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 المقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

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

 .  ( 82فاطر )  {إنما يخشى هللا من عباده العلماء } : قال اهلل تعالى 
 .  ( 111طه )   {وقل ربي زدني علما } : وقال تعالى 

 .  1( طلب العلم فريضة على كل مسلم : ) وقال النبي عليه الصالة والسالم 
ماان ساالي طريقااا يبه ااي فيااه علمااا ساالي اهلل بااه طريقااا ملااى الضنااة   وم  المال  ااة لهضاا  : ) وقااال عليااه الصااالة والسااالم 

العالم ليسه فر له من في الساماا  ومان فاي األرت حهاى الحيهاا  فاي المااء   وفضال أجنحهها رضاء لطالب العلم   وم  
العالم على العابد كفضل القمر على سا ر ال ااكب   م  العلمااء ورةاة األنبيااء م  األنبيااء لام يارةااا  يناارا و   راماا منماا 

 .  2( ورةاا العلم   فمن أخذ به أخذ بحظ وافر 
( مناما العلم بالهعلم   ومناما الحلم بالهحلم   ومن يهحر الخيار يعطاه   ومان يهاش الوار ياقاه : ) لم وقال صلى اهلل عليه وس

3  . 
 .  4( من ير  اهلل به خيراً يفقهه في الدين : ) وقال عليه الصالة والسالم 

ال ايا  بخدمااة  انطالقااً مان ااذل النصااش الوارعية فاي فضال العلام وأالاه قاام مخااان م شاباب مساضد ساالم العلاي فاي
 :شرح من شروح كهب العلم لضبل من جبال العلم   واذا الورح اا 

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

 
 سبب اخهيار اذا الورح

 : وقد جاء اخهيارنا لهذا الورح ألسباٍب كثيرة منها ما يلي 
عقيدة أال السنة والضماعة العقيدة السلفية   فخدماة ااذل المنظاماة وااذا الوارح ااا خدماة أنه منظامٌة شاملة في  – 1

 .  لعقيدة أال السنة والضماعة ومنهج السلف الصالح 
أ  اذل المنظامة قد شرحها أحاد كباار علمااء الادعاة السالفية فاي ااذا العصار أ  وااا الوايخ العالماة المحقاش فاي  – 8

 . خ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى فنا  العلم الضهبذ الوي
أ  ااذا المنظامااة قاالش ماان شاارحها ماان العلماااء فرأينااا فااي مخااراة شاارح الواايخ لهااا خدمااة علميااة جليلااة لهااا ولم لفهااا  – 3

 .العالمة السفاريني رحمه اهلل تعالى 
ذي تركاه لناا الوايخ العالماة محماد بان صاالح أ  في مخراة اذا الورح مساامة مهااضاعة فاي خدماة الهاراع العلماي ال ليار الا – 1

 .العثيمين رحمه اهلل تعالى 

                                                
1
 . 121برقم (  28/  1) وصححه العالمة األلباني في صحيح سنن ابن ماجه (  882) روال ابن ماجه  -  

2
وحسنه ل يرل العالمة األلباني في صحيح الهرغيب (  82383) وأحمد (  812) وابن ماجه (  3113) وأبا  او  (  8222) أخرجه الهرمذي  -  

 . 32برقم (  132/  1) والهرايب 
3
 .  318برقم (  232/  1) حيحة وحسنه العالمة األلباني في سلسلة األحا يث الص(  182/  2) أخرجه الخطيب الب دا ي في تاريخ ب دا   -  

4
 ( .   1312) ومسلم (  22) جلء من حديث أخرجه البخاري  -  
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 الم انة العلمية للويخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى
و  يخفاى علاى القااارك ال اريم الم انااة العلمياة للواايخ العالماة محماد باان صاالح العثيمااين رحماه اهلل تعااالى   فهاا الواايخ 

الفقيااه المفساار الااذي ماا  الاادنيا علماااً   وتعضااب ماان فقهااه واسااهنباطه لنصاااش ال هاااب والساانة القاصااي العالمااة المحقااش 
 .والداني   واسهفا  من بحر علامه ال بير والص ير والعالم والضاال والعامة والخاصة 

أاال الساانة ملاى جاناب كلاي فقاد سااام الوايخ فاي خدماة علاام الواارد ففاي العقيادة شارح ااذل المنظاماة وشارح عقيادة 
والضماعاة والعقيادة الااساطية وكهااب الهاحياد وفاي الفقاه شارح تا  المساهقن  شارحاً ممهعااً وعلاش علاى كهااب ال اافي وفاي 
أصااال الفقااه شاارح نظاام الارقااا  للعمريطااي ورسااالهه األصااال ماان علاام األصااال وفااي القااعااد الفقهيااة شاارح منظامااة فااي 

الضامعااة وعلااى قااعااد اباان رجااب وفااي الحااديث شاارح األربعااين الناويااة القااعااد واألصااال وعلااش علااى القااعااد واألصااال 
شرحًا عظيماً وشرح جلًء من عمدة األح ام وشرح بلاغ المرام كامالً وعلش على صحيحي البخاري ومسالم وفاي مصاطلح 

والنساااء  الحااديث شاارح المنظامااة البيقانيااة ونخبااة الف اار وفااي الهفسااير فساار ساااراً كثياارة منهااا سااار البقاارة وآل عماارا 
والما دة وجلء عم وغيراا من السار فسراا تفسيراً فياه العضاب العضااب ونفاا م المساا ل مماا   مضاال لبساطه فاي ااذا 

 .الماض  
ومن تأمل تفسير الويخ آلية من كهاب اهلل أو شرحه لحديث من أحا يث رسال اهلل صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالم ع ل ام  

 . خ العلمية و قه فهمه واسهنباطه ل ح ام الورعية والفاا د العلمية من ال هاب والسنة ع ْلم  اليقين مدى قاة الوي
اهأ فاي مساألٍة فقهياة خان أ  الوايخ   يحسان م   لفم  ومن رأى شرح الويخ ل هااب مان كهاب العقيادة أو شارحه للفقاه أو ت   

 . العقيدة والفقه 
لاه   وفاي الفقاه جباٌل شاامخ أ   اهلل لاه الفقاه كماا قاال الوايخ محماد فالويخ رحمه اهلل تعالى في العقيدة بحٌر   سااحل 

باان اااا ي الماادخلي حفظااه اهلل تعااالى   وفااي أصااال الفقااه وقااعاادل عالمااٌة جهبااذ   يضااارى و  يبااارى   وفااي الحااديث 
العلميااة ماان ومصااطلحه والهفسااير وأصاااله مماااٌم ومحقااٌش نحرياار تهعضااب ماان فقهااه واسااهنباطه ل ح ااام الواارعية والفاا ااد 

 . نصاش ال هاب والسنة   ف أ  العلام بين عينيه يخهار منها ما يواء ويدد ما يواء 
فللاه  رل ماان ممااٍم محقااش وعالمااٍة جهباذ   فقااد خساار  ااذل األمااة واهلل اااذا العلام الوااامخ واااذا الضبال الراسااخ   اللهاام 

 . أجرنا في مصيبهنا وأخلف لنا خيراً منها 
لوايخ العالمااة محماد بان صاالح العثيماين رحماه اهلل تعااالى لهاذل العقيادة السافارينية باضااح العبااارة وبعادأ فقاد تميال شارح ا

والهأصيل العلمي المهين لمسا ل العقيدة وبيا  الهعريفا  العلمية والهقسايم والهنايا  للمساا ل العلمياة مماا   يساه ني عناه 
ال والضاابط وبيا  الضااب عنها وغيراا مان الادرر العلمياة طالب العلم وككر ا عهراضا  على المسا ل والقااعد واألص

 . النفيسة بأسلاٍب علمي   مثيل له فيما نعلم 
لذا قام مخاان م شباب مسضد سالم العلي بإخراة اذا الورح العظيم خدماًة للعلام الوارعي وأالاه ومااداًء لطاالب العلام 

 .في كل م ا  وتما  
 

 ةمنهضنا في شرح العقيدة السفاريني
ماان منهاااة م سسااة ا سااهقامة ازسااالمية جاالى اهلل القااا مين عليهااا عاان ازسااالم ( شااريطاً  31) اااذا الواارح يه ااا  ماان 
 .والمسلمين خير الضلاء 

 : بخدمة اذا الورح العظيم بما يلي  قام مخاان م شباب مسضد سالم العليوقد 
 . جعهها  سهدراك السقط والنقص ومرا( شرح العقيدة السفارينية ) قمنا بهفريغ أشرطة : أو ً 
 .قمنا بهرتيب الورح حيث أ  الويخ رحمه اهلل حصل منه تقديم وتأخير في شرح بعض األبياا  : ةانياً 
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قمنا ب هابة األسئلة الهي أور اا الطلباة علاى الوايخ وجاااب الوايخ لهاا   حهاى ولاا لام ت ان لهاا عالقاة بالوارح أو : ةالثًا 
 .بعلم العقيدة 

ر  أ في الورح بعض األسئلة ول ننا   نار اا في ال هاب لعدم وضاح الصا    ول ننا الهلمنا ب هاباة جاااب الوايخ وقد ي  
 . عنها 
 . قمنا بهرتيب أبيا  منظامة العقيدة السفارينية وترقيمها وتبايبها : رابعاً 

 .ووضعنا كل بي  وتحهه شرحه   حهى يسهل الرجاد ملى البي  
 . اسهبدال بعض األلفاظ الهي قالها الويخ باللهضة المحلية بألفاٍظ مرا فٍة لها بالل ة العربية الفصحى قمنا ب: خامساً 
قمنا بهنسيش شرح الويخ رحمه اهلل تعالى وكلي باضا  الهعااريف والقااعاد العلمياة والفاا اد المهماة بخاط  غلايظ : سا سًا 

. 
فااإ  قااال ) أو : ..... ( فااإكا قااال قا اال : ) ااعااد والمسااا ل بقالااه ي ثاار الواايخ رحمااه اهلل ماان ككاار ا عهراضااا  علااى الق

ويقااااام بااااالضااب عاااان ااااذل ا عهراضااااا  وقااااد حرصاااانا علااااى وضاااا  اااااذل : ..... ( لااااا قااااال قا اااال ) أو : ..... ( قا ااال 
 . ا عهراضا  بخط  غليظ من باب تنبيه طالب العلم على اذل ا عهراضا  والضااب عنها 

اً فااي مسااألة ماان المسااا ل قمنااا بهاارقيم أقاااال العلماااء ماان باااب الهيسااير علااى طالااب العلاام بمعرفااة مكا ككاار الواايخ خالفاا
 .األقاال عن طريش األرقام 

مكا ككر الويخ خالفاً في مسألة من المسا ل وككر الراجح أو الصحيح عندل فاي ااذل المساألة قمناا باضا  ااذا الهارجيح 
 .لى القال الراجح والصحيح عند الويخ رحمه اهلل والهصحيح بخط  غليظ لينهبه طالب العلم م

مكا ككاار الواايخ خالفاااً فااي مسااألة ماان المسااا ل وككاار أ لااة المخهلفااين أو المخااالفين قمنااا بهاارقيم اااذل األ لااة ل اال قااال 
 .ومذاب ليسهل على طالب العلم حصر أ لة المخهلفين أو المخالفين 

  .كما قمنا بهنسيش الهقاسيم واألنااد بهرقيمها 
 . قمنا ببيا  كالم الويخ في الحاشية مكا اخهلف كالمه في الورح : سابعاً 
 . علو اآليا  القرآنية   بذكر السارة ورقم اآلية : ةامناً 
 .تخريج األحا يث النباية   وقد اقهصرنا على الصحيحين مكا كا  الحديث فيهما أو في أحداما : تاسعاً 

 . ن فإ  كا  في ال هب الهسعة اقهصرنا عليها أما مكا لم ي ن الحديث في الصحيحي
وأماا مكا لاام ي ان فااي ال هاب الهسااعة فنخارة الحااديث ماا  محالهاه ملااى مصاا رل األصاالية   ما  ككاار ح ام الواايخ األلباااني 

 .مكا كا  يرى صحهها  –الهي ليس  في الصحيحين  –رحمه اهلل تعالى على األحا يث 
ل الويخ ابن عثيمين فإننا نقهصر على تخريج الحديث  و  ككر ح ام الوايخ أما مكا كا  يرى ضعف الحديث الذي أور 

 . األلباني على الحديث 
 .ألننا نعهقد أنه لم يار ل الويخ ابن عثيمين م  واا يرى صحهه عندل 

ماماااً وقاد ياذكر الوايخ رحماه اهلل حاديثاً ونباين تاااتر ااذا الحاديث ومان ناص علاى ااذا الهاااتر مان أاال العلام بالحاديث مت
 .للفا دة 

 .وقد يذكر الويخ حديثاً ونحيل ملى شرٍح لويخ ازسالم عليه زتمام الفا دة 
 .تخريج اآلةار السلفية وعلواا ملى قا ليها وملى مصا راا : تاسعاً 

 .وقد نحيل ملى كالم شيخ ازسالم ابن تيمية على اذل اآلةار في كهبه 
 .ها قدر ازم ا  وال الم عليها من حيث ا خهالف في قا ليها وفي ألفاخها نسبة األبيا  الوعرية ملى قا لي: عاشراً 
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وقد ياذكر الوايخ بعاض األبياا  الهاي يساهدل بهاا بعاض أاال البادد علاى بااطلهم فنحيال ل هاب القاام ما  بياا  ر و  أاال 
 .السنة عليهم 
ملاى مظانهاا مان كهاب المهقادمين وكهاب  محالة مسا ل العقيدة الهي أور اا الويخ في شرحه على المنظامة: الحا ي عور 
كهب شيخ ازسالم ابن تيمية وكهب ابان القايم   وبعاض كهاب المعاصارين فاي العقيادة   ما  الهركيال علاى : المهأخرين مثل 

 .ازحالة ل هب شيخ ازسالم ابن تيمية 
 .وقد يذكر الويخ المسألة وازجماد عليها وقد نبين المصدر الذي ور  فيه اذا ازجماد 

وقد يذكر الويخ مسألة من مساا ل العقيادة و  ياار  ازجمااد عليهاا فنباين فاي الحاشاية ازجمااد ما  بياا  المصادر الاذي 
 .ككر اذا ازجماد 

 .وقد يذكر الويخ قا ً في العقيدة و  ينسبه ملى قا له وقد نبين قا له في الحاشية 
 .بين أنه قال الضمهار في الحاشية وقد يذكر الويخ قا ً للضمهار و  ينسبه مليهم وقد ن

 . بيا  األقاال الهي تراج  عنها الويخ رحمه اهلل م  ككر ما كاب مليه أخيراً : الثاني عور 
 .محالة المسا ل الفقهية ونسبة األقاال فيها ملى مصا راا األصلية من كهب الفقه قدر ازم ا  : الثالث عور 
 . ونسبة األقاال فيها ملى مصا راا األصلية من كهب أصال الفقه قدر ازم ا   محالة المسا ل األصالية: الراب  عور 

 .محالة المفر ا  الل اية والهعاريف ا صطالحية ملى مصا راا األصلية من كهب الل ة : الخامم عور 
 . م ا  محالة المسا ل النحاية الهي ككراا الويخ في شرحه ملى مصا راا من كهب النحا قدر از: السا س عور 
 . قمنا بهرجمة األعالم الاار  ككرام في الورح م  بيا  المصا ر الهي ترجم  لهم قدر ازم ا  :  الساب  عور 
 . قمنا بالهعريف بالفرق والطاا ف الاار ة في الورح م  بيا  المصا ر : الثامن عور 
 .قمنا باض  فهرس للماضاعا  في نهاية الورح : الهاس  عور 

 .قبل الورح ليسهل الرجاد مليها عند الحاجة ( العقيدة السفارينية ) منا باض  مهن ق: العورو  
 .باخهصار واا جهد المقل  اا منهضنا وعملنا في اذا الورحاذا 

 .وقد اسه رق منا اذا العمل أكثر من سنهين 
 

 خاتمة ونصيحة و عاة 
وا في طلب العلم الورعي   وندعاام ملى خدمة اذا ننصح مخااننا المسلمين في كل م ا  وتما  بأ  يضههد: وخهامًا 

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

 .لاجهه ال ريم منه سامياٌ  ماضياب نسأل اهلل أ  يبارك لنا في عملنا اذا وأ  يضعله خالصاً 
 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 مخاان م 

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

 خطبة المهن 
              يااقاااااااااااام البيااااااااااااداهلل الق الحماااااااااااد – 1

                       اآلجاااااااااااااااااااااااااااااال واألرتاق دراقااااااااااااااااااااااااااااااام                           .
.                   

                يم قاااااااااااا ر ماجاااااااااااا لاااااااااااع حاااااااااااي – 8
قامااااااااااااا  باااااااااااااه األشاااااااااااااياء والاجاااااااااااااا                                                                          .

. 
الحاااااااا ع            لاااااا  علاااااى وجااااااا ل – 3

سبحانااااااااااه فهااااااااااا الاح ياااااااااام الااااااااااارع                  .
.  

ةاااااااام الصااااااااالة والسااااااااالم سااااااارمدا            – 1
. 

ى            داهاااااال الاالمصاااااطفى كنااااا النباااااي علاااااى 
. 

                 وصاااااااااااااااااحبه األبااااااااااااااااارار وآلاااااااااااااااااه – 1
             .             رارااى م  األساقااله ا  اعام                    .

               ل العلاااااااامام أ  كااااااااالااااااااافاع وبعااااااااد – 2
             م  نظمااااااااياد فاسااااااااااحيااااااااالله كااااااااالفرد             .

.          
            لااااااااام الاااااااااذي   ينب ااااااااايعال هناااااااااأل – 3

ي                    افهمه لااااااااااااااام يبهاااااااااااااااالااااااااااااااا لاعاقاااااااااااااااال  .
.               

                حااالااجااااااااااااب والماااااااااااا لمعفااااااااااااي – 2
                           حقااااااااااااااااه تعااااااااااااااااالى فااااااااااااااااي ضا لاكاااااااااااااااا                  .

.                     
              العلاااااامل اماااااان عااااااا ة أااااااا اراصااااااو  – 2

اااااااااااا فااااااااااي اعهناااااااااااي أ               .                   كا بااااااااااالنظم ر  بْ س 
.          

ااااااااْساي   هناااااااااأل – 12             للحفااااااااظ كمااااااااا لأ اهأ
               مااااااان خماااااااا ياويوفااااااا  امااااااااللسياااااااروق            .

.               
          دةاقياااااعانااااا نظماااا  لااااي  فماااان – 11

                       وجيااااااااااااااااااااااالة مفياااااااااااااااااااااااادة أرجااااااااااااااااااااااااتة           .
 .                 

                 مقدمااااااةفااااااي ساااااال ها  ههااااااامنظ – 18
                   ةاماااااااااااااتاذاك خكاااااااااااا اابباااااااااااأ  سااااااااااااو            .

. 
               ة  اضيااااااااااااالااااااااااادرة المب ههاامااااااااااااوس – 13

                      الفرقااااااااة المرضااااااااية ااااااااالأ دقااااااااع فااااااااي           . 
. 

 هقااااااااااا  كي الساااااااااادا عا لااااااااااىع – 11
   .             الحنبلي

ي                العلااااادر اقاااااال الحاااااش كي الاأاااااا مماااااام 
.         

            ياالرباناااال فااار  العلاااى ماااال راحبااا – 11
               ياالويبانااااا ىجااااااالداحي ماااااالحضااااا  رب          .

.      
                       األةاااااااااااارممااااااااااااام أااااااااااااال  فإنااااااااااااه – 12

        .     ريااألةال فها احاحا منان فمن                                  .
         الرضى صاب هأ لش ضريحا ح   سقى – 13

                  وال فاااااااارا  مااااااااا نضاااااااام أضااااااااا والعفااااااااا      .
.        

                  األ مااااااااااااااااةوسااااااااااااااااا ر  وحلااااااااااااااااه – 12
                   ةاناااااااااااضااا  أعلااااااااااى الاالرضاااااااااا ناااااااااااتلم                                                     . 

.           
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 فصل
 لسلف في ترجيح مذاب ا

       رباااااخاااااادي  أنااااه جاااااء ال اعلاااام – 12
               ورار البااااااياااااافى خاالمقهااااا النباااااي عااااان                                                         .

 .      
          اف تفهااااارقاة سااااامااااااكي األ باااااأ  – 82

              اعهقااااااا اً والمحااااااش ناياااااااعاوسب بضااااااعاً                                                  .
.      

        فىاالمصطكا  في نهج النبي   ما – 81
                   ر تيااااااااغ وجفاااااااااان غياااااااااماااااااا هاحباااااااااوص                                                 . 

.                
         راالااانص جلمااااً يعهبااا ااااذا ولااايم – 88

               رااألةااااااا لاااااااااأة م  علاااااااى ارقااااااااف فاااااااي                                                      .
.                                  

             هالياااااااااااناالنصااااااااااش باله هاابةأفااااااااا – 83
                يهال و  توباااااااااااياااااااااااعطار تاغياااااااااا ماااااااااان                                           . 

.                            
              اآليااااااا   ناء مااااااامااااااا جاااااا لا اااااااف – 81

            ةقاااااا  عااااانار اباااااافاااااي األخ حش اصااااا أو                                                                  .
.           

اااااااااألحا ياااااااث نأ  نامااااااا – 81                    كماااااااا  لأ رف ام 
         واعلماااااء فاسااام  ماان نظاااامي اجااا دقاا                                                            .

.      
             الاقااااااااااااااااااااعار  كاك بالانااااااااااااااااااا و  – 82

                  الاهااااااااااااااار بااااااااااااااه جاهااااااااااااااافام الاقااااااااااااااال                                                                     .
.                    

فاعقادناا ازةبا  يا خليلي                      – 83
. 

مااااااااااان غيااااااااااار تعطيااااااااااال و  تامثيااااااااااال                  
. 

وكاااااال ماااااان أوشل  فااااااي الصافاااااااا                  – 82
كاذاتااااااااااااااه ماااااااااااااان غاياااااااااااااار مةاااااااااااااابا                             .

.            
  فقاااد تعااادى واسهااااطال واجهااارى       – 82

 .                          
وخااااات فااااي بحاااار الاهاااااالك وافهاااارى             

.   
         الف أصاحاب النظاراتار اخها ألم – 32

             راال كو األةاااااااحاااااااوحساااااان مااااااا ن فيااااااه                                                               .
   .       

المصطفى     فإناهام قد اقهدوا ب – 31
وصحبه فاقانا  باهاذا وكفى                    .

.                                
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 األول الباب
 معرفة اهلل تعالى في

            واجب على العبيد أول – 38
             بالهسديد ازله معرفة                  .

.           
          ر اظياواحد   ن بأنه – 33

                  و  شبه و  وتير له               .
.               

 فصل
 في بحث أسما ه جل وعال

                               كذاتاااااه قديماااااة   هافاتااااااص – 31
                           ة عظيماااااااااااااةاهاااااااااااااااباة هاما ااااااااااااااأس                           . 

 .                            
                                ش تاقيفياةحفي ال ل نها – 31

                                                             ةايااااااااااااااة وفابااااااااااااذا أ لاااااااااااا اانااااااااااااال           . 
.                                      

 فصل 
 في بحث صفاته تعالى

لبصر         له الحياة وال الم وا – 32
                 م واقهاااااااااادرالااااااااااامرا ة وع م اساااااااااا   .

 .               
               بمم ااااانقااااااعلات درةقاااااب – 33

                 ناباااااااااااااهاواس     مرا ة ف اااااااااااا كااااااااااااذا   .                .
 .                 

         . وال االم قاد تعلقاا والعلم – 32
               يلي مطلقاااااااا خلاااااشااااايء يااااا  لابااااا          .

.  
                 ه كالبصااار اسبحانااا وسااامعه – 32

                 رامساااااااماد وكااااااال مبصاااااااا  لابااااااا                                               .
. 

 فصل 
 في مبحث القرآ  العظيم 

 وبيا  اخهالف الناس فيه ومذاب السلف
 .     ليلارآ  والهنام القاح ام من                                                  .        ل  اريااء م  جباما ج  أو  – 12
قادياااااااااااااام                      ه ابحانااااااااااااااس المهاكااااااااااااا – 11

أعياى الارى بالناص يا عاليام                                                                   . 
. 

          أصالهطاق الارى مان في  وليم – 18
ه              ارًة مااااااااان مثلاااااااااااا سااااااااااسهطيعااااااااااي أ                                        .

. 
 فصل 

 في الصفا  الهي يثبهها السلفيا  ويضحداا غيرام 
           ر و اضاااااااااااااا باربناااااااااا ولااااااااايم – 13

          العاااااااال م تعاااااااالى كواسااااااااو  ج رتاعااااااا  .
.        

سااابحانه قاااد اساااهاى كماااا ور      – 11
.                                         

ااااااد                  مااااان غياااااار كياااااٍف قاااااد تعاااااالى أ  يأاح 
.            

تاااااااه                      ا بذااط علمنااااااااحيااااااااي فاااااااال – 11
                   هافاتااااااااااااي عااااااااااان صانفاااااااااااا  ي ذاكاكااااااااااا  .

. 
                    ي الاادليلقااد جاااء فاا مااا  لافاا – 12

                        لامثيااااااااااار مااااااااااا تان غياااااااااااماااااااااا  اابااااااااااافث                                                   . 
. 

                      مة ونحاااااااا كاجهاااااهارحااااا ماااان – 13
                    هاضااااااااااااهاا مااااااااااان نال مااااااااااااوكااااااااااا دلاويااااااااااا  .

. 
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                         الول ة النااااااااااااافاااااااااااااوص هاوعيناااااااااااا – 12
               ذر مااااااااااااان الناااااااااااااالول افاحااااااااااااا وخلقاااااااااااااه                                                      .

. 
                الاعاااااااالصاااااافا  واألف فسااااااا ر – 12

                           اللاضاااااااااااااااااااااااااااااااهلل كي ال مةاديااااااااااااااااااااااااااااااق                                                       .   
. 

                  لامثيااااااباااااال كياااااف و  ت ل ااااان – 12
               لاعطيااااااااااااغ والهاألاااااااااااال الليااااااااااا اً امااااااااااااغْ ر                                                    .

. 
                     فااااي الااااذكراكمااااا أتااا  فمر ااااا – 11

                     ر  اْ اااااااااانأار ال وغياااااااااااأويااااااااااار تاغياااااااااا ماااااااااان  .
. 

                     الضهل والعضال كماا ويسهحيل – 18
            ا  حقااااااً والعماااااىاال المااااااحاااااااسه قاااااد  .

. 
              نقاااااص قاااااد تعاااااالى اهلل لا ااااااف – 13

                    ن وا لارى لماااااااااااااواااااااااااااا بافياااااااااااا هاناااااااااااااع                                                  .
. 

 فصل
 في ميما  المقلد  

                 فيااااه الضاااالم بأ ال ااااطْ امااااا يأ  وكاااال – 11
                  ماهااااااااااااااد باااااااااااااذاك حاليااااااااااااااقات  أ اْناااااااااااام  ف                                                         . 

. 
ألناااااااااااه   يأا هافاااااااااااى باااااااااااالظن                – 11

. 
الافااااان            لااااذي الحضااااا فااااي قاااااال أااااال  

. 
ي فااي الضاالم مجماعااا : وقياال  – 12
                                                .        بما

يأاْطل اااااااابأ فياااااااه عانااااااااد بعاااااااض العلماااااااا            
. 

فالضااااتما  مااان عاااااام البوااار                  – 13
. 

 فماسلماااااااااااا  عاناااااااااااد أااااااااااال األةاااااااااار                          
. 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 01 

 الثاني  الباب
 في األفعال المخلاقة

       األشااياء غياار الااذا  وسااا ر – 12
             والصااااااافا   اءاماااااااااألسر ماااااااا اوغيااااااا                                                    .

. 
                ة لربناااااا مااااان العااااادمقااااااخلا ام – 12

                    دماقااااااااااااان أةنااااااااااااى بالاماااااااااااا لاوضاااااااااااا                                                             .
. 

                    يار   هاااااااااااش باخاخلاااااااااااي وربنااااااااااا – 22
             اضاااااااطرارة و  ااجاااااااار حاغيااااااا مااااااان                                                        .

. 
               لم يخلش الخلش سدي  هال ن – 21

            ص فاااتب  الهاادىاأتااى فااي الناا ااكماا                                                .
. 

                    ة هلل       اخلاقاااااااااااااااااام ااعالناااااااااااااااااأف – 28
                    ٌب لناااااااا ياااااااا  ااااااااياسااااااااك  اا نهاااااااال                                                         .

. 
                   ه العباااااااا اعلاااااااافاماااااااا ي وكااااااال – 23

               را ٌ اداا مااااااااااة أو ضاااااااااااعااااااااااط مااااااااان                                                         . 
. 

                  غيااار ماااا اضاااطرار   مااان لربناااا – 21
                          ار  اماااااااااااام و  تاهاااااااااااالناااااااااااا فاف هامنااااااااااا                                                          .

. 
ااات   – 21                   للمااالى يعااذب الااارى  وج 

          جااارى جااارمٍ ر ماااا كناااٍب و  اغيااا مااان                                            .
. 

                   ه تعااالى يضماالانااامااا م ف اال – 22
                      أ لأ اْساااااااااااا  يأ  ه  اْعل اااااااااااا  فعااااااااااان  هاألنااااااااااا                                                          .  

. 
               ه ماااان فضااااله نااااْب فإاث ااااايأ  فااااإ ْ – 23

اااااااااااعاااااااااااي وم ْ                                                       .                  ْحض  عدلااااااااااهاذب ف ب م 
. 

ضااااااااب عليااااااااه فعاااااااال ي فلاااااااام– 22
                                               .             األصلح 

             حافلاااااااااح ماااااااان ييااااااااالح و االصاااااااا و  
. 

               مان شااء اادال يههادي ف ل – 22
               ٍد يعهاااااادياعباااااا اللامضاااااار ْ  ايأاااااا وم ْ                                                   .

. 
 فصل

 في ال الم على الرتق 
                اللامااااا ينفاااا  ماااان حاااا والاااارتق – 32

ااااااااضااااااادل ف   أو                                                     . ااااااااْل عااااااان المأ احأ              ال  اح 
. 

                     ش  اخلااااااااااااراتق كااااااااااال ال هاألنااااااااااا – 31
                      ر رتق  ا ياااااااااااااااٌق باخلااااااااااااام ولاااااااااااايم                                                            .

. 
                 مأْ  ب ق ْهل اااه  مااان البواااراي ااا ومااان – 38

                       دراقااااااااااااافبالقضااااااااااااء وال رلايااااااااااااغ أو                                                     .
. 

        مان رتقاه و  األجاليا فأْ   ولم – 33
          ل الضااالل والخطاالافاادد أااا شاايءٌ                                           .

. 
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 الثالث الباب
 وازيما  ومهعلقا  كلي   في األح ام

            علاااى العبااا  طااارا     وواجاابٌ  – 31
                              را  اوباااااااااااااااعًة ادول طاااااااااااااااباااااااااااااااعاي أ ْ                                                        .

. 
                    ر   اذي بااااااه أماااااااالاااااا لعااااااويف – 31

            تجااااار عنااااهرك الاااااذي اويهاااا ماً احهاااا                                                      .
  .   

                   ا قاااادشر أو قضااااالاماااا وكاااال – 32
                      كماااااااااا قضاااااااااال  اً امااااااااااحه  ٌ اااقااااااااااف                                                             .

. 
 فصل

 في ال الم على القضاء والقدر غير ما تقدم 
          واجباااً علااى العبااد الرضاااا ولاايم – 33

 .           بالقضان اي ول اقضام لا اب                                                .
                عله تعااااااااااااالى  اماااااااااااان فاااااااااااا ألنااااااااااااه – 32

 .           ااقات الذيل اعان فام وكاك                                                           .
 فصل

 ال الم على الذناب ومهعلقاتهافي 
  المااااذنب بااااال بيرة       شأ ساااااأ ويا فْ  – 32

               رةا ياااااااااااااابالصرش  اأ ص ااااااااااااا مكا ذااكااااااااااااا                                                  . 
. 

            ن ازيماا      ارة المرء ماخي   – 22
              والعصاااااااااايا  باالذناااااااااا ا امابقاااااااااااب                                                 .

. 
                         ااهاباااااااااعلياااااااه أْ  ي وواجاااااااب – 21

اااااا  ماااااان                                                        .                     ابااحاااااا هاعلياااااار اش كاااااال مااااااا ج 
. 

المااااااااالى بمحااااااااض  ويقباااااااال – 28
                                                  .                    الفضل

                   منفصاااااالد كااااااافر ار عباااااااياااااااغ ماااااان 
. 

ما لم يهب مان  كفارل بضادل                    – 23
. 

ااااااااااْ  عااااااااان شاااااااااركه وصااااااااادل                       فا ي اْرت اض 
. 

 فصل
 في ككر من قيل بعدم قبال مسالمه 

يمااااا  ولااااام يهاااااب مااااان  ومااااان – 21
                                                 .     الخطا

             ااطاااااااااالاااااااااذي الع اتافاااااااااام فاااااااااأمرل 
.    

               يواأ يعفاا وم  شااء اناهقم  فاإ  – 21
       الاااااانعمطى وأجاااااالل اأ أعااااااايواااااا وم                                             .

. 
                 ا قة  افااااي الاااادروت واللناااا وقياااال – 22

اة              قاااااااااااااافاالمن اا فاالطاااااااااااا ا راوساااااااااااا                                                  . 
. 

                    لأ  اقهاااااااااا اٍد  بهاااااااااداد يأ  وكااااااااال – 23
               ه   يأقبااااااااالا ثاااااااااارر نا اااااااااات كمااااااااان                                                    .

. 
                      ه اماناااااااماااااان مي د  اْبااااااالاااااام يأ  ألنااااااه – 22

            انهسااااااااااااااماااااااااااااان ل أكادالااااااااااااااذي  م                                                  .  
. 

            ر وسااااااااحرة ااحاااااااوس كملحااااااد – 22
           اآلخااااارةهم فاااااي ااتااااااياعلاااااى ن واااااام                                                 .

. 
                 اال الهاادىام   لاا  لااق – 22

            ااهااااااادى ياانااااااالباللعيجااااااارى  كمااااااا                                                 .
. 
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                   أكاد ماااااااااان أساااااااااارارام فإنااااااااااه – 21
             أساااهارامههي مااان اكاااا  فياااه الااا  ماااا                                                   .

. 
              صااااارام نااللااااادين القايااااا وكاااااا  – 28

ا                          ر ااااااااااااااوخا ااطنااااااااااامنااااااااااا ب ارافصاااااااااا                                                        .
. 

                   ش وكااااااال مااااااااار اديااااااااتن ف ااااااال – 23
 .           شانافاد ومالحاوم داوجاح                                                          .

                 ه للاااااااديناحااااااااصاساااااااهبا  ن مكا – 21
                        ناقياااااااااااااان ياعااااااااااااا لأ ابااااااااااااااقايأ  هافإنااااااااااااا                                                               .

. 
 فصل 

 في ال الم على ازيما  
 واخهالف الناس فيه

 وتحقيش مذاب السلف في كلي 
           قاااال وقصاااد وعمااال انناماميااا – 21

 .        بالهقاى وتنقص بالللل داليات                                                .
               ا نساااهثني  امانناااافاااي مي ونحااان – 22

         ي  فاسااااهم  واسااااهبنار شاااااغياااا ماااان                                                   .
. 

                         األخيار مان أاال األةار  نهاب  – 23
                  األشاااااااراآلةاااااااار   أاااااااال  يافااااااااقهاون                                                .

. 
                       اق اخلااااااانااااااا منل ميماقاااااات و  – 22

                اقاطلاااااااااااااام ا اااااااااااااذام اديااااااااااااااق و                                                             . 
. 

                    يوااااااااااامل للصاااااااااااالة فإناااااااااااه – 22
             الطاعاااااااا  ساااااااا رن امااااااا ااحااااااااااون                                                            .

. 
نحاااااااااا الركااااااااااد  ففعلناااااااااا – 122

                                                    .                 محدع  
               اااحثاااااااااافاب ماديااااااااااققااااااااارآٍ   وكااااااااال 

. 

ااااااا – 121           اهلل مااااااان ال ااااااارام    ل  او و كش
                    ن ل ناااااااااااااااااماظياااااااااااااااااافاح نايااااااااااااااااانااة                                                        .

. 
                 الااارى  كاال أفعااال  في هباا  – 128

أتاااى فاااي الااانص فاااي مااان غيااار  كماااا                                           .
 .              اْمه را
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 الراب  الباب
 في ككر بعض السمعيا  من ككر البرتخ والقبار وأشراط الساعة والحور والنوار 

 (هاب كذا عندي في ال ) البرتخ والقبار والبعث والنوار  ككر
          ا صااح ماان األخبااار   ماا وكال – 123

              ارال واآلةاااااااااااليااااااااااانافااااااااااي اله وجاااااااااااء                                                     .
. 

              فهناااة البااارتخ والقبااااار   مااان – 121
                   اران األمااااااااماااااااكا ي ى فااااااااأتااااااا ااومااااااا                                                         .

. 
 فصل 

 في ككر الروح وال الم عليها 
م    وأ  – 121                أرواح الااااارى لاااام تاأْعااااد 

              ًة فاسااااااااهفهماخلاقااااااااام هااكاناااااااا  اماااااااا                                                   .
. 

ماااا عااان سااايد الخلاااش  ف ااال – 122
                                          .           ور    

               يأااااار  ش  احاااااب ابااااااأمااااار اااااذا ال ماااان 
. 

 فصل 
 في أشراط الساعة وعالماتها الدالة على اقهرابها ومضيئها

          أتاى فاي الانص مان أشاراط  وما – 123
اااااااااااااااااطاط حاااااااااااااااااشٌ  ف لاااااااااااااااااه                                                      .                      باااااااااااااااااال ش 

. 
             ح ااتم الفصياااخاااازماااام ال منهاااا – 122

                 حاسياااااااااااااااادي والماهااااااااااااااااالم داحماااااااااااااااام                                                         .
. 

                      ال  ادجاااااااااااااالل لأ اهأااااااااااااااقْ اي   وأناااااااااااااه – 122
ااااااااااب لأاااااااااااد  ببااااااااااا                                                              .                       يادالاااااااااااان ج  اعاااااااااا ل  اخ 

. 
وأماااار يااااأجاة ومااااأجاة أةباااا                         – 112

فإنااااااااااااااااه حااااااااااااااااش كهاااااااااااااااادم ال عبااااااااااااااااة                                               .
. 

                    ها آياااااااااااة الااااااااااادخا  امنااااااااااا وم  – 111
 .                  رآ اقاابال ذابأ ايأ  وأنه                                                               .

            شاامم األأْفااش  ماان   بااار   طلاااد – 118
  .          اراهاواااٍ  على الماجي كذا                                                 .

           ار اناااااااآلياااااا  حوااااار ال وآخااااار – 113
 .          ارابااألخم اح اى في ماأت كما                                                     .  

             ها األخبااااار  اصااااح  باااا ف لهااااا – 111
                 ارااألخيااااااااااااااااااا اآةاراااااااااااااااااااا ر  ْ اطشاااااااااااااااااااس  و                                                      .

. 
 فصل 

 في أمر المعا  
          ث والنواااااااار اعااااااااباااااااأمر الب واجااااااالم – 111

                               اراصااااااااااال نفاااااااااخلماً بعاااااااااد اجااااااااا راحوااااااااااوال                                             .
. 

            ش للحسااااااب اخلااااااوقااااااف ال كاااااذا – 112
 .                 ااباللث لا اوالمي والصحف                                                .

       الصراط ةم حاات المصاطفى  كذا – 113
                        ااااااااااااافااالو   هابااااااااااال اا لماااااااااان نااااااااااااناااااااااا اافياااااااااا                                               .

. 
             كماااااااا ور    ير افهااااااااذا أ المايأااااااا عناااااااه – 112

                       لااااااام ياأااااااار   ةاالمااااااااالسل ابااااااااا ساحاااااااان ومااااااان                                                .
 . 

             فأ أاااال الطاعاااةامطيعااااً واْقااا ف ااان – 112
                        ةاوفاعاااااااااااار والااةااااااااااااات وال احالااااااااااا فاااااااااااي                                            .

. 
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                            ىاصطفااااااااااااااااٌة للماابهااااااااااااااااة هاافإنااااااااااااااا – 182
                                         الافاااااااااااااامااااااااااااان كااااااااااااال أربااااااااااااااب  رلاك يااااااااااااا                                                          .

.                  
                واألبااااااااارار عاااااااااالٍم كالرفْسااااااااال   مااااااااان – 181

                                  األناااااااااااارالهااااااااااي خأصاااااااااا  بااااااااااذي  ساااااااااااى                                                            .                  
. 
 فصل

 في ال الم على الضنة والنار
              ة اناااااااااا  اٍ  وكااااااااال جامنسااااااااا وكااااااااال  – 188

اااااااااااااااااااة                                       جننعااااااااااااااايم  ار نااااااااااااااااٍر أو  فاااااااااااااااي                                                                .
. 

              داخلاااااه لاااام ياعصااااى بذنباااا وماااان – 183
                                   دياهااااااااااااعااار الماا ياااااااااااا بااااااااااااهاااااااااااا خل وم                                                      .

. 
                    مصير الخلش من كال الاارى  اما – 181

                             رىاوافهااااااااااادى اعاااااااااااا ار مااااااااااان ت اراناااااااااااافال                                           .
. 

                             رارام ل بااااااااااااااااعيااااااااااااااااالن ةانااااااااااااااااوج – 181
                                 ارافااااااااااااااا ار الاا اااااااااااااااس عاااااااااااااان ةاصانااااااااااااااام                                                             .

. 
                     ة فااااااي  اضناااااااأ  النااااااار كال واجاااااالم – 182

                                       فاها لاااااااااااااااام تهلاااااااااااااااااوأناااااااااااااااا ا اااوجاااااااااااااااا                                                       .
. 

                     ر  ام والنظااااااااااعياااااااااااهلل الن فنساااااااااأل – 183
ار                                  غبااااااااا نٍ اماااااااااا شيااااااااا راغيااااااااان امااااااااا ااربناااااااااال                                                     .

. 
                      ار اصاااااااااااااااار باألباظاااااااااااااااايأن هافإنااااااااااااااا – 182

                                     اراواألخباااااااااا صاالنااااااااااأتااااااااااى فااااااااااي  كمااااااااااا                                                          .
. 

                             ب  احضااااااااه لااااااام يأ ابحانااااااااس ألناااااااه – 182
                                     ذبا ااااااااااااااااااااافر والما اااااااااااااااااااال عاااااااااااااااااان م                                                         .

. 
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 الخامم الباب
 ككر النباة ومهعلقاتها في

               المام مناااااااة السااااااااظيااااااااع ومااااااان – 132
                            اماااااااااااااااااااااار األناا ااااااااااااااااااااابس هافاااااااااااااااااااااطاول                                                              .

. 
    أرشااد الخلااش ملااى الاصااال  أ  – 131

                         الااااااااااااااااااااارساش بالاااااااااااااااااااااللح اً ابيناااااااااااااااااااام                                                       .
. 

          اة  ابااااااااماااااان أأْكاااااار م  بالن وشاااااارط – 138
                          اةاقااااااااااااااااااااااااككاااااااااااااااااااااااارٌة ك ةٌ اااااااااااااااااااااااااحري                                                            .

. 
ناااااااااال رتباااااااااة النباااااااااااة  و  – 133                 ً ُأ

               اةاب والفهااااااااااااهذيااااااااااااواله بال ساااااااااااب                                                        .
. 

         فضٌل من المالى األ ج لش  ل نها – 131
                            لااألجااااه ملااااى القاااااأ ماااان خايواااا لماااان                                               .

. 
          لل فيماااا مضاااى األنبااااء اتااا ولااام – 131

                    اءايواااااااا لمااااااااني اأتاااااااااه تاضلاااااااااف ماااااااان                                                       .
. 

      م الااذي خااهم  ابالخاتاا أتااى حهااى – 132
                 مااألماااااااا كاااااااالا علااااااااى  االناااااااااوأع هاباااااااا                                                   . 

. 
                  ام   اقااااااااابااااااااذاك كالمُأ  هاصشاااااااااوخ   – 133

                               امااألناااااااااااااااااااااا راسا ااااااااااااااااااااااال هاعثاااااااااااااااااااااااوب                                                                .
. 

 فصل
 في بعض الخصا ص النباية 

        القااارآ  كاااالمعراة  ومعضااال – 132
                 اةااجاااااااااااع و  انٍ يااااااااااباااااااااال م حقااااااااااً                                                      .

. 
             ه ل  ضشااااال ربااااه وف  احباااا ف اااام – 132

                        هال ااااااااااااااااش اه وخ  ابحانااااااااااااااااس ه  صشااااااااااااااااوخ                                                              .
. 

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

                  م األنباااااااء ااتااااااخ ومعضاااااالا  – 112
                               اءاصاااااااااااااعاااااااااااان مح لاضااااااااااااات رةاكثياااااااااااا                                                         .

. 
                    اهلل معضاال الااارى     كااالممنهااا   – 111

ا                                  افهااار  راغيااادر مااان اانواااقاق البااا كاااذا                                              .
. 

  غيار امهارا منوأفضل العالم  – 118
                                               رىاالقااااااااااع فااااااااي أم ابعااااااااااالم ااينااااااااانب                                                 .

. 
 فصل

 ككر فضيلة نبينا وأولي العلم وغيرام من النبيين والمرسلين في
                            األفضال أاال العالم  وبعدل – 113

                               لماضااااااااابالاء ابياااااااااةاااااااام األن فالرساااااااال                                                     .
. 

 فصل
 فيما يضب ل نبياء عليهم السالم وما يضات عليهم وما يسهحيل في حقهم 

                                كااال واحاااٍد مااانهم ساااالم  وأ  – 111
                          ل ماااا نقاااص ومااان كفااار عأصاااماكااا  مااان                                             .

. 
                           ماان مفااٍي وماان خيانااة  كااذاك – 111

                              ةااناااااااااااااادق واألمصاااااااااااااابال مالاصفهااااااااااااا                                                  .
. 

                                              فااي حااش كاال الرساال  لٌ اوجا اا – 112
                                           ل األكاااااااااالااح مثااااااااااا اااااااااااوالن اماالناااااااااا                                                    .

. 
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 فصل
 ككر الصحابة ال رام في 

                                                        ش  اقياااااااااااااااحافااااااااااااااي األمااااااااااااااة باله ماولياااااااااااااا – 113
                                 شاصدياااااااااااااروف كالاعااااااااااااال والمافضاااااااااااااال فااااااااااااي                                               .

. 
                                           الفااااااااااروق مااااااااان غيااااااااار افهاااااااااراء  وبعااااااااادل – 112

                                           راا  الماااااااااااااااااارك اا  فاتااااااااااااااااااااااااااااااااااااماثااع دلاعااااااااااااااااااوب                                                 .
. 

                                          فالفضاااااااااااال حقيقاااااااااااااً فاسااااااااااااام    وبعااااااااااااد – 112
                                                                                              لدااألناااااااااااااااااان اطياااااااااااااااااااللب ياظامااااااااااااااااااانمنااااااااااااااااااي                                                    .

. 
مضناااااااااااادل األبطااااااااااااال ماضااااااااااااي العاااااااااااالم                                              – 112

لم                                                                       مافااااااااااااااااارة األوجااااااااااااااااااال وافاااااااااااااااااي الاحااااااااااااااااا  .
. 

مسااااادي النااااادي مبااااادي الهااااادى مااااار ي  – 111
  .العدى                                

ماضلااااااي الصاااااادى ياااااا ويااااال مااااان فياااااه اعهااااادى                                                 
 . 

                                         اً وجاااااااااااااب اهمااااااااااااااحم احبهااااااااااااااك  هاحبااااااااااااااف – 118
                                            ذباكااااااااااافاقااااااااااااد   ىالااااااااااااقدى أو اعاااااااااااات ومااااااااااان                                                    .

. 
                                             رة اواااااااااااااعال باااااااااااااقي الاضااااااااااااافاألف دعاااااااااااوب – 351

                                      رةاضااااااااااااااواالل ام أااااااااااااااادر ةاااااااااااااابااااااااااااا لاأاااااااااااااافا                                                 .
. 

مااااااااااااااقاد المال أحااااااااااااااأاااااااااااااا: ل ايااااااااااااااوق – 111                                     ة ا  د 
                                       ةاماااااااااااااااا احااش الماصااااااااااااااااأولاااااااااااااااى للن واألول                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .

. 
وعاا  اااااااااعأ فااااااااي العلاااااااام ماااااااا  خادياضاااااااااة                                         – 111

اْبااااااااااااش  فاااااااااااافهم نأاْ اه ااااااااااااة  الناهيضااااااااااااة                                               . فاااااااااااي السش
. 

حاابااااااااااااااة                                       ولاياااااااااااااام فاااااااااااااي األمااااااااااااااة كالصا – 112
فااااااااااااي الافضاااااااااااااال والماعااااااااااااااروف وازصاابااااااااااااااة                                                                 .

. 
فاإناهااااااااااااام قاااااااااااااد شاااااااااااااادوا الماخهاااااااااااااارا                                                  – 113

نااااااااااااااااااااااااااااارا                                           وعااينااااااااااااااااااااااااااااا األساااااااااااااااااااااااااارار واأل  .
. 

وجااااااااااااااااادوا فاااااااااااااي اهلل حاهااااااااااااااى باانااااااااااااااا                                         – 112
اااااااااااام ى األ ياانااااااااااااا                                                           .  ياااااااااااان الاهاااااااااااادى وقااااااااااااد س 

. 
ليااااااااااال                                       وقااااااااااد أتااااااااااى فااااااااااي ماحا ااااااااااام الاهنا – 112

ماااااااااااان فاضلاهااااااااااااام ماااااااااااااا ياوفاااااااااااااي الا ليااااااااااااال                                                  .
.  

وفاااااااااااااي األحااا يااااااااااااااث وفاااااااااااااي اآلةااااااااااااااار                                                           – 122
                                   وفاااااااااااااااااااي كاااااااااااااااااااالم القاااااااااااااااااااام واألشعاااااااااااااااااااااار          .

. 
مااااااا قااااااد ربااااااى ماااااان أ  ياحياااااااط ناظماااااااي                                           – 121

عااااااااان باعااااااااااضه فااقاناااااااااا  وخااااااااااذ ماااااااااان علااااااااام                                      .
. 

                                              الااااذي قااااد يأاااالري  اتاخاااااالماااان  واحااااذر – 128
                                                 مااااااااااااااما جااااااااااااارى لاااااااااااااا تااااااااااااادري مافضلهااااااااااااااب                                     .

. 
                                      در   اد صاااااااااااااٍ  قااااااااااااههااااااااااااعااااااااااان اج هاإناااااااااااف – 123

                                          اضاااااااااااااااارأكل اهلل ماااااااااااااااان لهاااااااااااااااام  ساااااااااااااااالمفا                                                .
. 

                               رى   اا  أحااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااباهاالاف وبعااااااااااااااااااادام – 121
اااااااااااااااااااعا  ابام تاةااااااااااااااااااا لاضااااااااااااااااااافاالاب                                                     .                                            طااااااااااااااااااارا  م اااأ

. 
 فصلٌ 

 ومةباتها  كراما  األولياءككر   في
                   ح اخاااارٍق أتاااى عااان صالااا وكااال – 121

                                    حااصااااااااااااااا وناورعناااااااااااااا  لااباااااااااااااات مااااااااااااان                                                     .
. 

                                 مااااان ال راماااااا  الهاااااي    ااهاااااافإن – 122
                                       ةااأل لاااااااااااااافأ ااقاااااااااااااااال فاقااااااااااااااان ااهاااااااااااااااب                                                         .

. 
                        نفااااا ماان كوي الضااالل  وماان – 123

                                         الاحااااااااااااى فاااااااااااي كاك بالماااااااااااااأت داقااااااااااااف                                                    .
. 

                                             رٌة ولاااااااام تاااااااالل اهياااااااااش ااهاااااااااألن – 122
                                        الللاااال لاأااااا ىٍر يااااا شااااقاصاااااكاااال ع  فااااي                                                    .

. 
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  فصلٌ 

 في المفاضلة بين المال  ة والبور
                يل أعياااا  البوااار اتفضااا وعنااادنا – 122

                             راههااااااااااا كماااااااااا اشانااااااااااالك ربامااااااااا علاااااااااى                                                 .
. 

           من قال سااى ااذا افهارا وقال – 132
                          ال واجهاااااارىاقاااااااالم فاااااايدى اعااااااات وقااااااد                                             .

. 
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 السا س الباب
 ككر ازمامة ومهعلقاتها في

         الم اة ازسااااااااى ألماااااااغنااااااا و  – 131
                اماا  عاااااان مماااااااٍر كاااااااصاااااااكاااااال ع  فااااااي                                                       .

. 
      عنهااا كاال كي جحااا   يااذب – 138

                     دو احااااااااااااااااالو والابال اااااااااااااااا نياعهاااااااااااااااااوي                                                      .
.  

       رك ن اااار  امعااااروٍف وتاااا وفعاااال – 133
                  كفااااااااااار   اماااااااااااااٍم وقاظلاااااااااااام صراونااااااااااا                                                    .

. 
         ماااال الفااايء والخاااراة وأخاااذ – 131

                  اةارف فاااااااااي منهااااااااااوالصااااااااا الاحااااااااااون                                                    .
. 

          ماد  اوازجااااا باااااالنص ونصااااابه – 131
ااااااااااااف   رلاوقهااااااااااا                                                       .                     داداخااااااااااااالعااااااااااان  لْ احأ

. 
         والحرياااااةالم اازسااااا وشااااارطه – 132

ريااااااااااااااال  ماااااااااااااٌ  امااااااااااااااس ةٌ ادالااااااااااااااع                                                          .                       ةادش
. 

         عالماااً قااريع ماان ي ااا   وأ  – 133
                   ماً ااكاااااااااااااااااوح رةٍ اباااااااااااااااااخكا  فاً ام لاااااااااااااااا                                                          .

. 
           فيمااا أمااار  أماارلمطيعاااً  ف اان – 132

                ذراحهاااااااايأ فٍر امن اااااااان با ااااااااالااااااام ي ماااااااا                                                       .
. 

 فصلٌ 
 األمر بالمعروف والنهي عن المن ر في

      معااا والنهاايأ  األماار باا واعلاام – 132
اى             وعااااااد اٍة علااااااى ماااااان قااااااافاياااااااك  فرضااااااا                                              .

.  
            ا اعيناااااااات واحاااااااداً ي ااااااان كا  وم  – 122

                    ااأمناااااااااااااه أ  يارطااااااااااااال اااااااااااان ش هالياااااااااااااع                                                      .
. 

                           واللسااااااا وتل بالياااااد  رافاصبااااا – 121
                  قصا امااااااااااان النااااااااااا واحاااااااااااذر رٍ المن ااااااااااا                                                   .

. 
                         ت بله قد ار  مان عنهى  ومن – 128

                ي العضاااااباقضااااااا باااااه يامأتاااااى مااااا فقاااااد                                             .
. 

                       فاااااااذا اا   هافسااااااااناببااااااادا  لااااااااف – 123
                  ااا اااااااااااقاااااااااد أف ا ا اااااااااالا اي هااااااااااغ عااااااااان                                                        .

. 
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  الخاتمة
           ا   اعياااااااافاااااااي ال لاماالعااااااا مااااااادارك – 121

                         ا اراااااااااااااااوالب داحااااااااااااااالفاااااااااااااي  ارةٌ احصاااااااااااااام                                                     .
. 

       اٌم عنااد أصااحاب النظااراقاا وقااال – 121
                     رٌ اظااااااااااااااح والناحيااااااااااااااار صاومخبااااااااااااا مٌ احااااااااااااا                                              .

. 
                وااااااا أصااااال كااااال علااااام داحاااااافال – 122

                      همافافهااااااااااااٌف ااشاااااااااااااٌط كاحيااااااااااااام فٌ اوصاااااااااااا                                                   .
. 

     رٌ  وع اااام واااااا م اطاااا وشااارطه – 123
                           ناهبااااااااااااسام االهاااااااااااعاااااااااان الااااااااااذوا  ف ااباااااااااااأن                                            .

. 
وم  ت اان باااالضنم ةاااام الخاصاااة             – 122

        فااااااااااااااذاك رسااااااااااااااٌم فافاهاااااااااااااام الماحااصااااااااااااااة                                                                   .  
. 

ضاااااااا                   – 122 وكااااااال معلااااااااٍم باحاااااااام  وح 
ف انأْ ااااااااااارألأ جهااااااااااٌل قابياااااااااااٌح فااااااااااي الاهضاااااااااااى                                                                       . 

. 
              ر اضاااااااااااه فافسااااااااافااااااااإ  يقاااااااام بن – 122

                                        راقااااااااااااااااااااااافهاأو   فااااااااااااااااااااااذاك عاااااااااااااااااااااارت م                                                         .
. 

والضساااام مااااا ألاااااف ماااان جل يااااان         – 121
.                                                

فصاعاااااااااااااادا فااااااااااااااترك حااااااااااااااديث المياااااااااااااان                          
. 

                      ومساااهحيل الاااذا  غيااار ماااام ن   – 128
.                                                

وضاااااااااااادل مااااااااااااا جااااااااااااات فاسامااااااااااااا  تكنااااااااااااي                        
. 

والضاااااااد والخاااااااالف والناقيااااااااض                        – 123
                          والمثاااااااااااااااااااال والا اياااااااااااااااااااارا  ماسهافيااااااااااااااااااااض                                                    .

. 
وكااااااااال ااااااااااذا عالمااااااااااه مأاحقشااااااااااش               – 121

 .                                                        
اااااااااااااااْل فيااااااااااااااااه ولاااااااااااااام ننمااااااااااااااااش                                             فلاااااااااااااام نأاط 

. 
       والاااااااااااحمد هلل علااااااااااى الهاافياااااااااااش                      -121

.                                                           
لماناهاااااااااااااااااااااااج الاحاااااااااااااااااااااااش والهاحاقاياااااااااااااااااااااااش                                      

. 
مأس ل اااااااااماً لمقهضااااااااى الاحدياااااااااث                            – 122

.                                                     
ص فاااااااااااااي الاقادياااااااااااااام والاحديااااااااااااااث                                    والناااااااااااااا 

. 
  أعهناااااي بقااااااال غياااااار السااااالف                  – 123

 .                                                     
مااافاقاااااااااااااااااااااااااااً أ اماهااااااااااااااااااااااااااي وسالافااااااااااااااااااااااااااي                                         

. 
ب ااااذا ماقلااااادا                                 ولساااا  فااااي قااااالي – 122

م  النبااااااااي المصطاااااااااافى مابااااااااادي الاهاااااااااادى                                                                                               .
. 

صاالى اهلل عليااه اهلل مااا قطااٌر ناالل                     – 122
                      .                        

وماااااااااااااااااا تاعااااااااااااااااااانا ككااااااااااااااااارل مااااااااااااااااان األتل                                                   
.   

ومااااااا انضلااااااى باهدياااااااه الااااااديضار                                                                                – 822
                                        .             

وراقااااااااااااااااااااااا  األوقاااااااااااااااااااااااا  والاااااااااااااااااااااااداار                                                             
. 

                          ل الافااااااااا اه أااااااااااحباااااااااوآلااااااااه وص – 821
                                                                  اد الصااااااااااااافااباااااااااااااانااى وياقاااااااااااااامعاااااااااااااا   اله                                                   .

. 
                                    ااباااااااااااااااااٍ  للهااباااااااااااااااااوت وتاابااااااااااااااااا ٍ  – 828

                                ارداص الواااااااااااا  بناااااااااااقاااااااااااالااااااااااارى ح ارخياااااااااا                                                        .
. 

            اا    ا ماااااااااا  الرضااااااااااة اهللاماااااااااااورح – 823
والب اااااااااااااااااااااار والها اريااااااااااااااااااااام وازحاساااااااااااااااااااااا                                                                                             .

.  
تأهااااادى مااااا  الهابضياااااال وازنعاااااام                      – 821

.                                                   
منااااااااااااااي لمثااااااااااااااااى عاصماااااااااااااااة ازسااااااااااااااالم                                        

. 
اااااااااداة األماااااااااة                        – 821 أ امااااااااااة الادياااااااااان اأ

      أااااااااااااال الهاقااااااااااااى مااااااااااان ساا اااااااااااار األ امااااااااااااة                                                                                              . 
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 شرح العقيدة السفارينية 
 ويخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالىلل

 رحيم  اهلل الرحمن ال بسم
 . د وعلى آله وأصحابه أمجعنيمعلى سيد املرسلني نبينا حم والسالم والصالة
- :بعد  أما

مااان  شااايءوم  كاااا  فاااي بعضاااها   فيهاااا الم لاااف رحماااه اهلل عقيااادة السااالف  المنظاماااة بااايشن ااااذل
 .اليت يأيت التنبيه عليها إن شاء اهلل  المخالفا 

 : 1 أقسام الهاحيد ةالةة أ  -: واعلم
 .يد الربوبية توح .0
 .األلوهية  وتوحيد .2
  .والصفات  األمساءوتوحيد  .3

 .  يعني لم يخهلف فيه المسلما  فأما تاحيد الربابية وتاحيد األلااية فلم يخهلف فيه أال القبلة 
 . ضمعا  على تاحيد الربابية وتاحيد األلاايةمالمسلمين  كل

 . 2 ه بالعبادةعز وجل بالربوبية وجيب إفراد اهللأي أنه جيب إفراد 
ملااى  المنهسابا تاحياد األسااماء والصافا  فهااا الاذي اخهلااف فياه أاال القبلااة أي اخهلاف فيااه  وأماا

 : 3 نه على سهة أوجه في مجراء النصاشم: يم ن أ  نقال  ازسالم اخهالفاً 
    اذا قسم   من أجرى النصاش على خااراا الال ش باهلل عل وجل  فمنهم – 1

 .وراء ذلك  ماأجروا النصوص على ظاهرها الالئق باهلل وتركوا  – أتباعهمام السلف و  وا  ء
 . ( 1طه  ){ الرحمن على العرش استوى } فـ 

 ،عليه  عالإن ظاهره إن اهلل استوى على العرش أي  : قالاا
 .وراء كلي  نلهف  لماو   العرشبأ  اهلل سبحانه وتعالى نفسه عال على  فن من

 .اذا نقال   قبل أن خيلق العرش ؟ أين اهلل  : نقال  
  .  نقال اذا ، أو بانفصال  هل استواؤه على العرش مبماسة :  نقال 

 .ليس للحاجة إليه :  أو نقال، إن استواءه على العرش للحاجة إليه :  نقال  
                                                

القـول السـديد يف الـرد علـى مـن أنسـر تقسـيم ) رسالة الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبداحملسـن العبـاد : انظر يف مسألة تقسيم التوحيد   - 1
(  300 – 319/  4) للشــيخ العالمــة الســلفم حممــد األمــني الشــنقيام ر ــه اهلل تعــا   فهــم مفيــدة يف با ــا ، وألــواء البيــان( التوحيــد 

 ،  3وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ر ه اهلل تعا  ص 
 ، (  854/  0) اقتضاء الصراط املستقيم  - 2
 ،(  46/  0) الم ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية انظر أصناف الناس يف األمساء والصفات عند شيخ اإلس - 3
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  . فرٌق بين األمرين ، ليس للحاجة إليه :  بل يضب أ  نقال
السـرير أو علـى  علـىاستواء اإلنسـان  بخالفالعرش ليس حلاجة إ  العرش إن استواء اهلل على  : فنقال

 وهلذا لو أزيل السرير من حتته لسقط ،  ،الدابة فهو للحاجة إليه 
 ، عظمهه عل وجل وتمام مل هلظهار أما الرب عل وجل فإ  اسهااءل على عرشه 

 ، 1 حمتاج إ  العرش ليم ألنه
 ، لرورة يف إجياده وإمداده يف  ،هلل عز وجل إ  ا يف حاجة العرش وغيرل م بل 

   للحاجة إليه ،( استوى اهلل على العرش ) أن  :و  يم ن أ  نقال 
 إن استواء اهلل على العرش يقتضم أن يسون جسما أو ليس جبسم ،  : نقال  و 

 ،  و  نفياً  الضسمية لم تر    في القرآ  و  في السنة مةباتاً  مسألةألن 
 ننفم وال نثبت ،  ال:  للفظ بالنسبةال ول ن نق

 ،جسم وغري جسم   :نقال   
  نفصل ونستفصل ، للمعنىبالنسبة  ل ن

ــهمــاذا تعــجل باجلســم ؟ هــل تعــجل  :للقا اال  ونقااال ــه الفاعــل  مبــاالشــمء القــائم بنفســه املتصــ   أن يليــق ب
 باالختيار القابض الباسط ؟ 

 فها حش ومعنى صحيح   هذا  أر   م 
ــه  متصــ تعــا  قــائم بنفســه فعــال ملــا يريــد فــاهلل  يقــبض  ،يأخــذ ويقــبض ويبســط ، بالصــفات الالئقــة ب

 ، 2السماوات بيمينه ويهزها 
 ممهن  على اهلل    فهذاباجلسم الشمء الذي يفتقر بعضه إ  بعض وال يتم إال بتمام أجزائه  أر   وم 

 ،  أل  اذا المعنى يسهللم الحدوع والهركيب
    3 اهلل عل وجل على  واذا شيء ممهن

وجال  و   عالم  من أاال القبلاة مان أجارى النصااش علاى خاارااا الال اش بااهلل : أ  نقال  والمهم
 من ؟ ويء وا  ء لأ  يهعرت 
    ام السلف

                                                

 ،(  542،  509/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
 ،(  273/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 2
،  021،  41،  35والرســالة التدمريــة ص (  608،   615،  551ومــا بعــدها ،  515،  51،  9/  0) بيــان تلبــيس اجلهميــة  - 3

وشـرح حـديا النـزول  54ومـا بعـدها والفتـوى احلمويـة السـ ى ص  222والـرد علـى املناقيـني ص  429 – 424ص وبغيـة املرتـاد  033
 – 428،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) وجممــوف فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة  004 – 003،  88 – 83ص 

434  ( )03  /046  )  ، 
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 ،  السلف على اذا الاجه أسلم وأعلم وأح م طريقة
 ،  النصوصما تعرلوا لشمء وراء  ألنهم أسلم
 م عن كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، أخذوا عقيدهت ألنهم وأعلم
وجـل   عز  باهللوهو إجراء النصوص على ظاهرها الالئق : سلسوا الاريق الواجب سلوكها  ألنهم أح م
  ، 
 ا  ء السلف ؟   ومن
ة والشافعم وأيب حنيفـ ومالكالصحابة والتابعون هلم بإحسان وأئمة املسلمني كاإلمام أ د بن حنبل  هم

 ، واألوزاعم وغريهم من أئمة املسلمنيوسفيان الثوري 
 ؟  1 يم ن أ  ت ا  السلفية في وقهنا الحاضر وال
 ا ، نألن السل  سبقوا زمن ، زمنا   مل تسن سلفية   عقيدة وإن هم سلفية   :ونقال  نعم
 عقيدة  وعمال  يف الواقع ، ، 2يف الواقع  وعمال   هؤالء سلفية عقيدة   لسن

 سبة ملن بعدهم سل  ، وهم بالن
 ، 3 ( أنهم سلفنا ونحن في األةر)  : زيارة املقابر يفوالسالم  الصالةكما قال النيب عليه 

   خاارااالنصاش على  أجروا: الثاني  القسم
 ل نها من جنم صفا  المخلاقين   النصوص على ظاهرها : وقالاا 
ا كأيدينا  : قالاا  وجه ا كوجوهنا ،و إن هلل يد 
 من ؟  ءوا  
 الممث لة    اما  ء 

 ،  وا  ء بال شي ضالا  لم يقدروا اهلل حش قدرل
 ،اهلل حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه  قدرواولو 

 اإلهلية كالذات املخلوقة ،  الذاتألهنم مل جيعلوا  هناقضا موام أيضا 
  ومعلام أ  الصفا  فرد عن الذا  

 المخلاقين   تماةل كوا    فإكا كان  الذا  
   تماةل صفا  المخلاقين    فالصفا  أيضاً 

 ،  تناسبهاألن صفة كل ذات 
                                                

 ،( نظرات وتعقيبات على ما يف كتاب السلفية حملمد رمضان من هفوات )  الفوزان انظر رسالة الشيخ العالمة الدكتور صاحل  - 1
وانظـر كـالم شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة عـن السـلفية الشـرعية ( ومـا بعـدها  350/ 0) املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل بـن فـوزان الفـوزان  - 2

 ،(  536/  2) يف بيان تلبيس اجلهمية 
 . حديا حسن غريب : وقال (  0153) أخرجه الرتمذي  - 3

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

 أو رجل البعري ورجل الذرة يتماثالن ؟  ؟أرأيت قدم البعري قدم الذرة 
 بينهما فرق عظيم جدا ، ، يتماثالن  ال :أقول 
أحاد مان النااس أ   يفهامل   اا ةكر  لأ جْ عندي ر  : اآلخر  وقالجمل    لأ جْ ر   عندي: قال قا ل  فإكا

 ؟  األولالذي عند الثاني كالذي عند 
ا  .  الذرةألن ذات اجلمل ليست كذات ،  أبد 
 ،  الذرةصفاهتا ليست كصفات  نإذ

 كالاما قاة   وال اما مهماةال  ؟  ةقاة الفيل وقاة الذر 
 ، تعجز عن شمٍء يسري غري متماثلني ، ألن قوة الذرة بسياة 

  محمل أشياء كثرية ،ما شاء اهللالفيل 
 ( 31ص ) { لما خلقت بيدي }  أو(  21المائدة ) { بل يداه مبسوطتان } :  قال اهلل عن نفسه عز وجل فإذا
 ؟  يم ن لعاقل أ  يهصار أ  يد اهلل عل وجل كيد المخلاق ال
ا ، ، ميسن  ال  أبد 

ألرض جميعاً قبضته يوم القيامة وما قدروا هللا حق قدره وا} :  واهلل عز وجل يقول، وكي  ميسن ذلك 

 ؟ (  121األنبياء ) { يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب  }،  ( 23الزمر ) { والسماوات مطويات بيمينه 
 ازنسا  يطاي ال هاب بسهالة   ل ن ال يم ن للبور كلهم أ  يطاوا واحدًا من السماوا  ؟ 

 أبداً  

 ، ا اهلل حق قدره املمثلة لالون مل يقدرو لالون هؤالء  إذن
 وهل هم كافرون ؟ 

 كافرون ، نعم  
 .(  11الشورى  ){ ليس كمثله شيء }  :عز وجل يقول  اهللألن 

 ر  الخبر وت ذيب خبر اهلل كف كذب فقد  ( مثله شيء  بل ) : فإكا قال
مان فقاد كفار و  بخلقاهمان شابه اهلل : )  قال نعيم بن حما  الخلاعي رحماه اهلل شايخ البخااري ولهذا

 ،  1(  توبيها رسالهجحد ما وصف به نفسه فقد كفر وليم فيما وصف اهلل به نفسه و  
 ، أيضا   هؤالء لالون وكفار   نفإذ

                                                

/  5) وانظــر جممـوف فتــاوى شـيخ اإلســالم ابـن تيميــة (   578/  3) أخرجـه اللاللسـائم يف شــرح أصـول اعتقــاد أهـل الســنة واجلماعـة  - 1
 ،  007وشرح العقيدة الاحاوية ص (  299/  03( )  601/  01) وسري أعالم النبالء للذهيب (  263 – 096 – 001
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ال رتانية الهي  األفالمنه ياجد في أما كتب به إيل بعض الناس ومسعته من بعض األشرطة  اذا ومن
ذو حلية طويلة عمالق  املنظرمزعج  رهيب بشيخٍ  نور في الهلفليا  ياجد أنهم يوبها  اهلل عل وجلتأ 

  ، ويعمل ر الرياحفوق السحاب يسخ  
 ،  الصريح لل فراهلل أ  اذا نور  دأ ه  شْ أني أأ  الحقيقة

وفااي أول تمييااالل ساااف ينطبااا  فااي نفسااه ملاااى أ  يمااا    أبااااال  اااذاأل  الصاابي مكا شااااد مثااال 
    يمضسانهيها انه أو ينصرانه أو 

 ،اهلل له من ينتشله من هذه الورطة فنعم يض قاللهم إال أن ي
 عسـريا   يعرلون هـذه األشـياء لصـبيان املسـلمني سـوف محاسـبون عنـد اهلل حسـابا   الذينإن :  ولهذا أقال

 ،  القيامةيوم 
إذا كانت األفالم علـى هـذا  مجيعا  وعلينا  ،مبينا   أن يضل الناس  ذا لالال   ألنهم يريدو  شاءوا أم أباا

الشـر املسـتاري الـذي هـو أعظـم مـن شـر األغـا   هـذايف  يقعـواذر منها أهـل البيـوت حـ  ال الوجه أن حن
 وغريها ، 

أعظام المن ار والعيااك  مان  شاي أناه    البواعةوجل بهاذل الصاارة  علأل  كا  ازنسا  يمثل اهلل 
  باهلل 

ر كي القعادة عاام أنا سمع  اليام في أخبار لند  اليام السب  الماافش للحا ي والعورين من شاه
مسعــت أنــه حصــلت مظــاهرات عظيمــة يف بــنغالدش علــى نعــال مستــوب اســم  تساا  وأرباا  ما ااة وألااف

اجلاللـة لفــجل اجلاللــة صــرمحا  فحصــلت مظــاهرات عظيمــة حــ  أدى إ  أن تعتــذر الشــركة املــوردة هلــذا إ  
 احلسومة والشعب وتلتزم بإحراقها وإبداهلا ، 

 كي  يريدون أن يهينـوا رب العـزة واجلـالل ،  ـذه األشـياء الـيت تسـري علـى انظروا إ  أعداء اهلل:  فأقال
 الناس سريان النار يف الفحم من غري أن ُيشعر  ا وسريان السم يف اجلسد من غري أن ُيشعر به ، 

 والااجب علينا نحن المسلمين و  سيما في بال نا اذل أ  ن ا  حذرين يقظين  
 العقيدة وفي األخالق وفي األعمال من كل وجه   أل  بال نا اذل م لوة في

 ليهدم الديار ويقتل الناس ،    تظناا أ  ال لو أ  يقبل العدو بضحافله و باباته وصااريخه
 ال لو اا اذا   اذا اا ال لو المو ل الذي يدخل الناس من حيث   يوعرو   

ن بعد مدة يرتاح مليه ويهأقلم عليه وازنسا  بوٌر مدنٌي مه يف ينفر من الويء أول ما يسمعه ل 
 وي ا  كأنه أمٌر عا ي  

أول ما يدخل الفريوس املرض ينفر منه اجلسم ويتأثر ويسـخن لسـن رمبـا  حهى األمرات الهي في الضسم
 يأخذ عليه ،
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، هــذه النقاـة أنــا أود مـنسم بـارك اهلل فــيسم وأنـتم طلبــة علـم علــيسم مسـؤولية أن حتــذروا علاى كاال حاال 
 ن هذه األفالم ،الناس م

الهاي   يواي ما من بااهلل عال وجال أ  عرضاها قياا ٌة ل طفاال ملاى ما دامت تعرض مثل هذه األمـور 
 ال فر باهلل عل وجل وماانة اهلل سبحانه وتعالى  

 نحن أال الضليرة علينا مس ولية عظيمة ليس  على بقية الناس  
 من انا خهر ازسالم ومليه يعا  في اذل الضليرة  

 ،  1( أخرجوا املشركني من جزيرة العرب : ) ال رسول ال ية عليه الصالة والسالم يف مرض موته ق
 ، 2( ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ح  ال أدف إال مسلما  : ) وقال 
 ، ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب : ) وقال 

ا بإخراة أجسا ام فإنه يأمرنا أمرًا أولاليا  بإخراة ومكا كا  الرسال عليه الصالة والسالم أمرن
 أف ارام الهي يبثانها بين الناس ليضلاا عبا  اهلل عل وجل   

 : لو أن الرسول عليه الصالة والسالم أمامنا اآلن يقول يف مرض موته على فراش املوت  ما خن م
 ،( أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ) 

 ور مثلنا ؟ لماكا ؟ ألنهم أجسام ب
 ، ألهنم يبثون شركهم وشرورهم بيننا ،  

 فهذل الضليرة لها شأٌ  عظيم وميلاٌ  كبير في نظر الورد باعهبار حماية الدين ازسالمي  
 فأنا أجعلها أمانًة في أعناق م أ  تحرصاا غاية الحرش على الهحذير من اذل األفالم  

  وأنا ما كن  أخن أنها تبلغ ملى اذا المبلغ 
 أُْسَأُل عنها هل جتوز للصبيان مشاهدهتا فأهتاون فيها ، ولهذا أأْسأ لأ عنها فأتهاو  فيها الااق   

 أحااد الخطباااء جاالال اهلل خياار( من اارا  البيااا  : ) ل اان ساامع  شااريط باااألمم شااريط بعناااا  
 خاب حول هذا املولوف أربع خاب وذكر منها ما قلت لسم ،

 :  يقال يها اذا الويءوجاءني أيضاً رسالة من شخص ف
 أنه يُبا من التلفزيون هذه املناظر لألطفال ،

 اذل الضملة جملٌة معهرضٌة ل نها جملة اامٌة جداً  
ل نها معهرضة بالنسبة للدرس سببها ا سهطرا  على مسألة المماةلة وأ  من م ثشل  اهلل بخلقه فها  

 كافر       

                                                

 ( . 0637) ومسلم (  2888) ه البخاري أخرج -  1
 ( . 0767) أخرجه مسلم  -  2
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 ى ظاهرها ، يف إجراء النصوص عل اذا  القسما  اشهرك
أجروها على وجـه التمثيـل باملخلوقـات  وا  ءعلى الالئق باهلل عز وجل  أجروها في أ  السلف وافهرقا
 ، عظيم فرقانوهذا 
  ابه رواا بعقالهم  خالف خااراا ملى معا ٍ  علىأجروا النصاش  من -: الثالث  القسم
  الذين يدعا  أنهم العلماء والح ماء  وا  ء
 قة السل  طريقة الذين يقرؤون الستاب أما  وال يعرفون ، طري : ويقالا 
 طريقة اخلل  أعلم وأحسم ،  :  ولهذا قالااحنن فنحن أهل العلم واحلسمة ،  أما
ؤالء الـذين جيـرون النصـوص علـى هلـهـذا القـول  باـالنبيـان  ( تلخايص الحماياة) ككرنا في كهاب  وقد

 ،  بعقوهلمخالف الظاهر إ  معان عينوها 
 أي استو  على العرش ،   ( 11األعراف ) { استوى على العرش }  : قالااف
 ،   نعمتهأي قوته أو : اهلل  يد
 ثوابه ، : اهلل  وجه
 ثوابه ،: اهلل  حمبة

 ، ملاذا ؟ انتقامه وهسذا : اهلل  غضب
 فيها ، نتصرف  عقول فلناألن املعىن الظاهر ممتنع على اهلل عز وجل ، وإذا كان ممتنعا  : قالاا

    ممكا كا  األمر كما قله
عقولنا  إ   موكوال  وجيعل األمر ، ملاذا يتحدث اهلل عن نفسه بعبارات غري مقصودة  : ب ل بساطة نقال
، 
 ،أنه ليس إ  العقل  : الصااب بل

 ،  واجبهذا : بل إ  اهلوى املختل  الذي يقول فيه فالن 
 ، هذا ممتنع على اهلل  : فالن الثا  ويقول

 هذا جائز ، : والثالا يقول 
 ؟عل وجل الحديث عن صفاته ب لما    يرا  بها خااراا  اهلللماكا يضعل 

 ؟  ةوال اذا م  تعمي
النساء  ){ يبين هللا لكم أن تضلوا } ، (  32 النساء ){ يريد هللا ليبين لكم }  :الذي قال اهلل  البيا خالف 

 ؟ (  132
   ما تقتضيه عقولنا اليت هم ليست عقال  يف الواقع بل هم وهم ؟  موكول إ األمروملاذا جيعل 

 ،ألجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إ  معناه  : قالاا
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 ،  مل تتسل ظاهرهإذا أخذت النص على  ألني
 ، تصل إ  املعىن املراد  ح إذا صرفته عن ظاهره محتاج إ  دليل من اللغة وشواهد وجهد كبري  ل ن

    الثاابعمية الاار ة في أعظم األخبار المقصا  بها كثرة فهذل اله
ا بالتحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب  أصال  اهلل  يضيع! يا سبحان اهلل           ؟عظيم 

 ، اإلنسانسبب ال يثاب عليه  غريلمث التعب الذي يأيت 
  أناا ساأحج علاى حمااٍر أعارة أركباه  اآل  الناس يحضا  على الطا رة وعلى السيارة: لا قال قا ل 

تارة وأساقه تارة وأقا ل تارة وأ فه تارة وتارًة أقعد أنا واا حهى نصل ملى م ة   أل  ااذا فياه تعاٌب 
 عظيم وأجٌر كبير   

 ال ي جر ازنسا  على اذا ؟ 
       ي جر  

 هذا تعب حصل باختيارك أنت ، أل 
الرجــل الــذي نــذر أن يقــ  يف الشــمس أمــره أن يــدخل يف الظــل أمــر النــيب عليــه الصــالة والســالم  ولهااذا

 ، 1وهناه عن تعذيب نفسه 
  ، ( 113النساء ) { ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان هللا شاكراً عليماً } : واهلل عز وجل يقول 

 ،أن هؤالء ال شك أهنم خمائون لالون مرتسبون لضاللني  : فالحاصل
 : القال على اهلل بال علم  همامنيهضمن كل ضالل 

 .أن اهلل مل يرد كذا  : فقالهم
 كي  ال يريد وهو ظاهر لفظه ،  ، قال على اهلل بال علم هذا

  ، قال على اهلل بال علمأراد كذا ، هذا أيضا  : وقالهم 
  حهما   ال ثيرة    قابالً ألنه مكا انهف  مرا ة الظاار بقي ما يخالف الظاار 

 حهما   ؟ا  منعل اذا ا حهمال المعين اا المرا   و  غيرل فما الذي يض
نقاال معناااا كاذا و  كاذا نقارأ القارآ  والحاديث وكأنماا نقارأ  مانفا ت  : قالاا قسم: الراب   القسم

نقرأ بالل ة ازنضليلية ولم نعارف الل اة ازنضليلياة أو كأنناا عاماة   يعلماا   عرب ل ة   نعرفها كأننا
 م  أماني     ال هاب
 كل نصوص الصفات غري معلومة املعىن ،:  يقالا  ا  ء

                                                

بينا النيب صلى اهلل عليـه وسـلم خياـب إذا هـو برجـل قـائم فسـأل عنـه : عن ابن عباس قال (  :  6326) أخرج البخاري يف صحيحه  - 1
مــره فليــتسلم وليســتظل : ) النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم  أبــو إســرائيل نــذر أن يقــوم وال يقعــد وال يســتظل وال يــتسلم ويصـوم ، فقــال: ، فقـالوا 

 ( .وليقعد وليتم صومه 
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) { الرحمن على العرش استوى } : ما تقول بارك اهلل فيك وهداك إ  الصواب  :للااحد منهم  فنقال

   ؟ فيهاما تقول ،  ( 1طه 
 اهلل أعلم ،   : قال
 ؟(  21المائدة )  {بل يداه مبسوطتان } : تقول يف قوله  ما

 اهلل أعلم ،  :قال 
 ؟ ( 83الرحمن )  {ويبقى وجه ربك } : تقول يف قوله  ما

  ،اهلل أعلم : قال 
  ؟كل شيء اهلل أعلم 

 هو كل شمء اهلل أعلم ، ،  نعم
ص )  {كتاٌب أنزلناه إليك مبارٌك ليدَّبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب }  لسنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبين ا

لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء }  ،(  82  ، ( 22النحل ) { ونزَّ

وال يم ن أ  عل وجل ؟ أمر اهلل  مهثلن أ فا دة لنا في قرآ    نعرف معنال ؟ وال يم ن  أي
   ما الضااب ؟ يم ن أ  ننفي عنه النقا ص ونحن   نعلم ما أرا  ب المه ؟  والنعظم اهلل ؟ 

 !  ال ميسن  : الضااب
  فالناااس يعرفااا    آيااا  األح ااام وأحا يااث األح ااام معلامااة المعنااى م: معنااا تقالااا  كنااهم   ومكا

 المعنى ؟   معلامة –واي أعظم  –فلماكا   تضعلا  آيا  الصفا    الصالة والصيام والحج 
    اخلالق عز وجلذات تتعلق بآيا  الصفا   أل 

 تتعلق بعمل املخلوق ،األح ام  وآيا 
 ذل أولى بالعلم ؟     تضعلا  ا فلماكا
  ، ( المفاضة ) :يسمون عند أهل السنة  وهؤالء
  !!!؟ 1 إن التفويض هو مذهب السل :  أ  بعض العلماء يقالا  ااتعلم ألم

 : سمان قأهل السنة  : ويقال
 .مؤّولة  – 0
 !!!ومفّولة  – 2

 هذا واقع ، 
قــول أهــل التفــويض مــن شــر  ) :ال وصــدق فيمــا قــ :شاايخ ازسااالم اباان تيميااة رحمااه اهلل يقااال  ول اان

 ، 2(  واإلحلادأقوال أهل البدف 
                                                

 ،  33 – 32ومنهم إمام احلرمني أبو املعايل اجلويجل يف العقيدة النظامية له ص  - 1
 ،(  215/  0) درء تعارض العقل والنقل   - 2
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    ( رء تعارت العقل والنقل )  في كهابه المعروف قايةً  عظيمةً  وككر تعليال ٍ 
 اليـومينسـرون  1 هـذا الـذي جعـل أهـل التخييـل، هذا الـذي فـتح علينـا بـاب الفالسـفة  : وقالككر أ لة 

 اآلخر واجلنة والنار ، 
ال تعرفــون مــا  أنــتمإذا كنـتم ال تعلمــون معــا  هــذه الصــفات فــنحن أصـحا ا حنــن الــذين نعــرف  : وقااالاا

 يتعلق بالرب ، حنن الذين نعرف ما يتعلق بالرب ، 
النااس علاى ماا  يساهقيمرة من البور من أجال أ  قومنما اا تخايف من عبا أصلله ليم الرب كله 

 طلب منهم  
  .قال فيما صدق ويخ ازسالم رحمه اهلل ف

عليــه الصـالة والســالم خي نــا بأخبـار فيمــا يتعلــق بـذات الــرب عــز وجــل  ورســولهيعـجل ينــزل اهلل علينــا كتابـا  
 وصفاته ،

 ،  و  يضات أ  نه لم بمعنال معنىله ليم كله 
  ، اذا من أعظم ما ي ا  من ازلحا  وال فر

   الباطلمن تأمل اذا القال الفاسد بالقرآ  ال ريم والذم له ما   يعلمه م   ا سههانةوفيه من 
 .واهلل نحن ما نه لم : قالاا  :الخامم  القسم
    الظاهر الالئقيضات أ  ي ا  المرا  بها : نقال 

    الظاهر املماثل للمخلوقنيويضات أ  ي ا  المرا  بها 
  خالف الظاهر ،ويضات أ  ي ا  المرا  بها 

   شيءي ا  المرا  بها   يضات أ  و 
 اذا مم ن وجا ل   وما ام  ا حهما   قا مة فالااجب ازمساك   كل 

ا  ال نقول: أن املفولة يقولون  : بينهم وبين المفاضة والفرق   ،شمء أبد 
 محتمل كذا وكذا ونس  عن القول ،  : وهؤالء يقولون

   ا سهد ل بطلوجد ا حهمال  ومكاأل  ا حهما   كلها وار ة 
 اهلل  تقالاا شايء فاي صافا  فأ فانا من م يا جماعة : وقالاا  اا عن اذا كلهقام أعرض :السا سة 

    مطالقاً نهعبد هلل بقراءته و  نهعرت لمعنال فيما يهعلش بالصفا  و نحن سنقرأ القرآ  
 املراد ظاهرها الالئق باهلل ، :  قل

 املراد ظاهرها املماثل للمخلوقني ، 
 املراد خالف الظاهر ، 

                                                

 ، 56اق ص انظر معىن أهل التخييل عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف نقض املن - 1
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 فويض ،وجوب الت
 محتمل هذا وهذا ،  

 أحد األشياء الخمسة ؟ : قل 
 روحوا عجل ، :ويصرخ علينا ما أقول شمء فسونا من شركم يا مجاعة ، :  قال

كلــه وهــؤالء غــري   هــذاســاكتون ال يقــدروهنا بقلــو م وال يناقــون  ــا بألســنتهم بــل يســستون عــن  وهــؤالء
 ساملني واقعون يف اخلاأ ، 

 .لفظه ومعنال الدال عليه لفظه  بهيء   القرآ  يرا  ل ل ش تبيا القرآ  
 ومن لم يقل بذلي فها على ضالل   

 نتجـاوزلسـن علينـا أن نسـون أديبـني مـع اهلل عـز وجـل ال نتجـاوز القـرآن وال  ومعانياه بألفاخهالقرآ  نلل 
 ، احلديا 

 م عن صفهه ؟ ولا أ  أحدًا أرا  أ  يه لم عن صفة شخص ليم حاضراً   ال يساغ له أ  يه ل
  ال ،
علاى اااذل الصافا  العظيمااة أو تح ام بعقلااي ح م بعقلااي هتاه لم عاان صافا  الخااالش وتا  يافف

  ؟أ  تدركها بعقلي أبًدا  يم نيالهي   
 غاية ما عندنا نحن أ  ندرك المعنى   

 الحقيقة وال يفية فهذا شيء   يم ن م راكه    أما
  يعني   يضات أ  يهصا ر شيًئا من صفا  اهلل عل وجل  أو أ  يهخي لولهذا يحرم على ازنسا  أ  

 تهصار أو أ  تهخيل يد اهلل ؟ كيف اي مثاًل ؟  
 ما تقال في أصاب  اهلل ؟ كم أصاب  اهلل ؟ : ولهذا سألني سا ل مرة 

 !!!، أحد يسأل هذا السؤال يا أخم اتق ربك ، أنت ملزم  ذا ؟أعاك باهلل 
 .الرسول عليه الصالة والسالم اثبت أن هلل أصابع كما قال 

 وأما كم ؟ ما ميسن أن نتسلم  ذا ؟ 
 .واهلل ما أن  بأحرش على العلم باهلل من الصحابة : قل  له 

م  اهلل يضعل السماوا  على مصب  : ) ال الصحابة لما قال الرسال عليه الصالة والسالم 
 أكثر من اذل األصاب  ؟  ال هلل:   ال قالاا يا رسال اهلل  1( واألرضين على مصب  

 ما قالوه ألهنم أكمل أدبا  وأشد تعظيما  هلل ممن يأيت بعدهم ،

                                                

 .واللفجل له (  2786) ومسلم (  7103) أخرجه البخاري  -  1
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تتجـاوز مـا أخـ  اهلل بـه عـن نفسـه كمـا أنـك ال تتجـاوز مـا شـرعه اهلل  فـالوإذا كنت صـادقا يف عبـادة اهلل 
 لعباده ، 

 كلهم هذا خاأ ،: لو أردت أن تصلم الظهر مخسا  ، قال لك الناس 
 تتسلم فيما أخ  اهلل به عن نفسه أو أخ  به عنه رسوله إال مبقدار ما بلغك ،ال  مك 

يار اااا الوااايطا  علااى قلباااي   ومااان  شااابها أماااار كثياارة تسااالم ماان واهلل سااال   اااذا  مكاوأناا  
   عليي  غيركشبها  يار اا 

استوى ؟ أطرق كي  (  1طه ) { الرحمن على العرش استوى } يا أبا عبداهلل :  لما قيل لإلمام مالي
االستواء غري جمهول : ح  عاله العرق من شدة هذا السؤال وعظمته ألن هذا السؤال منسر مث قال 

 والسي  غري معقول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة ، 
 ، انظر كالم السلف

 كل منسا  يسأل في اذل األمار عما لم يه لم السلف الصحابة خاصة فها مبهدد   
منااه ةباا  أ  اهلل يناالل ملااى السااماء الاادنيا كاال ليلااة حااين يبقااى ةلااث اللياال اآلخاار ونحاان  :قااال قا اال 

 . نوااد أ  الثلث يدور على األرت مك  اهلل ينلل كل الليل 
 أعاك باهلل   من قال اذا ؟

 قف حيث جاء  النصاش وتسلم من اذا الهقدير  
 من اذا الهقدير  وتسلم ،  ( 11الشورى ) { ليس كمثله شيء } اعهقد أ  اهلل 

طلــع الفجــر هنــا يف اململســة وهــو ثلــا الليــل يف املغــرب النــزول بالنســبة لنــا انتهــى بالنســبة هلــؤالء الــذين 
عنـدهم الثلــا موجــود حنــن يف الثلــا وأهــل املشــرق قـد طلــع علــيهم الفجــر النــزول بالنســبة ألهــل املشــرق 

 انتهى وبالنسبة لنا بدأ ،
 . م بهذل الهقديرا  أبداً و  تهعدى اذا يا أخي لس  بمللو 

 . واهلل لا كا  خيراً لسبقنا مليه الصحابة رضي اهلل عنهم الصحابة 
 الصحابة أحرش منا على الخير   

ربما لم ي ن في قلابهم ااذا الهقادير ألنهام ماا عرفااا عان كروياة األرت علاى وجاٍه : فإكا قال قا ل 
 دينة قبل أ  ت رب عن الم رب فلهذا لم يسألاا ؟ مفصٍل و  عرفاا أ  الومم ت رب عن أال الم

 لو كان من شرف اهلل َلَقيََّض اهلل له من يسأل ح  يتبني ،:  نقال
أن أيــام الـدجال فيهـا يـوم  كسـنة ويـوم  كشـهر ويـوم  كأســبوف : ملـا أخـ  النـيب عليـه الصـالة والسـالم  ولهاذا

 . 1ال اقدروا له قدره : فيه صالة يوٍم واحد ؟ قال  اليوم الذي كسنة تسفينا: أناق اهلل الصحابة وقالوا 
                                                

 ( . 2937) أخرجه مسلم  - 1
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 فال تظن أبدا  أن شيئا  يلزمنا يف ديننا ميسن أن يغفل إطالقا  ،
 لا لم يه لم به الرسال عليه الصالة والسالم ابهداًء فساف من يقيض اهلل له من يسأل عنه  

 ،(  1آل عمران ) { ورضيت لكم اإلسالم دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي } : ألن اهلل يقول 
لما انقسم أصحاب القبلة يعني الذين ينهسبا  لإلسالم لما انقسماا ااذل ا نقسااما  صاار النااس 

 ي لفا  ال هب المبنية على الضدل والنلاد والخصاما  الهي   نهاية لها     
 ( الهأويالأاال  ) يساما  أنفساهمأال الهحريف الذين  ومكا طالع  كهب ا  ء المحرفين خصاًصا
ا ملــإدراكـه بالنســبة  ميســنهملون فيهــا وجيــادلون فيهـا يف أمــر ال ص ـعجبـت مــن التقـديرات الــيت يقــّدروهنا ويف

ــا إ  مــا  عقــوهلم ال إ  مــا يقتضــيه الستــاب  تقتضــيهيتعلــق بصــفات اهلل عــز وجــل ، وجعلــوا احلســم راجع 
 يتخباون خبط عشواء ال يعرفون من احلق شيئ ا ،  وصاروا نا  والسنة ، فضّلوا يف ذلك لالال  بي  

ومطالاًة  مخهصارةً كثيرًة   في العقيدة كهباً  كهباً ألفـوا  -سلك السل  مالذين سلسوا  - أال السنة أل ف
    1 ومهاسطة

فنظمها علاى ماذاب أاال السانة  اهلل رحمه السفارينيومن جملة ما ألف اذل المنظامة الهي نظمها 
 حهاة ملى بيا    ت الهيى ما فيها من بعض األشياء والضماعة عل

                                                

ففيهـا ذكـر مجلـة مـن كتـب السـل  ر هـم ( ألواء على كتـب السـل  ) انظر رسالة الشيخ الدكتور حممد بن ربيع بن هادي املدخلم   - 1
 اهلل ، 
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 خطبة المهن 
              يااقاااااااااااام البيااااااااااااداهلل الق الحماااااااااااد – 1

                       اآلجاااااااااااااااااااااااااااااال واألرتاق دراقااااااااااااااااااااااااااااااام                            
                    

 معىن احلمد ؟  ما ( :الحمد هلل : )  قاله
 ،  (  وصف المحما  بال مال على وجه المحبة والهعظيم) : هو :  يقالا 
 كرر الاصف صار ةناًء     فإ 

قسمت الصالة بيجل وبني عبدي : ) يقول  وتعا أن اهلل تبارك ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
}  : د  عبدي ، وإذا قال : قال (  8الفاتحة ) { الحمد هلل رب العالمين }  : نصفني ، فإذا قال

 ، 1 ( أثىن علم عبدي: قال (  3الفاتحة )  {رحمن الرحيم ال
  ( وصف المحما  بال مال م  المحبة والهعظيم : ) فنفسر الحمد بأنه 

  ، يعجل مجيع احملامد ثابتة هلل ، لالستغراقإهنا :  قالاا( : أل )  ( :الحمد : )  قاله
   الخهصاش لالسهحقاق أو ل منها:  قالاا:  ( هلل : )والالم في قاله 

  لالسهحقاق ولالخهصاش  إهنا  :قلنا شئنا  وإن
 للحمد ،  مستحق، ألن اهلل تعا   لالسهحقاق
 ، ألن احملامد كلها ال تسون إال هلل وحده فقط ،  ولالخهصاش

 رب العاملني ،علم على الرب سبحانه وتعا   وتعا سبحانه  اهلل ( :هلل : )  قاله
   2 أ  ي ا  ل يرلواا علم مخهص به   يم ن 

 ، مبعىن أنه هو الذي يُتبع باألمساء وليس بتابع    تابعاً  ي ا   ا ًما مهباعاً  العلمواذا 
ومل  {رب العالمين } : مث قال ( هلل } ، (  8الفاتحة ) { الحمد هلل رب العالمين }  :قال اهلل تعا   : مثالً ف
 ،( اهلل  رب العاملني احلمد)  : يقل
فها  ا ما اا الذي   ( اهلل  بسم الر ن الرحيم) : يقل  ومل ، {سم هللا الرحمن الرحيم ب}  : وقال
   ماء ويألحش بهااألس تلحقه
  ، ( األول )فهو مبعىن ، ( لغريه  السابق: ) يعجل :  القدمي ( :القديم : )  قاله
 ،(  3الحديد ) {عليم  هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء  }  :قال اهلل تعا   وقد

   3   في ال هاب و  في السنة  ْ ر  بهذا اللفظ لم ي   ا سماذا  ول ن
 لم ي ر ْ    في ال هاب و  في السنة   ( القديم ) اسم 

                                                

 ( . 598) أخرجه مسلم   - 1
 ، 35 – 30وشأن الدعاء للخاايب ص  25أمساء اهلل احلسىن للزجاج ص  انظر تفسري - 2
 ، 002وشرح العقيدة الاحاوية البن أيب العز ص (  47/  2) والصفدية (  023/  2) منهاج السنة النبوية   - 3
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 ومكا لم ي ر ْ  في ال هاب و  في السنة فليم لنا أ  نسمي اهلل به  
 فانا ما ليم لنا به علم وقلنا على اهلل ما لم نعلم   ألننا مكا سمينا اهلل بما لم يأس م  به نفسه فقد ق

  واهلل تعالى قد حرم كلي  
قل إنما حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهلل } :  فقال

 ، ( 33األعراف ) { ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 

)  {وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً }  : تعا  وقال

 ،(  32اإلسراء 

 لم يسم به نفسه فذلي جناية وعدوا    بما سمينا اهلل  ومكا
 لو أن شخص ا مسّاك بغري امسك هل تعت  ذلك جناية عليك ؟    أرأيت
 جناية عليك ، ،  نعم

يف حـق اخلـالق عـز وجـل فـال محـل  وعـدوانبه نفسه فهذا جناية  يسمز وجل مبا مل كذلك إذا مسيت اهلل ع
 لك ،  
 والسنة ال جاء اسم القديم من أسماء اهلل ؟  قرآ ننظر في ال مك 

 ال ،   : الضااب
  :اهلل به  نسمي  يضات أ   مك 
 في ال هاب و  في السنة    ْ ر  ألنه لم ي   – 1
  ليم من األسماء الحسنى ( القديم ) أل  :  ةانيا – 8

 ، (  122األعراف ) { وهلل األسماء الحسنى } :  واهلل عز وجل يقول

 ليس من األمساء احلسىن ، ألنه ال يدل على السمال ،  (القديم ) 
 ،  القديم يطلش على السابش ل يرل سااٌء كا  حا ةًا أم أتلًيا فإ 

 ، ( 32يس ) { عاد كالعرجون القديم  والقمر قدرناه منازل حتى}  : تعا قال اهلل 
،  1 عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد –أي العرجون القدمي  –حادث وهو  القدمي والعرجون

 شك أنه حادث ، واحلدوث نقص ،  وال
 ،  وجهحسىن ال حتتمل النقص بأي  وأسماء اهلل تعالى كلها

   سمعيعقلي وبدليل  بدليل   تضات  فهبين أ  تسمية اهلل بالقديم 
}  :ملى قاله { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن }  : قاله تعالى : الدليل السمعي 

 ،(  33األعراف )  {وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 

 ، ( 32اإلسراء ) { وال تقف ما ليس به علم } : وقاله تعالى 

                                                

 ،  0195والقاموس احمليط للفريوزآبادي ص (  611/  2) نفس الصباح يف غريب القرآن للخزرجم   - 1
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 ، مساء احلسىن ، ألنه يتضمن نقص ا أن القدمي ليس من األ :العقلي  والدليل
 ما اا النقص ؟ 

 احلدوث نقص ،  أن، ومعلوم  القدمي قد يراد به الشمء احلادث  أنوهو 
مـا أشـبه ذلـك  أو ( السـرمي ) أو ( العظيم ) أو ( العليمهلل  احلمد : ) (القديم ) بدل  فلا قال الم لف

 من األمساء اليت أثبتها اهلل لنفسه ، 
 مما ي خذ على الم لف رحمه اهلل تعالى   اذامك  
 . كل شمء   بعديعجل الذي يبقى :  (الباقي : )  قاله

  .الذي ليم بعدل شيء ( : اآلخر  : ) فها بمعنى
 من أسماء اهلل    واآلخر
 ،  ( 3الحديد ) { هو األول واآلخر والظاهر والباطن } : تعا  اهلل قال 

  ( اآلخاار )  باااتاء( الباااقي ) ا وأتااى باا  ( األول )  باااتاء( القااديم ) ا اهلل أتااى باا رحمااهالم لااف   أف اا
 !  اً ول ن في اذا نظر 

    1 من أسماء اهلل عل وجل  ْ ر  لم ي  (  الباقي) ا ف
 ،  2 اسم ال يشتق منها والصفة(  83الرحمن )  {ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام } وإمنا جاء 

  :ى وقد مر علينا في القااعد المثل
 ،( يوهش منها اسم  صفةٍ أ  كل اسم مهضمن لصفة وليم كل ) 
 ،(  83الرحمن )  {ويبقى وجه ربك } : قال اهلل تعا   فإذا

  ( الباقي ) ا ب فال يعجل ذلك أنه جيوز أن نسمم اهلل
                                                

 ،( إن هلل تسعة وتسعني امسا  من أحصاها دخل اجلنة )  :وقد ككر اذا ا سم في حديث أبي اريرة واا  - 1
 ، (  2677) ، ومسلم ( 2585) أخرجه البخاري 

 : وكلي في الليا ة عليه الهي سر   فيها األسماء الحسنى   من ةالع طرق 
 ، (  07/  0) ، واحلاكم يف املستدرك (  32/ 0)  األمساء والصفات بن احلصني ، أخرجه البيهقم يف زطريق عبد العزي :األول 
 ، (  3861) بن حممد الصنعا  ، أخرجه ابن ماجة يف سننه  كطريق عبد املل:  والثاني
 ، (  215/  2) ، وابن مندة يف كتاب التوحيد (  3517) طريق الوليد بن مسلم ، أخرجه الرتمذي يف سننه :  والثالث

 أن الزيادة يف سرد األمساء احلسىن مل يصح من لفجل النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وإمنا هو من إدراج بعض الرواة ، :  والصحيح
 وي يد كلي كالم كبار الحفاظ والمحققين من أال العلم   

/  00) البـاري البـن حجـر ، فـتح (  482/  22) ، (  96/  8) ، (  379/  6) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر للامًا 
، (  30/  8) ، احمللـى البـن حـزم  59، وفيه كالم شاف كاف ال محتاج إ  زيادة ، ويف ختـريج حـديا األمسـاء احلسـىن ، لـه ص (  208

، (  261/  4) ، حتفـــة األحـــوذي للمبـــاركفوري (  056 – 047/  7) ، طـــرح التثريـــب للعراقـــم (  258/  2) وابـــن كثـــري يف تفســـريه 
 ، 282 – 280، ولعي  اجلامع له ص (  718/  2) شساة لأللبا  امل
 ،(  088/  0) احلليمم يف كتابه املنهاج يف شعب اإلميان : ومن الذين ذهبوا إ  هذا االشتقاق  - 2
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 والسنة ، القرآنكما ثبت ذلك يف ( واآلخر  –األول ) أن جيعل بدل هذين االمسني  : فالصااب
 معلوم ،  أي جاعلها على قدرٍ  ( : رمقد  )  قاله
 مجع أجل ،  :( اآلجال : ) قاله 
  ،مجع رزق  ( :واألرتاق : ) قاله 

    1( منههى الويء وغاية الويء ) جم  أجل واا : واآلجال 
ا يتـأخر ، وكـذلك مـ والعنـد اهلل عـز وجـل بأجـل معلـوم ال يتقـدم  رْ دَّ َقـ، فإنـه مُ  ماثالً عمـر اإلنسـان  ومناه

 ة بأجل معلوم ال تتقدم وال تتأخر ،  رَ دَّ قَ محدث من احلوادث فهم مُ 
 ،  2 مجع رزق وهو العااء :(  واألرتاق: ) قاله 

 بني عباده حسب ما تقتضيه حسمته ،  قسمهاياألرزاق  ر  د  قَ واهلل سبحانه وتعا  هو مُ 
وإن مـن عبـادي مـن لـو أفقرتـه ، ده الغـىن سـألف أغنيتـهإن مـن عبـادي مـن لـو  ) :وقد جاء في الحاديث 

  . 3( ده الفقر سألف
 يشاء لسن حسب حسمته ور ته ،  منواهلل عز وجل يرزق 

  ،  أم جيزف صاهلل اإلنسان بالفقر ليعلم أي مقد يبتل
 ، كلهاوقد يبتلم اهلل اإلنسان بالغىن ليعلم أيشسر أم يسفر ، واهلل عز وجل يقدر األرزاق  

الارتق  ماا ي اا  باه  نفعال  اهلل مقدر اآلجال واألرتاق فهل يساغ لنا أ    كا مكا: قال قا ل  فإكا
 ؟ 

 أنه ال يسوغ ،  : فالضااب
  ،ره بأسبابه ر شيئ ا فإنه يقد  ألن اهلل تعا  إذا قدَّ 

 ،يقوم  ا الشخص  ره ألسبابٍ ر الرزق لشخص فإنه يقد  فإذا قدَّ 
 ،الشخص   اال يقوم  وقد يسون ألسبابٍ 

 مات لك ميت فورثته فهذا ليس من فعلك ،  كما لو
 ال يستلزم وال يسوغ أن تدف األسباب النافعة ، لألشياءتعا  تقدير اهلل  ل ن على كل حال

****************** 
                يم قاااااااااااا ر ماجاااااااااااا لاااااااااااع حاااااااااااي – 8

اجاااااااااااااا                 قامااااااااااااا  باااااااااااااه األشاااااااااااااياء وال                                                          
  

 ، (  811البقرة ) { هللا ال إله إال هو الحي } : قال اهلل تعا   ، اهللأمساء  من ( :حي : )  قاله

                                                

 ، (  88/  0) جممل اللغة البن فارس   - 1
 ، 010خمتار الصحاح البن أيب بسر الرازي ص   - 2
 ( . 04/  6) ب البغدادي يف تاريخ بغداد روى حنوه اخلاي - 3
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 سبش بعدم و  يلحقها توال   تال املة الهي لم  الحياةفاهلل سبحانه وتعالى اا الحي 
   1 ال مال صفا ضمي  بالحياة ال املة 

 ،  2 ي ذو علمأ :( عليم ) : قاله 
 ،  3(  م راك الويء على ما اا عليه: ) والعلم 

 وتعالى شامل ل ل شيء    سبحانهوعلم اهلل 
  ،(  1آل عمران )  {إن هللا ال  يخفى عليه شيٌء في األرض وال في السماء } 

 بهما حتدثه  أي(  12ق ) { لقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد } 
 ،نفسه ، وإن مل خيرجه للناس 

 بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدع فضاًل عن الحا ع  
 ، (  الفاعل من الفعل بال عضل بهاصفة يهم ن ) :  القدرة ( :قا ر : )  قاله

 ،  4 أن يعجز دونهم وصفه فهو يفعل عز وجل  فاهلل عل وجل قا ر بقدرة
    5( ضعف  اعل من الفعل بالصفة يهم ن بها الف) : والقاة 
 ،  مثاًل يهبين به الفرق واضرب
 غير قا ر   إنه : ارفع هذا احلجر فزحزحه وعجز ، نقول  : قيل لشخص فإذا

 ،  ليم بقايولسنه  قا ر: نقول ، مبشقة شديدة  لسنوإذا  له 
 ،  قايهذا : فنقول ، وجاء رجل ثالا فحمله بسهولة 

 ،  كما أ  القاة أشمل من القدرة  القاة أكمل من القدرة مك 
 وغيرل    الوعارألنها ياصف بها كو 

 لإلنسان قوي وللحيوان قوي وللحديد قوي وللصخر قوي ، :  فيقال
 ياصف بها م  كو الوعار     والقدرة 
 نه قوي ، إ: لسن نقول ، نه قادر إنه قادر وال للصخر إ: للحديد    نقال ولهذا
  عز وجل قادر ، فالرب

 ، (  182المائدة ) { وهو على كل شيء  قدير } : قال اهلل تعا  

 شمء ، كل على   قادرقدرته ال يستعصم عليها شمء 

                                                

 ، 012واملقصد األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن للغزايل ص  012اشتقاق األمساء أليب القاسم ص   - 1
 ، (  099/  0) واملنهاج يف شعب اإلميان للحليمم  39تفسري أمساء اهلل احلسىن للزجاج ص   - 2
 ،(  0209/  2) كشاف اصاالحات الفنون للتهانوي    - 3
 ، 59وتفسري أمساء اهلل احلسىن للزجاج ص  85شأن الدعاء للخاايب ص   - 4
 ، 707كتاب جامع العلوم أل د نسري ص : انظر يف القوة وأقسامها   - 5
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 ، ما تتبني به القدرة يف كالم املؤل  وسيأتينا إن شاء اهلل 
ً  ال وجه له ،( :  ماجا : ) كلمة ( : ماجا  : ) قاله   احلقيقة أهنا مقحمة إقحامَا

  ( حي ) عنها قاله ألنها ي ني 
 أل  الحي ماجا  أو معدوم ؟ 

 موجود ، 
 ليس  من الصفا  ال املة  ( ماجا  ) وكلمة 

 أل  الماجا  قد ي ا  ناقصاً وقد ي ا  كاماًل   
   من باب الهسمية    الخبرل ن يعهذر عن الم لف أنه أتى بها من باب 

 ،ذلك أن خن  عن اهلل بأنه موجود ولسن ال نسميه ب ويصح
 ولسن ال نسميه بذلك ، ( متسلم  اهللإن ) : أن نقول  كما يصح

 لماكا   نسميه بأنه مه لم ؟ 
 ،  كل حال  على أل  ال الم ليم صفة مدح
 ، فيسون كالمه نقص ا  قد يه لم ازنسا  بالساء

 منه ياأه سام ح عن الم لف بأنه قصد الخبر  : ول ن أقال 
أي باهلل عز وجل األشياء كلها بل الوجـود كلـه  :( به  قام  ) ( :اجا  قام  به األشياء وال: )  قاله
 ، 

 كان الوجود وال كانت األشياء ،   مالوال اهلل عز وجل 
 اهلل عز وجل ميد هذه األشياء والوجود مبا تبقى به ما بقيت ،  لوال

 باهلل عل وجل    قا مف ل شيء 
 ، ( 81الروم )  {أمره ومن آياته أن تقوم السماء واألرض ب} : لقوله 

 باهلل من األشياء والوجود ،  قائمشمء  فسل
 :قيام الويء باهلل عل وجل يومل ةالةة أشياء يعني 
   ازيضا  .1
  وازمدا   .8
 1  وازعدا   .3
  بقدرتـه  وجـلهـو الـذي أوجـد األشـياء عـز ، فلـوال اهلل عـز وجـل مـا وجـدت األشـياء  :ازيضا   أما – 1

 وحبسمته ، 
                                                

 ،  256شرح العقيدة الاحاوية ص   - 1
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 : ة د  شياء الماج  واذل األ
  منها ما اا معلام لنا 

 ،  معلام غيرومنها ما اا 
 ذلك فما أعلمنا اهلل به ال نعلم أكثر مما نعلم عنه ،  ومعمنه ، تعا  حنن ال نعلم إال ما أعلمنا اهلل 

 ،(  11الكهف )  {ما أشهدتهم خلق السماوات واألرض }  :قال اهلل تعا  

األرض والنجوم والشمس والقمر والعرش والسرسم ، لسن هناك خملوقـات مـن السماء و  إالال نعرف  حنن
 ،  اال ندري عنه قبل

    بد أ  ينهج عن مفعال  والفعلاً    والفاعل أل  اهلل سبحانه وتعالى لم يلل و  يلال فعش 
 ،أن يسون هناك مفعول  للم من كليإن من صفاته األزلية أنه فّعال  :قلنا  فإكا
  باهلل  شياء كا نةٌ األ ف ل
 ،هو الذي أمدها ح  تبقى :  ازمدا أيضا   – 8

 النبـات جل النبـات وإذا أنـزل اهلل املاـر بقـم النبـات وزاد فاألرض إذا منع اهلل املار  يفأرأيت النبات ينبت 
، 

 ،مبا يبقيها وينميها من عند اهلل عز وجل  فإمدا  اذل الماجا ا  مك 
 .يعجل هتيئتها ملا هم صاحلة  له  : معدا اا:  ةالثاً  – 3

أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ، وذللناها لهم فمنها }  : للركوب:  مثالً فاإلبل 

 ، (  31 – 31يس ) { ركوبهم ومنها يأكلون 

 يقوى على ح  الظهركي  أعدها وجعلها صاحلة  ملا ُخلقت له من حيا القوة والشسل واحتداب 
أو خيل  ا إ  غري ذلك من  العظاماحلمل ويسسر  يرهقالتحمل وإجياد الشحم السثري على ظهرها لئال 

 ،ا أعد له مل للشمء مهيأةاألشياء اليت تسون 
    عل وجل باهللاألشياء باهلل عل وجل من حيث ازيضا  وازمدا  وازعدا  كل اذا قا م  فقيام
 ، ( 81الروم )  {ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره } : عا  ت اهلل لاق :اذا   ليل

 ،اهلل عل وجل ال اني ما قام  السماوا  واألرت  أمرلا  
  ، أيضا   الورعي اهللبالقيام بأمر وصالح األرض والسماء 

  ازفسا  في األرت  منتعد معصية اهلل  ولهذا
 ،(  811البقرة ) { ال هو الحي القيوم هللا ال إله إ} : قوله تعا   : آخر و ليل

  ( القا م على غيرل  القا م بنفسه( : )  القيام: ) أل  معنى 
يعجل كمن ليس   ( 33الرعد )  {أفمن هو قائٌم على كل نفس  بما كسبت }  :قوله تعا   :ةالث  و ليل
 ،  كذلك
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 ؟ القا م على كل نفم بما كسب  ومن 
 ، اهلل عز وجل  هو

 ميضاً ا وممداً ا ومعداً ا   وجلجا  كله قا م باهلل عل فصار الا 
****************** 

 لاااااا  علاااااى وجااااااا ل الحاااااااا ع           – 3
سبحانااااااااااه فهااااااااااا الاح ياااااااااام الااااااااااارع                   

   
 ،املؤل  ر ه اهلل أن يستدل على وجود اهلل عز وجل  أراد( :  على وجا ل الحاا ع  ل : ) قاله 
  وتعالى على الحاا ع  سبحانهل باجا ل فاسهد

  يعني أ  حدوع األشياء  ليل على وجا  اهلل عل وجل 
   كل حا ع   بد له من محدع : أ  نقال  : الدليل اذاوتقرير 

 هلذا احلادث إال اهلل عز وجل ،  حمدثأنه ال  ومكا تهبعنا األشياء وجدنا
 ، ( 31الطور )  {شيء  أم هم الخالقون  أم خلقوا من غير} : قوله تعا   :اذا  و ليل

 ال هذا وال ذاك ،  : الضااب
 ،ليسوا خلقوا من غري خالق وال خلقوا أنفسهم  يعني

 ، أن يسون هلم خالقا  يهعين  وحينئذ
 فمن الذي خلقهم ؟ 

 خلقهم هو اهلل ،  الذي
 ؟ أنا الذي خلق   :نفسه  ألنه   أحد يسهطي  أ  يقال عن

 ابـجلأنـا الـذي خلقـت : لـو قـال األب ، خلقنـا مـا يف باـون األم : ال يستايع أن يقوال واألم  األبح  
وأيـن أنـت مـلء شـدقيك لـه كـذبت : وشفتني وأصابع يدين ورجلني قـال النـاس  وجعلت له عينني ولسانا  

 اجلنني يف بان أمه ؟ هل شققت البان وجعلت هذا هل نفخت فيه الروح ؟ من
ا  ،  أبد 
 ،فهو كاذب   مك

  ، السبري الذي يف ق هالعظيم  املو الذي خلقه سيدنا فالن : لو قال ،  و  يم ن أ  يدعي كلي أحد
ميلــك  القــ ه إمـا أن يســون أكلتــه األرض وإال فهـو جثــة  إ  اذهـبهــذا  ،كــذبت ألـ  مــرة   :لااه  فنقاال

 ،لنفسه شيئا فسي  ميلك لغريه ؟ وإذا كابرت فسل أحد يرد قولك 
  ليل على وجا  اهلل لدليل سمعي و ليل عقلي الحاا ع   مك 

 ،  ( 31الطور )  {أم خلقوا من غير شيء  أم هم الخالقون } : الدليل 
 وجل ، عزوال حمدث للحوادث إال اهلل ( كل حا ع   بد له من محدع ) أن وهو  :عقلي  و ليلٌ 
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 : ينب ي أ  نسأل  ول ن
 فقط ؟  الطريشوجل بهذل  وجا  اهلل عل ىال الم لف أرا  حصر الدليل عل

  ، ال ، فإن كان أراد ذلك فال شك أن هذا قصور : الضااب
 ، 1 شرعية وعقلية وحسية وفارية األ لة على وجا  اهلل عل وجل أ لٌة كثيرة أل 

  الفطرة على وجا  اهلل أقاى من كل  ليل لمن لم تضهله الوياطين  فد لة
) { فأقم وجهك للدين حنيفاً  } :بعد قوله  {لتي فطر الناس عليها فطرة هللا ا}  :تعا   اهللوهلذا قال 

 ، ( 32الروم 
الشـياطني ومـن  اجتالتـهوال ميسـن أن يعـدل عـن هـذه الفاـرة إال مـن  السليمة توهد باجاا  اهلل فالفطرة

 ،اجتالته الشياطني فقد ُوجد يف حقه مانع  قوي مينع هذا الدليل 
 : المحدع   لة حسية عقلية أ    لة الحاا ع على والحقيقة

 ،مشاهدة باحلس  فألهنا:  أما كانها حسية
 ، حمدثفألن العقل يدل على أن كل حادٍث ال بد له من :  وأما كانها عقلية

فسـماء ،  البعـرية تـدل علـى رَ ْعـوالبَـ ، األثر يدل على املسـري : مب عرفت ربك ؟ فقال : سئل أعرايب  ولهذا
 ؟  البصريذات أمواج أال تدل على السميع  ر  ااج وحبذات أبراٍج وأرض   ذات فج

 بلى ،:  الضااب
علــى أن هــذه احلــوادث العظيمــة تــدل علــى خــالٍق عظــيم عــز وجــل ، هــو الســميع  اااذا أعرابااي اسااهدل

 البصري ،  
 ،  ليل على وجا  المحدع فالحاا ع

   الاجا ةم كل حا ٍع منها يدل على صفٍة مناسبٍة غير 
 الد لااة علاااى  غياار  شااي علااى وجااا  الخااالش ويااادل علااى رحمهااه واااذل   لااٌة ياادل فنــزول املاــر 
  الاجا   

  وانهقامه   اهلل عل وجل  غضبتدل على وجا  الخالش وتدل على وجود اجلدب واخلوف واحلروب 
 : حا ٍع فله   لها   ف ل

 ، وجود احملدثاحلوادث وهم وجود اخلالق  مجيعتشرتك فيها  :كلية عامة     لةٌ  .0

                                                

وشـرح حـديا النـزول ص  374 – 373يـة املرتـاد ص وبغ(  46/  8) انظر السالم على هذه األدلـة يف درء تعـارض العقـل والنقـل   - 1
(  088/  0) واملنهـــاج يف شـــعب اإلميـــان للحليمـــم (  532،  274 – 272/  03) ومـــا بعـــدها  41والفوائـــد البـــن القـــيم ص  023

 ، 03 تعا  ص ومذكرة التوحيد للشيخ عبدالرزاق عفيفم ر ه اهلل 30،  29ودعوة التوحيد للشيخ حممد خليل هراس ر ه اهلل تعا  ص 
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به كداللة الغيا على الر ة وداللة اجلدب علـى الغضـب  خيتصيف كل حادٍث مبا  :خاصة  و  لةٌ  .2
 ،وهسذا 

 اناك أ لٌة أخرى على وجا  الخالش ؟  ال
 ،هناك أدلة أخرى ، نعم  : الضااب

  ورحمهه  وح مههجمي  الورا    الٌة على الخالش وعلى كمال علمه 
 ،اهلل عز وجل  د ااوالمور  ٍف مشر   ال بد هلا من أل  اذل الورا  

 فضمي  الورا    الة على وجا  المورد واا اهلل سبحانه وتعالى   
  :   لة أخرى اناك

  النااتل الهي تنلل لسبب  الة على وجا  الخالش 
 ،لدعاء دليل على وجوده لاهلل عز وجل مث استجابته  دعاء:  مثل

  لى المحدع ل نها أخص ع الحا عواذل وم  كان  من باب   لة 
مث نشأ السحاب  (          أغثنا اللهم أغثنا  اللهم: ) أن يغيا اخللق قال اهلل ملا دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 ،  1 وأمار قبل أن ينزل من املن 
 على وجا  الخالش واذا أخص من   لة العمام  حديث أنم يدل  اذا
 :  الخالش عل وجل من الد    على وجا  عندنا مك 
 .الحاا ع على سبيل العمام  – 1
 . والورا   – 8
 .والحاا ع الخاصة الهي ت ا  لسبب  – 3
 .  أيضاً الفطرة واناك – 1

  فالفطرة السليمة تدل على وجا  الخالش 
  فطر عليها جمي  الخلش الهي عليها ازنسا  بل  فطرليس  الفطرة الهي 

 ،خالقها  ح  البهائم الُعْجْم تعرف
تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال ويسبح بحمده ولكن ال } : تعا   اهللقال 

 ،  ( ما من شمٍء : ) أي { وإن من شيء  } ، (  11اإلسراء ) { تفقهون تسبيحهم 
 وال يسبح المسبح من   يعرفه ؟ 

 ،يعرفه  منال ، ال يسبح إال 
 ها تدل على وجا  الخالش عل وجل   فهذل أربعة أوجٍه كل

                                                

 ( . 897) ومسلم (  968) أخرجه البخاري  -  1
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 ( . تسبيح)  واملصدر، (  سبح) اسم مصدر (  سبحا )  ( :سبحانه : )  قاله
  د عْ وأصل اذل الما ة يدل على الباأ 

  ، يذاب بعيداً  السابحومنه السشْبحأ في الماء أل  
  ، 1 تنزيهه املتضمن لبعده عن كل نقص والمرا  بهسبيح اهلل عل وجل

 :  والنقص
  مما أ  ي ا  في أصل الصفة 
    ومما أ  ي ا  بمقارنهها ب يراا

 ،هو حم  عليم  قادر  حسيم  عزيز  :  نقال:  ففي أصل الصفة
 ،عليم  علما  ال نقص فيه مسيع  مسعا  ال نقص فيه  فيهاحم  حياة ال نقص  كل صفاته ليم فيها نقص
عن مماثلة املخلـوقني ألن ثثيلـه بـاملخلوقني يعتـ  نقصـا   وذلك بأن ننزهه ب يرااأو نقٌص باعهبار مقارنهها 

، 
 : النقص  ا راً بين شيئين  فصار
 فصفاته غري ناقصة ، ،  نقص الصفة بذاتها :أوً  

 ،  نقصها باعهبار مقارنهها بصفة المخلاق : والثاني
 فإنه   مقارنة بين صفة الخالش وصفة المخلاق   

   المخلاقين ههمماةلب وفاته وعن النقص بموابههه أفها منلل مك  عن النقص في ص
  ( سبحا  ربي األعلى : ) نحن نقال في الصالة 

  تسهحضاارو  اااذا المعنااى أو ( ساابحا  ربااي األعلااى : ) ااال أنااهم حينمااا تقالااا  : ومنااي أسااأل م 
 باعهبار أنه ككر وةناء على اهلل ؟ ( سبحا  ربي األعلى : ) تقالا  

 ماً وخصاصاً  ال الب اا اذا عما 
   يوعرو  م  بالثناء على اهلل والهنليه المطلش  ( سبحا  ربي األعلى : ) أنهم مكا قالاا 

ل ن ما يوعر مني أنلاي يا رب عن مماةلة المخلاقين وعن كل نقٍص في صفاتي   ما يوعر بهاذا 
 م  قلياًل    

 ،  2 واإلحسامم سْ من احلُ  مأخوذة( :  الح يم)  ( : الح يمفها : )  قاله
 احلسمة ،  يعجلأي إتقان واإلتقان  فلله عل وجل الح م وح مه كله مح ام

   ( أ  ياض  الويء في ماضعه على وجه   خلل فيه : ) ازتقا  ألن 
                                                

 ،(  025/  3) معجم مقاييس اللغة البن فارس   - 1
 ،  73وشأن الدعاء للخاايب ص  61اشتقاق األمساء أليب القاسم ص   - 2
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 وتعا  يف أفعاله وأحسامه كذلك ، سبحانهواهلل 
 :  1 والح م ح ما : العلماء  قال
    كاني ٌ   ح مٌ  .1
   شرعٌي   وح مٌ  .8
فلن أبرح األرض حتى يأذن لي } : يوس   أخوةتعا  عن أحد سبحانه و قوله  :الح م ال اني  لمثا

 ،(  22يوسف ) { أبي أو يحكم هللا لي 

   اذا ح م كاني 
 :ليم ح ماً شرعياً 

 ،له  اهللمن حيا احلسم الشرعم قد حسم  ألنه
  ا  ، ، فهذا حسم يتعني أن يسون حسما  كونيمن حيا احلسم السو   ل ن
ً لقوم  يوقنون } : قوله تعا   :الح م الورعي  مثال ) { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما

 ، ( 12المائدة 
 اذا ح م شرعي   

 و  يهضمن ح ماً كانياً   
أليس هللا } ،  ( 22القصص ) { له الحكم وإليه تُرجعون }  :الذي يومل ال اني والورعي  ومثال

 ،  ( 2التين ) { اكمين بأحكم الح

 ،  يومل الح م ال اني والورعي
 أح ام اهلل عل وجل كانية وشرعية    مك 
 فما الفرق بينهما ؟   وي بأ  أح ام اهلل تعالى كانية وشرعية ننحن   : قال قا ل  فإكا
 :بينهما من وجهين  الفرق
 احلسم السو  واقع ال حمالة وشامل  لسل أحد ،  : أو 

 ، ال اني ي ا  فيما يرضال وما   يرضال الح م
 ل نه   يرضااا شرعاً  والزنا والفواحش  والشركالسفر  قد يح م اهلل عل وجل بأ  يق 

 مبعىن أنه قد ينفذ وقد ال ينفذ ،  الورعي قد يق  وقد   يق  والح م
 ل ن ال ينفذ أو   ينفذ ؟ أ  اهلل ح م به فها واق    شي    حيثأما من 
يفعلونـه وقـد ال يفعلونـه لسـن إذا حسـم كونـا  بـأن  فقـدقضى اهلل عز وجل بأن هذا واجب على العباد إذا 

 بد أن يقع ، فالهذا واجب على العباد واقع عليهم 
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وإمـا أن يرلـى  وجـودهأن احلسم الشرعم ال يسون إال فيما يرلاه اهلل عز وجـل ، إمـا أن يرلـى  : الثاني
 عدمه ، 

 احملسم ،إن احلسيم مبعىن احلاكم ومبعىن :  قلنا،  يالح م ال اني والورع
 ، ية على الح مةنمب مح مةأح ام اهلل سبحانه ال انية والورعية كلها  كل
  اهلل به م  واا مطابش للح مة  ح ممن ح م كاني  فما

   ةح مللوما من ح م شرعي ح م اهلل به م  واا مطابش 
 : ناعا   والح مة

   غا ية .1
     وصارية .8

  يدة ،  مبعىن أن الشمء إمنا كان لغايةٍ :  ال ا ية
 ،  ةمبعىن أن كون الشمء على هذه الصورة املعينة حلسم : والصارية

 ،قيام مث ركوف مث قيام مث سجود مث قعود  على اذا الاجه كانهافإكا تدبر  الصالة  
 تماماً    للح مةاذل صارية مطابقة 

 اب واألجر عند اهلل عز وجل ، وهم الثو  وال اية منها ح مة أيضاً 
 ،كون الشمس  ذا احلجم و ذه احلرارة و ذا االرتفاف   :أيضاً المخلاقا   وا ذا
 ،  اذا مناسب للح مة تماماً  صاريةاذل 
 ، غا يةالشمس  عنالناجتة  الثمرات

 كلاايح مااة اهلل عال وجاال تهعلاش بالواايء مان حيااث صاارته وماان حياث غايهااه وكال أن  : فالحاصال
 بش للح مة   مطا
 ال الح مة معلامة للخلش ؟  ول ن

 قد تسون معلومة وقد ال تسون معلومة ،  : الضااب
 ، أنها معدومة يعنيل ن كانها غير معلامة   

 بل منها ماجا ة ل ن لقصارنا أو تقصيرنا لم نصل مليها   
   ( ية األح ام الهعبد) ا مكا لم يعلم العلماء ح مهها سمااا ب الورعيةاألح ام 
 ما الح مة في أ  ت ا  صالة الظهر أربعاً  و  ةما  ؟ : لا قال لي قا ل  ولهذا
 ،هذه تعبدية ليس للعقل فيها جمال  : قلنا
  ،هلل  التعبدمع ما فيه من  ،حسمة احلسم فهو حسم معقول املعىن  تْ مَ ل  إن عُ  :يقالا   فهم

 ،بد وإن مل تعلم فهو حسم تعبدي ليس لنا أمامه إال التع
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 أقاى في الهعبد ا مهثال للح م الهعبدي أو للح م المعقال المعنى ؟  وأيهما
 ، ، هذا أبلغ ، أن تقبل احلسم وإن مل تعرف حسمته  أبلغ في الهذلل األول

  يقبل الح م م  مكا علم ح مهه فيه ناد من الورك   أل  كا  ازنسا  
حسمتـه قبلـه واطمـئن إليـه ورلـم بـه وإن مل يسـن صـار  وأدرك هـواهلشـمء اوأنه وافـق  واا عبا ة الهاى
 عنده فيه تردد ، 

 ،  ملى الناس اليام تضدوا أ  أكثرام يطلبا  العلة العقلية وانظروا
 وما احلسمة ؟ :  يقال، قال اهلل ورسوله :  تقالحهى م  بعضهم 

 أ  ت ا  الح مة عندك قال اهلل ورساله     مأمار م  كن  م مناً  أن 
؟ ، وال تقضم الصـالة  الصومما بال احلائض تقضم : ملا سئلت عائشة أم املؤمنني رلم اهلل عنها  وهلذا

 ،  1 (نؤمر بقضاء الصالة  والفنؤمر بقضاء الصوم ، كنا يصيبنا ذلك : ) قالت  مباذا أجابت ؟
لـل معقولـة بع نـأيتال ميسـن ألحـد أن يـتسلم لسـن إذا ذهبنـا  اذل الح مة مكا أجبنا بهاذل الح ماة مك 

 أوردوا علينا وناقضونا ، ، وقد ال تسون ، للشرف  ةقد تسون مقصود
  يريدو  الضدل   ف لما أتي  بعلة نقضااا  منما ا  ءأل  

 في اذا ؟   الح مةما : كل من سألنا : ولهذا نقال 
 ، الح مة قال اهلل ورساله م  كن  م مناً  : نقال

ةُ من أمرهم وما كان لمؤمن  وال} : ألن اهلل يقول  يررر  {     مؤمنة  إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون لهم الخي

 ،  عليه الباب نسدوبهذا  ( 32األحزاب ) 
 وأطعنا ،،   مسعنا: إن أراد أو حاول أن جيادل فإميانه لعي  ، ألن فرض املؤمن أن يقول 

ن يعلـم أو  تامـا   ن يـؤمن بـه إميانـا  أباب عظيم ينبغم لإلنسان أن يعقلـه و  احلسمةإن باب  :القال  خالصة
 ،اهلل مقرونة باحلسمة  أفعالأن 

 ، ( المويئةأ  أمرل وفعله ل ير ح مه بل لمضر  ) : خالفا لمن قال 
 ، 2 فإ  في اذا من تنقص اهلل عل وجل ما اا معلام

) {  ومن عليها  إنا نحن نرث األرض} باجلمع وبالفعل ،  القرآناالسم جاء يف  هذا ( :الاارع : )  قاله

 ،  ( 12القصص )  {وكنا نحن الوارثين }  ، ( 12مريم 
                                                

 ،(  335) أخرجه مسلم  - 1
ـــاوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن  - 2 ـــة  جممـــوف فت ـــة (  93 – 92/  8) تيمي ـــيس اجلهميـــة (  040/  0) ومنهـــاج الســـنة النبوي ـــان تلب /  0) وبي

 0) ولوامـع األنـوار البهيـة للسـفاريجل ( وما بعـدها  419/  2) ومفتاح دار السعادة البن القيم (  467/  0) والنبوات (  207 – 063
وكتــاب القضــاء والقــدر للــدكتور عبــدالر ن  40بيــع بــن هــادي املــدخلم ص وكتــاب احلسمــة والتعليــل للشــيخ الــدكتور حممــد بــن ر (  285/ 

 ، 067 – 066،  76احملمود ص 
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 ، 1 الذي يرث من قبله :معنال  فالاارع
 ، شمءأن اهلل هو اآلخر الذي ليس بعده  و  شي
 أن يسون الوارث لسل شمء ،  للماآلخر الذي ليس بعده شمء  فإكا كا 

 هو الوارث لسل شمء ،  وتعا فاهلل سبحانه 
 اآلخر الذي ليس بعده شمء ،  هوسواه فإن اهلل سبحانه وتعا  بعده  كل من
 األبيا  الثالةة كلها ةناء على اهلل عل وجل    اذل

أ  يبدؤوا مصنفاتهم بالثناء على اهلل عال وجال   ةام بالصاالة علاى  اهللوقد اعها  المصنفا  رحمهم 
  وسلم   عليهرساله صلى اهلل 

املوصـل إ  اهلل فســان  الاريــقز وجـل والنــيب صـلى اهلل عليـه وســلم دال علـى ألن القصـد األول هـو اهلل عــ
 حقه بعد حق اهلل سبحانه وتعا  ،

****************** 
ةاااااااام الصااااااااالة والسااااااااالم سااااااارمدا            – 1

  
ى            داهاااااال الاالمصاااااطفى كنااااا النباااااي علاااااى 

  
حــق الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم وذلــك بالصــالة  أثــىن بــذكر اهللبعــد الثنــاء علــى  أي ( :ةاام : )  قالااه

 والسالم عليه ، 
 ،حق النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو أحق من الوالدين وأحق من األقارب  البور حقاقوأعظم 
 من النفس ،  وأحقبل 

 ولهذا يضب تقديم محبهه صلى اهلل عليه وسلم على النفم   
  عليه الصالة والسالم  بالنفمفيضب فداؤل 

  وسلم  عليهو  أحد من الخلش يضب فداؤل بالنفم م  محمد صلى اهلل 
    وسلمو  أحد من الخلش يضب تقديم محبهه على النفم م  محمد صلى اهلل عليه 

 ال يؤمن اإلنسان ح  يسون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها ،  ولهذا
 ليه وسلم أحب إليه ح  من نفسه ،أن يؤمن اإلنسان ح  يسون الرسول صلى اهلل ع ميسنوال 
ا ، يعجل ( :سرمًدا : )  قاله  أبد 
 ،  2 اهلل يف معناها ر همالعلماء  تسلم ( :الصالة : )  قاله
 ،  2 يف املأل األعلى عبدهأهنا ثناء اهلل على :  1 ما قاله أبو العالية الرياحم :أصح األقاال فيها  ول ن

                                                

 ، (  47/  0) واألمساء والصفات للبيهقم  008املقصد األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن للغزايل ص   - 1
 ، 77 – 76جالء األفهام البن القيم ص   - 2
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أوصـاف النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم  يـذكرأي أن اهلل تعا  :  (األعلى ةناؤل عليه في الم  : ) ومعنى 
  .احلميدة عند املالئسة ويثجل عليها 

   كل الم منين مرحاما    أحدواا أخص من مطلش الرحمة   أل  الرحمة عامة ل ل 
 عليهم ؟  ًى لص  ال كل الم منين مأ  ل ن
  ة أعم ،اهلل بأنه يصلم علينا هو ومالئسته لسن الر  أخ 
 ،  اللهم ارحم فالنا  : على أنه جيوز أن تقول  اتفش العلماء ولهذا

 صل على فالن ،  اللهم :أن تقول  جيوزهل : واخهلفاا 
 يتخذ شعار ا هلذا الشخص املعني ،  جوازه ما مل : الصحيح ول ن

 ،  الوخص المعين فها ممناد لهذافإ  اتخذ شعارًا 
 الر ة ،  من، فالصالة أخص  فاسدا   يفهم معىن   ةخصه خبصيص ألنه
عليـك  يصـلمفـإن اهلل  ،( اللهم صـل علـى حممـد )  :صليت على النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت  فإذا
 على رسوله مرة واحدة أثىن اهلل عليك عشر مرات ،  يثجلإذا سألت اهلل أن  يعجل ،عشر ا 
لسـالم علـى الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن كـل من كـل آفـة ، وا السالمةمبعىن  ( :والسالم : )  قاله
 آفة ، 
 ؟   بالسالمةم  النبي صلى اهلل عليه وسلم قد ما  فما معنى الدعاء له : قال قا ل  م 

    اآلخرةيومل السالمة في الدنيا والسالمة في أن دعاءنا له بالسالمة  : فالضااب
 واآلخرة مكا لم يسل م اهلل البور ال اا   

 . 3(  اللهم سلم، اللهم سلم  : )وكان دعاء األنبياء يومئذ  راطالصن الناس ميرون على كا  ولهذا
 . اهلل يسلم الرسول عليه الصالة والسالم  أنتدعو  الدنيا في أيضا

 وكي  ذلك ؟ 
 يسل مه من العدوان على جسده ، 

  ،ة والسالم أن رجلني أراد أن يستلبا جسد النيب عليه الصال أفليم قد ككر في الهاريخ
 فأنت تدعو اهلل أن يسلمه ح  يف الدنيا يسلم جسده ،  مك 

                                                                                                                                       

اإلمـام املقـرا احلـافجل املفسـر كـان مـو  إلمــرة مـن بـجل ريـاح بـن يربـوف مث مـن بـجل ثـيم ، ثقـة كثـري اإلرســال هـو رفيـع بـن مهـران البصـري  - 1
وتقريـــب (  217/  4) ثــالث وتســـعني ، انظـــر ســـري أعــالم النـــبالء للـــذهيب : أســلم يف خالفـــة أيب بســـر الصـــديق مــات ســـنة تســـعني وقيـــل 

 ، 238التهذيب البن حجر ص 
) تعليقا بصـيغة اجلـزم ، ووصـله إمساعيـل القالـم يف كتابـه فضـل الصـالة علـى النـيب (  392/  8الفتح ) صحيحه  أخرجه البخاري يف - 2
 ،(  81ص 
 ،( 082) ومسلم (  773) جزء من حديا طويل أخرجه البخاري  - 3
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أي يسلم شـريعته مـن  الدنياأن املسألة أوسع من ذلك بأن تسأل اهلل تعا  أن يسلمه يف :  ربما يقال ةم
 أن يناهلا أحد بسوء ، 

ن مبـدأه وعـن شـريعته كما يذود عن نفسه ، اإلنسان يـذود عـ  عنهاألن شريعة اإلنسان ال شك أنه يذود 
 وما أكثر الذين يستميتون من أجل حتقيق دعوهتم ،  نفسهوعن طريقه كما يذود عن 

عليـه  بسـالمتهيسـون يف الـدنيا واآلخـرة ويسـون :  نقاالفالسالم علـى الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم  مك 
 الصالة والسالم نفسه وبسالمة شريعته ،

 بالهمل وخف ف أو بالياء الهي أصلها الااو ؟   اا ال:  النيب ( :على النبي : )  وقاله
 ،  ارتفع، ألن نبا مبعىن  واا ا رتفادمن نبا ينبو نبو ا ، اة بْ أصله من النش إن  : قيل

   و  شي في ارتفاد رتبة النبي 
 ،  ءفيسون النيب أصلها النبيو  وعلى اذا

   ( النبي ) الااو ياًء فصار  الااو م  الياء وسبق  محدااما بالس ا  فقلب   اجهم ل ن 
 إنه من النبأ مبعىن اخل  ،  : وقيل

 الياء لسثرة االستعمال ،  إ ولسن سهلت اهلمزة  أل  النبي منبأ ومنبئ
 ،  1 (النيب ) مث سهل فصارت  فأصلها النبياء
 ، (أنه مكا احهمل اللفظ معنيين   يهنافيا  حمل عليهما جميًعا )  قاعدةوقد ذكرنا 

 ،  ومنبأمنبئ هو مشتق من هذا ومن هذا ، ألن النيب رفيع املنـزلة وهو أيضا :  قالفن
 املختار ، :  يعجل ( :المصطفى : )  وقاله
 ، 2 (وصفوة الشمء خياره ) مأخوذ من الصفوة  ألنه

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

    4 والرسل أفضل الخلش
 : على أنه أفضل الرسل  والدليل

وإذ أخذ هللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب  وحكمة ثم جاءكم رسوٌل } : أن اهلل تبارك وتعا  قال  : أو 

أنا معكم مصدٌق لما معكم لتؤمننَّ به ولتنصرنَّه قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا و

 ،(  21آل عمران )  {من الشاهدين 

                                                

 ،(  200/  3) مجهرة اللغة البن دريد   - 1
 ،(  2410/  6) الصحاح للجوهري   - 2
 ، 331 – 329لبسري ص الرد على ا - 3
 ،(  407/  2) منهاج السنة النبوية   - 4
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 يضب عليهم متباعه    وأنهاآلية نص صريح في أ  محمًدا صلى اهلل عليه وسلم ممام األنبياء  فهذل
 ، والسالمالذي جاء مصدقا ملا معهم هو الرسول عليه الصالة  أل 

) { ا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لم}  :كما قال اهلل تبارك وتعا  

 ،(  12المائدة 

 أنه في ليلة المعراة لما صلى األنبياء من كا  ممامهم ؟  :  ةانيا
ا صلى اهلل عليه وسلم فهو  ممامهم كا  ) :    ولهذا نقال  ،عليه الصالة والسالم  صفاة الصفاةحممد 

 ، (المصطفى 
 فما الضااب ؟   أعلى أنااد المحبة  والخلة خليالً  براايمماهلل قد اتخذ  أليم: قال قا ل  مكا

ا خليال  ، بلى  : نقال  .لسنه قد اختذ أيضا حممد 
 ،  1 (إن اهلل اختذ  خليال  كما اختذ إبراهيم خليال  )  : والسالمكما قال النيب عليه الصالة 

 أليم اهلل تعالى قد كلم ماسى ت ليماً ؟ : قال قا ل  فإ 
 ،بلى  : فالضااب

ا صلى اهلل عليه وسلم   ول نه أيضا  ،  تسليما  كلم حممد 
ا صــلى اهلل عليــه وســلم وحممــدا فــوق الســماوات  كّلــمإذا كــان   موســى وموســى يف األرض فقــد كلــم حممــد 
 ، السبع

 أو خير منها  فما من صفة كمال لنبي من األنبياء م  ولرسال اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثلها 
 ألتباعه    أوي م  كا  لمحمد صلى اهلل عليه وسلم مثلها وما من آية لنب

 للنبي المهباد    كالمعضلا  ل تبادومعلام أ  ال راما  
 .كلمة يقالها من يلعما  أنهم يعظما  الرسال صلى اهلل عليه وسلم   فيه

 حبيب وإبراهيم خليل ،  حممد :يقالا  
 من المحبة    أعلى  الخلة واذا نقص بضانب الرسال عليه الصالة والسالم   أل

 إن اهلل محب احملسنني واملتقني ،  :نقال  ولهذا
 ،إنه خليل للمحسنني واملتقني ، محب األنبياء :  نقال و 
اخللة فثبت هلـم احملبـة  هلمإنه خليل هلم إال حملمد وإبراهيم ومن سواهم من األنبياء ، ال نثبت  :نقال  و 

 ،ال شك لسن اخللة أعظم وأكمل 
 عليه الصالة والسالم هو السنـز ،  الرسولأن  يعجل ( :ل الهدى اكن: )  وقاله

 أي هدى الداللة واإلرشاد ،  ، اهلدىلسن ليس كنـز الذهب والفضة ، ولسنه كنـز 

                                                

 وما بعدها ،       419التحفة العراقية ص : وانظر يف السالم على هذا احلديا (  532) أخرجه مسلم  - 1
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  الهاادى بمعنااى كناالبااه   ل نااه لاايم   ىههاادعليااه الصااالة والسااالم اااا العلاام والمنااار الااذي يأ  فااالنبي
 الهافيش   
ال عليه الصالة والسالم ال يستايع أن يهـدي فإن الرسو  ا هلـدى  أحـد  ا ، ولـو اسـتااف أن يهـدي أحـد  أبـد 

يـا : ) عنه و ـاه ومـع ذلـك كـان يقـول لـه عنـد موتـه  وناللعمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه 
 ،  1 (لك  ا عند اهلل  أحاجعم قل ال إله إال اهلل كلمة 

هـو علـى ملـة عبـد  :كان آخر قوله   وإمنافلم يقل هذا عليه كلمة العذاب العياك باهلل قد حق  و ول نه 
مـن أجـل أن هـذا الرجـل دافـع عـن اإلسـالم و ـى النـيب  ولسـنال إلـه إال اهلل ،  : أىب أن يقـولف ،املالب 

أن  جـازاه اهلل عـز وجـل جبـزاء مل يسـن لغـريه مـن السـافرين ، فـأذ ن اهلل لنبيـه ،عليه الصالة والسالم وأتباعه 
 يغلـمفشفع فيه النـيب عليـه الصـالة والسـالم فسـان يف لحضـاح مـن نـار وعليـه نعـالن مـن نـار  فيهيشفع 

 كيغلم فما بال النعلني، إذا كان الدماغ أبعد ما يسون عن  2 ا  بمنهما دماغه ، وهو أهون أهل النار عذا
 مبا حتته ، 

التوفيق والعمـل فإنـه  دوندى العلم والداللة إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كنـز اهلدى ه :نقال  ولهذا
ا هدايــة توفيــق وعمــل ، وإذا كــان هــذا  حــق الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم  يفال يســتايع أن يهــدي أحــد 

 ففم حق غري الرسول من باب أو  ، 
، ونسـأل  ومرشاا    لاةنحن   نملي اداية الناس اداياة تافياش منماا عليناا أ  نهاديهم اداياة  يعني
 عز وجل أن يعيننا على ذلك ، هلل 
 ،وندعو ونأمر وننهى ونغري  ونبنيأن ندل ونرشد  وخيفهنا نحن
 ،، فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيري  ا سهطاعة بقدر اذا وكل
    كذلي  وليم  من الناس يظنا  أ  معنااا واحد  كثير
 ،  للناس اً معا اً أ  تبين بيان البيا 

:  فتـدعوهم كالـذي يـدعو الغـنم للشـرب ، تـأمرهم تقـول،  ( الناسا أيها افعلاا ي) : والدعاة أ  تقال 
 ،  من مضر  الدعاة أخص  فاألمر ( يا فالن افعل كذا  )

 إذا رأيت آلة هلو ما تنهى عنها بل تأخذها وتسسرها ،  شيء اا اله يير وأعلى
ده فمــن مل يســتاع فبلســانه فليغــريه بيــمــن رأى مــنسم منســر ا )  ،باالســتااعة  طو نــهــذا واحلمــد هلل م وكــل

 ، 3 ( فمن مل يستاع فبقلبه وذلك ألع  اإلميان
****************** 

                                                

 ، (  3670) أخرجه البخاري  - 1
 ،(  200) أخرجه مسلم  - 2
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                 وصاااااااااااااااااحبه األبااااااااااااااااارار وآلاااااااااااااااااه – 1
                           رارااى م  األساقااله ا  اعام                     

 هم اآلل ؟  من ( :وآله : )  قاله
 :  ى معا تطلش عل:  اآلل : نقال
 .املؤمنون من قرابته  فالمرا  بهاباالتباف  م  قرن أهنا : ما نقال فيها  وأصح
 .املؤمنني من قرابته  ويوملاتباعه على دينه ، : بآله  فالمرا باألتباف  لم تقر  وإن

   قيل في اآلل   مااذا اا أصح 
 الم لف ليم فيها ككر األتباد    وعبارة
 اتباعه على دينه ،  (آله ) املراد بـ  : فنقال إذن
 اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ، : التشهد نقول  يف

 اتباعه على دينه ، :  المرا 
 ، ألنه لم يذكر األتباد 

 ،( على حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان  صلاللهم )  : ل ن مكا قلنا
 باآلل املؤمنني من قرابته ،  صار المرا 

 :   1 قال الناخم وقد
             اف ملتــــــــــــــه ـالنـــــــــــــيب هــــــــــــــم أتبـــــــــــــ آل

           ربـعــــــــــاألعـــــــــاجم والســـــــــودان وال مـــــــــن                                                  ،
، 

ـــــــــ ـــــــــ وـل ـــــــــه إال قـل ــــــــــم يســـــــــن آل                ته ـراب
      2ب  املصــــلم علـــى الاــــاغم أيب هلــــ صـــلى                                          ،

، 
 ،إن اآلل هم القرابة : أن الذين قالوا  :الصااب  ل ن

 من قرابته ،  املؤمننيال شك أهنم يريدون 

                                                

سعيد بن سعد احلمريي الص ي ، أبو سعيد املعتزيل القالم ، عـامل يف اللغـة والفـرائض ، لـه مؤلفـات مـن أشـهرها   هو األمري نشوان بن - 1
يف اللغة ، والعتزاله تأثري والح يف بعض املسـائل اللغويـة املتعلقـة بأمسـاء اهلل تعـا  وصـفاته ، والصـ ي نسـبة إ  جبـل ( مشس العلوم ) كتابه 
وهو جبل شامخ عظيم مال على قلعة تعز يف اليمن ، فيه عدة حصون وقـرى ، قـد اسـتو  عليـه _ سر الباء املوحدة بفتح الصاد وك_ َص   

، انبـاه الـرواة للقفاـم (  207/  09) معجـم األدبـاء للحمـوي . هــ  573يف آخر عمره ، فقدمه أهل جبل َص   أمريا  عليهم ، مات سـنة 
/  2) ، كشـــــ  الظنــــون حلـــــاجم خليفـــــة (  230ص ) ، البلغـــــة للفريوزآبــــادي  (  362ص )  ، إشــــارة التعيـــــني لليمــــا (  342/  3) 

ـــة العـــارفني إلمساعيـــل باشـــا (  0160 ص ) ، أمســـاء الستـــب لريالـــم زاده (  302/  2) ، بغيـــة الوعـــاة للســـيوطم (  489/  2) ، هدي
، مراصـد اإلطـالف البـن عبــد (  354ص ) نعم احلمـريي ، الـروض املعاـار لعبــد املـ(  540/  0) ، هجـر العلـم ومعاقلـه لألكـوف (  088

( املعتــزيل ) بــدل ( املعشــريل : ) ، ويف أمســاء الستــب لــزاده (  244ص ) ، معجــم املــدن اليمنيــة للمقحفــم (  832/  2) احلــق البغــدادي 
 .ليه األغلبية ، وهو األلبط هـ ، واألول ع 581وهو تصحي  ، وذكر القفام ، واليما  ، والفريوزآبادي ، أن وفاته يف حدود 

، والــذي يف الشــرح كمــا يف نيــل األوطــار ( الاــاغم ) بــدل ( الغــاوي : ) ، وفيــه (  377/  0) البيــت موجــود يف كتابــه مشــس العلــوم  - 2
 ( . 290/  2) للشوكا  
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أي ( آل حممـــد علـــى حممـــد و  علـــىاللهـــم صـــل : ) أنـــجل إذا قلـــت : ألنـــه ال ميســـن ألي مـــؤمن أن يقـــول 
 املشركون من قرابته ،

تااادل علاااى المرافاااش : ة العربياااة فاااي الل ااا والصااااحب واألصاااحاب الصاااحب ( :وصاااحبه : )  وقالاااه
   1 المالتم

و  ي اا  ازنساا  صااحباً م  بمالتماة طايلاة اخلالدون فيهـا  أهلهاإن أصحاب النار هم  :ولهذا قلنا 
صلى اهلل عليه وسلم فإ  مضر  المالقاة ما  ازيماا  باه ت اا  بهاا الصاحبة  اهللم  أصحاب رسال 

  ، 
   2( به وما  على كلي  م مناً بي صلى اهلل عليه وسلم من اجهم  بالن( : )  الصحابي) ا ف

   3 حهى وم  لم يضهم  به م  لحظة واحدة فها صحابي
 ،  الفجار، ولدها  رْ بَـ  مجع ( :األبرار : )  قاله

كال إن كتاب األبرار }  وبعد ذلك،  ( 3المطففين )  {كال إن كتاب الفجار لفي سجين }  :قال اهلل تعا  

  ،(  12المطففين )  {لفي عليين 
    4( كثير الخير ) في األصل :  رْ البا  
 ،(  82الطور ) { إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البررُّ الرحيم }  :قوله تعا  :  ومنه

 ، الصاحلةالعمل الصاحل الذين أكثروا من األعمال  اهم كثريو : فاألبرار 
  ، ن الصحابة رضي اهلل عنهمو  نعلم أحًدا من الخلش أكثر عماًل في الصالحا  م

 ،  5 (يلوهنم  الذينخري الناس قر  مث الذين يلوهنم مث : )  ولهذا قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
أقاالهم في  نحهرمهمويضب علينا نحن خلف األمة أ  نعرف له  ء السلف حقهم وقدرام وأ  

 وأفعالهم ما وجدنا لها م اناً في ا حهرام   
ــهأن مــن اخللــ  اليــوم وال ســيما بعــض املــدعني لالجتهــاد الــذين يــروهنم  ســ املؤ  ومــن جمتهــدون علــى  أن

 اإلطالق وأهنم كالثريا بالنسبة للثرى مع العامل اآلخر ،
 : يقــول،  والعلـمقـال فــالن مـن الصــحابة املعـروفني بالفقــه  : الم سااف أ  اا  ء عناادما تقاال لهاام مان

البسـاطة تـتسلم  ــذا  و ـذهبالعـدو األعــداء كيـ  قـول صـحايب هـذا قـول صـحايب وال نوافـق ، أمشـت اهلل 
 ! السالم ؟ قول صحايب وال نعمل به 
                                                

 ، 97القاموس احمليط للفريوزآبادي ص   - 1
 ،(  058/  0 )اإلصابة يف ثييز الصحابة للحافجل ابن حجر   - 2
 ح  وإن ختلل قبل موته على اإلسالم ردة على الصحيح ، - 3

 ،049والنست على خنبة الفسر للشيخ علم حسن عبداحلميد احلليب ص (  7/  0) انظر اإلصابة البن حجر 
 ، (  333/  0) األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن للقرطيب   - 4
 ،(  2533) ومسلم (  2519) أخرجه البخاري  - 5
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 إن األذان األول للجمعة بدعة ،  :قال  م  بعضهم حهى
 ، الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان  الراشداخلليفة  هسنقد  هذايا 
 ،  والسالمالرسول عليه الصالة  هسني إن ملو : قال 
أعلم إ  ساعيت هـذه  السم على خليفة املسلمني الثالا وعلى املسلمني عموم ا بالضالل ، أل  ح مك 

ا من الصحابة أنسروا على عثمان هذا األذان فيسون  جممعني على إقرار الضاللة ويسون  الصحابةأن أحد 
  ،اخلليفة الراشد لاال  ، ألن كل بدعة لاللة 

يضـعه اهلل وأن مــن  سـوفأن مـن ترافـع إ  هـذا احلــد  تااا و  شاايوالعيااك بااهلل غاارور باالنفم و  وااذا
 توالع هلل رفعه اهلل ، 

 عند اهلل وفي العلم وفي العبا ة    ومنللههميضب أ  نعرف له  ء السلف حقهم 
مـا أمـع االعتـذار عنـه  نـردهفلنـا أن نـرده لسـن  قال أحٌد قاً  مخالفًا لل هاب وم  كا  غيار معصاام مكا

 ال معك ،  الصحايبذه الوقاحة يف أمر اجتهادي قد يسون الصواب مع أن نرده  
ملااه م  اهلل   اهلل أكبار اهلل أكباار  –م  اله بياار : بعااض األخااة أنااه جااءام رجاال وقااال لهام  حادةني

 ؟  لماكا  اذا ليم بصحيح و  تقل ا ذا  –واهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد 
 ،اهلل عليه وسلم ألنه ما صح عن النيب صلى :  قال

أيب طالـب رلـم اهلل عـنهم خليفتـان مـن خلفـاء املسـلمني أن صـفة  ابـنأنه مروي عن عمر وعلم  وأغفل
 غـريهأو  1 وعـن ابـن مسـعود –أكـ  ال إلـه إال اهلل واهلل أكـ  اهلل أكـ  وهلل احلمـد  اهللاهلل أك   –التسبري 

 ،  2 من الصحابة التسبري ثالث مرات
 اذا   يقال   ألنه قال صحابي ليم فيه حديث عن الرسال ؟ م  : نقال  كيف
 ، القولال تنسر هذا : ، أنا ال أقول عني هذا القول لسن أقول  الصحابي خير من قالي قال
 ازن ار يحهاة ملى  ليل    أل 

 اإلمـام أ ـد بـن حنبـل ر ـه اهلل وعلـى ظـاهر قاعـدةعلـى  وقال الصحابي مكا لام يخاالف الادليل  ليالٌ 
 ، 3 ( يلوهنمخري الناس قر  مث الذين يلوهنم مث الذين ) األدلة العامة ، 

وتناااً  يقيمااا علااى الحااذر ماان ااا  ء وطااريقههم الااذي    –بااارك اهلل فااي م  – م ثأننااي أحاا فااالمهم
 ،  اليومويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس  للسلف الصالح و  يحهرمانهم

 ،اهلم ، وإذا رأيناها خمالفة للدليل نالب هلم العذر أن حنرتم أقو  فإ  الااجب

                                                

 ،(  065/  2) أخرجه ابن ايب شيببه يف املصن   - 1
 ،(  305/  3) وهو عبداهلل بن عباس رلم اهلل عنهما كما أخرجه عنه البيهقم يف السنن الس ى  - 2
 ، (  2533) ومسلم (  2519) أخرجه البخاري  - 3
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 تأول ،  همل يبلغه لعل هلعل:  ونقال
الصالة يف مـىن لـيس علـى صـواب ومـع ذلـك مـا  بإثامهالصحابة رلم اهلل عنهم علموا أن عثمان  ولهذا

 الصالة ، أثواشنعوا عليه وال انفصلوا عنه بل 
  ا  ء وطريقههم من  –بارك اهلل في م  –أحذ ركم  افأن

 ،أقوال سلفنا الصاحل ولسننا ال نعتقد عصمتهم  حنرتمإنه جيب علينا أن  :وأقال 
 علينا أجوز ،  هوإن اخلاأ جائز عليهم كما  :بل نقال 

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

 لسنهم أئمة مبذاهبهم خيائون ، لألئمةيعجل فيه أئمة خيائون فيه اتباف 
 ال نهخذ من اذا الخطأ الضفاء معهم وال الم الذي   ينب ي ؟  ول ن
اال ،  عليــه ولســن هــؤالء  الــدليلواهلل حنــن ال نتبــع إال مــا قــام : قلنــا و اعتــذرنا عــنهم  اخائــوا، بــل إذا  أبــد 
 ر ،ورمبا يسون هلم عذ اخائوا
لـه كيـ  يعامـل األئمـة  تبـني ( الم عن األ مة األعالممرف  ال )رحـمه اهلل شيخ ازسالم قرأ كتاب  ومن

 أن نستعز بأنفسنا ويرى الواحد منا كأنه رسول يوحى إليه فهذا خاأ عظيم ،  إماوالعلماء ، 
علــم واســع ، قــد  معنــدهعــجل ب كــة العلــم أن ال يســون أوال  – أ  ااا  ء يحرمااا  بركااة العلاام وال الااب

والحقيقاة وجـل وإنابتـه إليـه ،  عـزلسن محرمون بركته من خشية اإلنسان لربـه  –يسون عندهم علم واسع 
والهعلش به سبحانه وتعاالى واحهارام المسالمين  مليهأ  العلم مكا لم يثمر خوية اهلل عل وجل وازنابة 

اتمااة ساايئة مثال مااا علمنااا أناًسااا لماان ساالي اااذا المسالي بخ يخاهم  فإناه علاام فاقااد البركاة باال قااد 
 خهم لهم بساء الخاتمة    –باهلل  والعياك –علماء فطاحل ل نهم 

 اعهلوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وات روا غيرام واذا خطير جداً    ألنهم
 أن يعافيجل وإياكم منه وأن يعايف بقية إخواننا املسلمني من ذلك ، اهللنسأل 
 ،  1 الشمءأصل :  ناملعد   ( :معا   : )  وقاله
   2 المعا   األرضية الهي اي أصل اذل الضااار النفيسة: ومنه 
 ، 3 من الوقاية مأخوذة، ( ى و وق)  أصلها ( :الهقاى : )  قاله
 ،(  نااايهاتخاك ازنسا  وقاية من عذاب اهلل بفعل أوامرل واجهناب  ) : وهم

                                                

 ،(  22/  02) املخصص البن سيده   - 1
 ،(  794ص ) ، مفتاح السعادة ، لااش ك ي زاده (  0579/  2) علوم ، للتهانوي كشاف اصاالحات الفنون وال  - 2
 ،(  2527/  6) ، الصحاح ، للجوهري (  93/  03) املخصص ، البن سيده  - 3
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  اذا أجم  ما قيل فيها  
 ، (  فعل األوامر وترك النااايجام  ل اسم)  : فهيمك  

 بر وتقوى ،  :ل ن أحيانًا يقال 
  ( ترك المنهيا  : ) والهقاى   ( فعل الطاعا  : ) صار البر    وتقاىبر : فإكا قيل 

 . البروم  مكا ككر  الهقاى وحداا شمل  
 وم  ككر البر وحدل شمل الهقاى  

 ، (  سر ):  مجع:  ( األسرار ) ( :م  األسرار : )  وقاله
 العلام والمنااج    خفاياا طالد على : به انا  والمرا 

 ،يعجل السبل والارق واألخالق اليت يتخلقون  ا :  والمنااج
 علماً من الصحابة و  أحد أقل ت لفاً من الصحابة    أعمشفال أحد 

م لشااف ماان عاان لوجدتــه يـنقص كثــريا   الصاحابة فااي أبااااب العلاام عاانولاذلي لااا جمعاا  كاال مااا روي 
السالم الذي ال منفعة فيـه بـل فيـه مضـرة أدناهـا إلـاعة  وليس فيه إال حش الذي م لفا  علماء ال الم

 ،الوقت 
علـى  مبـجلبـل كلـه  ددليس فيه تسلـ  وال تشـ ا  سهال  والح ا سلس كالم الصحابة رضي اهلل عنهم  تضد

 السهولة ،
الشمس ، ألهنا كانت  تغربرلم اهلل عنه قبل أن  ار الناس يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلاابأف ملا

اخلاـب سـهل إننـا مل : قـال  ، طلعـتيـا أمـري املـؤمنني إن الشـمس قـد : قـالوا ، غيم ا مث طلعت الشـمس 
 ، 1اخلاب سهل نقضم يوما  مسانه : ، ويف رواية نتجان  إلمث 

****************** 
               ل العلاااااااامام أ  كااااااااالااااااااافاع وبعااااااااد – 2

             م  نظمااااااااياد فاسااااااااااحيااااااااالله كااااااااالفرد              
           

رســوله  علــىبعـد مــا ذكـر مــن احلمـد والثنــاء علـى اهلل عــز وجـل والصــالة والسـالم  يأ :( وبعااد ) : قالاه 
 وآله ،
 ،هنا مضمومة لمة بناء ألنه حذف املضاف إليه ونوي معناه  (بعد )  و

 :  2 يقال النحايا  فيها أنها   تخلا من أرب  حا  ( بعد وأخااتها )  ال لما واذل 
 وحينئذ تبىن على الضم ،  معنال ىنا يحذف المضاف مليه ويأ  أ  – 1

                                                

 ( . 572/  21) وانظر جمموف الفتاوى (  676) أخرجه مالك يف املوطأ  - 1
 ،                 (  371/  2) الك إ  ألفية ابن مالك البن هشام ، أولح املس(  204/  0) املقرب البن عصفور  - 2
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حـال اجلـر  يف، وحينئذ تعرب باحلركات غـري منونـة ، فتجـر  لفظه ىنا يحذف المضاف مليه ويأ  أ  – 8
ألنـه قـد نـوي لفظـه  منونـةلرفع لسن غـري وتنصب يف حال النصب وما أمسن أن يرفع منها يرفع يف حال ا

 .املضاف إليه 
 ، وال لمة مكا أضيف    تنا 

 :كما قيل 
ــــــــــــــت فـــــــــــــأين                                                         ،             ة ـافـإل ن وأنتَ ـويـنـت مـكأن ــــــــــــــحــــــــــــــم ال تـران                   1 مـل مسان

،  
 فتعرب باحلركات حسب العوامل بغري تنوين ،  اف مليهأ  يذكر المض – 3
 منونة ،  باحلركاتوحينئذ تعرب    لفظه و  معنال ىنا أ  يحذف المضاف مليه و  يأ  – 1

 : قال الواعر 
 ،          2 راتـفـأغص باملاء ال أكاد                                                 ،            ال  ـبـت قـنـالشراب وك إيل فساغ

                                                

 ( . 370/  0) فيض نشر االنشراح البن الايب الفاسم  : مل هنتدي إ  قائله ، والبيت موجود يف  - 1
 . اْختُل َ  يف نسبة البيت ، كما اْختُل َ  يف عجزه  - 2

 ( .أكاد أغص باملاء احلميم : ) ، إ  عبد اهلل بن يعرب ، وعجزه (  435/  3) يف املقاصد النحوية فنسبه العيجل 
 ( . 066ص ) ، والعدوي يف فتح اجلليل (  066ص ) اجلرجاوي يف شرح شواهد ابن عقيل : ووافقه يف النسبة والعجز 

، وابــن  ــدون يف ( ملــاء الفــرات أكــاد أغــص با: ) ، وعجــزه (  002/   3) الشــنقيام يف الــدرر اللوامــع : ووافقــه يف النســبة دون العجــز 
 ( .                     أكاد أغص باملاء الزالل : ) ، وعجزه (  345/  0) حاشيته على شرح املسودي 

 ( .أغص بنقاة املاء احلميم : ) ليزيد بن الصعق ، وعجزه (  214/  0) ونسبه البغدادي يف خزانة األدب 
، وهــم الــيت (  88/  4) هــم املشــهورة ، كمــا قــال ابــن يعــيش يف شــرح املفصــل ( الفــرات : ) ســن روايــة ، ول( احلمــيم : ) والروايـة احملفوظــة 

 .رجحها العيجل ، واجلرجاوي ، والعدوي 
 .مناسبة ملعناها ( باملاء الزالل : ) ويرى ابن  دون أن رواية 
و احلار ، والفـرات هـو العـذب ، وهـو األنسـب ملعـىن البيـت ، وأمـا على الرواية احملفوظة أن احلميم ه( الفرات : ) والسبب يف تفضيلهم رواية 

ات مخسـة القائلون بالرواية احملفوظة يقولون أن الشاعر مل يسن مـراده بـاحلميم املـاء احلـار ، وإمنـا أورده للقافيـة ، حيـا أن البيـت كـان آخـر أبيـ
 .له 

فيقصـد بـه هنـا املـاء البـارد ، نُق ـَل ذلـك عـن ابـن األعـرايب يف هتـذيب اللغـة  وقال آخرون أن احلميم مـن األلـداد ، فيالـق علـى احلـار والبـارد ،
 ( .                                                                             م ) مادة (  340/  3) ، ولسان العرب البن منظور ( حم ) مادة (  05/  4) لألزهري 

رواه أبو حيان يف تذكرته عـن السسـائم ، كمـا نقـل ذلـك البغـدادي يف خزانـة ( أكاد أغص باملاء املعني : )  نسبة وذُك َر للبيت عجزا  آخر بال
 ( . 216/  0) األدب 

، وابــن منظــور يف ( حــم ) مــادة (  05/  4) ، واألزهــري يف هتــذيب اللغــة (  321/  2) الفــراء يف معــا  القــرآن : وذكـره أيضــا  بــال نســبة 
، وابــن عقيـل يف شــرحه علــى ألفيــة (  410ص ) ، وابـن النــاظم يف شــرح ألفيــة أبيـه ابــن مالــك (  ــم ) مــادة (  340/  3)  لسـان العــرب
، (  527ص ) ، وأبــــو حيـــان يف تــــذكرة النحــــاة (  017/  4) و (  249/  0) ، والرلــــى يف شـــرح السافيــــة (  73/  2) ابـــن مالــــك 

، ( احلمــيم : ) كلهــم بروايــة (  031ص ) ، والصــفدي يف تصــحيح التصــحي  (  278/  2) واملــرادي يف شــرحه علــى ألفيــة ابــن مالــك 
، (  20ص ) ، وابــــن هشــــام يف قاــــر النــــدى (  213/  3) ، وابــــن الشــــجري يف األمــــايل (  201ص ) وذكــــره الزخمشــــري يف املفصــــل 

 0) ، والسـيوطم يف املاـالع السـعيدة (  069/  2 )، واألمشو  يف شرح ألفيـة ابـن مالـك (  380ص ) واجلرجا  يف شرح أبيات املفصل 
 :          ، ويف لسان العرب البن منظور ، وتصحيح التصحي  للصفدي ( الفرات : ) ، كلهم برواية (  83/ 
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السلمـات مبنيـة علـى الضـم ألن املضـاف إليـه يسـون حمـذوفا  وينـوى  هـذهما ترد  وأكثروكنت قبال   :  قال
 معناه ،
 شرط مقدر ،  جوابراباة يف  الفاء ( :فاعلم : )  قاله

 ،فأمرك املؤل  أن تعلم ( وأما بعد فاعلم ) : ألن التقدير 
  العلامجمي  العلام كالفرد للهاحيد كل م به وهو أن يعلم اإلنسان أن ينبغم أن يهت مقامألن املقام 
) {     فاعلم أنه ال إله إال هللا }  عليه دين العبد وال ميسن أن يقوم دين إال بتوحيد جلالذي ينب كعلم الفقه

  ،(  12القصص 
 :الثالةة  هامسقأب يعجل ( :كالفرد للهاحيد : ) قاله 

 األلااية وتاحيد األسماء والصفا     تاحيد الربابية وتاحيد
   واألعمال مداراا على الهاحيد فالهاحيد اا األصل وما ساال فها فرد العلامف ل 
 ،وأن تسمع  تعلمبأن  مركآ( : فاسم  نظمي  : ) قاله
اهلل يف علم التوحيـد وهلـذا  ر همنظومم الذي سأنظمه وأقوله ، ألن ما سينظمه  أي:  (نظمي ) :  قاله
 مرك بأن تسمع إليه مساف انتفاف ، أ
 :علل كا  العلام كالفرد للهاحيد بقاله  ةم

****************** 
            لااااااااام الاااااااااذي   ينب ااااااااايعال هناااااااااأل – 3

ي                    افهمه لااااااااااااااام يبهاااااااااااااااالااااااااااااااا لاعاقاااااااااااااااال   
                

  ،علم التوحيد  أي ( :ألنه : )  قاله
يبتغم فهمـه  أالوال ميسن لإلنسان العاقل ، أي ال يصلح وال يستقيم  ( :نب ي الذي   ي العلم: ) قاله 
 ، 

   تا دة: ( لفهمه )  : فالالم في قاله
 ال ينبغم لعاقل مل يبتغ فهمه ، : يعجل 
 ،   ينب ي للعاقل أ  يدد فهم علم الهاحيدأنه  يعجل

 ،ألنه األصل 
  يقدم على غيرل  أ ومكا كا  اا األصل وجب 

   الفرد   يبنى م  على أصل  أل
****************** 

               حا االااجااااااااااااب والماااااااااااا لمعفااااااااااااي – 2
                           حقااااااااااااااااه تعااااااااااااااااالى فااااااااااااااااي ضا لاكاااااااااااااااا                   

                      

                                                                                                                                       

 ( . وكنت قبال  ) بدل ( وكنت ق ْدما  ) 
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يف حـق اهلل تعـا  ، أن بـه يعلـم الواجـب واحملـال واجلـائز  التوحيـدمـن مجلـة علـم  يعـجل ( :فيعلم : )  قاله
 ويعلم املستحيل يف حق اهلل ويعلم اجلائز يف حق اهلل ،  اهلليعلم الواجب يف حق 

  : 1 ةالةة األقسامف
    واجب .1
 مسهحيل    .8
 جا ل    .3

   الالتم  : للااجب أحياناً  ويقال
   الممناد : ويقال للمحال 
 المم ن   : ويقال للضا ل 

 ،على املعىن  واملدار
 اجب في حقه ؟  فما اا الا 
 ، ( ما ال يتصور عدمه بالنسبة إليه : ) في حقه  الااجب

 هلل فهو واجب ،  بالنسبةكل شمء ال يتصور عدمه 
، القـوة مـن الواجـب ، واألمثلـة يف  الواجـبمن الواجب ، القدرة مـن  العلم،  الواجب مناحلياة  :فمثاًل 

 هذا كثرية ، 
   واجبف ل ما   يهصار عدمه فها 

 ، ( كل ما ال يتصور وجوده )  : سهحيلالم
  اذا ممهن  في حش اهلل عل وجل ، وما أشبه ذلك  والنسياناملوت والعجز والضع  واجلهل  :مثل 
 ما اا الضابط في األول والثاني ؟   مكا

 كل نقص فهو من املمتنع يف حق اهلل عز وجل ، ، و كل كمال فهو من الواجب   : الضابط
 ، ( وجوده وعدمه بالنسبة للخالق ما جاز )  : الضا ل
 ،واالستواء على العرش  الدنياالنـزول إ  السماء  :مثل 

 ،األرض  وخلقوات االذباب مثال  أو خلق السمخلق  :مثل وخلق شمء معني ، 
 هذا من األمور اجلائزة ، 

قصـا  ، ولـو خلقـه مل ، لـو مل خيلقـه مل يسـن ذلـك ن خيلقـهألنه جيوز أن ال خيلق اهلل هـذا الشـمء وجيـوز أن 
 ، اجلائزة راألمو  منالعرش كذلك النـزول على السماء الدنيا كذلك  علىيسن نقصا  االستواء  

                                                

 ، 75 – 73احلدود األنيقة لألنصاري ص  -  1
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كااا    وم    نقصاااً م  مةبااا  الضااا ل ممناااد ألنااه م  كااا  وجااا ل كماااً  كااا  عدمااه : قااال قا اال  فااإكا
 عدمه كماً  كا  وجا ل نقصاً فال يهصار شيٌء جا ٌل في حش اهلل ؟ 

أو  الماجاا ا كماٌل في حال وجا ل نقٌص في حال عدمه م  كا  مان هـو  :أ  نقال  : فالضااب
   اا كماٌل في حال عدمه نقٌص في حال وجا ل 

هذا الشمء فوجد صار كماال  ووجوده قبل اقتضاء احلسمة وجـوده  يوجدإذا اقتضت احلسمة أن  :فمثاًل 
 ،ووجوده يف حال اقتضاء احلسمة عدمه نقص  عدمه كان وجوده نقصا   احلسمةاقتضت  ذانقص وإ

إن هنـاك شـيئا  جـائزا  يف حـق اهلل ويسـون يف حـال اقتضـاء احلسمـة وجـوده   : نقاال أ فإك  بهاذا يم ان 
حـني  الـدنيايف حال اقتضاء احلسمة عدمه وجوده نقصـا  ، نـزول اهلل عـز وجـل إ  السـماء  ويسونكماال  

ألن اهلل اقتضـــت  كمـــاال  كمـــال ، يف غـــري هـــذه احلـــال ال يســـون    يبقـــى ثلـــا الليـــل اآلخـــر يف هـــذه احلـــال
يف غـري هـذا الوقـت ومل ينـزل   ينـزلحسمته أن يسون النــزول يف هـذا الوقـت فقـط ولـو اقتضـت احلسمـة أن 

 ،وجل  عزكان عدم النـزول نقصا  وهذا شمء  مستحيل يف حق اهلل 
****************** 

              العلاااااامل اماااااان عااااااا ة أااااااا اراصااااااو  – 2
اااااااااااا فااااااااااي اعهناااااااااااي أ                                   كا بااااااااااالنظم ر  بْ س 

           
 ، من العادة  صار

 ، 1(  عادهتمالشمء الذي يعود ويتسرر فيألفه الناس ويسون من : )  والعا ة
أي يف (  كافااي ساابر ) أي يبــذلوا العنايــة (  أ  يعهناااا ماان عااا تهم) ر هــم اهلل (  صااار أااال العلاام)ـ فــ

 ، س  علم التوحيد 
 ،2( الههب  وا سهقراء : ) والمرا  بالسبر 

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

يبحثـوا يف هـذا املولـوف الـذي هـو علـم التوحيـد بـالنظم وهنـاك  أننه صـار مـن عـادة أهـل العلـم أ ومعناه 
 ،اكثر من النظم  النثر ورمبا تسون وهمعادة  أخرى غري النظم 

  فيه نظماً  كالمهموكالم العلماء في علم الهاحيد نثراً أكثر من  
أشار  كماالتوحيد ح  يسون  وعلملسن مع ذلك النظم شائع  مشهور  معتاد  عندهم أي ينظموا العقائد 

 :مليه الم لف 
****************** 

                                                

 ، 050التعريفات ، للجرجا  ص  - 1
 ،(  027/  3) معجم مقاييس اللغة ، البن فارس  - 2
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ااااااااْساي   هناااااااااأل – 12             للحفااااااااظ كمااااااااا لأ اهأ
               مااااااان خماااااااا ياويوفااااااا  امااااااااللسياااااااروق             

                
 ، يف هذا الباب عليه الذي كان العلماء يعتادون  النظم

 على أي بحر ؟ 
  ،على الرجز وغريه 

أو الاويـــل أو البحـــور األخـــرى املعروفـــة يف علـــم  السامـــل علـــىقـــد يســـون علـــى ســـبيل الرجـــز وقـــد يســـون 
 ،  1 العروض

 ،ألن الرجز خفي  عند القراءة وسهل عند النظم  الرجزيسون لسن أكثر ما 
 قافية معينة وهذه قد تصعب على اإلنسان غري الشاعر ،  اإلنسانألن غري الرجز ال بد أن يلتزم 

 ، 2 معينة ال محتاج الراجز إال إ  مراعاة الشار األول والشار الثا  فقط قافيةأما الرجز فسل بيت له 
 هذه فائدة فالنظم يسهل للحفجل أكثر من النثر ،: ( سهل للحفظ ألنه ي: )  قاله
 يروق يعجل محسن ويارب له السمع ،   :( كما يروق للسم  ) : قاله 
مـن الظمـأ يسـون يف  الشـفاءفيـه نظـر ، ألن  بالشعرفسون هذا خاصا   : (ويوفي من خما : ) قاله  أما

 ،الشعر ويسون يف النثر 
مــن الظمـــأ يســون بـــالنثر  شـــفاءوإال فــإن ، تسميــل البيـــت  ــذه اجلملـــة  –هلل رحــــمه ا –لســن لعلـــه يريــد 

 بل قد يسون يف النثر أكثر ، وبالنظم
تاجاب تعقيااد   أو تركيباا  مان ال ااالم  عبااارا أل  الانظم أحيانااً يضااطر فياه النااخم ملااى اساهعمال 

 المعنى وعدم فهمه  
****************** 

          دةاقياااااعانااااا نظماااا  لااااي  فماااان – 11
                       وجيااااااااااااااااااااااالة مفياااااااااااااااااااااااادة أرجااااااااااااااااااااااااتة            

                   
 أي من هذا الباب أو من هذا املأخذ نظمت يل عقيدة ،  :( فمن انا ) : قاله 

لم اخلرزات بعضـها إ  بعـض يف سـلك ويالـق علـى لـم السلمـات بعضـها إ  بعـض  هو أصل النظم
 ، 3 خرزات السبحة أو غريها مما ينظم باخلرزات تشبيها  يف بيت 
 خاااانيزأي نظماا  منااي عقياادة : ( ماان ) : ااال الااالم انااا بمعنااى  : (نظماا  لااي عقياادة  : ) قالااه

  نظم  لنفسي عقيدة  ؟: أو أ  الالم لالخهصاش   يعني  ؟ المسلمين
 املعىن األول أي نظمت عقيدة إلخوا  املسلمني مجل ، :  املرادأن  :الظاار 

                                                

وللزيـادة كتـاب  256ومعجـم املصـالحات العربيـة يف اللغـة واألدب ص  531انظر يف تعريفه مفتاح السعادة ، لااش كـ ي زادة ص  - 1
 ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب أل د اهلامشم ،

 ،082العيون الغامزة للدماميجل ص و  62املعيار يف أوزان األشعار للشنرتيجل ص  - 2
 ،  260والتعريفات للجرجا  ص (  055/  6) التسملة والذيل والصلة ، للصغا   - 3
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 ، لة مبعىن مفعولة أي شمء معتقد يفع :( عقيدة  ): ه قال
    1 اذا في الل ة العربيةولده احلل ، ، الشد  حسامإ : من العقد وهو : والعقيدة في األصل
 ،  2(  الضاتمح م الذان ) فهو  :وأما في ا صطالح 

 أن حتسم على الشمء حسما  جازما  حتسم عليه ذهنا  ،  : يعجل
 بأن هذا كذا نفيا  أو إثباتا  جازما  به فال عقيدة مع الشك ،  قلبكيف تعتقد : يعجل 

 اناك جلم و  عقيدة باعهبار نطش اللسا     ي ا ألنه   بد أ  
 ولسن ليس عنده عقيدة ، ، ال إله إال اهلل : فاملنافق يقول  ، ق  حهى من المنافشيأل  نطش اللسا  

   ؟   أووال نقال المطابش للااق  
 ، ، ال نقول هسذا  ال

وم  خااالف الااقاا  فهااي   فااإ  طااابش فهااي عقياادة صااحيحة ، (  الضاااتم الااذانح اام )  :باال نقااال 
 ،  عقيدة فاسدة

 ألنها غير مطابقة للااق    فاسدة ،  قيدةهذا ع،  أ  اهلل ةالث ةالةة النصارىاعهقا  
  ألنها خالف الااق  فاسدة ،  لسنها، عقيدة  الهحريف أ  ا سهااء بمعنى ا سهيالء أالاعهقا  
 هم جيزمون بذلك ويعتقدون هذا ،  لسن

كذلك ، فإهنا ليسـت ماولـة ، يـذكر فيهـا   وهويعجل غري ماولة  ( : وجيلة)  ووصف اذل العقيدة بأنها
  ،ر ه اهلل القواعد العامة بدون تفصيل 

 يعجل تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا  ،:  (مفيدة )  وأهنا
 ، هذا ليس فيه مدح  :( منها أرجاتة وجيلة ) :  هفقال
 فيه مدح ،  :( مفيدة ) : قاله لسن 
 ؟   افهخاروال اذا م    ه وتأليفه عنصكيف يساغ لإلنسا  أ  يمدح ما كا  من : قال قا ل  فإكا

 .ومنما قصد بيا  الااق  االفتخار على اخللق   ذايسوغ ذلك إذا مل يقصد  : فالضااب
 ،  3 (أنا سيد ولد آدم وال فخر ) النيب صلى اهلل عليه وسلم  فقد قال

ا أعلم مجل بستاب : ) وقال ابن مسعود   ،  4 (تبلغه اإلبل لرحلت إليه  اهلللو أعلم أن أحد 
 ،  وجل أنه على علم عظيم بستاب اهلل عز واذا يهضمن بال شي

                                                

 ،(  86/  4) ومعجم مقاييس اللغة ، البن فارس  052املنجد أليب احلسن اهلنائم ص  - 1
 ، 429جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية ص  - 2
ويف سلســــلة  4384بـــرقم (  412/  3) وصـــححه العالمــــة األلبـــا  يف صـــحيح ســــنن ابـــن ماجــــة (  4318 )أخرجـــه ابـــن ماجــــة  - 3

 ، 0570برقم (  010 – 011 – 99/  4) األحاديا الصحيحة 
 ،(  2463) ، ومسلم (  4706) أخرجه البخاري  - 4
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ويفهخاار أو ليحااث الناااس علااى قااال اااذا القااال ليماادح نفسااه رضااي اهلل عنااه ل اان ااال اباان مسااعا  
 وعن غيرل من أال العلم ؟  عنهالهلقي 
 الثا  بال شك ،  : الضااب

 ، مصنفاتهمأيضاً العلماء رحمهم اهلل مكا صنفاا يذكرو  فاا د 
   1 كما قال ابن مالي في الثناء على ألفيهه وككر فاا داا

  تأليفه  من  ليفهخر بها وأنها 
 س على تلقيها وتعلمها  ول ن من أجل أ  يحث النا

 الفوائد ، من، ألجل أن حترص عليها وعلى ما فيها  (مفيدة  ) :املؤل  ر ه اهلل هنا قال  هسذا
***************** 

                 مقدمااااااةفااااااي ساااااال ها  ههااااااامنظ – 18
                   ةاماااااااااااااتاذاك خكااااااااااااااب  باااااااااااأ  سااااااااااااو             

  
هلـا سـلك ،  لـيساألرجـوزة  هـذه، ألن  2 ا سهعارة يسميه علماء البالغةا هذ : (في سل ها : )  قاله

يضـيع بعضـها عـن بعـض  واللسنه شبهها خبرزات السبحة اليت هلا سلك فتنضم لينضم بعضـها إ  بعـض 
 وال تتفرق وتتشتت ، 

 مل على مقدمة وسهة أبااب وخاتمة   هوتو
 ، ون اجملموف مثانية فيس : (مقدمة   وس  أبااب كذاك خاتمة : )  فقال

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

               ة  اضيااااااااااااالااااااااااادرة المب ههاامااااااااااااوس – 13
                      الفرقااااااااة المرضااااااااية ااااااااالأ دقااااااااع فااااااااي             

  
 ،أي جعلت عليها عالمة ، ألن الوسم هو العالمة  :(   وسمهها: ) قاله 

 .(  سميهها) : سخ وفي بعض الن
 ،يعجل أنجل مسيت هذه املنظومة أو ومستها جعلت عليها عالمة  والمعنى مهقارب

     املضــيئة ، لســن ســهلت اهلمــزة ألجــل اســتقامة البيــت ،  (المضااية ) أصــل  :( بالاادرة المضااية ) : قالااه 
 ه أهل البحر من البحار ،نصهم أعلى ما يقت :( والدرة ) : قاله 

                                                

 ابن مالك شرحا  وافيا  ، يسر اهلل لنا إخراجه ،، وقد شرح الشيخ ر ه اهلل ألفية  08شرح ألفية ابن مالك ، البن الناظم ص  - 1
 هم أن يستعار للشمء اسم غريه أو معىن سواه ،  :  االستعارة - 2

األدب البــن  خزانــةو  ( 97/  0) حتريــر التحبــري البــن أيب اإلصــبع و  27البالغــة للجرجــا  ص  أســرارو  53قواعــد الشــعر لثعلــب ص انظــر 
 ،  268للعسسري ص  الصناعتنيو (  342/  0) بن األثري املثل السائر الو  ( 019/  0) حجة 
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لقوة صفائها وحسنها ، وهذا االسم ماابق ملسماه فـإن هـذه  إلاءةيعجل اليت هلا  :( مضية وال)  :قاله 
 قرأها وتأملها ، ألن فيها فوائد عظيمة كثرية فيما يتعلق بالعقيدة ، ملناملنظومة درة مضيئة 

 ، اد يعجل اعتقد يعتقد اعتق، فهم اسم مصدر ، (  اعهقا : ) مبعىن (  عقد)  :( في عقد : )  وقاله
 ، ( حروفهما  ل على معنى المصدر ولم يوهمل على : ) يقال النحايا   : واسم المصدر

 ،  (الطا فة ) : يعجل :  (أال الفرقة ) املراد  :( أال الفرقة : )  قاله
 .اهلل ورسوله واملؤمنون  ارتضاهااليت  :( المرضية ) : قاله 
عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه  كانمثل ما   كانوا على  نالذي:  (أال السنة والضماعة ) وهم 
 ، 

ماان أااال الباادد علااى اخااهالف أصاانافهم  المسااخاطةوضااد اااذل الفرقااة المرضااية أصااحاب الفاارق 
   وأنااعهم

****************** 
 هقااااااااااا  كي الساااااااااادا عا لااااااااااىع – 11

                 الحنبلي
 ي               العلااااادر اقاااااال الحاااااش كي الاأاااااا مماااااام 

          

         ،أهنا مبنية على اعتقاد ذي السداد  يعجل
 املوافق للحق ،  1 يعجل الصواب املسّدد:  ( السدا : )  لها ق

يعـجل علـى اعتقـاد احلنبلـم وهـو اإلمـام أ ـد بـن  (السادا  ) ال لــ  (كي )  لـصفة  :( الحنبلي : ) قاله 
 ، 2 ألنه جده اإلمام املشهور فنسبته إ  حنبل الشيبا حنبل 
 ،يعجل الذي يقتدي به أهل احلق  : (ممام أال الحش : )  قاله

 ،وإمامة غريه من األئمة ليست إمامة مستقلة  اهلللسن إمامته رحـمه 
 ،إمامة رسول اهلل عليه الصالة والسالم  وهمبل هم إمامة تابعة لإلمامة العظمى 

 ،م ما صاروا أئمة وسل عليهائتمام هؤالء األئمة به صلى اهلل  الولو 
 ( . 81السجدة ) { وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } : قال اهلل تعا  

، ألهنم أهل لإلمامة ملا أعااهم اهلل تعا   أئمةفهؤالء األئمة األربعة وغريهم من أئمة املسلمني صاروا 
 من الص  واليقني ،

 يعجل ذي الشرف ،  : (كي القدر : )  قاله
                                                

 ، 216أساس البالغة ، للزخمشري ص  - 1
البغـدادي ، ثقـة حـافجل فقيـه  مثاإلسالم صدقا ، أبو عبد اهلل أ د بن حممد بن حنبل الذهلم الشيبا  املروزي  وشيخاإلمام حقا ،  هو - 2

هــ  240، املنالـل عـن السـنة ، الصـابر يف حمنـة خلـق القـرآن ، مـات سـنة  إليهمالعلم  هو أفضل أهل زمانه ، وهو من الذين انتهى حجة ،
 ، 98البن حجر ص  التهذيبتقريب و (  077/  00) للذهيب أعالم النبالء سري نظر اهلل ر ة واسعة ، ا ر ه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 67 

 لد النازل ،  :( العلي )  :له ا ق
 علياهبين أال الحش ت ا  ت ا  األمة كلها مضمعة على الثنااء  ياً رحمه اهلل له قدراً عل أحمدوازمام 

1 .  
الثناء عليه ،  علىإنه جيوز أن نشهد له وألمثاله باجلنة ، ألن األمة اتفقت : حهى م  بعض العلماء قال 

ذذطرا لتكونذذوا شذذهداء علذذى النذذاس } : هلل تعــا  وقــد قــال ا سر  فــإذا ( 113البقذذرة ) { وكذذذلك جعلنذذاكم أمذذة ور
 ،  فلنا أن نشهد له باجلنة بالصالحشهدت األمة لشخص 
    2 الفواذل المسألة فيها خ

اتفق على أنه ر ه اهلل من أجل أئمـة الـدين وأعظمهـم قـدرا  ، وحصـل لـه  قدلسن السالم على أن الرجل 
البدايـة والنهايـة )  يفكما ذكر ذلك ابن كثري ر ـه اهلل   ، يف الدفاف عن السنة ما يعلم من ترمجته احملنةمن 
 ، 4 وغريهم ممن تسلموا عن سرية الرجال 3( 

****************** 
            ياالرباناااال فااار  العلاااى ماااال راحبااا – 11

               ياالويبانااااا ىجااااااالداحي ماااااالحضااااا  رب           
       

 ،مل امبعىن ع : (ر بْ ح  ) : قاله 
بْ : ويقال     ر ح 

    5 بفهح الباء وكسراا
 األكبر    ا شهقاقواي ماافقة للبحر في 

  ،ح  ، حبر  ، ألنها ماافقة لها في الحروف  و  الهرتيب
 مك  فها العالم الااس  العلم   

 يعجل اخللق ،  : ( المال: ) قاله 

                                                

 ،( وما بعدها  90/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
 . 538 – 537، شرح العقيدة الاحاوية ص (   304،  303/  08( )  508/  00) ة جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمي - 2
اهلل أعز هذا الدين برجلني لـيس هلمـا ثالـا أبـو بسـر  إن: "  املديجل، وقال علم بن (  351 – 345/  7) البداية والنهاية البن كثري  - 3

 ،(  408/  4) للخايب البغدادي بغداد  تاريخ" ، وأ د بن حنبل يوم احملنة  الردةالصديق يوم 
 253/  7) السـ ى البـن سـعد  الابقـاتو ، (  65ـ  48ص ) سرية اإلمام أ د بن حنبل ، البنه أبو الفضل صاحل : حمنته  يف انظر - 4
/  5 ) للاــ ي تــاريخ األمــم وامللــوكو  ( 216 - 093/  9) حليــة األوليــاء أليب نعــيم و (  319/  0) اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــا  و ( 

املنـتظم و (  3/  6)  السامـل يف التـاريخ البـن األثـريو (  231،  223 - 208/  2) النجوم الزاهـرة البـن تغـري بـردي و (  094 - 086
 وغريهم ،  ( 288 – 274 ، 267/  6) البن اجلوزي 

، وعبــد  بــوفاوهـو م( اإلمـام أ ــد بـن حنبــل  حمنــة) ذكـر  ،حنبــل  بـنكــابن عمـه حنبــل بـن إســحاق   :وأمـا الــذين أفـردوا مصــنفات يف حمنتـه 
 ، وهو مابوف ( حمنة اإلمام أ د بن حممد بن حنبل ) الغجل بن عبد الواحد املقدسم 

 ،(  04/  3) لسان العرب ، البن منظور  - 5
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  المأةار  علمو  سيما  1 أنه رحمه اهلل واس  العلم وكثيرل ومن المعلام
ام  أنه   اجلهمية ،  علىكما يعرف من كالمه يف الرد   2 يتسلم يف علم املعقول كالما  جيد 
 يف علم املعقول ، أكثر منهيف علم املأثور  ل نه
 يعجل املتفرد بالعال والشرف ،  :( فر  العال : )  قاله

 تدل على ازطالق     شي أ  الم لف   يريد بها ازطالق    الهيألوصاف و  شي أ  اذل ا
  على ازطالق   تنطبش م  على الرسال صلى اهلل عليه وسلم  األوصافأل  مثل اذل 
يعــجل بالنســبة ملــن دونــه مــع أن األو  واألفضــل أن تســون األلفــا  ماابقــة للواقــع  نساابيةل نهااا أوصاااف 

 ألن الغلو قد خيرج باإلنسان إ  السذب ، ، لو ال محصل فيها غ حبيا
 ،يف وقته (  فر  العال) يف وقته (  حبر المال) إنه  :المطلش أ  يقال  ال الموتاجيه مثل اذا 

 العمام فهذا غير مرا  للم لف رحمه اهلل   سبيلوأما أ  نقال على 
تسـون بالربوبيـة فهـو  مـاالشـريعة ألصـق  يعجل الذي تلقـى علمـه مـن شـريعة اهلل ، ألن :( الرباني : )  قاله

 ، عز وجل رحـمه اهلل تلقى علمه من شريعة الرب 
 ،  3 هلل يف علمه النافع لعباد اهلل املريب هلم على شريعة اهلل املخلصإن الربا  هو  :وقيل 

 ،  موالنافع لعباد اهلل بالعل ،إال الرب  يقصدفاملخلص هلل ال 
 قية   المربي لهم تربية علمية وخل

هــذا مــن الرتبيــة  فــإنأن يــريب الالبــة بصـغري العلــم قبــل كبــريه ،  :قااال العلماااء معنااااا   العلميااة  فالهربيااة
 العلمية ، 

وإذا ذكـر لـه عـن شـخص ، وأن يتفقـدهم  العلـمأن يبحا العامل يف طالبه هـل طبقـوا  : والهربية الخلقية
 يف املسان املناسب ،  املناسبخالفه يتسلم معه بالسالم الذي يناسب والوقت 

أل  ةماارة العلاام اااي   قصاار جااًدا  شاايأماا أ  يم ااام ماان العلااام وياادعهم مان العماال   فهااذا بااال 
 ، العمل
 مبعىن صاحب ،  :( رب ) : قاله 
 .العقل  مبعىن :( والحضى ) قاله 

 يعجل صاحب العقل ، 
                                                

طبقـات احلنابلـة أليب يعلـى ( كأن اهلل قد مجع له علم األولني من كل صن  ، يقول مـا يـرى ، وميسـك مـا شـاء  : )قال إبراهيم احلريب  - 1
 (0  /6  )، 
 ،(  088/  00) سري أعالم النبالء للذهيب ( كان أ د قد كتب ُكُتب  الرأي وحفظها ، مث مل يلتفت إليها : ) قال اخلالل  - 2
/  2) زيـل للبغـوي ومعـامل التن(  79/  4) واجلامع ألحسـام القـرآن للقـرطيب (  327 – 326 – 325/  3) جامع البيان للا ي   - 3

61  )، 
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 علمه باألثر ،  اوهذأي الظلمة مبا لديه من نور الرسالة : ( ماحي الدجى : ) قاله 
 مراجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتسل ومنفاإلمام أ د ر ه اهلل عنده معلوم املعقول ومعلوم املنقول 

يف علم األثر أقوى منه يف علم النظـر ، ألن األمـة اإلسـالمية  هوباملعقول كما يتسلم باملنقول ، وإن كان 
الل بــالنظر واملعقــول لســن مــع ذلــك جيــادل أهــل الباطــل كبــريا  يف االســتد  مبلغــا  يف عهــده مل تســن بلغــت 

  ،باملعقول 
ر ـه ازساالم  شايخألن املعقوالت اليت تشّعبت يف األمة اإلسالمية هم مـن علـم املناـق الـذي قـال عنـه 

 . ( 1 منه   يحهاة مليه الذكي و  ينهف  به البليد : )اهلل 
 ناق اليونا  ، املعلى علم اجلدل واملناظرة ح  قبل عثورهم  يعرفون والناس

مــن البيــت يــدل علــى أن اإلمــام أ ــد رحـــمه اهلل عنــده علــم بــاملعقول وعلــم  الشــارأن هــذا  :فالحاصاال 
  ،باملنقول 

  ( ماحي الدجى )  : واملنقول: ( رب الحضى ) :  في قالهعلم املعقول 
 ، 2 يعجل أنه من بجل شيبان ر ه اهلل وهذا نسبه :( الويباني : )  قاله
 ،من العلم بحياته فليرج  ملى ما صأن ف في تاريخ حياته  المليدأرا   ومن

وذكر أيضا على سـبيل التبـع يف كتـب الرجـال وكتـب ،  3 مصنفا  مسهقلة حياتهوقد صنف في تاريخ 
 التاريخ ،

****************** 
                       األةاااااااااااارممااااااااااااام أااااااااااااال  فإنااااااااااااه – 12

              ريااألةال فها احاحا منان فمن                                   
 ،  يعجل اإلمام أ د :(  فإنه: ) قاله 
باااألةر فااي علاام العقا ااد كمااا  يأخااذو  نالااذي : ) ممااام الساالفيينيعــجل  :( ممااام أااال األةاار )  :قالااه 

   (  يأخذو  باألةر في المسا ل العملية

                                                

 ،(  82/  9) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
 343ورقـة  ) للسـمعا األنسـاب و  483مجهرة النسب للسليب ص  ، انظرأ د من بجل بسر بن وائل  اإلماماليت ينسب إليها  وشيبان - 2
 ،  84للقيسرا  ص  تفقةاملاألنساب و (  209/  2) اللباب يف األنساب البن األثري و ( أ / 

 املــنهج األ ــد للعليمــم و (  078/  00) للـذهيب أعــالم النــبالء سـري و (  442/  0) هتـذيب السمــال للمــزي  :وانظـر يف نســبته إ  شــيبان 
(  64/  0) مفلــح  البـناملقصــد األرشـد و (  71/  0) طبقــات املفسـرين للـداودي و (  563/  2) مـاكوال  البـناإلكمـال و (  71/  0) 
 ،(  63/  0) وفيات األعيان البن خلسان و (  363/  6)  للصفديالوايف بالوفيات و (  4/  0) طبقات احلنابلة أليب يعلى و 
يف  احملصـلاجلـوهر ) و البـن اجلـوزي ، ( د مناقـب اإلمـام أ ـ) و البنـه صـاحل ،  (سـرية اإلمـام أ ـد ) سبيل املثال ال احلصر  على منها - 3

)  و            لتقـم الـدين املقريـزي ، (مناقـب أ ـد بـن حنبـل ) و ، وهـم مابوعـة أيب بسـر السـعدي  البـن( د بن حنبـل مناقب اإلمام أ 
 ،ومها خماوطان أليب طاهر القرشم (  أ د بن حنبل نامتحا
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يف احملنـة الـيت أبتلـم  ـا علمـاء السـل  يف  1 يف عصـر املـأمون اإلمامـةغ أن اإلمام أ د ر ه اهلل بلـ وذلك
 ،  2 ذلك العهد

عـز مـن اهلل  اجلـزاءأدخل على األمة اإلسالمية من علم اليونان وعلم السالم ما يستحق عليـه  املأمونفإن 
 ،  وجل

 ، 3  نصرا  عزيزا   البدعةألنه أدخل على األمة علوما  أفسدت العقائد ونصر 
والعياذ باهلل ، األسواق ويضر م  يفوحصل منه إيذاء ألهل السنة فسان محبسهم ويشه ر  م وياوف  م 

، 
  م راا  ومنهم من يهأول  مخااراً على سبيل أنه ولامما اضطر كثير من العلماء ملى أ  ياافقاا 

 ، تأويلأصرا على أ  يعلنا الحش بدو   4 ناح بنول ن ازمام أحمد رحمه اهلل ومحمد 
حـ  كـانوا جيرونـه يف األســواق  يصابر علياه م  أمثالاه  وحصال لإلماام أحماد مان ازياذاء وازااناة مااا 

وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول  5 عليه يغمىبالبغلة ويضربونه بالسياط ح  
 احلق ، 

    6 الحش في كلي الاق  ولا بالهأويل لضل الناس خالفألنه لا قال 
    7 أحمد بن حنبل ازماممك أ  الناس ينهظرو  ماكا يقال 
 ، فبذلي اسهحش أ  ي ا  مماماً 

 الحش والصااب    منبر وكا  ماقناً بما اا عليه صألنه 
 ( . 81السجدة ) { وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } : وقد قال تعا  

                                                

ر ، وقـد كـان فيـه تشـيع واعتـزال أشـه ومخسـةاهلل بـن هـارون الرشـيد تـو  اخلالفـة بعـد قتـل أخيـه واسـتمر يف اخلالفـة عشـرين سـنة دعب هو - 1
 وتـويفالبدعة النسرى والاامة الس ى وهم القول خبلق القرآن، وفـ  املسـلمني  ـا ،  هاتنيوجهل بالسنة الصحيحة ، وقد ألاف إ  بدعتيه 

بيـان تلبـيس  ، انظـر حسـيبه بـالقوة واإلكـراه ، فـاهلل عليهـاهـ ، وهو على عقيدته الباطلة اليت أوصى أخيه املعتصم بأن جيمع الناس  208سنة 
  ،(  281/  7) البداية والنهاية البن كثري و (  81/  2) اجلهمية 

 ،   (  278/  7) هـ ، البداية والنهاية البن كثري 207وهم يف سنة  - 2
خلمـيس للـديار بسـري ، تـاريخ ا(  225/  2) ، النجوم الزاهـرة البـن تغـري بـردي (  278، 273/  01) سري أعالم النبالء للذهيب  - 3
نقــال  عــن الصــفدي مــن كتابــه شــرح الميــة  8صــون املناــق والســالم للســبوطم ص (  235/  2) ، فــوات الوفيــات للستــيب (  334/  2) 

طبقـات األطبـاء واحلسمـاء  028، طبقات األمم لصـاعد ص (  646/  0) وتاريخ ابن خلدون  514العجم ، الفهرست البن الندمي ص 
 ، 67البن جلجل ص 

هــ ، وصـلى عليـه اإلمـام  208سـنة  تـويفبن نوح املضروب ، كان أحد املشـهورين بالسـنة ، صـ  مـع اإلمـام أ ـد يف احملنـة ،  حممد هو - 4
 ،(  322/  3) تاريخ بغداد للخايب  ، انظراهلل  ر هماأ د ، 

 ، 62،  61سرية اإلمام أ د البنه صاحل ص  - 5
 ،(  03/  0) طبقات احلنابلة " لوال أ د بن حنبل وبذل نفسه ملا بذهلا لذهب اإلسالم : " قال إسحاق بن راهويه  - 6
 ،(  216/  9) حلية األولياء ، أليب نعيم  - 7
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 ملن بعده ، ر ه اهلل  فبذلك صار إماما  
 . ول ن اذل ازمامة نسبية

فإنااه ااا ازمااام األعظاام وهـم إمامــة رسـول اهلل صــلى اهلل عليـه وسـلم  زمامااة عظماى تابعاةألنهاا ممامااة 
 يهفرد من ممامهه ممامة األ مة    الذي

 ،  ممامة أصلية  فإمامة األ مة من اذل األمة ممامٌة فرعية   
لاجب أ  يطرح قاله  وسلمحممد صلى اهلل عليه  مام ادي ازمام األعظمولهذا لا خالف اذا از

 وأ  ي خذ بقال رسال اهلل صلى اهلل عليه وسلم   
يسون  أناإلمام تابع إلمامة الرسول عليه الصالة والسالم ما استحق أن يسون إماما  إال  هذاأن  ولا 

 إمام لالل ، 
 ( .  11القصص ) { وجعلناهم أئمةً يدعون إلى النار }  :كما قال تعا  ،   فإ  الضالل له أ مة

 إ  األثر ،  نسبةأي من سلك مسلسه فهو األثري ، يعجل  : (فمن نحا منحال فها األةري : )  قاله
 :والعلام ناعا  

   أةرية  - 1
  ونظرية  - 8

   ( أةري : ) فها  والسنةفما كا  مهلقى من ال هاب 
  (  نظري: ) ها وما كا  مهلقى من العقل ف

  أ  العلم األةري   ينافي العلم النظري بل كالاما ي يد اآلخر :  واعلم
 األصل ؟  وأيهما

 . العمليةال يف األمور العلمية وال يف األمور  األةرهو  :األصل عند أال السنة 
  فهم محسمون كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف كل شمء ،

 . النظرية مالعلا  : البددأال  عندواألصل 
 اافضالف من كتاب اهلل وسـنة رسـوله صـلى اهلل عليـه وسـلم ما يدعا  أنه عقل على اآلةار  يقدما ولهذا 

 إال اهلل ،  يعلمهم الأمما  ضلاا أو بذلك عن سواء السبيل 
   ال هاب والسنة  ملىازمام أحمد رحمه اهلل في الرجاد  ىمنح ىحنمك  األةري اا الذي 

 األثر يف مسلسه ال يف أقواله ،  أهلإن اإلمام أ د بن حنبل إمام  : نقالمن املمسن أن  :ذا أقال وله
 ،  والسنةأنه سلك حتسيم الستاب :  (في مسل ه  : )ى ومعن

 ،له  بالنسبةيؤخذ قوله وحينئذ ال حنتاج إ  تقييد اإلمامة  (ممام أال األةر : )  وليم المعنى
 والسنة ، الستابمامة صحيحة أن يسون اإلنسان متبعا  ملا جاء به هذه اإل : ألننا نقال
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****************** 
         الرضى صاب هأ لش ح   ضريحاً  سقى – 13

                  وال فاااااااارا  مااااااااا نضاااااااام أضااااااااا والعفااااااااا       
         

 القبر   :  الضريح( : سقى ضريحاً : ) قاله 
 نزل فيه ،  :( حل ه : ) قاله 
 صوب الرلى من اهلل عز وجل ،  لرمحهعجل يسأل اهلل سبحانه وتعا  أن يسقم ي

 أن يسقم لريح اإلمام أ د صوب الرلى ،  تعا يعجل يسأل اهلل  فالضملة انا خبرية ل نها  عا ية
 معنااما واحد   ( : الصيب )  و( الصوب )  و ( :صاب الرضى : ) قاله 
 ،من الرلى  الصيبأي 

   1 فها المطر( الماء الناتل من السماء ) اا  :ألصل والصيب في ا
ط  واعلم العباد أساخط  علاىأ  اهلل سبحانه وتعالى مكا رضي عان العباد أرضاى النااس عناه ومكا ساخ 

 الناس عليه   
  فإكا كن  تريد أ  يرضى الناس عني فاتب  رضى اهلل 

  لى ل  نى تهب  رضى اهلل من أجل أ  يرضى الناس عني فهطلب األع  ول ن 
 ،  اا األصل اهللول ن اجعل رضى 

 ، بأ  اهلل مكا رضي عني رضي عني الناس شْ ة  و  
 رلى الناس فتسون متوسال  باألعلى إ  األدىن ،  اهللأن تنوي بالب رلى  ول ن مياك

   يرضى اهلل عني   ألنه ربما مكا ناي  اذل النية 
   مقصا ك ضعف م وحينئذ يفاتي مقصا ك  

 ، المحرما فعل ، والغفران عن  ترك الااجبا العفو عن  :( والعفا وال فرا  : )  قاله
  اذا مكا اقهر  العفا بالم فرة 

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

 ما اقرتفته من سيئات ،  (غفر لي )  و
   ( السهر م  الهضاوت : ) ر بمعنى فْ أل  ال   

   ( النالول عن الحش وازبراء منه : ) والعفا بمعنى 
 يعجل مدة إلاءة النجم وهذا طويل إ  ما ال هناية له ،  : (ما نضم أضا ) : قاله 

                                                

 ،(  210/  8) احمليط يف اللغة ، للصاحب  -  1
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 نسرة يشمل كل جنم ، : (ما نضم : )  يقال وأيضا  
****************** 

                  األ مااااااااااااااااةوسااااااااااااااااا ر  وحلااااااااااااااااه – 12
                   ةاناااااااااااضااا  أعلااااااااااى الاالرضاااااااااا ناااااااااااتلم                                                       

            
 أنزله وأنزل سائر األئمة ،  يعجل:  (وحله وسا ر األ مة : ) قاله 
 ، أئمة اإلسالم يعجل ( :األ مة : ) قاله 

 ،األئمة األربعة فقط :  بذليوليم المرا  
 ، وغريهملسل إمام يف دين اهلل من األئمة األربعة  بل اا شامل

 إماما  يف العلم وتوجيه الناس ،  أوإماما  باخلالفة وتدبري امللك  كا  وسااء
   ( الرضاا  أعلى الضنة مناتل - وحله وسا ر األ مة: ) يدخل في قاله  فإنه
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 األسئلة 
 . كا  ازنسا  يقبل الويء يهعبد به عرف الح مة أم لم يعرف اذا اا المهعبد حقيقةن م: نقال 

 .أما الذي   يهعبد م  مكا عرف الح مة فهذا ناقص 
ل ن معرفة الح مة قد تليد ازنسا  ميمانا ًُ   شي مكا عرف أسرار الوريعة وح   م ها ات ا  رغبًة 

 بها و فاعاً عنها و عاًة مليها    فيها وطمأنينةً 
لسن يا شيخ إذا عرف احلسمة فنستفيد فائدة  أخرى وهم مثال  عندما تسأله عن احلسمة فإنه : السا ل 
  يعلمها ؟
 .ليس كل من عرف احلسمة يضع  إميانه : ل ن أنا أقال هذا يزداد علما  ال شك ، : الضااب 

 .ا  وتيا ة في الهعبد أيضاً قد ت ا  معرفة الح مة تيا ًة في ازيم
 ل ن أصل الهعبد الخضاد للويء سااًء عقل   معنال أم لم تعقله  

 ؟  أحسن اهلل إليك الوارث من األمساء احلسىن ؟ هل هو مأخوذ من اآلية: الس ال 
 . نعم: الضااب 
 ؟  يا شيخ ذكرنا أن احلوادث داللتها عقلية: الس ال 
    احلوادث داللتها حسية عقليةال ، ال ، ذكرنا أن : الضااب 
 ؟  األمار الهعبدية الهي ككر العلماء أنها تعبدية   ينب ي أ  يألهمم لها علل: الس ال 
 . هناك شمء نعلم أننا لن نصل إ  شمءبل ينب ي ل ن : الضااب 

 .نقض الاضاء بلحم ازبل : مثاًل 
 . 1منها تعبد : كثير من العلماء قال 

  .منها تعبد : عدم الصالة في الحمام كثير من العلماء قال 
 .اذل مم ن أ  نحاول معرفة الح مة 

 .ل ن الصالة أربعاً اذل   يم ن 
لا حاولنا لن نعرف محاولة الاصال ملى الح مة قد ت ا  كمحاولة الاصال ملى كيفية صافا  اهلل 

  
يااذكر فااي جملااة ماان األح ااام الهااي ككراااا عنهااا بعااض المهااأخرين   لســن فيــه يــا شــيخ مــثال  : الساا ال 

العلماااء المهقاادمين أنهااا تعبديااة ومنهااا أيضاااً أ  الصااالة أربعاااً يساار  ماان العلاال واألح ااام ومناساابة 
 الاق       ؟ 

 ؟ ال ، دعنا من توقيتها لسن كوهنا أربع ركعات ، مل ال تسون ستا  : الضااب 
                                                

 البن القيم ،(  376/  4) زاد املعاد   -  1
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  رمبا ملناسبة اجلو ؟: الس ال 
 ي  مناسبة اجلو ؟ يعجل يف الشتاء جنعلها ستا  ويف الصي  أربع ؟ ك: الضااب 

 .ال ، فيه أشياء احلقيقة ال ميسن أن نعلم احلسمة 
 .يعجل يسون من باب التعنت حماولة العلة 

 . نعم صحيح التوقيت خبمسة أوقات الفجر مثال  والظهر قد جيد اإلنسان مناسبة 
 .بعض وقد جيد مناسبة والحة يف بعضها دون 

 .فصالة العصر مثال  قد ال تستايع أن تعرف املناسبة 
 .  لسن الظهر واملغرب والعشاء والفجر

 المصطفى ال اا من أساماء النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟ : الس ال 
 . ال ، الظاهر أنه من أوصافه : الضااب 

  ( قال المصطفى : ) وال ريب من أ  بعض الناس سبحا  اهلل العظيم يقال 
م  أ  الصحابة رضي اهلل عنهم أشد من تعظيماً للرسال عليه الصالة والسالم وأعلام مناا بمناقباه   

وال قــال أي واحــد مـن الصــحابة يعــجل كــل كتــب احلــديا يقــول ( قااال المصااطفى ) مااا قااال أبااي ارياارة 
 وما أشبه ذلك ،( قال أبو القاسم  –قال نيب اهلل  –قال رسول اهلل : ) الصحايب 
 ،  لناس في الاق  الحاضر ابهاألأاا بصياغة األلفاظ ولم ينظروا ملى من سبقهمل ن ا

قــال اهلل : ) مثــل بعــض النــاس اآلن إذا أراد أن يقــول  والحقيقااة أنااه ينب ااي لنااا أ  ننظاار ملااى ماان ساابقنا
 ،( وهذا قول احلق  –قال احلق : ) يقول ( تعا  

 ال شك أن اهلل هو احلق املبني ،
 ، ( اهلل  قال: ) لسن قل 

 وأشد تعظيما  هلل منك ،  النيب عليه الصالة والسالم ال شك أنه أعلم باهلل منك
 إذا أراد أن يتحدث عن اهلل عز وجل يف احلديا ، 

 ماذا يقول ؟ 
 ، 1( أنا أغىن الشركاء عن الشرك : قال اهلل تعا  ( ) قال اهلل تعا  ) 

 الهضديد في مثل اذل األمار   ينب ي    ل ن بعض الناس يريد أ  يضد  ول ن
 اتباد السلف في اذل األمار أولى من الهضديد   

 من العلماء من تور وحرف في تاحيد األلااية    -
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ل نهم مهفقا  على أنه   يأعبد م  اهلل والوركيا  الهي وقع  من اذل العلماء فهذا عن جهل 
 تعهبر عن جهل   

 اهلل عليه وسلم ال يعهبر  من آله ؟  توجا  النبي صلى: الس ال 
  أهنن من آله ،: الصحيح : الضااب 
 تخفيف اهلل سبحانه وتعالى على أبي طالب أليم اذا قباً  للعمل من كافر ؟ : الس ال 
 ال ، يفيد أن السافر قد جُيازى وإال فإنه ال يُقبل من عمله ،: الضااب 

أحسن السافر فقد جيازيـه اهلل تعـا  يف الـدنيا بـدفع املصـائب عنـه لسن قد جُيازى كما جُيازى يف الدنيا إذا 
    أو حصول املالوب أو كثرة املال أو كثرة األوالد

 ال يضات أ  تضعيف األككار ؟ : الس ال 
 ليس به بأس ،: الضااب 

 ســبحان اهلل وحبمــده عــدد خلقــه ســبحان اهلل وحبمــده رلــا نفســه ســبحان اهلل: ) ألن هــذا ورد يف الســنة 
 ال بأس أن يقال هذا ،  1( وحبمده زنة عرشه سبحان اهلل وحبمده مداد كلماته 

  ل ن ال يضات أ  يحب ازنسا  غير  النيب صلى اهلل عليه وسلم مُحَبُّ أكثر من الوالدين: الس ال 
 النبي صلى اهلل عليه وسلم أكثر من محبة الاالدين ؟ 

ًَ والــدان عاصـيان فيحــب أبــا بسـر وعمــر وعثمــان أكثــر أمــا احملبــة الدينيـة فرمبــا يســون : الضاااب  لـه مــثال 
 منهما ، 
 ؟  املصافى اسم مفعول فمن املصافم ؟ واصافى ممن: الس ال 
وإذ قالت المالئكة يا مريم } املصافم اهلل مصافم من اخللق ، صفوة من اخللق صفوة اخللق : الضااب 

كي واصطفاك على نساء ال طرهَّرر  .(  18آل عمران )  {عالمين إن هللا اصطفاك ور

أن عم النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم أقـل أهـل النـار عـذابا  ، فهـل هـو أقـل عـذابا  مـن : حنن قلنا : الس ال 
 عصاة املؤمنني ؟ 

، يــدخلون النـار وليســوا مـن أهلهــا ، أنــت اآلن  عصاااة الما منين   يسااما  أااال الناارال ، : الضاااب 
 ،أال النار ام أالها المخلدو  فيها ني هل تسمى من أهل عنيزة ؟ ال ، تأيت إ  عنيزة وتقيم  ا يوم

 تقسيم المحال ملى محال كاتي ومحال معناى ومحال ل يرل ال اذا الهقسيم صحيح ؟ : الس ال 
 احملال مهما كان ، كل شمء ال جيوز على اهلل فهو حمال ،      حاجة   : الضااب 
كالم غري والح ) ( يروق للسم      ويوفي من خما )  :راد بقوله أال نستايع أن نقول امل: الس ال 

  ؟( 
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 صحيح لسن أيهما أشد ؟ : الضااب 
 أشد ؟ الشعر ، ال يسفم ،: الس ال 
أحيانا  يسون النثر أشفى من الظما من الـنظم إمنـا ( يشفم من ظما ) ال ، يسفم ، ألنه ح  :  الضااب

 افق املؤل  عليه ، الشمء الذي يسون فيه النظم أظهر نو 
بادً  مان أ  ( على اعهقا  أاال السانة والضماعاة : ) أ  نقال أ  األولى أ  الم لف قال : الس ال 

 يأتي بفر  منهم ؟ 
)     أل  ازمام أحمد رحمه اهلل مهفش على أناه مماام أاال السانة يعناي حهاى يطلاش علياه : الضااب 

  ( ممام أال السنة 
 الصحابة وام أولى منه ؟ أليم األفضل : الس ال 
صحيح   ل ن الصحابة ما حصل في وقههم من البدد ما احهاجاا أ  يدافعاا كما يداف  : الضااب 

 ازمام أحمد ألنهم كلهم على الحش وام مسهقيما  ما برت أحد يداف    
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 فصل
 في ترجيح مذاب السلف 

       رباااااخاااااادي  أنااااه جاااااء ال اعلاااام – 12
               ورار البااااااياااااافى خاالمقهااااا النباااااي عااااان                                                          

        
 الم لف رحمه اهلل أ  كهابه اذا يوهمل على سهة أبااب ومقدمة وخاتمة   ن  يش با  

ليـه وسـلم اهلل صـلى اهلل ع لرسـولذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة واجلماعة املتبعـني  فاملقدمة
. 

 يعجل علم يقني ،  :(  اعلم: ) قاله 
 ،( اخلري  وعلمت للخريوفقت ) : مجلة معرتلة دعائية يعجل  : (ادي  : ) قاله 
 يعجل احلديا ،   :( جاء الخبر  أنه) : قاله 
 ، 1 محتمل السذب والصدق لذاته، ( قول : ) مشل  :في الل ة  والخبر
 ،  قائلهبقاع النظر عن  يعني
  في القال ما   يحهمل ال ذب باعهبار قا له  أل 

  باعهبار قا له  الصدقوفي القال ما   يحهمل 
 ونحن نه لم باعهبار القال   

 المخبر به    باعهباروقال اهلل ورساله يحهمل 
 اهلل عليه وسلم   يحهمل الصدق ل ن باعهبار المخبر به    صلىالنباة بعد النبي  يقال مدع
 هذه السلمة خ  ،  ، رسول اهلل إ :  لا قال

 ألنه يحهمل الصدق وال ذب لذاته   
 صدقاً   ولا قاله مسيلمة ال ذاب كا  كذباً   كا ل ن لا قاله محمد رسال اهلل  

 ،  2 فعل أو تقرير أور عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وغريه من قول ثما أُ  :الخبر في ا صطالح  أما
 بق السالم عن أصل النيب يف مقدمة الستاب ، س :( عن النبي : )  قاله

 : صالح للاجهين اللفظوسبش أ  
   ل  ه  ول ن سأ   أي صالح أل  ي ا  أصله النبي   – 1
 ر ومخب ر  أل  النبي رفي  المقام واا مخب     3 واا ا رتفاد النباةوأل  ي ا  أصله من  – 8

                                                

 ،(  010ص ) التعريفات ، للجرجا   - 1
، اختصــار علــوم   52، نزهــة النظــر البــن حجــر ص (  015/  9( )  059/  7) انظــر تعريــ  الســنة يف فــتح البــاري البــن حجــر   - 2

 ، 053، شرح على شرح النخبة لعلم القاري ص (  047/  0) احلديا البن كثري 
 ، (  002/  00) فتح الباري البن حجر   - 3
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 ،يعجل الذي جيب اقتفاؤه : ( المقهفى : )  قاله
 ،  1 أثره نقفواأن نسون خلفه :  نى ا قهفاءومع

  فالنبي صلى اهلل عليه وسلم مقهفى 
 تقتفم به أي أن تقفوا أثره وتتبعه ، أنيعجل جيب على أمته  أي واجب ا قهفاء

 ، هم بنو آدم  ( :  البور)  :( خير البور ) : قاله 
  رى أبواراا مسهارة  أل  أبوارام خاارة با ية   والمخلاقا  األخ بوراً  اامف وسأ 

 ،  عل وجل اهللواذا من رحمة 
 ال بد أن يسرتها شمء يقيها من احلر وال د ،  أل  الحياانا  األخرى

تعـا  وهـذه  اهللفجعـل اهلل تعـا  السـرت هلـم هـم الـذي يسـرتون أنفسـهم بالثيـاب الـيت رزقهـم  بناا آ م أما
أنــه حباجـة إ  ســرت  كمـا  املعنويــةســرت عورتـه  حسمـة عظيمـة مــن أجـل أن يعــرف اإلنسـان أنــه حباجـة إ 

 فيحاول سرت عورته املعنوية كما يسرت عورته احلسية ،  احلسيةعورته 
   خير البور حهى األنبياء والرسال فإناه صالى اهلل علياه وسالم أفضال والسالممك  النبي عليه الصالة 

 الرسل   
 ،  تومل كل الخيرا  الخيريةواذل 
  وخير البور في الخألش وخير البور في الهداياة   وخيار البوار فاي العباا ة  بالنسالبور في  خير
   

 ، خيرية مطلقة فهي
 وم  اذا فإنه ليم له حش في خصا ص الربابية   

 الضرر والنفع وال ميلك لغريه كذلك ،  ميلكفليس يعلم الغيب وليس 
  : ووسطبين طرفين  اهلل عليه وسلم في اذا الباب صلىوالناس بالنسبة لرسال اهلل  

 ح  جعلوه مبنزلة الرب ،  بين طرف غاٍل في مفرط في المدح والثناء .0
األمـور  يفوجيعلـوه ال فـرق بينـه وبـني البشـر  النباي صالى اهلل علياه وسالم ينهقصاااوبين طرف آخر  .2

 اليت خيتص  ا ، 
 ورســولهبـد اهلل هـو ع: فأنزلـه منزلتـه وقــال ،  وقسام ةالاث عاارف للنباي صالى اهلل عليااه وسالم حقااه .3

وااذا ااا ماذاب  ،وهو أعلى من البشـر فيمـا خصـه اهلل بـه  وجل عزوليس له حق فيما خيتص بالرب  
 ،الحش  أال

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

 ، (  354/  6) احملسم ، البن سيده  - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 81 

          اف تفهااااارقاة سااااامااااااكي األ باااااأ  – 82
              اعهقااااااا اً والمحااااااش ناياااااااعاوسب بضااااااعاً                                                   

       
 سوف تفرتق ،  األمةبأن هذه : يعجل  إشارةاسم   : (كي ) : قاله 
  أمة ازجابة  هنا : باألمة المرا   :( األمة ) : قاله 

 اليهود والنصارى واملشركني ،  تشمل:  أل  أمة الدعاة
 سلم  النبي صلى اهلل عليه و  رسالةأمة ازجابة الذين ينسبا  ملى  : ل ن المرا  بذلي

  : 1 تأتي لعدة معا : في الل ة  واألمة
  ازمامة وبمعنى الطريقة  وبمعنىتأتي بمعنى اللمن وبمعنى الضماعة 

 :اذل أربعة معا  
رر بعد أمة } : مثل قوله تعا   :بمعنى اللمن  تأتي .0 كر أي بعد (  54يوسف )  {وادَّ

 زمن ، 
  ،(  18المؤمنون ) { أمتكم أمةٌ واحدة وإن هذه } : مثل قوله تعا   :الملة  بمعنىوتأتي  .2
 كما يف كالم املؤل  ،   : الطا فةوتأتي بمعنى  .3
 ،  إماما  أي (  182النحل ) { إن إبراهيم كان أمةً }  :وتأتي بمعنى ازمامة  .4

 يعجل الاائفة وهم أمة اإلجابة ، :( بأ  كي األمة ) : قاله 
 ما بني الثالثة إ  التسعة  ، : البضع  : (ساف تفهرق بضعاً وسبعين ) : قاله 

 ، الثالةة: المرا  به انا 
ثنتــني االيهــود علــى إحــدى وســبعني فرقــة وافرتقــت النصــارى علــى  افرتقــت) :  جاااء فااي الحااديث اكماا

 ،  2 ( ةالنار إال واحد يف كلهاهذه األمة على ثالث وسبعني فرقة   وستفرتقوسبعني فرقة 
 ، أهنا من أصحاب النار:  ليم معنى كلي

  من عمل أال النار  فهال ن ما خرج  به عن السنة 
 ،أهل النار خمالفون ألهل اجلنة  أل 
 ،فقد دخل يف عمل أهل النار  اجلنةمن خرج عن عمل أهل  ف ل

 أن يسون من أصحاب النار ،  و  يللم
 ،  وسبعونفهذه بضع 

                                                

 ،(  20/  0) مجهرة اللغة البن دريد  - 1
 – 06329) وأ ــد (  3990) وابــن ماجــة (  4596) وقــال حــديا حســن صــحيح ، وأبــو داود (  2641) أخرجــه الرتمــذي  - 2

ـــدارمم (  27501 ـــ(  2508) وال  – 213بـــرقم (  404 – 412/  0) ا الصـــحيحة وصـــححه العالمـــة األلبـــا  يف سلســـلة األحادي
214 . 
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لتتـبعن ) : األمـة  هـذهال عـن ، ألن الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم قـ ومنما افهرق  على ةالع وسابعين
 ، 1 ! (فمن : سنن من كان قبلسم ، قالوا يا رسول اهلل اليهود والنصارى ؟ قال 

  والمهب  لسنة من كا  قبله مخالف لوريعهه 
اثنتـني وسـبعني وارتسـب أحـد مـن هـذه األمـة طريقـة النصـارى  والنصـارىفإذا كـان اليهـود إحـدى وسـبعني 

هـم الـيت خرجـت عــن مشـا ة اليهـود والنصــارى  واحــدةني فرقـة فيبقـى فرقـة الضـالل يف اثنتـني وســبع صـار
 ، والسالموصارت على ملة الرسول عليه الصالة 

 : قال الم لف  ولهذا
          ة ساااااف تفهاااارقماااااكي األ بااااأ 

اعهقاااااااااا اً  وسااااااااابعين بضاااااااااعاً                                                   
                     والمحش

    واضحفالذي على الحش منها أمرل أن هذه الفرق كلها تدعم أهنا على احلق ،  وال ريب
  والذي على غير الحش ويدعي أنه على الحش 

 :  اذا   تخلا حاله من أحد أمرين:  نقال
 عرلت له فظن أن ما هو عليه هو احلق ،  مما شبهة
 م على الضالل مدعيا  أنه على حق ، واجلاه فبق الرئاسةله أراد بذلك  عرلت ومما شهاة

    ةالذي حملهم على الخروة عن الحش شبه البددفالعاام المهبعا  ل  مة 
   الحشأل  العامي   يدري فظن أ  اذا اا 

  شهاة  ماهالالبدد الضالا  ا  ء عرت  وأ مة 
علـى رئاسـتهم وعلـى  اءالبقـأهنم يعرفون احلق لسن أصروا على ما هم عليـه مـن أجـل  أل  ال الب عليهم
 ،قيادهتم والعياذ باهلل 

 ،  2 كأيب جهل وغريه بقوا على الضالل مع علمهم باحلق  الضااليةما صن  أ مة ال فر في : مثل 
 ،  3 أنه على باطل وإن احلق مبا جاء به موسى ومع ذلك بقم على باطله يعلمفهو  وكما فعل فرعا 

 عني كل واحدة منها تعتقد أهنا على صواب وعلى حق ، الفرق الثالث والسب هذهإن  :مك  نقال 
 ، ا  ء على الحش   شي،  ما عليه الرسال صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه أصاباافالذين 
 عرض  لهم مما شبهة ومما شهاة       خالفااوالذين 

                                                

 ، (  2669) ومسلم (  6889) أخرجه البخاري  - 1
 ،(  276/  0) السرية النبوية البن هشام  - 2
  ( 4: وذلك يف قوله تعا  عنه  - 3

)   

و 5   ( 04: النمل  )، 
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 كان على احلق ،  الذي: يعجل  :( والمحش : )  قاله
****************** 

        فىاالمصطفي نهج النبي كا    ما – 81
                   ر تيااااااااغ وجفاااااااااان غياااااااااماااااااا هاحباااااااااوص                                                   

                 
كـان يف الـدائرة الـيت كـان فيهـا رسـول اهلل صـلى   مـا يعـجلللظرفيـة : ( فاي : ) ( ما كا  في نهج ) : قاله 

 اهلل عليه وسلم ، 
جعلـه رسـوال   حـ يعجل املختار الذي اختاره اهلل عـز وجـل واصـافاه مـن خلقـه  :( المصطفى : )  قالهو 

 إ  العاملني إ  يوم القيامة ،
 يعجل الصحابة رلم اهلل عنهم ،  :( وصحبه ) : قاله 
 ميل عن احلق بالغلو ،      غرييعجل من  :( تيغ : ) (  من غير تيغ : )قاله 
 ،  أي تقصري : ( جفا ): قاله 

الليااغ علااى ال لااا  نحماالوالحقيقااة أ  الهقصااير تيااغ ل اان لمااا جاااء الليااغ ةاام جاااء الضفاااء وجااب أ  
 والضفاء على الهقصير   

هــؤالء هــم  تقصــريفالــذين علــى طريقــة النــيب عليــه الصــالة والســالم وأصــحابه مــن غــري غلــو وال :  يعنااي
 احملقون ، 

 عليه وسلم وأصحابه ؟  اهللمنهج الرسال صلى  بأي شيء ندرك أ  اذا: فإكا قال قا ل 
وفهام وسلم واآلثار الـواردة عـن الصـحابة  عليهبالرجوف إ  كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل  :فالضااب 

  حضة  الصحابةمن كالم الم لف رحمه اهلل أ  قال 
 .( في نهج النبي المصطفى وصحبه ) : لقاله 

 : واذا أحد احهمالين 
 بذلي أ  قال الصحابي حضة    مرا ل أ  ي ا  – 1
    ملى ال هاب والسنة الرجادأ  ي ا  مرا ل أ  نهج الصحابة : وا حهمال الثاني  – 8

 ،  صوابعلى هنجهم ورجع إ  الستاب والسنة فهو على  فمن كا 
 أن يسون قول الصحايب حجة ،  و  يللم على اذا ا حهمال

فــاء خوالســنة ويســون لديــه خاــأ يف الفهــم أو خاــأ يف الــدليل  ابالستــقــد يرجــع إ  أي الصــحايب ألنــه 
 ،الداللة  اخلفاءالدليل عليه أو 

 : كالم الم لف يحهمل وجهين   على كل  
 ،  األخيرللمرء  واألسلم
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 : يقـولأنا ال أريد إال أن أتبع الستاب والسنة ألن هذا هو هنـج الصـحابة خـري مـن أن  : قال مكا: يعني 
 عن الصحايب ،  ءب والسنة وما جاأن أتبع الستا

 فها حش   أل  ازجماد  ليل مسهقل بنفسه    الصحابةول ن أعلم أ  ما أجم  عليه 
وأماا مكا جمعااا فاال  الصاحابةااا فاي قاال الااحاد مان  منما ككرنااماوكالمنا في ا حهمالين الذين 

 شي أ  مجماعهم حضة وأنه  ليل مسهقل  
****************** 

         راالااانص جلمااااً يعهبااا ااااذا لااايمو  – 88
               رااألةااااااا لاااااااااأة م  علاااااااى ارقااااااااف فاااااااي                                                       

                                   
ظنـا  ولسـن  عتـ يحبيـا : يعـجل  (يعهبار جلمااً ) عائد علـى النفـم ولـيس متعلقـا  بقولـه  :( جلمًا ) : قاله 

 النص جزما  ال يعت  يف فرقة إال على أهل األثر ،  هذااملعىن أن 
 فمن اذل الااحدة ؟ ( كلها في النار م  واحدة : ) قاله  والنص
 ،ة أهل األثر قهم فر  بأهناجنزم جزما   :نقال 

 ،يعجل الستاب والسنة 
 : أل  الدليل 

  مما أةر  – 1
 ومما نظر    – 8

 ،فهو نظر  عقلياً  الدليل كا فإ   
 فهو أثر ،  وم  كا  الدليل شرعياً 
 فمن ام أال األةر ؟ 

 اتبعاا اآلةار اتبعاا ال هاب والسنة وأقاال الصحابة رضي اهلل عنهم    الذينام 
 الذين الهلماا طريش السلف  ( السلفيين ) في أي فرقة من الفرق م  على  يهأتىواذا   

****************** 
             هالياااااااااااناالنصااااااااااش باله هاابةأفااااااااا – 83

                يهال و  توباااااااااااياااااااااااعطار تاغياااااااااا ماااااااااان                                             
                             

 الضمري يعود على أهل األثر ،  :( ةبهاا أ) : قاله 
   عماًل بمقهضااا  ةبهاااأو ةبهااا عقيدة أةبهااا لفظاً و أ

  ومةباتها اللفظي أيضاً يهفرد عليه مةبا  المعنى 
 إثباهتا لفظا  ومعىن  وإثباهتا اعتقاد ا وإثباهتا عمال  مبقتضاها ، : نقال  أ  نأ سأ حْ ي  فا  

 ، (  السمي  : ) من أمساء اهلل تعا  : كليمثال 
  اةبهاا اذا ا سم لفظاً 
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 ًى  ةبهال معنأو 
  ه هلل السم  ومنه مهصف ب واعهقدوا

نزهـوا ألسـنتهم عـن قـول مـا ال يرلـاه اهلل عـز  يسـمعوهو أهنم إذا اعتقـدوا أن اهلل  وعملاا بمقهضى كلي
 وجل ، 
 ( :  البصير) 

 .مةباته لفظاً 
 .أي انه دال على البصر  ىً معنومةباته 

 ،  عقيدةألنه ليس جمرد العلم كافيا  بل ال بد من  واعهقا  كلي
 ما مقهضى ازيما  بأ  اهلل يرى ؟  العمل بمقهضال   : والراب  
ال يرلاها اهلل عز وجل ، أل  أومن بأن من أمساء اهلل  حركةال أفعل شيئا  ال يرلاه اهلل ما أحترك بأي  أن

 متضمن للبصر واعتقد ذلك بقليب ،  البصريتعا  البصري وأن 
 مك  جاارحي   بد أ  تعمل بمقهضى كلي ا عهقا    

  . يسهللم العقيدة العلم  إن  :قل  
 ،رسول من عند اهلل  وسلمأبو طالب يعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 ل ن لم ينفعه ألنه ما اعهقد و  انقا    

 .مجع نص  ( :النصاش : ) الم لف  فقال
 ( .ال هاب والسنة ) والمرا  به 

 ،  للتنـزيهاحبا  أثبتوها إثباتا  مص: ، يعجل  الباء للمصاحبة : (بالهناليه : )  قاله
   ( تناليه اهلل عل وجل عن كل نقص : ) ليه اوالمرا  بالهن

 قدير ،  اهلليثبتون أن :  فمثالً 
 وأن هذا االسم متضمن ملعناه وهم القدرة ، 

 ،ال يلحقها نقص وال يلحقه فيها عجز  بقدرةويعتقدون أن اهلل تعا  قادر 
 ألخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره ،   جلو لو شاء اهلل عز  ويعملون مبقتضى ذلك وأنه

 ، ألن اإلنسان ال يقدر على كل شمء ، له قدرة اذل القدرة فيها نقص ازنسا 
 فإن اهلل على كل شمء قدير ، ،  وأما قدرة اهلل فليم فيها نقص

 ها  اها م  عدم النقص في مةباتاالنصاش يثبهان جمي وا ذا 
ـــزهون اهلل  يعرتيــه مســع ال يعرتيــه صــمم ، بصــر ال  عمــى ، كــالم ال يعرتيــه خــرس وال عــم ، كــل الــنقص ين

 تعا  عنه ، سبحانه 
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 ،  التعايلأهنم ينـزهون اهلل تنـزيها  خاليا  عن : يعجل  :( من غير تعطيل : )  وقاله
   ( له من األسماء والصفا   تخلية اهلل تعالى عما يضب) اا : والهعطيل 
وهلا وخيلون اهلل عـز وجـل عـن مـا يتصـ  بـه ممـا تقتضـيه هـذه النصـوص هـؤالء عن مدل النصوصفيعالون 
 التعايل ،  أهل

 أال السنة والضماعة يهبرءو  من كلي  
ألن املعا لــة الــذين أنســروا صــفات اهلل أو أنســروا  :( تعطياال  غيااربالهنليااه ماان ) : قااال الم لااف  ومنمااا

 والصفات أيضا  ،  األمساءبعضها أو أنسروا 
 كي  ذلك ؟   ،إهنم ينـزهون اهلل عز وجل يّدعون أهنم منـزهون هلل  :ا  يقال

 ،ن إثبات هذه الصفات يقتضم التشبيه واهلل منـزه عن املشا ة أل :يقالا  
 جيب أن ننسر هذه الصفات ،  فإذن
 سـبحانه األمسـاء علـى زعمهـم ينـايف تنــزيه اهلل إثباتجيب أن ننسر ح  األمساء ، ألن  : قالاا :الا   وال

 ،  عندهموتعا  حيا إنه يقتضم التشبيه 
   الصفا أال السنة فينالاا  اهلل عن النقص و  يعطلا  النصاش الاار ة في مةبا   أما
 ،  1 أهنم ال يشبهون اهلل خبلقه: يعجل  :( و  توبيه : )  قاله

 :ال ةالةة ولهذا لا عب ر به ل ا  أولى من وج( الهمثيل )  بالهوبيهومرا  الم لف 
 .أن الذي جاء به القرآن والسنة نفم التمثيل ال نفم التشبيه  :األول  الاجه
فال تضربوا هلل األمثال } ،  ( 11الشورى )  {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } :  قال اهلل تعا  كما

 ( . 31النحل )  {

أولى من ازتيا  بلفظ آخر  قيقةالد األمارعلى لفظ النص   سيما في اذل   المحافظةومعلام أ  
 النص   به  ولا ا عى من أتى به أنه مرا ٌف للفظ الذي جاء 

 ،  2 نفي الهوبيه فيه مجمالأن  :الثاني  الاجه
 فهذا غلط ،  وجهم  أرا  نفي الهوبيه من كل  ألنه

 فهذا هو التمثيل ، وم  أرا  نفي الهوبيه في كل الصفا  
  خطأ  فهذاه أي أنه   يوابه الخلش في أي شيء وأي وجه من الاجال نفي الهوبي أرا م  : يعني 

   وم  أرا  نفي الهوبيه يعني أنه موابه للخلش في كل وجه وفي كل معنى
 ،(  الهمثيل ): قاله  عنه ي فيفهذا 

 واشهراك في بعض المعاني    توابهفنفي الهوبيه من كل وجه من الاجال اذا خطأ   أل  اناك 
                                                

 ،(  019/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
 ،(  035/  2( )  477 – 476،  019/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 86 

 ،  املخلوقاحلياة ، يتص   ا اخلالق ويتص   ا  : فمثالً 
 وهم احلياة ،  فبينهما توابه من حيث أصل الصفة

 صفا  اهلل وصفا  المخلاق ما عرفنا معاني صفا  اهلل    بينولا  اذا الهوابه الموهرك 
 من بعض الاجال ؟  وتوابهفال بد أ  ي ا  اناك اشهراك 

، املخلـوق يـدرك مـا  أصال المعناى حياثتوابه من  وعلم املخلوق هلل علم وللمخلوق علم بني علم اهلل
 يعلمه واخلالق عز وجل كذلك ، 

 ، للمخلوق بصر وللخالق بصر ،  المعنى أصلفهناك اشهراك في 
 ، الرؤيةالبصر للخالش والمخلاق موهركا  في أصل 

 ،من هذا الوجه  فبينهما توابه
 ال يتماثالن ،  ل نهما

   ( وجه  كلالهساوي من   : )أل  المماةلة 
   1( ا شهراك ولا في بعض الاجال : )  ةوالموابه
 . مطلقاً نفي الهوبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفا  أن  :الثالث  الاجه

 كل من اةب  هلل صفة فها موبه   : وكلي عند من يقال 
 أي من غري إثبات صفة ، صار معىن هذا السالم عندهم  :( من غير توبيه ) : فإكا قلنا 

 اا مذاب أال الهعطيل    والضماعةفياام اذا بأ  مذاب أال السنة 
 ، الصفا نفي يعجل  (نفي الهوبيه ) ألنهم يرو  أ  معنى 

 حيث يلعما  أ  كل من أةب  هلل صفة فها موب ه  
ثـري ممـن كتبـوا أو تسلمـوا يف تابع عبارة ك :( و  توبيه )  :قاله أن املؤل  ر ه اهلل تابع يف  : فالحاصل

 هذا الباب ، 
    (من غير تمثيل )  : أ  نقال:  والصااب

    2 الااسطية بذلي العقيدةولهذا عبشر شيخ ازسالم رحمه اهلل في 
  ( تحريف و  تعطيل ومن غير ت ييف و  تمثيل  غيرمن : ) فقال 

عند المناخرة على العقيدة قال  –لاالي له مناخرة عند ا جلمألنه  –وعند المناخرة على العقيدة 
أل  الهمثيل اا الذي ور  به القرآ  فعب ر  باللفظ الذي : قال   ؟(  توبيهو  )  : لماكا لم تقل: 

 ولم يذكر الاجهين اآلخرين    القرآ جاء به 
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العقيدة نفي الصفا  مطلقًا ككرل في  علىل ن ككر أحداما واا أ  نفي الهوبيه صار يطلش 
   1دمرية اله

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

              اآليااااااا   ناء مااااااامااااااا جاااااا لا اااااااف – 81
            ةقاااااا  عااااانار اباااااافاااااي األخ حش اصااااا أو                                                                   

            
اااااااااألحا ياااااااث نأ  نامااااااا – 81                    كماااااااا  لأ رف ام 

         واعلماااااء فاسااام  ماان نظاااامي اجااا دقاا                                                             
       

 :اليت ذكرها املؤل  ر ه اهلل أن  القاعدة اذل
  لأ رف م  رسال اهلل صلى اهلل عليه وسلم من األحا يث فإننا نأ  عنكل ما جاء في كهاب اهلل أو صح ) 

 ،  (كما قد جاء 
  عن السلف  المرويواذا اا 

    2 (أمرواا كما جاء  بال كيف ) : يقالا  في آيا  الصفا  وأحا يثها 
 فالواجب علينا أن منرها كما جاءت ، 

 مرار لفظي معناي ؟ ملفظها فقط أو اا  رش م  مرار لفظي بمعنى أ  نأ مال اذا ازمرار  ول ن
  ،ب أهل التفويض أو املفو لة الثا  ، أما األول فإنه مذهب باطل ويسمى مذه : الضااب

 ،  3 (من شر أقوال أهل البدف واإلحلاد ) :  شيخ ازسالم ابن تيميةوهو كما قال عنه 
 ، بهذا المذاب ارت باا خطأ عظيماً  ألنهم

 ،وأحاديثها  الصفاتحيا جعلوا املسلمني جيهلون معا  آيات 
  واذا خطر عظيم 

 ،والزكاة واحلج  والولوءعية كالصالة إذا كنا متعبدين بألفا  األحسام الشر 
  !!!؟؟؟ف يف   نهعبد بآيا  الصفا  حهى نفهم معنااا 

 ،  ومن المعلام أنه لفظ جاء لمعنىأننا منره كما جاء ،  : المهم
 هذا اللفجل ومعناه املراد به ،  إثبات فالااجب

  ا حهمال المرجاح ؟ أوال المعنى المرا  اا الظاار : فإكا قال قا ل 
 أنه هو الظاهر ،  :فالضااب 

  مرجاح يحهاة ملى  ليل  احهمالأل  صرف اللفظ عن خاارل ملى 
 اهلوى والتحسم على اهلل عز وجل ،  اتبافمعلوما  لنا كان ادعائه من  نإذا مل يس واذا الدليل

                                                

 ،( التحفة املهدية  270ص ) الرسالة التدمرية البن تيمية  - 1
،  527،  513، 430/ 3) اعتقــاد أهـل الســنة واجلماعـة عــن األوزاعــم والثـوري ومالــك والليــا أخرجـه اللاللســائم يف شـرح أصــول  - 2
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لـى مـا هـو اخل ية وآيات الصـفات الذاتيـة منـره ع الصفاتفنمر آيات الصفات الفعلية وآيات  وعلى اذا
 عليه ،
منرها كما جاءت  الذاتية الصفا والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من  فاحلياة
 وقوة ،،،،،اخل   وعزةإن هلل حياة وعلما  وقدرة ومسعا  وبصرا  : ، ونقول 

 ا ، ظاهرها ، ألن صرفها عن ظاهرها خروج  ا عن ما يراد   عنجيوز أن نصرفها  وال
 كما جاءت ،   منرها الصفا  الفعليةكذلك 
وغـــري ذلـــك مـــن الصـــفات  ،العجـــب  ،الفـــرح  ،الرلـــى  ،الســـخط  ،الغضـــب  ،اجملـــمء واإلتيـــان  :مثااال 

 الفعلية فنمره كما جاء ،
بالسراهــة  –بــالفرح املعــىن احلقيقــم  –بالســخط املعــىن احلقيقــم  –املــراد بالرلـى املعــىن احلقيقــم  : فنقااال
 ، وهسذا –قيقم املعىن احل
عان معنااااا الظااار صاار كلاي ماان بااب اتبااد الهاااى    صارفناااألفااظ جااء  بمعنااااا فاإكا  ألنهاا

 الهدى  
 أبعاض لنا وأجزاء ،  هو ىوهم اليت تدل على مسم :الخبرية  الصفا 

 الوجه ، واليد ، والقدم ، واألصابع ، والعني ، :  مثل
 ، اذل ألفاظ تدل على مسميا  كل
 أبعاض وأجزاء ،  النسبة ملينااي ب

 بعاض وأجزاء ، أإهنا  نقولما  أما بالنسبة هلل
   1( ما يم ن انفصال بعضه عن بعض : ) أل  البعض والضلء 

 هلل عل وجل مسهحيل    بالنسبةواذا 
 ،  2 ، ال يقال هسذا يف حق اهلل عز وجل منهإن يد اهلل بعض منه أو جزء :  ولهذا لم نرى أحداً يقال

   ( ما صح انفصاله عن األصل : ) أل  البعض والضلء 
  .واذا بالنسبة هلل أمر مسهحيل 

 أشبه ذلك ، لسننا ال نسميها بعضا  أو جزء  ، ومانسميها يدا  ووجها  وعينا  وإصبعا  وقدما   إذن
ظاهرهــا  علــىالــذين أجروهـا علــى خــالف ظاهرهــا أو أجروهــا  :طريقااة الساالف فااي اااذا الباااب  ع اام
 بل سستوا ،  ظاهرهاصفات املخلوقني أو مل جيروها على ظاهرها وال على غري  ن جنسلوها موجع

  ا  ء الممثلة  املخلوقنيالذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات  :فمثاًل 
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 الظاهر فهم كاذبون ،  هوأهنم مل جيروها على ظاهرها وإن ادعوا إن هذا :  وحقيقة األمر
 ، مثل أيدي املخلوقني تسونإن ظاهر اليد أن  : قالااإذا  (اليد ) ثاًل با ولنضرب لذلي م

 كذبتم ليس هذا هو الظاهر ، :  قلنا 
 ،فال ميسن أن يسون املضاف إ  اهلل كاملضاف إ  املخلوق  اهللهذه اليد أليفت إ   أل 

   قاً باهلل عل وجل ووصف كل ماصاف يناسبه    ي ا بل المضاف ملى اهلل 
 المضافة ملى ازنسا  أنها مثل اليد المضافة ملى الذرة ؟  اليدرأي  يد ازنسا  ال تفهم من اذل أ

 ،هذا إال من فيه هوس  يفهموال ميسن أن ، أبدا  
 المضافة ملى ازنسا     كاليدف ذلي اليد المضافة ملى اهلل   يم ن أ  ي ا  مدلالها  

  وبحسبه  وتناسبهماصاف تليش به  ألنها يد أضيف  ملى ماصاف بها وصفة كل
  .التمثيل  نفى ممنوأننا أسعد باتباف ظواهر النصوص ،  1 إن ظاهر النصوص هو التمثيل:  فقال م
 إن قولسم هذا ليس بصواب ،  :نقال 

 القوة أو النعمة ،  (اليد ) املراد بـ  إن :الذين نفاا اذا الظاار وقالاا 
 منسم ،  حنن أسعد بتنـزيه اهلل : وقالاا
 ،كذبتم لستم أسعد بتنـزيه اهلل منا  :لهم  نقال

   بالنقا صبل أنهم وصفهم اهلل تعالى وكالمه 
  حيث تعمهم أ  ال هاب   يرا  به خاارل 

 فيه أنهم بعقال م كما تواءو     تهصرفا بل يرا  به معنى يخالف الظاار 
   اللفظهذا اولذلي نضدكم مهفرقين في المعنى المرا  ب

 ،املراد كذا :  من م من يقال
 ،  ليس  عقليا  واميا واي وكل إنسان يأيت مبا أراد مما يراه عقليات 

مل يتبعـوا مـا يلـزمهم مـن إجراءهـا  أيضـا  املـراد  ـا خـالف الظـاهر هـم :  قاالااإن هـؤالء الـذين  :مًكا نقال 
 على ظاهرها ، 

  مك  ما اا خااراا ؟
 قة  و  المضات   الال ش باهلل حقي المعنىخااراا 

 ،وتقبض وتبسط  وتتصرفيد حقيقية تأخذ  (اليد ) فالمرا  با 
 ، خلقهأصابع حقيقية يأخذ اهلل  ا ما أراد من  وكذلي المرا  باألصاب 

 ،  ىً فنحن نمراا كما جاء لفظاً ومعنوكذلك املراد بالعني وهسذا بقية الصفات 
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   م يمراا ومن نفى المعنى فإنه لم يمرااألفاظ جاء  لمعا  فمن نفى اللفظ فإنه ل ألنها
 ؟  وملكي  ؟  : الواجب أن منرها كما جاءت وال نتعرض لقولنا  بل

  أل  اذا الهعرت من سبيل أال البدد 
 ، 1(  والسؤال عنه بدعة: ) اهلل  رحـمهقول اإلمام مالك :  بدليل

                        ؟كيف : ونقال   فال يضات أ  يسأل عن صفة من صفا  اهلل 
 ،إذا صح هذا لزم منه هذا مما ميتنع على اهلل :  و  يضات أيضاً أ  نقال

 ،إذا صح نزوله إ  السماء الدنيا لزم أن تسون السماء الثانية فوقه :  يقالا  الذينيعني مثل 
    و  يضات  حراماذا 

 ،  قدرهحق من عرف اهلل وقدره  اذا الهقدير ر  د  ق  و  يم ن أ  ياأ 
 ،يف هذا األمور التسليم وعدم التعرض ألي سؤال مثل هذه األسئلة  موقفنابل حنن 

  ما معنى المضيء ؟ أوالنالول ؟  معنىما  : أما لا قال
 أن يسأل عن املعىن ح  يبني له ،    بأس فهذا

 ما معىن االستواء ؟ 
 .  بأس 
 ه ؟ كي  ينـزل كي  جيمء كي  عينه ؟ كي  قدم  استوىكي    ل ن
 .يضات   

****************** 
             الاقااااااااااااااااااااعار  كاك بالانااااااااااااااااااا و  – 82

                  الاهااااااااااااااار بااااااااااااااه جاهااااااااااااااافام الاقااااااااااااااال                                                                      
                     

 ن اآليات واألحاديا ، أي ما جاءت به النصوص م : (كاك و  نر  : )  قاله
إن املرجـع يف إثبـات الصـفات :  مشاارة ملاى قاال مان يقاالوإمنا قال ذلـك  : ( بالعقال نر ل ) : قاله 
 هو العقل ،  نفيهاأو 

  فما اقهضى العقل ةباته أةبهنال 
  ،غري موجود  أمموجودا  يف القرآن والسنة  كان وما اقهضى العقل نفيه نفينال سااء

 ، ننفيهوإما أن  نهاقف فيهأن  فإما ي العقل مةباته و  نفيهوما   يقهض
   2 وأكثرام نفى كلي

                                                

 ،(  398/  3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة للاللسائم  - 1
 ،  كالمها للرازي  042، واحملصل ص  221، أساس التقديس ص  310اإلرشاد للجويجل ص  - 2

 ،( ـ املختصر  017/ 0) ، والصواعق املرسلة البن القيم (  4/  0) وانظر درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 
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 : عندام ةالةة  فاألقسام
 ال ، أمما اقتضته العقول فيثبتونه سواء كان ثابتا  يف الستاب والسنة  : األول
  ،ال أم والسنةما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجودا  يف الستاب  : الثاني
 ما ال يقتضم العقل إثباته وال نفيه ،  : الثالث

 : فانقسماا فيه ملى قسمين 
 نفال وام األكثر    قسم .1
 ، مةباته و  نفيه يقهضيأل  العقل   ال نثبت وال ننفم ،  : وقسم تاقف فيه وقال .2

 فالااجاب نفياه   الادليلوما لم يادل علياه ، ألن العقل مل يدل عليه  :نفال وام األكثر قالاا  فالذين
 ، 

 ،  فالااجب الهاقفعلى إثباته  يدلإن العقل مل يدل على نفيه ومل  :والذين تاقفاا فيه قالاا 
 ، قاعدة مبنية على شفا جرف هارٍ  ل ن كل اذل القاعدة

   قاعدة تقهضي تقديم المعقال على المنقال   والعقل يقهضي تقديم المنقال على المعقال  ألنها
يقتضم أن هذه  العقلأن يقولوا حنن نتبع العقل وهم يهدمون العقل مبا يدعونه عقال  ، من العجب  وهذا

ـــى اخلـــ  اجملـــرد  يـــتحسم فيهـــا أو يـــدركها فســـان  أنألن العقـــل ال ميســـن ، األمـــور الغيبيـــة نقتصـــر فيهـــا عل
 ، مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إ  النقل 

  لي فيه ؟ خبٌر محض ما تدركه بعقلي كيف ترج  ملى عق
  هـــل ميســـن أن حتســـم بعقلـــك علـــى ، رجعـــت إ  عقلـــك بالنســـبة إ  حـــال شـــخص مـــن البشـــر  لـــواآلن 
  ؟أحواله 

عنــه بــاخل  الصــادق ، أمــا أن  لَ ق ــنُ مــا ال ميســن لســن إمنــا تعتمــد يف أحوالــه علــى مــا نقلــه عــن نفســه أو 
ــه تصــرف خيــتص بــه  كــل    فلاايم بصااحيحتــتحسم عليــه بعقلــك  ك تقــوم وتفاــر وتــذهب ، أنــت يف بيتــل

هـذا وهـو بشـر  لعملك وهو ال يقـوم وال يفاـر يـروح لعملـه قبـل أن يفاـر ألـيس كـذلك ؟ خيتلـ  عنـك ،
 من حالك فسي  باهلل عز وجل ؟  قريبة  حاله 

 ؟كلي على النقل  فيكيف تح م على اهلل بعقلي والعقل يقهضي أ  تعهمد 
 ألن هذا ال يثبت إال باخل  احملض ، 

العقـل يقتضـم أال يوصـ  اهلل : ألنسـم تقولـون  ، العقـول هـدمتم العقـول أصحابأنتم يا  :ل ولهذا نقا 
 به نفسه  وص بذلك وهو قد 

 : واا خبر عن أمر   يدرك بالعقل   فالااجب فيه ا عهما  على النقل 
 ،هذا ثابت هلل واهلل مل يثبته لنفسه  : تقالا 
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  ، العقلهذا أيضا  إثبات للعقل مبا ينايف 
أن تثبتــه مــع  أمــا، أن مــا مل يبلغــك خــ ه يف أمــر غائــب عنــك أن تتوقــ  فيــه  أل  الااذي يقهضاايه العقاال

 ، في العدوا  تيا ةفهذا  ،نفم اهلل له 
م  : )  يقاااليوااير بااه ملااى ر  قااال ماان  : (  ناار  كاك بااالعقال ) : قااال الم لااف  أ :  فالحاصاال

   ( المرج  في صفا  اهلل ملى العقل 
 ،  وم  اذل القاعدة تبطل ا عهما  على العقل أساسهاإن هذه القاعدة باطلة من  :م نقال له

 ،اجملرد يعتمد فيه على النقل وعلى اخل   اخل  هألن العقل يقتضم أن ما طريق
أن تعتمــد علــى النقــل ومــا أخــ  اهلل بــه عــن نفســه أو  عليهااامااا  اماا  العقااال   تاادرك اااذا فالااجااب 

  أخ ت عنه رسله ،
 ، تح يم من   يحيط بالح م علماً حتسيم العقل يف هذا الباب  :نقال  أ : ةالثاً 
 ،اهلل به نفسه ال ميسن للعقل أن يدركها  يص ألن ما  وكلي

 ( . 123األنعام ) { ال تدركه األبصار } :  مكا كا  اهلل يقال

 بالبصر م راك بمحساس ف يف تدركه العقال ؟  واز راك
 ،عز وجل أبدا   اهللكنه حقيقة صفات   العقول ال تدرك

  ،(  11الشورى ) { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } 
 ! متناقضة  يف صفات اهلل عقول   مْ سَّ العقول اليت زعمتم أهنا مرجع وحمَُ  هذهأن  :ةم نقال لهم رابعاً 

 ،ون يتناقضون عُ دَّ كما يَ   العقالءألن هؤالء 
 ، عقال   ذلكواآلخر يقرر وجوب  ال  فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عق

 ،  وفرق واس  شاس  بين الااجب والممهن 
 وكل  منهم ي دشعي أنه من كوي العقال   

 هذا ممتنع على اهلل وال جيوز وصفه به ، :  اذا يقال
 واجب هلل فيجب وصفه به ، :  واذا يقال

 يات  ؟ بأي عقٍل  يات  ما يضب هلل وما يمهن  ؟ شيءٍ بأي أين العقل ؟ 
  وراكم ترتكون عقلم ،:  قال عمروبعقل زيد ،  :م  قلنا 
 وراكم ترتكون عقلم ،  :قال تيد بعقل عمرو ،  :م  قلنا 

 فبأي عقل يات  ؟ 
   مهناقضا   فأنهم

الــذين محسمــون العقــل  هــؤالءإن الواحــد مــن  : باال منااه كمااا قااال شاايخ ازسااالم وغياارل ماان أااال العلاام
 ، يسون متناقضا  
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 ،أن هذا واجب هلل :  في بعض مصنفاته في هب
 ، أنه ممتنع على اهلل :  في المصنفا  األخرى وي هب

  األربعة  الاجالمك  الرجاد ملى العقل باطل من اذل 
  والااجب أ  نرج  ملى النقل 

 :واجبة  أخرىفإكا وجب الرجاد ملى النقل فهناك مرحلة 
 ،  واي أ  نأخذ بظاار اذا النقل و  نحرفه

 أن نأخذ بظاهره ،بل الااجب املراد به كذا وكذا مما خيال  الظاهر ،  : نقال  
  اهلل بخلقه  مثل أخذ  بظاارل فقد  مكا : فإكا قال قا ل
 ، بظاهر اليد أن هلل يدين ك أخذت ولنفرض أن

 ،  خبلقهمها ما يؤخذ  ما ويقبض فقد مثلت اهلل   باليدينن املراد إ:  مكا قل : يقال 
   ئذ  وقع  فيما اا كفر وحين

  ؟فما جاابنا على كلي 
 من يقول هذا ؟ ؟ إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضم املماثلة : من يقول  : نقالجاابنا على كلي أ  

 كيف كلي ؟ ، ظاهر املضافتني إ  اهلل حقيقة يقتضم امتناف املماثلة وذلك  إن:  نقال بل لنا أ 
 ، ا  متص ٍ إ  ألهنا يدا  أليفت 

  ومن المعلام أ  ما أضيف ملى الويء فإنه ي ا    قاً به 
 ،اهلل إ  نفسه يدان الئقتان هلل عز وجل ال ميسن أن ثاثل أيدي املخلوقني  ألافهمافاليدان اللتان 

يـد :  وتقاال، يـد هـر  :  وتقاال، يـد مجـٍل :  وتقاال، يـد  ـار :  وتقاال، يـد إنسـاٍن  :ت ن تقاال  ألم
 ؟ ذرة يد:  وتقال، أسٍد 

 ؟ال أحد من الناس يعهقد الهماةل في اذل األيدي 
  أبداً 

    بها فه ا  اذل األيدي   قًة بالماصاف به مهصفٍ ألنها مضافة ملى 
  مماةلة  صار ، يد أسٍد ويد أسٍد آخر :  ل ن مكا قل 

  من باب أولى  والمخلاقفإكا عألم الهباين بين المخلاقا  بعضها م  بعٍض فالهباين بين الخالش 
 ، فقد كفر، أن ظاهر نصوص الستاب والسنة التمثيل  ومن اعهقد

  اهلل بخلقه كفٌر  تمثيلأل  
 ، فها كافر، أن ظاهر الستاب والسنة ما يقتضم السفر  ومن تعم

  والسنة يقررا  ازيما  وين را  ال فر  ال هابأل  
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ومـن ، مـن شـبه اهلل خبلقـه فقـد كفـر : )  ريشايخ البخاا اهللولهذا قال نعيم بن حماا  الخلاعاي رحماه 
 ، 1 (فيما وص  اهلل به نفسه وال رسوله تشبيها   وليس، جحد ما وص  به نفسه فقد كفر 

 عن الهمثيال الناسنحن أبعد بل ، إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص مل نسن ممثلني  :أ  نقال  فالحاصل
   

 ،على التمثيل  دالةو الذي جعل النصوص هو الذي صرف عن ظاهرها هذا ه:  والممثل حقيقة
اعتقـد هـذه العقيـدة الباطلـة  فلمـاألنه مل يصرفها عن ظاهرها إال حيا اعتقد أن ظاهرها يقتضم التمثيل 

 ، 2 ذهب يصرفها عن ظاهرها
ألنـه مل يعاـل إال حيـا اعتقـد أن ظاهرهـا التمثيـل فـذهب يصـرفها  ممثـلكـل معاـٍل فهـو  :ولهذا نقاال 
 عما أراده اهلل ،  مدلوهلاعال عن ظاهرها وي

 من القا لا  بهح يم العقل ؟ 
 ،واملاتريدية  5 واألشاعرة 4 واملعتزلة 3 اجلهميةالقا لا  بهح يم العقل 

                                                

 ،(  588 – 587/  3) أخرجه اللاللسائم يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  - 1
 ،(  750/  3) والتسعينية  79الرسالة التدمرية ص   - 2
، ينفـــون عــن اهلل مجيـــع  شــياطينهملفـــرق املبتدعــة الضـــالة ، وهــم ينســـبون إ  اجلهــم بــن صـــفوان ، ُأسُّ الضــالل وأكـــ  مــن ا:  اجلهميــة - 3

 علـمله ، وأن اإلميان باهلل هو املعرفـة فقـط ، والسفـر هـو اجلهـل بـه ، فأصـبح امسهـم  اختياراألمساء والصفات ، ويقولون أن اإلنسان جمبور ال 
 فيه جتهم ، : ن كانت قليلة يقال على من عال الصفات ، وإ

تلخـيص البيــان و  200الفــرق بـني الفــرق البـن طـاهر البغــدادي ص و (  273/  0) الــثالث والسـبعني فرقــة أليب حممـد اليمـجل  عقائـد: انظـر 
 97ر ص بالـدين أليب املظفـ التبصـريو  255احلور العـني للحمـريي ص و (  204/  0) مقاالت اإلسالميني لألشعري و  087ص للفخري 

 ، 9للقامسم ص  واملعتزلةتاريخ اجلهمية و  34ال هان للسسسسم ص و 
وتبعـه عمـرو بـن عبيـد ، وأرجـح مـا  عاـاءمن الفرق الضالة املعادية ألهل السنة واجلماعة ، ورأس االعتـزال فيهـا هـو واصـل بـن :  املعتزلة - 4

فـاعتزل  ،ه يف حسم مرتسب السبرية وقال أنـه يف منزلـة بـني منـزلتني  البصري فخالف احلسنقيل يف سبب تسميتهم أن واصال كان تلميذا عند 
الصـفات ، وأن العبـد  وبنفـمعليه وعلى من تبعه معتزلة ، وهم يقولون خبلـق القـرآن ،  فأطلق" واصل  اعتزلنا: " حلقة احلسن ، فقال احلسن 

رادوا بـه نفـم الصـفات ، وقـالوا بالعـدل وأرادوا بـه نفـم القـدر ، وقـالوا ، وأ بالتوحيـدخيلق أفعاله ، وهلم أصول ظواهرهـا ختـال  بواطنهـا ، قـالوا 
وقـالوا بالوعـد والوعيـد وأرادوا بـه أن مرتسـب السبـرية إذا مـات  ،بني املنزلتني وأرادوا  ا أن مرتسب السبرية يف منزلـة بـني اإلميـان والسفـر  باملنزلة

 ،  الظلمنسر وأرادوا به وجوب اخلروج على احلسام عند باألمر باملعروف والنهم عن امل وقالواخلد يف النار ، 
، التنبيــه (  57،  24ص ) بالـدين أليب املظفـر  التبصـري، (  82ص ) ، امللـل والنحــل للبغـدادي (  49ص ) ذكـر مـذاهب الفـرق لليـافعم 

ص ) ، اعتقــادات الفــرق للــرازي  ( 48/  0) للشهرســتا   والنحــل، امللــل (  49ص ) للسسســسم  ال هــان، (  49ص ) والــرد للملاــم 
، وانظــر (  3ص )  للمرتضـم، املنيـة واألمـل (  56ص ) ، تـاريخ اجلهميـة واملعتزلـة للقـامسم ( 014ص )  للوكيـل، الصـفات اإلهليـة (  34

 املعتزلة للمعتق ،
سـلك فيـه طريقـة ابـن كـالب  الـذيا  هم فرقة تنسـب إ  علـم بـن إمساعيـل ، املشـهور بـأيب احلسـن األشـعري يف طـوره الثـ:  األشاعرة -  5

النسـبة إليـه ـ اتباعـه ملـذهب  ثابـتوهـو  ـ، حيـا صـرح يف كتابـه اإلبانـة   السـل بعد أن رجع عن اإلعتزال وقبل أن يستقر أمره علـى مـذهب 
أقوالــه و ــل مذهبــه وقـال ب -قبــل توبتــه  -وقـد ســلك مــنهج األشـعري ر ــه اهلل ،  ءالسـل  ، ولسنــه مل يســلم مـن والوقــوف يف بعــض األخاــا

ـــرازي  جيـــلجـــيال بعـــد  ـــوبتهم  -مجاعـــة ، كـــالغزايل ، واجلـــويجل ، والشهرســـتا  ، وال ـــذين عرفـــوا باألشـــاعرة ، وقـــد اثبـــت  وغـــريهم -قبـــل ت ، ال
السـببية  مرجئـة ، ويف القـدر ج يـة ، وينسـرون اإلميـانبعض صفات اهلل بالعقل مع تـأويلهم لبعضـها ونفـوا بـاقم الصـفات ، وهـم يف  األشاعرة
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 ، العقل يف هذا الباب  بتحسيميقولون وكل أال الهأويل 
   األشاعرة   يثبها  من الصفا  م  سبعاً أن : وسيأيت إن شاء اهلل يف كالم املؤل  

 ادعوا أن العقل يقتضيها وأنسروا بقية الصفات حبجة أن العقل ال يقتضيها ،
السماليــة الــيت  بــأن العقــل يؤيــد مــا جــاءت بــه النصــوص مــن هــذه الصــفات :ول ننااا نقااال م  شاااء اهلل 

 اتص  اهلل سبحانه وتعا   ا ، 
 ؟ والذين رجعوا إ  العقول هل ردوها  ( :و  نر  كاك بالعقال )  قاله
 ،أنسروا داللتها على املراد  ا  ألهنمردوها 

 ردوها ، ، وجاء أمر ربك  أي ( 88الفجر )  {وجاء ربك } : يف قوله تعا   :فقالاا مثاًل 
 جممء أمره ؟   مبجيئهحنن مل نردها ومل نسذب مبجمء اهلل لسن املراد  : مكا قالاا
ً  ؟  ما معىن الرد إذا مل يسن ،وهل هذا إال رد  :  نقال ًّ ًّ  هذا ردّا
 . {وجاء ربك } :  تعالى يقال ربنا

 ، مل جيمء ربك الذي جاء أمره :  تقالا  وأنهم
 أ  يضلاا أو يعمي على عبا ل ليضلاا ؟  خويةاهلل يبين لعبا ل  ال   سبحا  اهلل
 :  يريد بقولهلو كان اهلل(  132النساء ) { يبين هللا لكم أن تضلوا وهللا بكل شيء  عليم } األول ، :  الضااب

 يف التعمية ،  يسونلسان هذا أبلغ ما ( وجاء أمر ربك )  : {وجاء ربك } 
 ؟( وجاء أمرل ) واا يريد ،  {وجاء ربك } :  كيف يقال لنا

 ؟ ال اذا م  من عدم البيا  بل من الهلبيم على العبا  
 ؟نفسه وهو واجب على عباده أن يعرفوه بصفاته  عنكي  يقول 
 ؟( وجاء أمر ربك ) وهو يريد  {وجاء ربك }  :كي  يقول 

وجاء }  نحملفيضب أ     ( 1النحل ) { أتى أمر هللا فال تستعجلوه }  :م  اهلل يقال : قا ل  قال فإكا

 على اذا اآلية ؟  {ربك 
 حجة لسم ،  وليستهذه اآلية اليت استدللتم  ا حجة عليسم :  نقال

 ،  على أ  أحداما غير اآلخرأل  اخهالف الهعبير في ماضعين يدل 

                                                                                                                                       

اإلبانــة انظــر !  واجلماعــةالفاريــة هلل ســبحانه ويشــرتطوهنا بــالنظر ، ويــرون أنفســهم بــأهنم أهــل الســنة  املعرفــةيف أفعــال املخلوقــات ، وينســرون 
الفـــرق بـــني الفـــرق و  077،  052كـــذب املفـــرتي البـــن عســـاكر ص   تبيـــنيو (  94/  0) امللـــل والنحـــل للشهرســـتا  و  21لألشـــعري ص 
مــنهج أهــل السـنة واجلماعــة ومــنهج  وانظـر 02الصــفات اإلهليـة للوكيــل ص و  039التبصــري يف الـدين أليب املظفــر ص و  323 للبغـدادي ص

  ، اللاي األشاعرة يف توحيد اهلل تعا  خلالد عبد 
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أتى أمر هللا  }  الثانيةلقاله كما قاله يف اآلية ( جاء أمر ربك ) يعجل  {وجاء ربك }  : اهلل يريد بقوله كانلو  

لرُك صفاً صفاً }  :مث إن اهلل قال هنا {  أن الذي  ومعلوم ( 22افجر )  {وجاء ربك والمر
 جاء هم املالئسة أنفسهم وليس أمرهم ، 

 على امتناف تفسريها مبجمء أمره ،  تدل قرينة لفظيةفم اآلية أيضا  ف
 ،   لياًل عليه  ي ا  فإنهكل  ليل اسهدل به المبطل وال تعجبوا أن يسون 

 إشارة على غري ما أراده ،  لسنهيدل على أن فيه إشارة إ  هذا املعىن  أل  اسهد له به
التزم بأنه ال يأيت مبال حبجة محتج  ا (  والنقل العقلارت  رء تع: ) يف كتابه شيخ ازسالم وقد التزم 

 له ،  ، ال عليهعلى باطله إال جعلها دليال  
الصـفات وأحاديثهــا  بآيـاتأنسـم أنـتم الـذين خـرجتم  : مك  نحان نقاال لها  ء الاذي يح ماا  العقاال
 عن ظاهرها ، أما حنن فإننا أخذنا بظاهرها ، 

فيـه   يضـلواتاب تبيانا  لسل شمء وأراد مـن عبـاده أن يهتـدوا  ـذا القـرآن ال أن أنزل الس إمناألن اهلل تعا  
 ، 

أعناي العباا ا   –وااي أيضااً   ومكا كنهم أنهم تعملا  بظااار النصااش فاي العباا ا  والمعاامال  
  فيها ما يرج  فيه ملى العقل كالمسا ل القياسية  –والمعامال  

 ؟ل وتمنعا  القياس كما منعه أال الظاار ترجعا  فيها ملى مضر  النق  ف يف 
  يرجعا  ملى العقل في باب الصفا  يرجعا  مليه أيضاً في باب األح ام  الذينم  أ  ا  ء 

  بظاار النصاش فيها  يأخذو ل نهم 
  و  يأخذو  بظاار النصاش في باب الصفا  

 ا سهد ل   فيواذا من الهناقض 
 :لعقل ارت اب محظارين عظيمين أ  في ا عهما  على ا:  خامساً 
 أن نقول على اهلل ما ال نعلم ،:  أحداما

 أن ننفم عن اهلل ما أثبته لنفسه ،  :  ةانياً 
يرتسبــه فضـــال  عــن املـــؤمن ،  أن، ال ميســـن ملــؤمن أن يرتسبــه بـــل وال ميســن لعاقـــل  محاااذور عظاايم واااذا

ـــى اهلل  ـــع هـــذا عل ـــك حبجـــة أن العقـــل مين ـــوا ذل ـــى اهلل هـــذا  أو، وهـــؤالء ارتسب   حبجـــة أن العقـــل يوجـــب عل
 الشمء ، 

 : ولهذا قال الم لف 
           ال اعقاااااااااااااااااااانااااااااااااااااااار  كاك بال و 

                   مفهاااااااااار بااااااااااه جهااااااااااال لقااااااااااال                                                      
  

 ،  الساذبرتي هو الالم هنا للتعليل أي من أجل قول مفرت ، واملف : (لقال مفهر : )  قاله
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    ،أي كاذب به  :( به ) : قاله 
 متعلق جبهول ، أي جهول به ،  (به ) أن جنعل  وجيوز :( جهال ) : قاله 
 :من خال  النص وقال املراد به كذا فهو  ألن:  (مفهر وجهال ) قال الم لف وإمنا 

 مما كاكب ومما جاال   
 النص ،  خمالفةإما كاذب إن تعمد 

 نرجع إ  كذا ،: أن النص يدل على كذا ، ولسن يقول يعجل يعلم 
 ،وإما جهول إن كان ال يدري أنه خال  النص 

  :الباب   يخرجا  عن أحد اذين الاصفين  اذافالذين خالفاا النصاش في 
 قوهلم ولسن ارتسبوا خالفه عن عمد ،  خالفإن علموا أن النص يدل على  مما ال ذب .0
 ، عمدف النص عن غري أن ارتسبوا خال ومما الضهل .2

****************** 
فاعقادناا ازةبا  يا خليلي                      – 83

  
مااااااااااان غيااااااااااار تعطيااااااااااال و  تامثيااااااااااال                  

  
 يعجل اعتقادنا ،  :( عقدنا ف)  :قاله 
 لنفسه ،  اهللما أثبته  إثباتأي إثبات هو ؟  :(  ازةبا )  :قاله 

 ، العبارة قصاراً و  شي أ  في 
فيمـا مل يـرد  والهاقفما نفاه اهلل عن نفسـه ،  والنفيفيما أثبته اهلل لنفسه ،  ازةبا :  (عقدنا ) :  أل 

  لم يهضمن نقصاً فإ  تضمن نقصاً محضاً فها مما ينفي عن اهلل   ماإثباته وال نفيه 
 : اآلتي  النحافصار اعهقا نا على 

 لنفسه ، إثبات ما أثبته اهلل : أو ً 
 ، 1 نفم ما نفاه اهلل عن نفسه : والثاني
 ننفيه عن اهلل ،  فإنناالتوق  فيما مل يرد إثباته وال نفيه ما مل يتضمن نقصا  حمضا  ،  : والثالث

والوجــه والعــني واليــد والقــدم  والبصــركاحليــاة والعلــم والقــدرة والســمع  :مةبااا  مااا أةبهااه اهلل لنفسااه  - 0
 ذلك ،ع وما أشبه صبُ واأل
 والنسيان وما أشبه ذلك ،كالظلم واجلهل والغفلة  :ما نفال اهلل عن نفسه  نفي - 2

 ما نفاه اهلل عن نفسه ، فننفىالعور يف العني ، والعور أيضا  ،  ننفي ما نفال اهلل عن نفسه
   نقصاً ما لم يهضمن جيب علينا أن نتوق  فيه  : نفيه و  مةباته ير ما لم  : الثالث - 3
 نفيه ،  دْ ر  وجب رده وإن مل يَ    تضمن نقصاً محضاً فإ

                                                

 ،(  608،  551وما بعدها ،  515،  9/  0) وبيان تلبيس اجلهمية  72شرح حديا النزول ص   -  1
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 الضسم    : فيما لم ير  مةباته و  نفيه : مثال كلي 
 ال تقالا  م  اهلل جسم ؟ : قال لنا قا ل  لا

 إنه ليس جبسم ، : إنه جسم ، أو نقول : ال نقول : انظر العبارة إنه جسم ، : ال نقول  : فالضااب
 منه ليم بضسم ؟ : ليم بضسم   أو الصحيح نقال : صحيح نقال أيهما أصح ؟ يعني ال ال

 منه جسم   : الثانية الصحيحة   يعني   نقال 
 إنه ليس جبسم نفيت أنه جسم ، : نقول  : ألني مكا قل 

 جسم وفرق بني النفيني ،  بأنهإنه جسم فقد نفيت القول : نقول  ال :قل   مكاما أ
 ، ح ٌم بانهفاء الضسمية عن اهلل   واذا ليم عندنا علم فيه،  إنه ليس جبسم:  أل  األول نقال
 نفٌي للقال بذلي ونعم نحن ننفي أ  نقال بذلي ألننا   نعلم  إنه جسم ، :  والثاني   نقال

 ؟  لماكا،    نثبهه و  ننفيه:  نقال الضسممك   
نقــ  حيــا وقــ   ،ثبتــه فلــيس لنــا شــغل ومل ي نفســهألن اهلل مل يثبتــه لنفســه ومل ينفيــه ، فــإذا مل ينفــه عــن 

 النص ، 
تريااد  ماااكا: نسااأل  المعنااى  يعنااي اللفااظ نهاقااف فيااه    بالضساامول اان نسااأل عاان المعنااى الماارا  

 بالضسم ؟ 
 ،  فهذا المعنى صحيح الصفاتباجلسم الشمء القائم بنفسه املتص  مبا يستحقه من  م  أر  
 ويغضــبويفــرح  ويــأيت وينــزل يــق بــه مــن الصــفات يســتوياهلل تعــا  شــمء قــائم بنفســه متصــ  مبــا يل فــإن

 ويرلى نؤمن بذلك ، 
وجيـوز انفصــال بعضـها عــن بعــض   بعــضباجلسـم الشــمء املركـب مــن أجـزاء يفتقــر بعضـها إ   وم  أر  

 ، 1 فهذا باطلكما يف األجسام املخلوقة 
 اهلل في جهة ؟  ال( الضهة ) : كذلي أيضاً 

 ،فيه وما لنا وله  فإننا نتوق  أما اللفظ :نقال 
 تريد يف جهة ؟   ذاما:  نسهفصل ول ن المعنى

 ،  فهذا ممهن  وباطلتعا  يف جهة حتيط به إحاطة الظرف باملظروف  اهللأن  أر   م 
فلـيس اهلل تعـا  يف جهـة باطل ممهن  علاى اهلل وخمالاة للمخلوقات فهذا أيضا   لْ فْ سُ بذلك  وم  أر  
 ه إحاطة الظرف باملظروف ،وليس يف جهة حتيط ب السفل

                                                

  615،  551ومـا بعـدها ،  515،  51،  29،  9/  0) بيـان تلبـيس اجلهميـة : شيخ اإلسالم يف شـبهة التجسـيم يف انظر كالم   - 1
ـــة ص (  93/  2( )  608،  ـــاوى  033،  021،  35والرســـالة التدمري ،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) وجممـــوف الفت

 ،   54ما بعدها والفتوى احلموية الس ى ص و  224والرد على املناقيني ص (  046/  03( )  434 – 428
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 ،  1 فهذا حشأنه يف جهة عليا عدمية ال حتيط به ما مث إال هو عز وجل  أر   وم 
 السـماء  يف : قالـت ، ( أين اهلل ؟  : )قال للجارية ، صلى اهلل عليه وسلم أعلم اخللق باهلل تعا   والنيب

2 ،  
الدالاة علاى الظرفياة ل ان ( فاي ) أجابت بـ  رأةوامل ، الهي يسهفهم بها عن الم ا ( أين ) فاستفهم بـ 

 فوق املخلوقات إال اهلل ،  نعجل ما فيه شمء محيط باهلل ما مَثَّ  العدمية الظرفية
وأعظــم  منهـايـوم عرفـة الـيت مل يشـهد النـيب عليـه الصـالة والسـالم وال املسـلمون اجتماعـا  أكـ   خابـةويف 

 ، نعم:  قالوا (؟  بلغتأال هل ) : قال وهو خياب الناس ، منها يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم 
،  ( أال هــل بلغــت ؟ ) ، بإصــبعه إ  النــاس  تُ ُســنْ ويَـ  السااماء ملااىبهااا يوااير ، ( اشــهد  ماللهــ) : قــال 
 ،  3 مرة ثالثة نعم ، ففعلها: قالوا ، ( هل بلغت ؟  أال) نعم ، ففعلها مرة أخرى ، : قالوا 

  ة ؟ماكا تعني اذل ازشار 
    العلاتعني أ  اهلل في جهة 

مع ذلك فنظرا   لسن،  فهذا صحيحجهة علو عدمية أي ليس فوق إال اهلل وحده  مكا أر   بذلي مك 
 لسون البسااء من الناس يفهمون من اجلهة أنه يف كل مسان مثال  ، 

 ،  السابقلتفصيل على حسب ابل   بد من الهقييد ال تالق أن اهلل يف جهة أو يف غري جهة :  نقال
 ،  فيهنهاقف  اللفظكذلي  (الحي ل ) 

 :المعنى نسهفصل 
، ألن اهلل عز وجل ال محـيط بـه شـمء  باطل وممهن فهذا محيط به ومحوزه (  حي ل) أن اهلل يف  فإ  أر  

 من خملوقاته ، 
    4 حش فهذا  فيه ة  ـالَّ ـائن منها غري خمتلط فيها وال هم حب املخلوقاتأنه منحاز عن  وم  أر  

 ،فيه إال إذا تضمن نقصا  حمضا   نتوق الذي مل يرد نفيه وال إثباته  :في القسم الثالث : قلنا 
 ال هلل أمعاء ؟ : مثل لا قال لي قا ل 

 ، م وال يأكل اعَ اع م وال يُ ، ألن األمعاء إمنا تسون لآلكل ، واهلل عز وجل يُ  ال: فهقال 

                                                

( ومــا بعــدها  220،  087/  0) والتســعينية (  212،  207،  031 – 005/  2( )  521،  9/  0) بيــان تلبــيس اجلهميــة  - 1
 ، 67والرسالة التدمرية ص 

  ،(  537)  أخرجه مسلم - 2
اللهــم هــل بلغــت : مث رفــع يديــه حــ  رأينــا عفــريت إبايــه مث قــال  : )بلفــجل (  0832) وأخرجــه مســلم (  2457) أخرجــه البخــاري  - 3

 ( . مرتني 
/  0) والتســعينية (  207،  212،  031 – 005/  2( )  618 – 593 – 582،  521،  9/  0) بيــان تلبــيس اجلهميــة  - 4

 ، 67والرسالة التدمرية ص ( وما بعدها  226،  087
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 ،  1د  من القرآن على أنه ليس له أمعاء وهم الصمإن هناك دليال   :قا ل  يقالوقد 
 مثاًل ؟ ال هلل آلة تناسل :  قا لل ن لا قال 

   ماكا نقال ؟ اذل ا فهراضا   بمثلأل  أال الهعطيل يلضئا  أال السنة   نسأل اهلل العافية 
م يلد ولم يولد ، ولم يكن له ل}  عز وجل  واهللال ، ألن هذه إمنا محتاج إليها من محتاج إ  الولد ،  :نقال 

 ( . 4 – 3اإلخالص ) { كفواً أحد 

 ، فيه قصور :  (ازةبا   عقدناف: ) قال الم لف  وذكرنا أن
    عقدنا مةبا  ونفي وتاقفالواقع أن ألن 

 مهصف بصفا  اي نفي محض ؟  تعالىول ن في باب النفي ال اهلل 
 ال ،  :الضااب 

 فيجب أن نؤمن بأهنا متضمنة لثبوت كمال ،  كمالة لثبوت  صفات اهلل تعال املنفية متضمن
 ، فال يظلم اهلل شيئا   المضا ةألنها يرا  بها بيا  كمال الصفة 

 ،لسمال عدله ،  ( 11يونس )  {إن هللا ال يظلم الناس شيئا } 
 النفم إمنا هو من أجل كمال الضد ،  فهذا

   مخلقد ي ا  في ازنسا  عدل ل ن ي ا  فيه أيضًا 
 ، الفالنيةظلم يف القضية  لسن،  فالن عدل:  فيقال

 فال ينهفي عنه الظلم   
 ل ن اهلل عل وجل ينهفي عنه الظلم   

    كاملأل  العدل لديه  
    يم ن أ  ير  في حقه الظلم   في قليل و  في كثير فانهفى الظلم عنه 

 العدل في حقه عل وجل    ل مال
 لسمال العدل ،  :و  أقال ، ظلم ال ي :أنا أقال  : قل  لا
 هذا ليس بصحيح ،  : قلنا
 اهلل عل وجل كلها عليا    صفا أل  

 وخلم   يهضمن كمال العدل ليم من الصفا  العليا   
  وقد ي ا  لعدم القابلية    نقصاً فقد ي ا    نفي الظلم مكا لم ي ن ل مال العدل  أل 

 ، فال ميدح بنقص وال كمال 
 قد يسون نقصا  ،نفم الظلم 

                                                

 ،(  248/  2( )  500،  48/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
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 وقد ي ا  لعدم القابلية فال ي ا  نقصاً و  مدحاً   
  فالن رجل حبيب ال يظلم الناس ،:  فإكا قل 

 اللهم أعجل على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك وأعجل على الص  ،: يضربونه ، يقول 
 اللهم أغنجل ، : يأخذون ماله ، ويقول 
 ن يصلحها ح  تذهب إ  الفحص ، وهسذا ، ملاذا ؟ اللهم يسر يل م: يسسرون سيارته ، يقول 

 ألنه غري قادر ألنه لعي  مرة لعي  جدا  بل خياف إن تسلم أن يضرب زيادة ، 
   يظلم ؟ : ال اذا يعهبر مدحاً مكا قلنا 

     
 :  1 ولهذا قال الواعر

         ال يغــــــــــــــــدرون بذمــــــــــــــــة    ة  ـلَــــــــــــــــي ـ بَ قُـ
     يظلمــــون النــــاس حبــــة خــــردل وال                                         ، 

، 
 لو مسعت هذا لقلت هؤالء أناس أهل وفاء وأهل عدل ، 

 ، يسبهم أهنم ال يقدرون على الغدر وال على الظلم  أنه ل ن الااق 
ــه هــو الرجــل هــو صــاحب  وملااى تماان قريااب أظــن أن أهــل الباديــة يــرون الشــرير الســروق الظــامل يــرون أن

 الشهامة ، 
ال نزوج هذا الرجل ح  يثبت أنه سرق أكثر من مرة ألنه هو الرجل : أن بعضهم يقول :  ولهذا يقالا 

 ، 
 :  2ويقال الواعر أيضاً 

                                                

هـو قـيس بـن عمــرو بـن مالـك احلـارثم ، امللقــب بالنجاشـم نسـبة إ  أمـه كانــت مـن احلبشـة ، وهـو شــاعر خمضـرم ، اشـتهر يف اجلاهليــة  - 1
 ،(  330/  0) والبيت ذكره ابن قتيبة يف الشعر والشعراء  (  891/  2) هـ ، مسط الآليل للبسري  41واإلسالم ، تويف يف حدود سنة 

هو قـَُرْيط بن أُنـَْي  العنـ ي ، مـن بـجل العنـ  بـن عمـرو بـن ثـيم ، مـن شـعراء احلماسـة ، قـد أغـار عليـه أنـاس مـن بـجل شـيبان فأخـذوا لـه  - 2
ذه األبيـات هـ ثالثني بعريا  ، فاستنجد قومه فلم ينجدوه ، فأتى مازن ثيم فركب معه نـََفـر  فـَأْطَرُدوا لبـجل شـيبان مائـة بعـري فـدفعوها إليـه ، فقـال

، وحاشــيته (  332/  3) ، والبغــدادي يف خزانــة األدب (  277،  72/  3) هــذا مــا يعــرف عنــه ، وذكــر العيــجل يف املقاصــد النحويــة . 
مـن شـعراء (  047ص ) أنه شاعر إسالمم ، وجعله الدكتور محىي شامم يف موسوعة شعراء العرب  (  432/  0) على شرح بانت سعاد 
اإلعـالم بتصـحيح : " ومل يتعقبـه حممـد الرشـيد يف كتابـه ! أنـه شـاعر جـاهلم (  095/  5) إال أن الزركلم ذكر يف األعالم صدر اإلسالم ، 
 " .كتاب األعالم 
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لســــن قــــومم وإن كــــانوا ذوي حســــٍب               
،                                   

ليســوا مــن الشــر يف شــمء وإن هانــا          
، 

ـــم أهـــ ل الظلـــم مغفـــرة           يــــجزون مـــن ظل
   ،                                   

ومن إساءة أهل السـوء إحسانا          
، 

فـليـــــــــــت يل بـــــــــــهُم قومــــــــــا  إذا ركبـــــــــــوا                   
 ، 1شنوا الغارة فـرسانـا  وركبانا                                                ، 

 أو ال ؟ يذمهم وهلذا قال ليت يل بدهلم ، هذا الرجل ميدح قومه
    وقد ي ا  نفي النقص أل  المحل غير قابل له  يعهبر نقصاً  عليهمك  نفي النقص لعدم القدرة 

ا فهذا ال يعت  مدحا  ، ألنه ال يقبل ال الظلم  يظلمجدارنا ال  : كما لو قلت الناس سياريت ال تظلم أحد 
 ، العدلوال 

ــو قلــت  ي ال تظلــم ، ميســن ، ألن بعــض اإلبــل يســون شــريرا  ألــيس كــذلك ؟ يســون شــريرا  بعــري : طيــب ل
 يأكل الناس ويأكل أطعمتهم ، 

قـال النـيب صـلى  –ناقة النـيب عليـه الصـالة والسـالم يف صـلح احلديبيـة  –خألت القصواء : وهلذا ملا قالوا 
 ، 2( واهلل ما خألت القصواء وما ذاك هلا خبلق : ) اهلل عليه وسلم 

واهلل ( ما خألت وليس هلا خبلق وإمنا حبسها حابس الفيل ) ،  فدل على نفي النقص عنها ألنها كاملة
 أعلم ،

                                                

(  273/  2) ، واملثـل السـائر البـن األثـري (  01/  0) ذُك َرت هذه األبيات وغريها منسوبة إليه بامسه كما يف شرح احلماسة للت يزي  - 1
، وشـرح اجلرجـاوي علـى شـواهد ابـن عقيـل (  432/  0) ، وحاشيته على شرح بانت سـعاد (  332/  3) والبغدادي يف خزانة األدب  ،
/  3) ، واملقاصــد النحويــة للعيــجل (  81/  3) ، والــدرر اللوامــع للشــنقيام (  68/  0) ، وشــرح شــواهد املغــجل للســيوطم (  008ص ) 

،  42ص ) ، واملفضــل أليب فــراس احللــيب (  008ص ) ، وفــتح اجلليــل للعــدوي (  545/  0) للبســري ، ومســط الــآليل (  277،  72
 271/  2) ، واخلصـائص البـن جـجل (  24/  0) كما يف شرح احلماسة للمرزوقـم ( العن ي ) ، وتارة نسبة إليه بنسبه (  329،  310
( احلماســم ) ، وتــارة بوصــفه (  012/  6) وشــرح املفصــل البــن يعــيش  ،( ركــب ) مــادة (  259/  5) ، ولســان العــرب البــن منظــور ( 

، (  331/  0) ، والغيــا املســجم للصـــفدي (  020/  0) ، ومغــجل اللبيـــب البــن هشــام (  46ص ) كمــا يف جــواهر األدب لإلربلــم 
، وشــرح السافيــة (  344ص ) يــيب ، والتبيــان للا(  286/  0) ، وصــبح األعشــى للقلقشــندي (  336/  2) ومهــع اهلوامــع للســيوطم   

بـجل ) ، وتـارة إ  بعـض شـعراء (  017ص ) ، وقرالـة الـذهب للتائـب (  41ص ) ، واجلـىن الـدا  للمـرادي (  85ص ) البديعية للحلـم 
ـــن قتيبـــة ( العنـــ   ـــار الب ـــاس (  088/  0) كمـــا يف عيـــون األخب رتشـــاف ، وا(  415/  2) ، وبـــال نســـبة كمـــا يف جمـــالس ثعلـــب أليب العب

 330/  2) ، والعقـد الفريـد البـن عبـد ربــه (  306ص ) ، وكتـاب الصـناعتني أليب هـالل العسـسري ( 0696/  4) الضـرب أليب حيـان 
وهـو غـري ابـن _ ، والتهذيب الوسيط البـن يعـيش (  88/  2) ، وشرح األمشو  على ألفية ابن مالك (  089/  2) ، وشرح ابن عقيل ( 

، (  037ص ) ، وشــرح أبيــات املفصــل للزجــاجم (  209/  5) ، ومقــاييس اللغــة البــن فــارس (  057ص ) _ يعــيش شــارح املفصــل 
ويقـول يف مالعهـا ( .  016ص ) ، والبلغـة للقنـوجم (  059ص ) ، ونستة األمثـال للسالعـم (  217/  2) وتوليح املقاصد للمرادي 

                                                    :                                                                                
ــــــــم               ــــــــت مــــــــن مــــــــازن مل تـستـبـــــــــح إبل لــــــــو كن

.    
ــــــــــا                   ـــــــــن شـيـبـان ـــــــــو اللقياــــــــــة مـــــــــن ذهـــــــــل ب بن

. 
، ( بنـو اللقياـة ) جحـه البغـدادي ، ورجـح الت يـزي روايـة كمـا يف جمـالس ثعلـب ، وهـو مـا ر ( بنـو اللقياـة ) بـدل ( بنـو الشـقيقة : ) ويروى 
كمـا يف قرالـة الــذهب ، وديـوان احلماسـة بشـرح الت يـزي ، أمـا مـا يف شـرح املرزوقـم فهــم ( شـنوا اإلغـارة ) بـدل ( شـدوا اإلغـارة : ) ويـروى 

 .هم األصح ( : شدوا ) ، وقال العيجل عن رواية ( شنوا ) على رواية 
 ، (  2385) خاري أخرجه الب -  2
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 جيب علينا أن نثبت بال تعايل ،( : من غير تعطيل و  تمثيل : ) قاله 
 : والهعطيل ناعا  

 تعطيل للنص    – 1
 وتعطيل للصفة    – 8

 ه ، فتعايله عن داللت :فأما تعطيل النص 
 فنفيها عن اهلل عز وجل ،  :وأما تعطيل الصفة 

 ليس هلل يد حقيقية ،: اليد تعايلها باعتبار تعايل صفة ، أن يقول :  مثالً 
 أي بقدريت أو نعميت ، ( 31ص )  {لما خلقُت بيديَّ } : قوله تعا  : أن يقول  :وتعطيل النص 

 ما أأريد  بها   فالهعطيل مك  مما تعطيٌل للنصاش بمن     تها على
 ومما تعطيل للصفا  بنفيها عن اهلل سبحانه وتعالى م  ةباتها له   

 أال السنة والضماعة يهبرءو  من الهعطيلين  
 ألهنم جيرون النصوص على ظاهرها وألهنم يثبتون هلل ما أثبته اهلل لنفسه ،

 :  ةم اعلم أ  الهعطيل الذي ينفيه أال السنة والضماعة ينقسم ملى أقسام
 ي ا  بإةبا  األسماء ومةبا  سبٍ  من الصفا  ومن ار الباقي   :تعطيل جل ي : أوً   – 1

    1واذا مذاب األشاعرة 
 األشاعرة يثبتون األمساء هلل عز وجل ويثبتون سبعا  من الصفات وينسرون الباقم ، 

ص وعالوا الصفات ، فيسون هؤالء عالوا النصو  فإكا جاء  النصاش بد لٍة على الباقي حرفااا
 فيما نفوه ،

رضي هللا   } : معىن : ، يقولون  ( 112المائدة )  {رضي هللا عنهم ورضوا عنه } : يقولون :  فمثالً 

 أي أثا م ، :   {عنهم 
 فهؤالء عالوا ماذا ؟  فيفسرو  الرضا بالمفعال المنفصل عن اهلل واا الثااب

   وهم الرلى  عطلاا الصفة
 وا وهو داللته عن الرلى إ  الثواب فعالوه عن مدلوله ، فصرف وعطلاا النص

 بهعطيل الصفا  كلها  و  األسماء    :فيه تعطيل فاق كلي  – 8
 فين رو  الصفا  عن اهلل ويثبها  األسماء   

 ومنهم يقر بالعلم والحياة والقدرة ألنه   بد للرب منها وما عدا كلي يحرفانه  
 ، 1وهار عنهم وا  ء ام المعهللة اذا الم

                                                

 ، 77ومسألة القرآن البن عقيل ص  30الرسالة التدمرية ص   - 1
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 يقرون بثالث صفات وينسرون الباقم ،  أوأهنم يقرون األمساء ولسن ينسرون الصفات 
 واا من ار األسماء والصفا   : تعطيٌل فاق كلي : الثالث  – 3

إن اهلل ال يسمى مسيعا  وال يثبت له مسع وكل ما مسى اهلل به نفسه جيعلونه امسـا  للمخلوقـات ، :  فيقالا 
س اهلل هـو السـميع بـل السـميع خلقـه وألـي  السـمع إليـه ألن اهلل هـو الـذي خلقـه يف هــذا ، السـميع لـي

 فيجعلون األمساء والصفات كلها للمخلوقات ال للخالق عز وجل ،
 ،  2ال نؤمن بأن اهلل له أمساء وال بأن اهلل له صفات :  وا  ء غالة الضهمية يقالا 

 هلل أي صفٍة ةباتية      يثبها : قاٌم فاق كلي : الراب   – 1
 ، ومنما يثبها  هلل السلبيا  فقطكل شمٍء ثبويت ال يثبتونه هلل ، 

 ليس مبعدوم ليس جباهل ليس بأصم ليس بأعمى ،:  فيقالا  مثالً 
 وأما مةبا  الصفة فهي ممناعة   األسماء و  الصفا   

    3وا  ء أيضاً القرامطة وأشبااهم 
 ، وام الذين يعطلا  النفي وازةبا : فاق كلي : والخامم  – 1

ً  سلبية ،  فال يصفون اهلل بصفة ثبوتية وال بصفٍة
  ( ككراا الويخ في المناقوة ) واذا مذاب غالة ال الة 

 ال ، ال يرلى ، : إنه ال يرلى فال نثبت الرلى ، وال نقول :  فيقالا 
   يثبها  ازةبا  و  النفي  

 ت ال مسيع وال أصم ال بصري وال أعمى ،حم وال مي: ال نقول :  يقالا 
 فينفا  عنه النفي وازةبا   

 ، لوبههه بالمنفيا ولو نفيت  لوبههه بالمثبها ألنك لو أثبتَّ :  يقالا 
 فأن  واق  في الهوبيه سااٌء أةب ش أم نفي   

 معدوم ؟     :     ال تقالا  : منه ماجا  ؟ فسيقالا  : ال تقالا  : فنقال لهم 
 مك    ماجا  و  معدوم  

 وال اذا مم ن أ  ي ا  الويء   ماجا اً و  معدوماً أو أ  ي ا  الويء ماجا اً معدوماً ؟ 
 ،   يم ن

                                                                                                                                       

 ،(  397/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
 ،( وما بعدها  79/  2) وانظر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية على القراماة ( وما بعدها  232/  0) التسعينية   - 2
ـــة وجممـــوف  07 -03الرســـالة التدمريـــة ص   - 3 ،  313،  274،  219،  097/  5( )  26/  2) فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيمي

 – 035وجـــواب أهـــل العلـــم واإلميـــان ص  00 – 01ومقدمـــة يف أصـــول التفســـري ص (  355/  02( )  505،  35/  6( )  327
 ، 492 – 491وبغية املرتاد ص  036
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 مك  أنهم اآل  فررتم من توبيهه بالمنفيا  أو بالمثبها  وشبههمال بالممهنعا    
 والممهن    وجا  له أصاًل   

 إ  هذا احلد ،  انظر كي  الشياان يلعب ببجل آدم
 ليس حبم فقد شبهت ، : حم فقد شبهت ، وإن قلت : إن قلت : يقول 

 ليس بسميع شبهت ،: السميع شبهت إن قلت : إن قلت 
 ماذا نصنع ؟ 

 ال مسيع وال غري مسيع ، : قل 
 ال موجود شبهت ،: موجود شبهت ، إن قلت : إن قلت 

 إذن ماذا أقول ؟ 
 ، ال موجود وال ال موجود: قل 

 واذا غاية ما ي ا  من ا مهناد  
  –يعجل  ذا املعـىن مـا هـو  ـذا اللفـجل   –يا مجاعة :  وقال لهم شيخ ازسالم ابن تيمية رحمه اهلل قال

فقااااد شاااابههمال أنـــتم إن فــــرر  مــــن تشـــبيهه باملثبتــــات واملنفيــــات مــــع أن املثبتـــات واملنفيــــات أمــــر ممســــن 
 ،  بالممهنعا 

   1ةبا  بإجماد العقالء من باب تقابل النقيضين أل  تقابل والنفي واز
 يعني لا سلمنا جدً  بأ  الحياة والما  من باب تقابل العدم والمل ة  

 ال حم وال ميت فيما ال حم وال ميت ، فيما ال يقبل احلياة وال املوت كاجلماد ، :  وأنه يصح أ  نقال
  يقبل الحياة و  الما   ألنه  ال حم وال ميت ، : اجلدار هذا نقول :  مثالً 

ماان بااب تقاباال العاادم أن نـوافقسم بــأن تقابـل احليــاة واملـوت والســمع والصـمم ،  يعناي لااا سالمنا جااد ً 
 ، لها والمل ة الهي يضات أ  تأنفى عن من   ي ا  محاًل قابالً 

 ، ل ن   يم ن أ  تخرجاا عن ازةبا  والنفي
يعـجل لــيس هنــاك شـمء إال موجــود أو معــدوم إال  النقيضااينأل  تقابال ازةبااا  والنفااي ماان بااب تقاباال 

 ثابت أو منفم ،
 فإكا نفيهم ازةبا  والنفي أو الاجا  والعدم فقد أتيهم بما أجم  العقالء على امهناعه لماكا ؟ 

أل  تقاباال الاجااا  والعاادم وازةبااا  والنفااي ماان باااب تقاباال النقيضااين اللااذين أجماا  العقااالء علااى 
 ، ا  و  يرتفعا أنهما   يضهمع

 فأنهم   بد أ  تصفال مما بالاجا  ومما بالعدم   
                                                

 ،(  357 – 356/  02) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 016 

 ليس مبوجود ، :  مما أ  تقالاا
 ليس مبعدوم ،:  أو تقالاا

 فهذا شيء ممهن    ال موجود وال معدوم ، :  أما أ  تقالاا
 على كل حال صار الهعطيل خمسة أنااد   

قرامطااة والباطنيااة يقالااا  ا ااذا   يصاافا  اهلل م  ااا  ء غااالة ال: يقااال شاايخ ازسااالم : الخااامم 
 بالصفا  الثباتية و  بالسلبية واا كما عرفهم   

 إذن مخسة أنواف التعايل ، 
 أال السنة والضماعة يهبرءو  من جمي  اذل األنااد ويثبها  هلل كل ما أةبهه لنفسه  

  يف مثله فحسب يف شر  منه ،إنسم ما فرر  من شمء إال وقعتم يف شر  منه ال:  ويقالا  له  ء
 أل  ا  ء مكا فروا من مما يعهقدونه توبيهاً وأةبهاا صفًة أخرى  

هذه الصفة موجودة يف املخلوق فقد وقعتم فيما فرر  منه من حيا التشـبيه بـاملخلوق وشـر   :نقال لهم 
 منه من حيا حتري  النص ، 

 ٌد حقيقية ومنما له قاة   م  اهلل ليم له ي: الذين يقالا  : ونضرب مثاًل 
 لماكا لم يثبهاا اليد الحقيقية ؟ 

 ألن هذا يقتضم التشبيه باملخلوق الذي له يد وجارحة ،:  قال
 والقوة هل للمخلوق قوة ؟ :  نقال
 نعم  

     :   يسهطي  أ  يقال 
) { قوة  ضعفاً وشيبة هللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف  قوةً ثم جعل من بعد } : واهلل يقول 

 ، أنتم اآلن كان لسم لع  مث قوة مث لع  ، ( 11الروم 
 اليد القاة   وقعهم في الهوبيه على قاعدت م  : فأنهم مكا قلهم 

 أل  للمخلاق قاة فيللم على قاعدت م أ  ت اناا موبهين هلل تعالى بخلقه   
 النص إ  معىن خالف الظاهر ،  وشر مما فروا منه وهو حتري  النص حيا حرفتم معىن:  قلنا

 هم فروا من شمء ووقعوا يف شٍر منه ، :  وا ذا كل الذين يه لما  في الهعطيل نقال
 يعجل كذلك أيضا  نثبت بال ثثيل ، ( :و  تمثيل : ) قاله 

   1واذا من الم لف جيد جداً حيث أتى بنفي الهمثيل  و  نفي الهوبيه 
 :فإ  اذا أولى لاجال ةالةة 
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 017 

 أن نفم التمثيل هو الذي جاء به النص ،:  لاجه األولا
 ( .  11الشورى ) { ليس كمثله شيء } : كما قال تعا  
 ( . 31النحل )  {فال تضربوا هلل األمثال }  :وقال تعا  

و  شي أ  اسهعمال األلفاظ الهي جاء  بها النصاش أولى ب ثير من اسهعمال ألفاظ جديدة   
 لماكا ؟ 
 اسهعمل  األلفاظ الهي جاء   بها النصاش ربط  الناس ربطههم بالنصاش   ألني مكا

 وربط الناس بالنصاش له أةٌر جيد محباب   
 إذا استعملت األلفا  اليت جاءت  ا النصوص سلمت من أي اعرتاض ، ملاذا ؟ :  وةانياً 

 أل  النصاش مأْح  م ة ليم فيها تناقض و  اخهالف   
ممــا إذا اســتعملت  أ ق وأ بْاااي نْ ســتعملت األلفــا  الــيت جــاءت  ــا النصــوص فــإن ذلــك أنــك إذا ا:  وةالثاااً 

 عبارات أخرى ،
 وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة  ملا جاءت به النصوص ، 

 : أولى لاجاٍل ةالةة : نقال ( من غير تمثيل ) مك  
 أن ذلك هو اللفجل الذي جاء به النص ، :  األول
 شبيه من أي وجه ال يصح ،أن نفم الت:  الثاني

 ألنه ما من شيئين ماجا ين م  وبينهما توابه في الضملة  
 لا  اذا الهوابه ما اسهطعنا أ  نعرف المعنى أبداً  

 فلله حياة ولإلنسا  حياة فيه ناد من الهوابه  
 ل ن ال فيه توابه فيما يخهص فيه كل واحد ؟ 

 وللخالق حياة  تتميز عن حياة املخلوق ،، للمخلوق حياة تتميز عن حياة اخلالق   
 كما أ  للخالش كاتاً تهميل عن كا  المخلاق وكذلي للمخلاق كاٌ  تهميل عن حياة الخالش   

 ،  نفي الهوبيه صار يطلش على نفي الصفا أن  :الاجه الثالث 
 كل من أثبت هلل صفة فهو مشبه ،:  أل  من الناس من يقال

  واااذا ( مــن غــري إثبــات صــفات : )  صااار معنااااا عنااد اااذا القا اال( ه مــن غــري تشــبي: )  فااإكا قلاا 
 معنًى باطل   

في كثيار ال هاب الم لفاة فاي ااذا البااب منماا يريادو  باه    ( من غير توبيه ) مك  فما نقرأل من كلمة 
  ( من غير تمثيل ) 

 أل  نفي الهوبيه من كل وجه   يصح  
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 عهقد بعض الناس أ  كل من أةب  صفًة هلل فها موبه  ييرى بعض الناس أو  وأل  نفي الهوبيه
 ويسون املعىن على اعتقاد هذا من غري إثبات صفات ، 

 فألنه اللفجل الذي جاء به القرآن ،      :  وأما الاجه الثالث
****************** 

وكاااااال ماااااان أوشل  فااااااي الصافاااااااا                  – 82
       

                   كاذاتااااااااااااااه ماااااااااااااان غاياااااااااااااار مةاااااااااااااابا    
             

فقاااد تعااادى واسهااااطال واجهااارى         – 82
                            

وخااااات فااااي بحاااار الاهاااااالك وافهاااارى             
    

   (فقد تعدى ) : مبتدأ ، واخل   :(  كلو : ) قاله 
 الورط في العمام    يوبهأل  المبهدأ   وقر  الم لف الخبر بالفاء 

 خ ه بالفاء ،  اقرتان نَ سُ وإذا كان املبتدأ يشبه الشرط يف العموم حَ  :ال العلماء ق
 من أّول فقد تعدى ، كلوهذا مثله ،  ( الذي يأتيجل فله درهم )  :ومثلاا لذلي بقالهم 

  يومل كل م و ل اسم موصول  :( م ن : ) (  م ن أو ل) : قاله 
 ،  خاصاً سااء كا  تأويله عاماً أو يعجل 

  فإكا أو ل أي نص من غير ما مةبا  فإنه ي ا  مهعدياً 
 أو في الصفا  الفعلية أو في الصفا  الذاتية فإنه يعهبر مهعدياً    الخبريةوسااء أو ل في الصفا  

 فها م و ل   إن املراد باليدين النعمة  : مثالً فمن قال 
 م و ل    فهاإن املراد بالوجه الثواب  :ومن قال 
 ،  فها م و لإن املراد باالستواء االستيالء  :ومن قال 

  من باب الهسامح وم  في الحقيقة أ  اذا تحريف  تأويالً وتسميهنا ميال 
فونر الكلم عن  } كما ناق به القرآن   أ  نسميه تحريفاً  ينب يف ل تأويل ليم له أصل فإنه  رِّ يُحر

 ( . 12النساء ) { مواضعه 

 آخر فقد حر ف   معنىً وحمله على عن ماضعه  ال لمف ل من أو ل 
ف اذلي مان  مهعاديمان أو ل فاي كا  اهلل مان غيار مةباا  فهاا كمـا أن : يعـجل  : (كذاتاه : )  قالاه

 أو ل في الصفا    
، فسما أننـا نشـبه هلل ذاتـا  ال تشـبه  1 الذا  فيالقال في الصفا  كالقال  وهذا إشارة من املؤل  بأن

 تشبه صفات املخلوقني ، الله صفات ذوات املخلوقني ، فإننا نثبت 
 ، متعديا  من غري ما دليل على تأويله ، فإنه يسون : يعجل  : (من غير ما مةبا  : )  قاله

 فإ  وجد  ليل للهأويل فإ  كلي   بأس به و  يعد اذا تعدياً   
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ــه :مثالااه  ــه فــإذا أ)  :وتعــا   ســبحانه قول حببتــه كنــت مسعــه ال يــزال عبــدي يتقــرب إيل بالنوافــل حــ  أحب
ألعاينه ولئن  سألجليسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يباش  ا ورجله اليت ميشم  ا ولئن  الذي

  اذا حديث قدسي   ،  1 (استعاذ  ألعيذنه 
ازنساا  وبصارل ويادل ورجلاه فلمااكا ت ولاا  ااذا  سام خاار الحاديث أ  اهلل ي اا  : لا قال قا ل 

 اذا الرجل في سمعه وبصرل ومويه وبطوه ؟  يسد المرا  أ  اهلل  م : الحديث وتقالا  
وليــا  فقــد  يلمــن عــادى : ) يقــول اهلل عــز وجــل  ياادل علااى كلاايألن عنــدنا دلــيال   :نقااال :  فااالضااب

عبـدي يتقـرب إيل بالنوافـل  يـزالآذنته باحلرب وما تقرب إيل عبدي بشمء أحب إيل مما افرتلته عليه وال 
يبصـر بـه ويـده الـيت يـباش  ـا ورجلـه الـيت  الـذيأحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره ح  أحبه فإذا 

 ، فهنا فيه عابد ومعبا  ، 2 (ألعيذنه  استعاذ ميشم  ا ولئن سألجل ألعاينه ولئن 
 ،( ما تقرب إيل عبدي ) مليه  بومهقرش ب فيه مهقر  ( ما تقرب إيل عبدي : )  لقاله

 ،( مما افرتلته عليه )  فيه فارت ومفروت عليه
 اسـتعاذ ولـئن سـألجل ألعاينـه ولـئن )  سا ل ومسائال ومعاٍط ومعطاي ومساهعيذ ومساهعاك باه أيضاً فيه 

  ( ألعيذنه 
  وكل اذا يدل على الهباين بين اذا وبين اذا  

 ، التباين  علىفإذا كان هذا دال 
 ؟ن ن بعضاً من الويء المباي  ف يف ي ا  اذا الويء المباي  

 ويده ورجله ؟  وبصره  يسون مسعه كي
املخلـوق  ميسـن أن يسـون بعـضَ  والمـن خملـوق  ، أيضا  السمع والبصر واليـد والرجـل بعـض   اذا مسهحيل

 هو اخلالق هذا شمء مستحيل ،
 ،   ليل على اذا الهأويل فعندنا
 ،ظاهر احلديا مقصودا   ليس : نقال فإننا،  قام الدليل على الهأويل ومكا

 ،   احلدياإن هذا الظاهر الذي أّدعم ليس هو ظاهر :  نقال  بل لنا أ
 ،ظاهر احلديا املزعوم يناقض سياقه  ألن خاار الحديث يناقض سياقه أل 

منفـرد بــل األلفـا  يســون  لــيس كـل لفـجل لــه معـىن   واأللفـا  ومعلاام أ  خااار ال ااالم ماا يقهضاايه ساياقه
 ر احلديا ومل نؤول ، مل خنرج عن ظاه فنحنمعناها بضم بعضها إ  بعض 

 ، إن هذا تأويل :  وقلناوإذا تنزلنا جدال  
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 ،إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل  : نقال فإننا
كالمـه مل نسـن خرجنـا بسالمـه عـن ظـاهره ، ألن املـتسلم أعلـم   تأولنامن كالم من  ومكا  ل عليه الدليل

 باملراد ،  
عبــدي جعــُت فلــم تاعمــجل : ) تعــا  يقــول  اهللأن مــا جــاء يف احلــديا الصــحيح  :كلااي أيضاااً  ومثاال

إن اهلل ميــرض وإن اهلل جيــوف وهــذا : اللفــجل لقلنــا  هــذافإننــا لــو أخــذنا بظــاهر ،  1 (ومرلــت فلــم تعــد  
 شمء مستحيل على اهلل ، 

، إن عبدي فالنا  جاف فلم تاعمه ومرض فلم تعده : حيا قال  فأس ر في نفم الحديث قدل ن اذا 
 ،   بنفسه، ألن اهلل تعا  بينه  أنه خاار غير مرا  ىعدش على أ  اذا اللفظ الذي يأ  فهذا يدل
 : قاعدة  أعطاناالم لف رحمه اهلل أن  : فالحاصل

     (مهعدي  فإنهأ  جمي  من أو ل في الصفا  من غير مةبا  و ليل يدل على تأويله  )
 أال نؤول يف الصفات ،  ال نؤول يف الذات جيب أنناأن كما  :( كذاته : )  قاله

  في الذا    ال المال الم في الصفا  فرد عن وذلك ألن 
فقااد تعااادى واسااهطال واجهااارى         

                            
وخااااااات فااااااي بحاااااار الهااااااالك  

    وافهرى            
 :لمن أو ل في الصفا  من  و   ليل  وكلها خمم أوصاف اذل
 ، بالنصوصصوص وعلى املتسلم الن على :( تعدى ) : قاله 

 ،تعدي على النص وإخراج له عن ظاهره وتعٍد على قائل النص  أل  اذا الهأويل
 ، واذا ناد من الهعميةكّلم الناس مبا ال يريد   حيا

لر إليهم } :  واا خالف قاله تعالى  . { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّ

 ( .  132النساء ) { كم أن تضلوا يبين هللا ل} :  وخالف قاله تعالى

 ( .   82النساء )  {يريد هللا ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم } :  قاله تعالى وخالف

الصالة  عليهإنسان يؤو ل فقد تعدى على النص وعلى من تسلم بالنص وهو اهلل عز وجل ورسوله  فسل
 والسالم ،
 ،  ل نىل واا ااْ من الطش :  2 (اسهطال )  كذلك

 ( . 81النساء )  {ومن لم يستطع منكم طْوالً أن ينكح المحصنات }  :لقوله تعا  

 ،  من ا سهطالة واي العلا والهرف  أو

                                                

 ،  ( 2569)  حديا قدسم أخرجه مسلم  -  1
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 واعتد برأيه وأنسر رأي اآلخرين ،  وترفعيعجل أنه استاال واستعلى  أنسب: والثاني 
 ،من اجلرأة وهم اإلقدام  :( واجهرى ) : قاله 
 وقد جترأ فالن على كذا يعجل أقدم على شمٍء ليس له فيه حق ، على ما ليس له حبق  ساناإلنقدام إأي 

  اا أقدم على شيٍء ليم له بحش : واذا أيضاً الذي ي ول في الصفا    نقال 
 و  منظم   لاكش ر  ب مأ  الذي ليميطلش على العمل في األصل الخات  :(  وخات) : قاله 
 ،  الانيوض يف املاء ، واخلوض يف اخلوض يف الوحل واخل:  ومنه

 وما أشبه ذلك ، ( 18الطور ) { الذين هم في خوض  يلعبون } : كقوله تعا  
  ؟ معنوياهلالك هنا حسم أو  :( في بحر الهالك ) : قاله 

 في بحر الهالك المعناي   
قااي علااى مياا  باال المياا  علااى الحااش خياار ماان اااذا الااذي ب فااي الحقيقااة حاايٌ  ل نااهنااه يبقااى حياااً فإ
 طل  االب

 فسذبإن اهلل مل يرد كذا وأراد كذا ، : يعجل كذب ووجه كذبه أنه قال :  (وافهرى  ): قاله : الخامم 
 ،  ثباتيف النفم وكذب يف اإل

  إن اهلل مل يرد اليدين ، وأراد النعمة فسذب يف النفم وكذب يف اإلثبات ،: قال :  مثاًل في اليدين
، أو مل يرد ولسن استو   العرشعلى  إن اهلل مل يستو  : قال  ( 11عراف األ)  {استوى على العرش } 

 ،  1العلو ولسن أراد االستيالء 
 ،!! يف األول ويف الثا  كذبت : فنقول له 

****************** 
         الف أصاحاب النظاراتار اخها ألم – 32

             راال كو األةاااااااحاااااااوحساااااان مااااااا ن فيااااااه                                                                
           

تحريم الهأويل وأنه  وككررحمه اهلل أنه   يضات الر  ملى العقال في باب الصفا   ككر الم لف لما
 اسهطالة وجرأة وافهراء ككر  لياًل حسياً ملماساً   

 : فقال 
         اب النظاااااارحاااااااالف أصاهااااااااخ ر  اتاااااا ألاااااام

             راال كو األةاااااااحااااااامااااااا ن ن  ْسااااااوحأ  فيااااااه                                                                
           

يف إثبــات  يرجعــونأمل تعلــم أن أصــحاب النظــر واملــراد بأصــحاب النظــر أصــحاب الســالم الــذين :  يعــجل
 الصفات أو نفيها إ  العقل ، 
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حــ  إن بعضـهم يوجــب مــا يـرى اآلخــر أنــه مســتحيل  عظيماااً  كثيااراً باً  اا  ء اخهلفاااا واضااطرباا اضااطرا
ـــى اهلل واآلخـــر يقـــول هـــذا جـــائز  ـــا  يقـــول هـــذا مســـتحيل عل انظـــر النقيضـــان يقـــول هـــذا واجـــب هلل والث

 فالاربوا الارابا  كثريا  فيما هم عليه ،
أل  األقاال كلماا واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليم لها أساس    األقاالو  ريب أ  اخهالف 

تقاربا  ولهاذا تضاد المساا ل المنصاصاة فاي القارآ  أو السانة تضاد فيهاا الخاالف  تهااأساساقاي  
   قليالً 

يف غـريه ، ألن  للخـالف قليال بالنسابةاخلالف بني العلمـاء يف املواريـا :  وأضرب لي مثاًل بالمااريث
 ،  هوالمنصاش عليه   يخهلف الناس فيغالب أحسامه منصوص عليها 

ـــيال  بالنســـبة للخـــالف يف  أاااال اللكااااة الثمانياااة كاااذلي ـــا  إال قل أخـــرى ألن  مســـائلال تســـاد جتـــد خالف
 أصحاب الزكاة منصوص عليهم ، 

 ،  فيها أقل أل  النص يضم  أطراف الخالف الخالفف لما كان  األقاال م يدة بالنصاش كا  
 فيها اخلالف العجيب ، أصل فإنك ترى  علىأما إذا كانت ليست مبنية على نص وال 

فإذا كانوا عشرة اختلفـوا علـى مخسـة عشـر قـوال  ، كيـ  إن اخلالف أكثر من أصحابه :  لقل  لا شئ   
فـإذا كـانوا عشـرة كـل واحـد لـه عـدة للواحد عدة أقـوال  اخلالف أكثر من أصحابه ؟ تصور ، نقول نعم ،

 ،  أقوال كم صار اخلالف ؟ مخسني وجه ، مخسني وجها  من اخلالف
أشاابه  وماااهاااء ل  اية وباأ حوااالنظاار الااذين يااد عا  أنهاام أصااحاب عقااال وأ  غياارام عامااة و  فأصااحاب

   ام أكثر الناس اخهالفاً في اذا الباب    1 كلي
،  هحـ  إنـك لتسـاد أال تتصـور القـول مـن شـدة فسـاد العضااب العضابطال  ما ينقال عانهم رأي  ومن

على ا  ء فيما ااا أسااس الرساا   وااا معرفاة  النظر ف يف يعهمد أصحابفإكا كا  اذا حال 
 ؟وصفاته  بأسما هالرب عل وجل 

 كيف نعهمد على اذل األقاال المهناقضة الهي   تبني على أصل ؟ 
 باختالف أهل النظر دليال  على فساد أقواهلم ،  الم لف رحمه اهلل جاءولهذا 

 يدل على الفسا    وا ضطرابأل  ا خهالف 
 النظر ؟  ام أصحاب  من

  ال الم  أصحاب : الضااب
 ،  1 وعلمهم علم ال الم

                                                

(  086/  3( )  046،  89،  87/  4) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة (  522 – 521/  2) منهاج السنة النبوية   -  1
 (02  /076  ) ، 
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 األةر    اا أصحاب نظر ألنهم قدماا النظر علىمف وسأ 
   النظر ا  ء المه لما  ام أكثر الناس فسا اً واضطراباً في األقاال  أصحاب
 قيدتهم   بناا عليها عفمنما بناا على واميا  خنااا عقليا   ةيبناا على أسم صحيح لمألنهم 
 بي أ  أساطينهم ورؤسا هم أقروا بأنهم على ضالل    قد مرش  ولعله

فما رأيهها  الفلسفيةلقد تأمل  الطرق ال المية والمنااج ) : يقول  الذي 2 الراتي:  فمن جملههم
تعالى  قال اهلل  توفي علياًل ووجد  أقرب الطرق طريقة القرآ  أقرأ في ازةبا   و تروي غلياًل 

وأقرأ في ، (  12فاطر )  {إليه يصعد الكلم الطيب }  :  وقاله (  1طه ) { الرحمن على العرش استوى  } :
ومن جرب مثل (  112طه )  {وال يحيطون به علما } ، (  11الشورى )  {ليس كمثله شيء } :  النفي

 ،  3 (مثل معرفهي  عرفتضربهي 

 والتروي غليال  هذه املناهج والارق ما رأيتها  :قال وكبرا هم وعلما هم يانظروا الراتي من أساطينهم 
ال تسمن وال تغجل من جوف ورأيت أقرب الارق طريقة القرآن يعجل طريقة حتسيم النصوص  تشفم عليال  

 يف هذا الباب ،

فأؤمن بأنه   (  1طه ) { الرحمن على العرش استوى }  تعا  أقرأ يف اإلثبات قول اهلل:  ةم ضرب مثالً 
 وأقرأ يف النفمفأؤمن بأنه يف العلو  ،(  12فاطر )  {إليه يصعد الكلم الطيب }  :لعرش استوى واقرأ على ا

وال يحيطون به }  نفم للتمثيل و {ليس كمثله شيء }  فـ {وال يحيطون به علما }  {ليس كمثله شيء } 

 ،( مثل معرفيت  عرفجتربيت  مثلومن جرب ) للتسيي  نفم  {علما 
 :  4 بعضهم ويقال
        لــــــــالل نـمليـــــــــاســــــــعم الع وأكثــــــــر                                             ،ل          قول عقاـالع إقدام ةـهايـن

، 
                                                                                                                                       

، وانظـر (  065/  0) ، شـرح املقاصـد للتفتـازا   7لعقل ، املواق  لإلجيـم ص وهو العلم الذي يقوم على إثبات العقيدة عن طريق ا - 1
 ، 86إحصاء العلوم للفارايب ص 

املعــروف بــابن خايــب الــري ، إمــام أهــل  ،أبــو املعــايل : ، أبــو عبـد اهلل ، وقيــل  بــن عمــر بــن احلســني القرشــم ، الــرازي املولــد حممــد هـو - 2
واملناــق املشــهورة ، تــاب ورجــع عــن علــم الســالم ، وقــد ذم اخلــوض فيــه ونــدم علــى م الســال علــم الســالم يف وقتــه ، صــاحب التصــاني  يف

ــ االشــتغال َ بــه كمــا بـَ انظــر بيــان تلبــيس مــات مســموما ، :  وقيــلهـــ ،  616ذلــك يف وصــيته الــيت أوصــى  ــا يف آخــر عمــره ، مــات ســنة  نيَّ
 ،(  097/  6) النجوم الزاهرة البن تغري بردي و (  08 / 5)  الع  للذهيب و (  625،  022،  56/  0) اجلهمية 

 ،(  510/  20) سري أعالم النبالء للذهيب  - 3
/  2) ، اإلحاطــة البــن اخلايــب  468القائــل هــو فخــر الــدين الــرازي ، أقســام اللــذات للــرازي ، عيــون األنبــاء البــن أيب أصــيبعة ص  - 4

/  7) ، شــذرات الــذهب البــن العمــاد (  251/  4) ت العيــان البــن خلســان ، وفيــا(  96/  8) ، طبقــات الشــافعية للســبسم (  222
، الصــــواعق  05، الفتـــوى احلمويـــة الســـ ى ص (  257/  4) ، الـــوايف بالوفيــــات للصـــفدي (  01/  4) ، مـــرآة اجلنـــان لليـــافعم (  42

 ،(  067/  0) املرسلة البن القيم 
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جســـــومنا      يف وحشـــــة مـــــن  احنــــوأروا
ـــــــــــــ وحـاصــــــــــــــل                                         ،   ـــــــــــــال أذى  ا ـدنيان               1 ووب

، 
ــــان حبثنــــا طــــول نســــتفد مــــ ومل            2 عمرن

ــــالـأن جــــ ســــوى                                          ، ــــل وق ــــه قي وا        معنا في
، 

 والرسول هنى عن قيل وقالوا ، ( قيل وقالوا ) هذا حمصول  جيد 
 والعياذ باهلل ،ووبال  ى  دنياهم أذ غايةهؤالء ما استفادوا طول عمرهم قيل وقالوا و 

 ية دنياهم نسأل اهلل العافية الشك واحلرية ،ألن غا
  ل ال الم اأكثر الناس ش اً عند الما  أ

، ال يعرفونه إال بومهـايتهم الـيت يـدَّعوهَنا عقليـات معبودهم عز وجل يبنون عليها عقيدة  لديهمليس ألهنم 
 مل جيدوا حصيلة ،  لاعوااحملك إذا جاءت الساعة وجاء وقت االمتحان و لذلك ف

 ، نسأل اهلل العافيةوا أكثر الناس شسا  فسان
 ،  األمية اليت ال تعرفأمه (  أممهاأنا ذا أموت على عقيدة ) :  يقالحهى م  بعضهم 

 ،  3( أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور ها) :  يقال واآلخر
 رجعاا ملى عقيدة العضا ل ألنها فطرية  
 وام عقيدتهم نظريٌة وامية في الااق    

 ،نظرنا إ  هؤالء وإ  مآهلم وإ  أحواهلم  فإذا
 لنظرام ؟  وندد األةر حشمنهم على : فهل يم ننا أ  نقال 

   أبًدا     يم ن 
 من أقاالهم    ويأخذمثل ا  ء  هالىكل منسا  عاقل   يم ن أ  ي

 علياه سانة الرساال صالى اهلل مانألنها أقاال فاسدة مهناقضاة لايم لهاا أسااس   مان كهااب اهلل و  
   4 وسلم و  من أقاال السلف

                                                

 اإلحاطة والوفيات والشذرات واملرآة والوايف ،: ، واملثبت يف "  يف غفلة: " يف عيون األنباء وطبقات السبسم  - 1
 ، واملثبت يف باقم املراجع ،" طول دهرنا : " يف الوايف  - 2
(  067/  0) والصــواعق املرســلة البــن القــيم  05القــول األول والثــا  إلمــام احلــرمني أيب املعــايل اجلــويجل  الفتــوى احلمويــة الســ ى ص  - 3

 ( . 022/  0) س اجلهمية وبيان تلبي
/  3) و (  005 - 004/  0) ذم السـالم للهـروي ، وشـرح أصـول السـنة لاللسـائم :  وانظر أقوال السل  يف ذم السالم وأهلـه يف  - 4

، واإلبانـة البــن (  016 - 0/012)، واحلجـة يف بيـان احملجــة لقـوام الســنة (  737 - 716،  634 -4/627) و (  533 - 528
، وتأويــل (  352 - 346ص ) ، والــرد علــى اجلهميــة للــدارمم (  008ص ) ، وخلــق أفعــال العبــاد للبخــاري (  391، 0/324)باــة 

ـــة  ـــن تيميـــة (  02ص ) خمتلـــ  احلـــديا البـــن قتيب ـــان (  316 - 314/  07،  337،  336/ 5) ، وجممـــوف الفتـــاوى الب ، وجـــامع بي
 - 82ص ) صــون املناـــق للســيوطم ، وقواعـــد العقائــد للغـــزايل : ظــر أيضـــا  لغــريهم ، وان(  95 - 2/92) العلــم وفضــله  البـــن عبــد الـــ  

 ( . 02 - 5ص ) ، وشرح الفقه األك  للمال علم القاري (  000
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يعـجل إ  هـذا احلـد روحـه مستوحشـة ( أرواحنا يف وحشٍة مـن جسـومنا : )  ال ريب أ  الناخم اذا يقال
 من جسده ال تود أن تـََقرَّ فيه كأمنا يتمنون املوت اآلن ومفارقة الروح للجسد الذي هم يف وحشٍة منه ،

ســـالمة وأن يثبتنـــا وإيـــاكم إذا مل يســـن لـــه عقيـــدة لـــاف اللهـــم إال أن وال نساااأل اهلل العافياااةاإلنســـان  أل 
، ًَ  يسون قلبه ميتا  ألن الذي قلبه ميت يسون حيوانيا  ال يهتم بشمء أبدا 

اإلنسان الذي عنده شمء يف القلب إذا مل يسن لـه عقيـدة فإنـه يضـيع ويهلـك ويسـون يف قلـٍق دائـم  ل ن
 ه ، ال هناية فتسون روحه يف وحشٍة من جسم

 األثر ؟  ذووأمل تر حسن ما حناه أي اتبعه :  يعجل :( األةر كو وحسن ما نحال : )  قاله
  وبأي وسيلة نراه ؟ أننا نرى ذلك :والضااب 
مامئنــني ورسـوله  اهللوأقـواهلم جنـد أن هـؤالء األثـريني إذا قـالوا قـوال  فإمنـا يقولـون بقـول هـؤالء كتـب ناـالع  

 منشرحة  صدورهم ،
ليس  وفرليات ومهيةك فهم على العسس من هذا دائما  يف صراف وقال وقيل وجدٍل ال هناية له أما أولئ
 ، وقلقفتجدهم يف حرية  هلا أصل

 يأخذ كالم اهلل عز وجل ،لسن ما حناه أهل األثر واتبعوه 
 سبحانه وتعا  جيمء كما يليق جبالله ،: يقول  ( 88الفجر )  {وجاء ربك } : يقرأ 
 يستوي عز وجل على العرش كما يليق جبالله ، ( 11األعراف )  {العرش  استوى على} 
له يدان لسنها ليست كأيدي  ( 45اائدة ) {  بل يداه مبسوطتان} 

 املخلوقني ،
 ( . 11الشورى )  {ليس كمثله شيء } ألن اهلل 

 وهسذا يقرأ يف القرآن والسنة نصوصا  والحة بينة ، 
 الهي يقدرونها ما وجدوا م  الخير    واهلل لا خلاا من الهقديرا 

أنا أؤمن بأ  هلل يدين أل  اهلل أةبههما له ول ني أؤمن بأنه   : أي شيٍء يضير ازنسا  مكا قال 
 مثيل لهاتين اليدين   ال عليه ضير ؟ 

 ،  أبداً 
 بل ينشرح صدره يسرتيح من التقديرات اليت ال أساس هلا ، 

كلمة غير ) في اذا الباب ام أريح الناس باً  وأشرحهم صدرًا  ولذلي تضد أال السنة والضماعة
 نفساً ام أال السنة والضماعة ليم عندام مش ال  ( واضحة 

ْر   ونقااال اليــد اجلارحــة ، واجلارحــة ممتنعــة واجلارحــة بعــض  مــن كــل ومــا أشــبه ذلــك :  ل اان نااذاب ناأق ااد 
 نهعب في اذا   وهذا جسم وهذا عرض 
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سبحان اهلل العظيم ، بأن له وجهـا  بـأن لـه عينـا  بأنـه مسـتٍو علـى العـرش بأنـه : ، ونقول  بأن هلل يدا   ن من
 بدو  أ  يقد ر تقديرا   جيمء يوم القيامة بأنه ينزل إ  السماء الدنيا إ  غري ذلك 

لسنا نحن الذين نح م على اهلل بل اهلل اا الذي يح م علينا ولنفسه بما شاء أما نحن فليم لنا 
 الهسليم في اذل األمار    م 

أنا أجزم جزم أنك لو تلوت على أحٍد من العامة حديثا  ( : حسن ما نحال أال األةر : ) ولهذا قال 
 يف صفات اهلل عز وجل جتده يسبح بلسانه ويعظم اهلل بقلبه ويقشعر من ذلك جلده ،
صار أ  اهلل مماةل ل ن لا تقرأل بصفا  اهلل على واحٍد من أال ال الم ما أحم بهذا   يه

عي أنه معقال وتضدل يهعب نفسه   وكاك  للمخلاق ةم يحاول أ  يسلي اذا النص ملى معنًى ي دش
 ماكا نحمله عليه ؟ ماكا يحهمل ؟ : العامي يسبح ويهلل ويمضد اهلل واذا يهعب نفسه 

 واهلل يحهمل في الل ة العربية عورة معاني   أي المعاني يريد ؟ 
 وهسذا وال يقوم بقلبه من تعظيم اهلل مثل ما يقوم بقلب العامم ، حبا عن القرائن

 وهذا أمر  حمسوس وهلذا ما أويت قوم  من جدل إال للوا ، أبدا  ، 
   1مكا أخذ  النصاش على خااراا سلم  تسلم يا أخي من كل شيء وتعظم اهلل حش تعظيمه 

أجسام اآلدميني كما يوجد عند بعض الناس وال محتاج أنك تتسلم يف ذات اهلل كأنك تشر ح جسما  من 
 اآلن ،
 ال يقال م  اهلل ككر أو أنثى ؟ : حهى مني رأي  في بعض الناس يقال  يعني

 أعاك باهلل ملى اذا الحد نسأل اهلل العافية   
 ازنسا  واهلل ليم في قلبه تعظيم هلل عل وجل  

 اهلل ككر       أقم  ليل على أ  : واا يفرت اذا الفرت تضدل يقال 
 ال اهلل واحد أو مهعد  ؟ : مك  قل 

هذا مجاعة فإذا أراد اإلنسان { نحن نزلنا } ، (  2الحجر ) { إنا نحن نزلنا الذكر } : واهلل عز وجل يقول 
السالمة فليدف هذه األشياء يدعها ما أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء ؟ ما أنت بالنسبة لألرض ؟ ما 

 ار ؟ أنت بالنسبة لألشج
لست بشمء تتسلم يف خالق السماوات واألرض بأشياء ما تسلم  ا عن نفسه وال حتدث  ا رسوله 

 عليه الصالة والسالم وال قاهلا من هم أحرص منك على اخلري وأشد تعظيما  اهلل الصحابة ،

                                                

 ،  002ارجع إ  كالم يُستب مباء الذهب لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف شرح حديا النزول ص   -  1
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ن ينلل ربنا ملى السماء الدنيا حين يبقى ةلث الليل اآلخر فيقال م: ) ال لما قال الرسال 
  بماكا ف ر الصحابة ؟ ال ف روا كيف ينلل وكيف يصعد أو  1( يدعاني فأسهضيب له      الخ 

 ف روا مهى نسه ل اذا الاق  با سه فار والدعاء والس ال ؟ الثاني أو األول ؟ 
 الثا  وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصالة والسالم منهم ،

 يصعد وكي  صعد ،  ما أراد الرسول أن يفسروا كي  نزل وم 
أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة  ذا اجلزء من الليل الذي يقول اهلل فيه من يدعو  ؟ من يسألجل ؟ من 

 يستغفر  ؟ 
 فالمهم أ  الااجب علينا أيها األخاة أ  نعرت عما قاله أال ال الم في اذا كله  

 نهم أعلم باهلل أم اهلل ؟أأ: نقال ام عندام شيطنة وعندام جدل   بسيطة  ب لمةونحن نحاجهم 
 على طول حط عليهم خط  أ ر من هامهم إ  أ امهم كفرة ،! أعلم  حنن : م  قالاا
 اهلل أعلم ،:  وم  قالاا

 كذا وكذا وكذا ، : ماذا قال عن نفسه ؟ ، قال عن نفسه :  نقال
 اقبلوا هذا ، :  نقال

 ؟الليغ يمين ويسار  تحاولا ماكا ل
وأنزلنا إليك الذكر } (  82النساء ) { يريد هللا ليبين لكم } وّلح وبني وكالمه أبني السالم  وجل عزواهلل 

  ( . 11النحل ) { لتبين للناس ما نزل إليهم 
 ن   والرسال عليه الصالة والسالم مبي   نمبيش فالقرآ  

ط كيف نلبم كيف ندخل  كيف نه ا   نبالأ  يبين اهلل لنا كيف بحالٍ  من األحاال و  يم ن أبًدا 
    الرسالة تبدة الهي ايةم يدد البيا  بأسما ه وصفاته كيف ننام كيف نسهيقظ 

 مكا لم نعرف اهلل ما عبدنال ومكا عرفنال فيضب أ  نعرفه كما وصف نفسه   نحن
مــا ذكــره املؤلــ  ممــا يشــري إليــه يف اخــتالف أصــحاب النظــر فهــذا يصــدنا عــن ســبيل اهلل  أمااا أ  نحاااول

 عدنا كثريا  ،ويب
 بأي شيء ي ا  حسن ما نحال كي األةر ؟   مك

وعاادم القلااش والحياارة كاال اااذا ركااا  الاانفم ا نبساااط الصاادر  انوااراحطمأنينااة القلااب  باتباااد اآلةااار
   سمعنا وأطعنا:  يقالا ماجا  وهلل الحمد فيما نحال كو األةر 

****************** 
 فإناهام قد اقهدوا بالمصطفى     – 31

وصحبه فاقانا  باهاذا وكفى                     
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  ، أي أهل األثر :(  إنهمف: ) قاله 
 ظاهرا  وباطنا  ،  فاتبعوهوهو حممد عليه الصالة والسالم  ( :قد اقهدوا بالمصطفى : ) قاله 

كما قال   ،(  121آل عمران )  {صراط  مستقيم  فقد هُديير إلى}  ومن اتبع املصافى عليه الصالة والسالم
 ،(  18الشورى )  {وإنك لتهدي إلى صراط  مستقيم }  :تعا  

 ( . 31النساء ) { قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا } اهلل له  حملبةومن وفق لذلك فقد وفق 

 ( . 88الزمر ) { على نور  من ربه أفمن شرح هللا صدره لإلسالم فهو } صدره  شرحومن وفق لذلك فقد 

فإذا وفقت التباف الرسول عليه الصالة والسالم يف العقيدة والقول والعمل والفعل والرتك فقد وفقت لسل 
 خري ،

  عليه  ونادلضاللا يعلم الملاك وأبناء الملاك ما نحن فيه ) : ون رر  ا مًا ما قاله بعض السلف 
 اهلل أكبر   ( بالسياف 

 أال الدنيا من أنعم الناس ؟   للا سأ
 ،امللوك  وأبناءامللوك : لقالوا 

  واشرح صدراً وأادأ نفساً وأسرف باً   ل ن أال العبا ة أنعم من ا  ء
 مع اهلل واهلل معهم ،  دائما   ، يف قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم ألنهم مهصلا  باهلل عل وجل

 يف الدنيا واآلخرة ، فهم أنعم الناس
 ،( عليه بالسيوف  جلادلونالو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه ) :  ولهذا قال

 ، منهم  أنعملسن امللوك إذا أخذوا مبثل ما أخذ به هؤالء صاروا 
إمــام  عــادل : ســبعة يظلهــم اهلل يف ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه : ) وهلــذا قــال النــيب عليــه الصــالة والســالم 

 . 1( ،،،،  وشاب نشأ يف طاعة اهلل
   ( العا ل في معاملة اهلل وفي معاملة عبا  اهلل : ) فبدأ به  ء السبعة بازمام العا ل 

 االقتداء بالرسول عليه الصالة السالم فيه كل اخلري ،:  المهم أننا نقال
 احرش على اتباعه خااراً وباطناً في العقيدة واألقاال األعمال واألفعال والهروك   

   فإنك تفعله عبادة  وتقربا  إ  اهلل عز وجله على سبيل الهعبد ل ن ما فعل
فـإن مـن النـاس مـن يفعلـه حملبتـه للرسـول عليـه الصـالة والسـالم ال للتقـرب وما فعله   على سبيل الهعبد 

   إ  اهلل به يفعله ليس على أنه عبادة
 ول ن أل  الرسال يفعله فيحب ما فعله الرسال فقط   تعبداً  
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أن اإلنســان إذا أحـب شخصــا  جتـده يقلــده وإن كـان ال يعتقــد أن يف ذلـك عبــادة  وتقربـا  إ  اهلل عــز كمـا 
 وجل ،

ومن ة مش كا  ابن عمر رضي اهلل عنهما كا  يههب  آةاار الرساال علياه الصاالة والساالم حهاى فاي غيار 
ة والساالم ليباال فياه األمار العبا ية حهى أنه كا  يهحرى الم ا  الذي نلل فيه الرسال عليه الصال

 في الطريش فينلل ويبال  
 خالفه فيها أكثر الصحابة رضي اهلل عنهم  : ل ن اذل القاعدة   يقال شيخ ازسالم 

لقــم النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم مؤمنــا  بــه  مــنكــل ) صــحب الرســول مــن هــم ؟  :( وصااحبه : )  قالااه
 ،  1( ومات على ذلك 

 ،واحدة  طبقة  عنهم طبقات ليسوا  اهلل رلمنعلم أن الصحابة  ولسن
ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد } : كما قال تعا  

 . ( 12الحديد ) { وقاتلوا وكالً وعد هللا الحسنى 
وف قال له عليه عبد الر ن بن ع فناز ح  إن الرسول عليه الصالة والسالم قال خلالد بن الوليد ملا 

مد  بلغال تسبوا أصحايب فوالذي نفسم بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا  ما )  :الصالة والسالم 
 ،  2 (أحدهم وال نصيفه 
 ، الذي يعت  من السابقني لإلسالم عوفوبني عبد الر ن بن  إسالمه الذي تأخرففرق بني خالد 

 ،يف كل شمء طبقات يف العلم طبقات اهلجرة  يفطبقات أن الصحب طبقات يف الصحبة  : المهم
 أفضل من أبي ب ر    أحدجد ا   ي
{ إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا }  الذي يتلى إ  يوم القيامة في القرآ على صحبهه نص اهلل  أل 

 ( . 12التوبة ) 

ال صلى اهلل عليه له م  الرسالمعية الخاصة المعية له وأةب  له أةب  اهلل الصحبة  اهلل أكبر
   3وسلم 
 الذي اخهارل أبا ب ر   اهلل عنه رضيبن الخطاب عمر بال شي ةم يليه 

 ونحن نوهد اهلل عل وجل أ  أبا ب ر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة  
أشد الناس أمانة ألننا نعلم لو كان الرجل يريد اخليانة ما و  عمر لو  أحد أبنائه أو أحد قومه لسنه 

 على هذه األمة فأدى األمانة رلم اهلل عنه حياًّ وميتاًّ ، أمني  
                                                

( النســت علــى النزهــة  – 049، وخنبــة الفســر ص (  7/  0) قبــل موتــه علــى اإلســالم ردة علــى الصــحيح ، انظــر اإلصــابة  ختلــل وإن - 1
لزكريــا (  509ص ) ة العراقــم فــتح البــاقم بشــرح ألفيــو لألبناســم (  486/  2) الشــذا الفيــاح مــن علــوم ابــن الصــالح و كالمهــا البــن حجــر 

 األنصاري ،
 ، (  2541) ومسلم (  3471) أخرجه البخاري  - 2

 ، 246الفرقان بني أولياء الر ن وأولياء الشياان ص   -  3
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ونعلم أنه أصدق الناس فراسة ألنه و  عليهم من هو خري الناس بعده فالنيب عليه الصالة والسالم كان 
ودائما  يقرتن اسم هذين ( جئت أنا وأبو بسر وعمر ) و ( ذهبت أنا وأبو بسر وعمر : ) دائما  يقول 
 الرسول عليه الصالة والسالم ، الرجلني باسم

وهلذا شاء اهلل سبحانه وتعا  حبسمته أن يسون هؤالء الثالثة قرناء يف احلياة ويف املمات فقبورهم يف 
 مساٍن واحد ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجٍل واحد وهذه هم امليزة والفضيلة ياهلل من فضلك ،

 أ  الصحب يخهلفا   : المهم 
ا فضل ال أحد يساوي الصحابة يف  كل حال  ل ن على  ،الصحبة أبد 

 ، أحد فيهايواركهم  الصحبة   يم ن أ 
 في العلم ربما ياجد من الهابعين من اا أعلم من بعض الصحابة  

فإن الرجل األعرايب لو جاء إ  الرسول صلى اهلل عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة 
  يأت  إ  املدينة للتعلم ال شك أن من التابعني من هو أعلم منه ،وانصرف إ  قومه ومل

الصالة والسالم م  ازيما  به   تاجد في غير الصحابة  ول ن الصحبة الهي اي رؤية النبي عليه
  

شــاء اهلل ونســأل اهلل أن مييتنــا  إنمسعــا  وطاعــة   نقنــع  ــذا : نقــول للمؤلــ   :( فاااقن  بااذا وكفااى )  هقالاا
 ،عليه 
 ،وصحبه  صلوات اهلل وسالمه عليهأي باتباف آثار املصافى  :( بهذا  قن ا: ) قاله 
  ، ومهياتمعقوالهتم اليت هم وعن وعن جمادالهتم عن أهل النظر كفى عن كل شمء   :( وكفى ) : قاله 

صاحة ماا علياه أاال أكبر  ليال علاى بطال  ما عليه أال النظر و  علىففي اذين البيهين أكبر  ليل 
 أعلم   واهلل  األةر 
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 األسئلة
 ؟  1(  من كان على ما أنا عليه وأصحايب: ) أ  يقصد الحديث ( وصحبه : ) في قاله : الس ال 
علـى أنـه إذا كـان فاي ناص صاريح  ماا( عليـه أنـا وأصـحايب ) يعـجل نعم   ل ن الااو للضما  : الضااب 

هذا احلـديا املهـم أن لفظـه مـن حيـا د م  مكا أجمعاا عليه   ربما يقص أصحابه على شمء فهو حق
 هو محتمل الوجهني ، 

 الفرق كم وصل عد اا ؟ : الس ال 
 الفرق اآل  الهي عدواا أوصلااا ملى ةالع وسبعين ل ن به لف  : الضااب 

حهااى منهاام ليضعلااا  فااي بعااض الفاارق ليضعلااا  الرجاال المخااالف فااي مسااألة واحاادة مخالفاااً فااي 
 يء  المنهج واذا في النفم منه ش

إ  أن الــثالث وســبعني فرقــة غــري معلومــة لنــا ومحتمــل أهنــا قــد حصــلت اآلن وقااد كاااب بعااض العلماااء 
 واذا القال أولى   ومحتمل أهنا مل حتصل وأهنا ستأيت

ألنك إذا رجعت إ  مـا مشـى عليـه الشـارح ر ـه اهلل وغـريه يف تعـداد الفـرق وجـدت أن بعضـها ال يصـح 
 ذه الفرقة ،أن يُعد فرقة جتد واحد من ه

 ما يعد اذا منهضاً مسهقاًل  من اجلهمية خال  يف مسألة من املسائل :  مثالً 
كما أنه في مسا ل الفرود تضد بعض الحنابلة يخالفا  ماذاب ازماام أحماد ملاى ماذاب الواافعي 

 أو غيرل  
 بأنهم خرجاا بذلي عن الحنبلية ؟ : فهل نقال 

     
 ؟ ( جملة غير واضحة ) هللة بالنسبة للضهمية والمع: الس ال 
كل من انهسب ملاى القبلاة فهاا معادو  مان   أن بعضهم يعت  كـافرا  نعم   م  من كفر منهم : الضااب 

بعاااض السااالف أخااارة الضهمياااة مااان ااااذا وقاااال م   لســـن قـــد يفعــل فعـــال  يســـون كــافرا  ،أمااة ازجاباااة 
 الضهمية وم  اسهقبلاا قبلهنا وكبحاا كبيحهنا فليساا منا   

كلمـة غـري ) هـل الفائـدة ذكـر النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم ما الفا دة افهراق اذل الطاا ف ؟ : لس ال ا
  غري معلومة ؟: إذا قلنا ( كلمة غري والحة ) أن حنذرها ( والحة 
    الفائدة أن منشم على منهج الرسول وأن جنعل كل ما َخَلَ  ذلك فهو مرفوض    : الضااب 
  ا أيضا  يؤيد ما كان عليه ؟العلم   : الس ال 

                                                

حـديا حسـن غريــب مفسـر ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه وصـححه العالمـة األلبـا  يف سلســلة : وقـال (  2640) أخرجـه الرتمـذي  -  1
 ( .  0348) برقم (  334/  3) ديا الصحيحة األحا
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حنـن اآلن العلم بها نعم أل  الويء   يأعرف حسانه م  بمعرفاة ضادل ل ان قاد   نعلمهاا : الضااب 
نعلم طوائ  ال شـك أهنـا خارجـة لسـن هـل أننـا نقحـم أنفسـنا حـ  نلجئهـا إ  تـتم ثـالث وسـبعني ؟ أو 

ا يأيت فيما بعد ؟ وإذا أردنا أن نعد رمبا نعد أكثـر نقول مثال  عرفنا اآلن عشرين فرقة والباقم قد يسون فيم
 ؟بهح يم العقل في نصاش الصفا  العلماء الذين قالوا : من ثنتني وسبعني ،    السؤال 

إهنم مل يوفقوا للصواب ونعلم أهنم ما أرادوا سوءا  لسن هذا فضل اهلل يؤتيه من : ا  ء نقال : الضااب 
ننا نعلم حسن نيتهم وأهنم يقصدون اخلري فيسونون ممن اجتهد فأخاأ يشاء ، لسن هم الذي يشفع هلم أ

 فلو أجر ، 
من األحا يث نمرل  : ) أ  نثب  اللفظ والمعنى   وقد قال الم لف  أهل السنةقررنا  حنن: الس ال 

 ؟  أال يدل على قول املفولة( كما قد جاء 
   جاءت ملعا  ، ما جاءت ألفا   بال فهم ألفا( منرها كما قد جاءت : ) ال ، إذا قال : الضااب 

، على  (  11األعراف )  {استوى على العرش } ، معىن ، فإمرارها كما جاءت يقتضم إثباهتا لفظا  ومعىن 
 جاء  بلفٍظ  ال  على المعنى كالم املؤل  جاءت للفجل 

 مك  نثب  اذا اللفظ وما  ل  عليه من المعنى      
 ؟  ين محسمون بعقوهلمهل حنسم بتسفري الذ: الس ال 
 ،  نحن ككرنا في باب ح م المرتد أنهم مكا أن روا كفرواال ، ما حنسم : الضااب 

 يف اللغة العربية فإهنم ال يسفرون ،وم  أوشلاا نظرنا فإ  كا  للهأويل مساٌغ 
  فإن التأويل الذي ال مساغ له يف اللغة العربية مبنزلة اإلنسار ،وم  لم ي ن له مساغ 

 كل شمء يؤولونه يف هذا الباب يأتون عليه بشبه من اللغة العربية ،  لسن
 مبعىن استو  ،    تأويلهم :  مثل

 : واسهد لهم بالبي  الموهار 
قد استوى ب ْشر  على العـراق          

 ،                                               
         1من غيـر سيٍ  أو دٍم مهراق  

 ، 

                                                

والعـز  212والـرازي يف أسـاس التقـديس ص (  084/  0) والنسـفم يف تبصـرة األدلـة  95البيـت اجلـويجل يف ملـع األدلـة ص  هـذا ذكـر - 1
 ، 001ص  اإلجيازبن عبد السالم يف اإلشارة إ  

 ، (فاحلمد للمهيمن اخلالق : ) ه وزاد في 226والقالم عبد اجلبار يف شرح األصول اخلمسة ص 
 ،والتوحيد دل العله لمن رسائل (  206/ 0) ويف املختصر يف أصول الدين 

 ، ( قد استوى عمرو )  : ولسن فيه 297واإلجيم يف املواق  ص 
 ،(  051/  3) اجلرجا  يف شرحه له  يتعقبهومل 

 ، ( بشر قد استو  على العراق ) : بلفجل ولسن ( املختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق املرسلة 
 ،  النسبةوكلهم ذكروه جمهول 

 أنه منسوب إ  األخال ، (  073/  2) ياء لإلحولسن ذكر الزبيدي يف شرحه 
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    هم لالون يف هذا الشمءل ن على كل حال 
أن العقول متناقضة فقد أوجب شمء : للاجه الراب  في مبطال ا سهد ل بالعقل  بالنسبة: الس ال 

أن كما أن العقول تفهم النصوص فهم خمتل  فريجع إ  العقل الذي ُوف َق : أ  يقال  وثنعه أقران ،
 عقول يُرى ،،،،،، ؟للصواب فيُـَرج ْح بني ال

هم أيضاُ ال يرو  أ  النصاش  ل  على ما اقهضهه عقالهم اآلخرون املخالفون نعم ل ن : الضااب 
  يرجعا  ملى النصاش يلتفتون إ  النصوص أصال  ، ال تظن أهنم كمثلك يرجعون إ  النصوص ، 

    عندهم ما أثبته العقل من صفات اهلل ثبت وما نفاه فهو منفمأصاًل   
 إن العقول إذا اختلفت عندنا فنحن نرجح ننظر األصوب ونأخذ به ؟ : ل ن ام يقالا  : الس ال 
 كل واحد منهم يرى أن العقل دل: الضااب 

  على هذا فبأي عقل نرجع إليه ؟ 
   إ  األقرب إ  الصواب: الس ال 
      فاسد عقلك يقول ، الصواب عندي الذي أنا : يقول هذا ألن يصري ما  ،ال : الضااب 
 ؟( غري والح : ) الس ال 
إنــه الشــمء : إنــه جسـم ، حــ  لــو قلنـا : إنـه جســم ، األصــل مـا نقــول : ال ، ال ، مــا نقــول : الضاااب 

 إن اهلل يف جهة ،: ، وال نقول  1إنه جسم : قائم بنفسه ، ما نقول 
 ؟ ( مجلة غري والحة ) الرسول عليه الصالة والسالم أفصح اخللق :  الس ال
نعــم هـذا بالنســبة للرسـول والــح أنـه مــا قـال خــالف ذلـك ، لســن هـم الســالم هـم الصــحابة :  الضاااب

 اإلنسان إذا نقل اإلمجاف عن الصحابة لسان نقل اإلمجاف صحيحا  ،
 ؟  ور  كم بي  يسمي النبي صلى اهلل عليه وسلم بالمصطفى أ  ينهقد بذلي:  الس ال

                                                                                                                                       

 وأرجع هذا القول إ  اجلوهري ، 
 ، ! مل ينسبه ألحد (  2385/  6) للجوهري  الصحاحويف 

 ،(  557ص ) وجعله حمقق ديوانه لمن ما نسب إليه وليس من أصل ديوانه (  447/  6) وانظر لسان العرب البن منظور 
إذ الـذين قـالوا ذلـك ; أنه مل يثبـت أن لفـجل اسـتوى يف اللغـة مبعـىن اسـتو  ( : ) 046/  5) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموف الفتاوى 

 :عمدهتم البيت املشهور 
 من غري سي  ودم مهراق                                                                    مث استوى بشر على العراق                 

إنه بيت مصنوف ال يعرف يف اللغة وقد علـم أنـه لـو احـتج : ومل يثبت نقل صحيح أنه شعر عريب وكان غري واحد من أئمة اللغة أنسروه وقالوا 
وذكـر عـن ; إ  صـحته فسيـ  ببيـت مـن الشـعر ال يعـرف إسـناده وقـد طعـن فيـه أئمـة اللغـة  حبديا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم الحتـاج

هـذا مـا ال تعرفـه : سـئل اخلليـل هـل وجـدت يف اللغـة اسـتوى مبعـىن اسـتو  ؟ فقـال : قـال ( اإلفصـاح ) اخلليل كما ذكره أبـو املظفـر يف كتابـه 
 ،( عرف من حاله فحينئذ  له على ما ال يعرف  ل باطل  وال هو جائز يف لغتها وهو إمام يف اللغة على ما; العرب 

 ، (  608،  551وما بعدها ،  515،  011،  51/  0) بيان تلبيس اجلهمية  -  1
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قل الحمد هلل } ،  ( 13ص )  {وإنهم عندنا لمن الُمْصطرفرْينر األخيار } : ده ال ، اهلل قال يف عبا:  الضااب

وعباده الذين اصافى هم الرسل ، كما قال تعا  ،  ( 12النمل ) { وسالٌم على عباده الذين اصطفى 
فات الصا) { سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،  وسالٌم على المرسلين ،  والحمد هلل رب العالمين } :   

122 – 128 . )  
 ؟ ( مجلة غري والحة ) يا شيخ يعجل السلمة ذي السابقة شرط :  الس ال
قـال رسـول : )  ير ملاى أ  بعاض النااس بادل ماا يقاالال ، ال ، حنن ال نشري إ  هذا ، نش:  الضااب
قــال : )  فلااا قاال،    تخااهص باألنبيااء و  بالرسال: والصافاة قلناا ( قـال املصــافى : )  يقاال( اهلل 

ل ن مما ألنه اآلن ينقل قوال  محتج به واالحتجاج بالشمء إذا كان من رسول اهلل ل ا  أولى ( رسول اهلل 
 ، أ  يثنى على النبي في مقام الخبر يثنى على أنه المصطفى أو أنه مقهفى اذا ما فيه شيء

 :ولهذا قال الم لف 
                  رابااااااااخاه جااااااااء الااااااااادي  أنااااااا اعلااااااام

               راوااااار الباالمقهفااااى خياااا النبااااي عاااان                                                          
        

( املصـافى )  على لفاظ( املقتفى )  أل  المقام مقام اتباد فاخهار لفظ( عن النيب املصافى )  ما قال
 بة النظم  ةم م  الناخم أيضاً قد يضطر ملى أ  يعبر بهذل العبارة لصعا 

 : ولهذا قال الحريري في الملحة 
ـــــ ـــــل   ز  ـوجائ                 يف صـــــنعة الشـــــعر الصَّ

              يصـــرف الشـــاعر مـــا ال ينصـــرف أن                                          ،
، 

 فاصف الوعر بأنه صلف واا صحيح  
 ؟ ( ن غير توبيه م) أال الهفايض المفاضة أ  يدخلا  في قاله : الس ال 
      يقصدونهم في اذا القال ام معطلا  ول نهم   يعطلا  عند الناس وم  فهم : الضااب 

   1معطلة ألنهم عطلاا النصاش عن معنااا 
 ل نهم عطلااا عن معنااا ما جعلاا لها معنى كالمعهللة ؟: الس ال 
عنى يعني يقطعا  بالنفي ا  ء   يقطعا          المعهللة ينفا    يقالا  ليم لها م: الضااب 

 بنفي و  مةبا  يفاضا    
بالنسبة للقسم الخامم من الهعطيل   ما الر  على قالهم بأ  اذل المل ة مل ة وعدم : الس ال 

 القبال يحهضاا بذلي     ؟
نعم يحهضا  بذلي في مسألة الاجا  والعدم والنفي وازةبا  ليم من باب تقابل : الضااب 

 العدم والمل ة اذل بإجماد العقالء من باب تقابل النقيضين   
 ؟ (   يسم  ويسم  ) ل ن يضات الاصف جدً  : الس ال 
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 نعم ول ن   يقبل أ  ي ا    ماجا  و  معدوم  : الضااب 
  : مثال ما لم ير  نفيه و  مةباته فيه  ليل يدل على نفيه : الس ال 

   جا           

 ؟ (  اإخاص ) 
   ( كالم غير واضح )         لم ينف نفم الصفة : الضااب 
القسم الخامم من المعطلة وام الذين   يثبها  الويء و  ينفانه أو ليساا مثل : الس ال 

 الضهمية القسم الثالث الذين أن روا األسماء والصفا  ؟
ازةبا  فقط و  ين رو  النفي ل ن ا  ء ين رو  ازةبا           ا  ء أن روا: الضااب 

 والنفي جميعاً   يقالا    ياصف بإةبا  و  نفي   
 مك  من المرتبة الرابعة من المعطلة   المرتبة الرابعة يثبها  و  ينفا  ؟ : الس ال 
صف ب ذا ومنهم الطاا ف األرب  لهم مةبا  ل ن منهم من يثب  لي النفي ويقال   يا : الضااب 

 من   يثب  النفي   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 026 

 األول الباب
 معرفة اهلل تعالى في

            واجب على العبيد أول – 38
             بالهسديد ازله معرفة                   

            
 :  اهلل قسما   معرفة
 منا ، املالوبوهذا هو  ، معرفة وجا  ومعاني – 1
 مستحيل ،  ألنهوهذا غري مالوب منا    ومعرفة كنه وحقيقة – 8

 ؟ تعرف حقيقة كاته وحقيقة صفاته : تعرف اهلل مثال :  قا للا قال : يعني 
 ،مستحيل  إ  ذلكوليس مالوب منا والوصول  ذلكال ، ال نعلم  :ل ا  الضااب 

 بالمعاني    الصفا فالمطلاب مك  معرفة الذا  بالاجا  ومعرفة 
 حقيقة فهذا مما   يعلمه م  اهلل عل وجل   أما معرفة ال نه وال

 ال بد فيه من هذا التسديد ، قال الم لف في معرفة اهلل فصار
 على اإلنسان أن يعرف اهلل ،  واجب أول :( أول واجب على العبيد : )  قاله

 ة اهلل ،فهو النظر والتدبر املوصل إ  معرف لغريهاملراد أول واجب لذاته ، وأما أول واجب  :وقالاا 
املعرفـة فيسـون النظـر  وهـمأول ما جيب على اإلنسان أن ينظر فإذا نظـر وصـل إ  غايـة :  قالاا فالعلماء

 ،  أول واجب لغريه ، واملعرفة أول واجب لذاته
 ،  1 إن النظر ال جيب ال لغريه وال لذاته : العلموقال بعض أال 

ن جمبــول عليهــا وال جيهــل اهلل عــز وجــل إال مــن ، واإلنســا 2 بااالفطرةأل  معرفااة اهلل عاال وجاال معلامااة 
 اإلنسان إ  فارته لعرف اهلل دون أن ينظر أو يفسر ،  رجعاجتالته الشياطني ولو 

 ،  3 (كل مولود يولد على الفارة ) : اهلل عليه وسلم  صلىقوله  و ليل كلي :قالاا 
 ، 4 (جتالتهم الشياطني خلقت عبادي حنيفا  ، فا إ ) : وقوله سبحانه يف احلديا القدسم 

يولـد علـى  اإلنسـان، فأول ما يولد  الصارف عن مقهضى الفطرة حا ع وار  على فطرة سليمة فصار
مسلمة ما عبد غري اهلل ، وحينئذ  بيئةالفارة ولو ترك ونفسه يف أرض برية ما عبد غري اهلل ، ولو عاش يف 

 ،تسون عبادته هلل 

                                                

 – 415/  7) ومذهب أهل السنة واجلماعة هو أن أول واجب على املسلـ  هـو الناـق بالشـهادتني انظـر درء تعـارض العقـل والنقـل  - 1
 2) وبيـان تلبـيس اجلهميـة (  348 – 331/  06) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة (  66 – 3/  9( )  357/  8( )  464
 ، 78 – 77وشرح العقيدة الاحاوية ص ( وما بعدها  042/  0) واالستقامة ( وما بعدها  470/ 
 ية املعرفة وموق  املتسلمني منها للدكتور أ د بن سعد الغامدي ،وكتاب فار (  440/  8) درء تعارض العقل والنقل  - 2
 ، (  0309) أخرجه البخاري  - 3

 ، (  2865) أخرجه مسلم  -  4
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، لسن إذا عـاش يف بيئـة كـافرة فإنـه  الفطرة والبيئةومها :  شيئينهلا  ماملقو إذا عاش يف بيئة مسلمة يسون 
أو  يهودانـهفـأبواه ) : عليـه هـذا املـانع لفارتـه مـن االسـتقامة ، لقولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم  محـدثحينئذ 

 ،( ينصرانه أو ميجسانه 
هــل هــم فســروا  اآلن، وهلــذا عــوام املســلمني  معرفااة اهلل عاال وجاال   تحهاااة ملااى نظاار فااي األصاال مك 

 مبقتضى الفارة ؟  عرفوهونظروا يف اآليات السونية واآليات الشرعية ح  عرفوا اهلل أم 
ودقــق وتعمــق  نمعــأإذا نظـر و  –بــاهلل  والعيــاذ –وال شـك أن للبيئــة تــأثريا  ، مـا نظــروا بــل إن بعــض النـاس 

 ، وتناع رمبا يهلك 
 ، 1 (املتناعون  ن هلك املتناعون هلكهلك املتناعو : )  وسلمكما قال صلى اهلل عليه 

 معرفة اهلل  : أول واجب : إذن ما قاله املؤل  أن  : فالصحيح
 إنه واجب ، : فال نقول  :النظر  أما

جيب عليه النظر لو كان إميانه فيه شمء من الضع   فحينئذنعم لو فرض أن اإلنسان احتاج إ  النظر 
 ،ظر فحينئذ ال بد أن ينمحتاج إ  التقوية 

أولم ينظروا في ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء وأْن عسى أن يكون }  : قال تعا  ولهذا

 ،  ( 584اأعراف ) { قد اقترب أجلهم فبأي حديث  بعده يؤمنون 
  ( . 22المؤمنون )  {أفلم يدَّبروا القول } : وقال 

  ( . 82ص )  {ا آيته كتاٌب أنزلناه إليك مبارك ليَّدبرو} : وقال تعا  
 فإكا وجد ازنسا  في ميمانه ضعفاً حينئٍذ يضب أ  ينظر   

 ،  ضا  وازيرا ا ر ل ن   ينظر اذا الناخر من تاوية الضدل والمعا
ما جيعله  اإليراداتيسون مآله الضياف واهلالك يورد عليه الشياان من  م  نظر من اذل اللاوية ألنه

 زاوية الوصول إ  احلقيقة ، ولسن ينظر من يق  حريان ، 
 يقول من الذي خلقه ؟  النظر إ  الشمس هذا املخلوق السبري الوهاج  :فمثاًل 

 خلقه اهلل عز وجل ، 
 من الذي خلق اهلل ؟  : فيقول 
والسـالم أمرنــا أن ننتهـم إذا قـال لنـا الشــياان  الصـالة، يقـول خلقـه اهلل ويسـست ، ألن الرســول عليـه  ال

 ،؟ لنقاع التسلسل من خلق اهلل 
 فمعرفــة اهلل مركــوزة وإالأن النظــر ال محتــاج إليــه اإلنســان إال الضــرورة كالــدواء لضــع  اإلميــان  : الحاصاال
 بالفار ،
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 أي بالصواب ،  : (معرفة ازله بالهسديد : ) الم لف  وقال
 اهلل عل وجل ؟  معرفةل ن ما اا الطريش ملى 

 قلنا بالفارة قبل كل شمء ،  :الطريش 
ي ملى معرفة صافا  الخاالش ههدتعالى وأ  له خالش   وم  كا    ي ربهفازنسا  مفطار على معرفة 

 ول ن يعرف أ  له خالقاً كامل من كل وجه   على الهفصيل 
 العقل   : الهي تاصل ملى معرفة اهلل الطرق  ومن

إذا كان القلب سليما   من هذا  – ملى كاته بالنظراألمار العقلية فإ  العقل يههدي ملى معرفة اهلل 
 فيستدل به على وجود املنعم ،  نعمةفينظر إ  ما بالناس من  –الشبهات 

ما وجدت ينظر إ  إمهال اهلل عز وجل  فلوالهألنه لوال وجود املنعم ما وجدت النعم وعلى ر ته 
فاطر ) { ظهرها من دابة ولو يؤاخذ هللا الناس بما كسبوا ما ترك على } للعاصني فيستدل به على حلم اهلل 

11 . ) 

ما ترك على  –أن يؤاخذهم على أعماهلم  – فلو أراد اهلل أن يؤاخذه ،ألن أكثر الناس على السفر 
  ،ظهرها من دابة 

 على عظم اخلالق ،،،،، يدلننظر يف السماوات واألرض فنستدل به على عظم اهلل فإن عظم املخلوق 
 ،  وهسذا
ادعوني } وجل ،  عزالدعاء ، فنعرف  ذا وجود اهلل وقدرته ور ته وصدقه اهلل تعا  بإجابة  نعرف

شديد العقاب ، وأنه من  اهللأخذ اهلل للسافرين بالنسبات واهلزائم تدل على أن (  22غافر ) { استجب لكم 
 من شاء ، ينصرعلى أن اهلل  تدل، ونصر اهلل ألوليائه  اجملرمني منتقم

****************** 
          ر اظياواحد   ن بأنه – 33

                  و  شبه و  وتير له                
                

 ،يف ذاته وصفاته وأحسامه السونية والشرعية  :(  واحد: ) قاله 
 وال شفيع له وال وزير ، لهال نظري  فها واحد في كاته

 ،بإذنه لسمال سلاانه بل ال أحد ال يشفع عنده إال  عينهيأيضاً  وواحد
 فال يعبد إال هو عز وجل وال يتأله إال إليه ،  في ألاايهه واحدوكذلك 

حبــه وتعظيمــه كلــه هلل فــال محــب إال مــا محبــه اهلل وال يرلــى إال مبــا يرلــى اهلل  اإلنســانوجيــب أن يعــرف 
 ،ما كرهه اهلل ويبغض ما أبغضه اهلل عز وجل ، فيوحد اهلل بالقصد والعبادة  ويسره

ــة  الصــفاتال لــيس لــه نظــري يف صــفاته ال الصــفات املعنويــة و  كااذلي واحااد فااي صاافاتهو  اخل يــة ال الذاتي
 الالزمة وال الفعلية املتعلقة مبشيئته ،

 ،يعجل املماثل واملشابه : النظري  : (  نظير له : )  قاله
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 عا  املتماثلني أو املرتادفني ،  بابفال شبه من  وعليه
      : 1 الواعر كقال

 2فألفى قوهلا كذبا  ومينا  
    3 والمين معنااما واحد وم  اخهلفا في اللفظ ال ذب

 وم  اخهلفا في اللفظ    واحدوالنظير والوبيه معنااما 
 واذا من باب الهاكيد اللفظي   

، ال نظـري السـابقة  الثالثـةللوجـوه  (  مثال ) األولى أ  نعب ار بقالناا سبق لنا أن  : (و  شبيه : )  قاله
 وأفعاله ، صفاتهله يف ذاته وال شبيه له يف ذاته وكذلك ال شبيه له يف 

واجعل لي وزيراً من أهلي ، هارونر }  : ومنه قوله تعا  عن موسى، املعني : الوزير  :( و  وتير ) : قاله 

 . ( 32 – 82طه )  {
    4 المعاونة: واي  الم اترةمأخاك من   اا المعين : فالاتير 

 له أحد يعينه    ليمفاهلل تعالى 
 ( . 28يس ) { إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون } ألنه قادر على كل شمء 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال يملكون مثقال ذرة  من } : هلل تعا  إ  هذا املعىن يف قوله اوقد أشار 

  {رض وما لهم فيهما من شرك  وما له منهم من ظهير ، وال تنفع الشفاعة عنده إال بإذنه السماوات وال في األ

 ( . 83 - 88سبأ ) 
بااالقطر    ماكلااا ألاايم انااك مال  ااة ماكلاا  بحفااظ أعماال بنااي آ م   ومال  اة : قااال قا ال  فاإ 

 الضااب ؟ فما  وا ذامال  ة ماكلا  بالنبا    مال  ة ماكلا  بالحفظ العام لبني آ م   
 ،بلى ، هذا موجود  :نقال : فالضااب 

  م ؟  استعانةلسن هل وكلهم اهلل تعا  
وهلل املثل  –يف الدنيا  امللككال واهلل ، لسن وكلهم اهلل بذلك ليبني عظمته وكمال سلاانه كما أن 

، أما  أحاطتهم امللوك يف الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم لسن ،له من يتو  شئون مملسته  –األعلى 
سبحانه وتعا  وأن له  مدبراهلل عز وجل فال ، إمنا فعل ذلك سبحانه ليظهر عظمة ملسه وسلاانه وأنه 

                                                

بـن منـذر ،  هو عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلم نصرا  ، وهو أول مـن كتـب بالعربيـة يف ديـوان كسـرى ، تـزوج هنـدا  بنـت النعمـان - 1
ق هــ ، وقـد ابعـد النجعـة ابـن تغـري بـردي ملـا اختـار أن وفاتـه يف  35ووشى به أعداء له إ  النعمان فسجنه وقتله يف سجنه باحلرية حنو سنة 

 ، اإلشــتقاق البــن(  2/89) ، األغــا  أليب الفــرج (  72ص ) ، معجــم الشــعراء للمرزبــا  (  249/  0) النجــوم الزاهــرة ! هـــ 012سـنة 
،  وجعلــه ابــن ســالم يف الابقــة الرابعــة مــن كتابــه طبقــات (  439ص ) شــعراء النصــرانية قبــل اإلســالم للــويس شــيخو (  207ص ) دريــد 

 ،    (  37ص ) ، وقارن ما يف كتاب سؤاالت أيب حا  لألصمعم يف فحولة الشعراء (  0/037) فحول الشعراء 
 وقدمت األدمي لراهشيه ،: ، وصدره (  227/  0) الشعر والشعراء البن قتيبة  - 2
 ،(  84/  2) جنعة الرائد لليازجم  - 3
 ،(  489/  2) نفس الصباح للخزرجم  - 4
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 {وما يعلم جنود ربك إال هو }  وجل مبا شاء عزثلون بأمره ويسلفهم تمي جنودا  ال يستعني  م ولسن جنود  

الدنيا بل جنود تظهر  م عظمته تعا  وكمال  يفامللك  كجنودلسن ليسوا جنودا  يعينون   ( 31المدثر ) 
 .سلاانه 
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 فصل
 في بحث أسما ه جل وعال

                               كذاتاااااه قديماااااة   هافاتااااااص – 31
                           ة عظيماااااااااااااةاهاااااااااااااااباة هاما ااااااااااااااأس                             

                              
 ،  (قديمة ) : مبتدأ ، واخل   :(  صفا : ) قاله 
 قدمية ، كذاتهصفاته حال كوهنا  : حال يعجل  :( كذاته ) : قاله 

 :  1 يعني ما يهصف به الماصاف واي بالنسبة هلل عل وجل ةالةة أقسام:  الصفا 
  كاتية  صفا  – 1
   فعلية  وصفا  – 8
 خبرية   وصفا  – 3

 ،  2ا  الثابتة هلل أزال  وأبد  املعاهم صفات  :الذاتية  الصفا 
 وهم كثرية ،واحلسمة إ  غري ذلك  والعزةاحلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر :  مثل

 فهذل صفا  كاتية   تسمى صفات ذاتية 
 كاته   تفارقألنه مهصف بها أت ً  وأبًدا   

 يفعلها ، هم اليت تتعلق مبشيئته إن شاء فعلها وإن شاء مل  :الفعلية  الصفا 
ـــزول إ  الســماء الــدنيا ، االســتواء علــى العــرش :  مثاال ــاد ، ، والن بتوبــة  والفــرحواجملــمء للفصــل بــني العب

علــى الســـافرين  والغضـــب، والضـــحك إ  رجلــني يقتـــل أحــدمها اآلخـــر كالمهــا يـــدخالن اجلنــة ، التائــب 
 والرلى للمؤمنني وما أشبه ذلك ، 

 صفا  فعلية   تسمى اذل 
 فعله وفعله يهعلش بمويئهه   من  ألنها

 ا  ، ئشيفشيئا   حتدثل ن اذا القسم من صفا  اهلل   آحا ل حا ةة 
 فإنه أزيل أبدي ،  وأما جنم الفعل

يـزل وال يـزال فعـاال  مل يـأت وقـت مـن األوقـات يسـون اهلل تعـال معاـال  فيـه  ملفجنس كون اهلل فعـاال  أزيل 
 فعاال  ملا يريد سبحانه وتعا  ، فإن اهلل مل يزل وال يزال  ،عن الفعل 

  ة ةاي الهي ت ا  حا  آحا لل ن ناد الفعل أو 
بعــد خلــق العــرش ، النـــزول إ   ألنــهاالســتواء علــى العــرش نــوف مــن أنــواف الفعــل وهــو حــادث ، :  فمااثالً 

 غري حادث ؟  أوالسماء الدنيا نوف من أنواف الفعل ، هل هو حادث 

                                                

 ، 218 – 217انظر كتاب الصفات اإلهلية للشيخ العالمة السلفم حممد أمان اجلامم ر ه اهلل تعا  ص : ملزيد من الفائدة  -  1
 ، 77مسألة القرآن البن عقيل ص  -  2
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، ألنـه إذا فعـل العبـد  حـادثالدنيا ، الرلم نوف من أنواف الفعـل وهـو حادث كان بعد أن خلق السماء 
 غضب اهلل عليه ،  الغضبفعال   يقتضم الرلى رلم اهلل عنه إذا فعل فعال  يقتضم 

    1 (األفعال ا خهيارية ) اذل تسمى الصفا  الفعلية   وربما تسمى 
 ( . 22القصص ) { يخلق ما يشاء ويختار وربك } ألن هذه األفعال تتعلق مبشيئة اهلل واختياره ، 

 أ  كل صفة فعلية فإنها حا ةة الناد أو الفر  ل نها قديمة الضنم   اعلماا
اخل  ، ليست من املعـا  املعقولـة بـل أننا نعتمد فيها على جمرد : يعجل  :صفا  خبرية : الثالث  القسم

 ،  املدركة بالسمع اجملرد
 الصـفاتبعـاض وأجـزاء كاليـد والوجـه والعـني والقـدم واإلصـبع هـذه نسـميها بالنسبة إلينـا أ مسماهاونظري 

مــن نــوف آخــر صــفة  صــفةاخل يــة ألهنــا ليســت معــىن مــن املعــا  ، فاليــد غــري القــوة ، القــوة معــىن واليــد 
 ،والوجه كذلك  ،مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء ، فاليد بعض منا أو جزء منا 

  ، 2 إهنا جزء أو بعض : ل ن بالنسبة هلل   نقال
 ،  بالنسبة ملى اهلل   نفياً و  مةباتاً  تر أل  البعضية والضل ية لم 

 وما أشبه ذلك ،  3 يتجزأ وال ينقسم الإن اهلل واحد  :ولهذا نقال لمن قال 
 هذه ألفا  بدعية ،  : نقال

أعلــم بــاهلل مــن أصــحاب  النفــم ؟ هــل أنــت أعلــم بــاهلل مــن اهلل ؟ هــل أنــت  ــذامــن قــال لــك تصــ  اهلل 
 رسول اهلل ؟ 

 إنه ال يتبعض وال يتجزأ ،  :قال واحد منهم قط  ما
 فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه ، 
 !! وال أحد يتصور أن اهلل يتجزأ ح  تنفيه أتركه 

 مثل هذا السالم ،  ينفى إمنا
   أما ولم يقله أحد   لا أ  أحًدا قاله 

 له عني ودف عنك ال يتجزأ وال يتبعض ، يد وله وجه و  هلل : فقل
 أحد تعبدك  ذا ؟ 

اما أحد   ،تعبدك  ذا  أبد 
  قالاا في اهلل منه   يهبعض و  يهضلأ : ما قال اهلل 
  في اهلل منه يهبعض ويهضلأ   قالاا: و  قال 

                                                

 ،( جامع الرسائل واملسائل ) وهم موجودة يف ( رسالة يف الصفات االختيارية ) انظر رسالة يف هذا النوف من الصفات بعنوان  - 1
 ،(  264،  91/  2( )  49 – 46/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 2
 ،(  47/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 3
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ويعقوب واألسباط وما  قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق} : بل قال 

   .{ أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد  منهم ونحن له مسلمون 
  ( . 811البقرة )  {هللا ال إله إال هو الحي القيوم } : وقال 

 ( . 8 -1اإلخالص )  {قل هو هللا أحد ، هللا الصمد } : وقال 
  ،اء لنا سماها أبعاض وأجز مأن الصفات اخل ية هم اليت  : فالحاصل

 منها بعض أو جلء   : بالنسبة هلل ما نقال  ل ن
الهي  المبهدعةمةبا  البعضية أو الضل ية أو نفي البعضية أو الضل ية بالنسبة هلل من األلفاظ  أل 

 يضب على ازنسا  أ  يهحاشااا   
 آخر تا د عن الذا     شيءغير كاته  اهللونحن ن من بأ  يد اهلل غير كاته وجه 

  ه باجهه سنن ر أ  يعبر اهلل عن نف و 
 ( . 83الرحمن )  {ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام }  : كما قال تعا 

 اهلل تعالى قديمة    وكا 
 ، ( هو الذي ال ابتداء له )  :والقديم عندام 

 ليس هو القدمي يف اللغة العربية ،  :المه لمين  عندفالقديم 
 ، ( ولو كان حادثا   غريهما سبق )  : القديم في الل ة العربية

  ( . 32القمر ) { حتى عاد كالعرجون القديم }  :قوله تعا  :  ومنه
ا موجود ، دائما  ، يعجل ( هو الذي مل يسبق بعدم : ) كما سبق   والقديم عند المه لمين  وأبد 

 تنقسم ملى اذل األقسام الثالةة ولها عدة أقسام واذا تقسيم   الصفا 
    مقيدةصفا  اهلل سبحانه وتعالى كلها كمال سااء كان  مطلقة أو : الثاني  الهقسيم

 فما كا  كماً  محضاً فها مطلش    .1
 ،  كلها كمال  ل نوما كا  كماً  في حال  و  حال فها مقيد  .2

 ،اخللق والرزق والسالم وما أشبه ذلك :  فمثالً 
 ،  به على ازطالق اهللفياصف  ، اذا كمال مطلش

 ،إن اهلل متسلم رازق خالق وما أشبه ذلك :  فيقال
ا  فإنه   يضات مطالقه على اهلل في حال  و  حال كما ً وما كا     ،وإمنا يوص  به مقيد 

 واخلديعة واالستهزاء والسيد ،  املسر:  مثل
 ، اهلل به م  على وجه ال مال  ياصفاذا ي ا  كماً  في حال ونقصاً في حال   فال 

 ،اإلطالق  سبيلال جيوز أن تص  اهلل باملسر على :  مثالً فاملسر 
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    حرام اذا، إن اهلل ماكر  :  وتقال
 ، ألنه يفهم من كلي النقص والعيب

  فإ  الم ر عند ازطالق صفة قدح وكم 
  ي ا  صفة مدح  المقابلةل نه عند 

 إن اهلل ميسر مبن ميسر به وبرسوله ، :  فهقال
  دح يعني أنه أعلى من م ر أعدا ه كمال وم  صفةوانا صار الم ر 

 فال بأس    ال مالكذلي مكا وصف  الم ر بما يدل على 
) { ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين } :  كما قال تعا ،  ( اهلل خري املاكرين : ) أن تقول :  مثل

 أنفاا3  ).  
ل ن  ازطالقخداد على سبيل ال   يضات أ  تصف اهلل بأنه خا د أو من صفاته وكذلي الخداد

  يضات أ  تصفه به على سبيل المقابلة 
 خادف املنافقني أو خادف من خيدعه ،  أوإن اهلل تعا  خيدف املنافقني :  فهقال

 ألنها في اذل الحال ت ا  صفة كمال   
 أ  تصفه بها على سبيل ازطالق    يضاتو  

 ألنها تحهمل معناً صحيحاً ومعناً فاسداً  
و   مطلقااً     فإنه   يدخل في صافا  اهلل أباًدا   ما كا  نقًصا : الثالث من الصفا   لقسما .3

 ، مقيًدا
 كاخليانة ، 

  فإنها   تدخل في صفا  اهلل ألنها كم وقدح ب ل حال  
 ،  1 (ال ختن من خانك : ) قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  ولهذا
 ،  2 (رب خدعة حلا: ) وقال 
 ،اخلدعة يف حملها وهو احلرب يف  فأذن

 ،وهنى عن اخليانة يف حملها 
 ،  (من خانك  ختن ال : )فقال 
 ،وقد خانك من قبل فال ختنه فيه  بشمءتمنك إنسان ائ فإذا

                                                

ـــو داود حـــديا حســـ: وقـــال (  0264) أخرجـــه الرتمـــذي  - 1 (  2597) والـــدارمم (  04998) وأ ـــد (  3545) ن غريـــب ، وأب
 ، 4231وصححه العالمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الصحيحة برقم 
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 ،  أل  الخيانة وصف كم على ازطالق
 جيوز وهو قول باطل ،  ال وهذا ( اهلل من يخا  خا ) : العامة  خاأو ذا نعرف 
 صحيح ، فهذا ( اهلل بمن يخدد خدد : ) لسن لو قال

 :مم ن أ  نقال أ  الصفا  بالنسبة هلل عل وجل على ةالةة أقسام مك  
 فهذه يوص   ا على سبيل اإلطالق ، كمال محض    صفا  .0
 ، كماال  فال يوص   ا إال مقيدة يف احلال اليت فيها   كمال في حال  و  حال    صفا  .2
 وص   ا مالقا  ، فال ي نقص على ازطالق   صفا  .3
مكا كاا   ا سامال اناك فرق بين األساماء والصافا  فاي ااذا البااب ؟ بمعناى أ  : قال قا ل  فإكا

 مهضمناً لنقص فإنه يسمى به اهلل في حال ال مال ؟ 
 ال ،  :الضااب 

 سن كماله ، أي البالغة يف احل(  122األعراف ) { وهلل األسماء الحسنى } :  تعا  قال يف األمساء اهلل أل 
 ،ال يسمى اهلل تعا  باسم يتضمن نقصا ولو يف بعض األحوال  وحينئذ
 مع أن اهلل خي  عنه بأنه متسلم ويوص  بذلك ،  باملتسلمال يسمى اهلل  ولهذا
  ،( اغفر يل  متسلم يا ) ما تقول يف ول ن
 اهلل باإلرادة لسن ال يسمى مريد ،  ويوص 

ول فقط أنها ال مال المطلش ما تهضمن كماً  ونقصا في حال األ القسماألسماء الحسنى من ف
  مطلش  كمال و  حال بل اي  

 لسن الصفات كما سبق، والدليل على كلي وصف اهلل تعالى بأنها حسنى
 ، وإثباهتامبعىن أهنا حق جيب اإلميان  ا (  ةابهة)  ( : ل ةابهةؤ أسما)  قاله
 الصفات وأكملها ،الشتماهلا على أحسن : ( عظيمة  : )قاله 

 :اهلل سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه  وأسماء
و  بحال  الاجالأسماء اهلل سبحانه وتعالى كلها حسنة   فليم فيها نقص باجه من : األول  الاجه

 من األحاال   
األعراف ) {  وهلل األسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون} : قال تعا  

122  . ) 

هو هللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان } : وقال تعا  

 ( . 81 – 83الحشر )  {هللا عما يشركون ، هو هللا الخالق البارئ المصور سبحان هللا عما يشركون 

 من الاجال   جهبا فاصفها باسم الهفضيل   فليم فيها نقص 
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صاافاته أو  ماانأساماء اهلل مهضاامنة لصافاته ف اال اسام ماان أساماء اهلل مهضاامن لصافة : الثاااني  الاجاه
    صفههأكثر بحسب أنااد الد لة وكلي أل  كل اسم من أسماء اهلل فها موهش من 

 فالر ن متضمن للر ة ، واخلالق متضمن للخلق ، 
ثر حسـب مـدلول هـذا االسـم أو حسـب أنـواف الداللـة ، فـأك لصـفةإن كـل اسـم متضـمن  :ونحن نقال 

 أو أكثر حسب مقتضى الداللة ،  صفتنيقد يدل االسم على صفة أو 
 اخلاّلق من أمساء اهلل ،  :فمثاًل 

 ، ويهضمن قدرة ويهضمن خلش علماً الخلش يهضمن 
 ، بالتمه والقدرةفها  ال على الخلش بمقهضى ما ته و ال على العلم 

خيلـق وهـو ال يعـرق اخللـق ؟  كيـ ال ميسـن أن خيلـق   دهزم اخللق العلم والقدرة فمن ال علـم عنـال نْ ألن م  
 لعي  ؟  قدرة عنده ال خيلق وكي  خيلق وهو  ومن ال
 اخلــاماصـنع لنـا مســجال  وهـو إنسـان عنــده املـواد : إنسـان قيـل لــه  :ل اام ماثاًل بازنسااا   نضاربونحان 

أن يصـنع  ميسـنه علـم ال يـدري كيـ  يركـب املسـجل فهـذا ال وعنده قدرة ونشاط وذكاء لسـن لـيس عنـد
ــه  شــمء فهــذا ال  يعمــلشــلول مــا يقــدر ماملســجل لعــدم العلــم إنســان آخــر مهنــدس ودارس ويعــرف لسن

 يستايع عمل املسجل لعدم القدرة ، 
 : صفا   ةالعتضمن ( ق الخال  ) فاسم اهلل  مك 
  الخلش  - 1
  والعلم  - 8
 لقدرة   او  - 3
هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا } : قال اهلل تعا  عز وجل  وهلذا

لتعلموا أن هللا }  :فقال  ( 18الطالق ) { أن هللا على كل شيء  قدير ولتعلموا أن هللا أحاط بكل شيء  علما 

 .{ على كل شيء  قدير 

 ولوالكل شمء قدير وأن اهلل قد أحاط بسل شمء علما ، بذلك لتعلموا أن اهلل على   أخ ناكميعجل 
 علمه وقدرته ما خلق السماوات واألرض ،

 السالم على مسألة الذات ؟ ، : (كذاته : )  قاله
 باملعىن املراد  ا ،  ةكلمة مولد :الذا   أصل

   1 كا  وصفا    المرا  بها النفم كلمةأل  المرا  بها عند القا لين  
 ،يعجل نفس اإلنسان  اإلنسان فذات

                                                

 ، 70احلدود األنيقة لألنصاري ص  - 1
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  ( الذا  ) ا سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه ب فاهلل
   ( النفم ) ا منما عبر عن نفسه ب

  .{ ويحذركم هللا نفسه } : فقال 

اائدة )  {تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك }  : وقال عز وجل عن عيسى

554  ).  
 ،  1ة صاحب مبعىن :الذا  في الل ة العربية  وأصل

 ،  قدرةذات علم ، ذات :  فيقال مثالً 
 ،ذات مجال ، وما أشبه ذلك :  للمرأة ويقال
 تضاف ملى صفة    (  ةصاحب) بمعنى ( كا  ) فهي 
  المه لما  من كانها تضاف ملى صفة وجعلااا اسماً للماصاف  نقلها
 قائم بنفسه فهو ذات ،  موصوفكل :  فقالاا
 ، يعجل ذات األلوهية أصل ذات اهلل:  فمثالً 

  ( الويء القا م بنفسه ) ملى (  كا ) : فنقلاا كلمة 
  وقطعال عن ازضافة 

 ، أي بأهنا قائمة مقام النفس بهذا المعنى العربولم ت ن من كالم العرب و  يعرفها 
 معناه علم صفة وذات موصوف ،  نإذ:  قالاا، ( ذات علم ) :  ل ن ام لما قالاا

 ، ( صفاته )  و( اهلل ) بدل من :  فقالوا( ذات ) وصوف نالق عليه اسم امل:  فنقال
 ،  2 الذات والصفات:  قالاا
 ، تقبلوا هذا  العلماءأن  يعجل   مواحة في ا صطالحلسن 

    3 األفعالكا  وصفا    صفا  الذا    صفا  : وصاروا يقالا  
 ،  وم  فهي في األصل ليس  من كالم العرب

 ،أربعة  أوأي هلا معا  مخسة  ككرناوسبش أ  
   1 الذا  بمعنى النفم أ ل ن الخمسة بناًء على اصطالح المه لمين 

                                                

 ،(  5/  5) لسان العرب البن منظور  - 1
 ، 225والرد على املناقيني ص  78ملشرقيني البن سينا ص انظر مناق ا - 2
 ،  255، خمتصر العلو للحافجل الذهيب ص  279اجتماف اجليوش اإلسالمية البن القيم ص  - 3

 مع أن لفجل الذات وردت يف عدة أحاديا وإثباهتا هلل تعا  ، 
مل يسـذب إبـراهيم عليـه السـالم إال : ) ى اهلل عليـه وسـلم أنـه قـال ما رواه البخـاري مـن حـديا أيب هريـرة رلـى اهلل عنـه عـن النـيب صـل: منها 

 ،( ثالث كذبات ، اثنني منهن يف ذات اهلل عز وجل 
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معااني وأوصاافاً  تهضامنال أسماء اهلل تعاالى مواهقة أو غيار مواهقة بمعناى أنهاا اال : الثاني  الاجه
 أو   تهضمن ؟

 منها ، الصفة اليت اشتق  يتضمناسم منها  كلأهنا تتضمن   :  الضااب
 يهضمن صفة واي األلااية   ( اهلل ) حهى اسم 
 ،  أعالم  الة على صفة اهللفأسماء 

 ولا  أنها تهضمن معنى لم ت ن حسنى   
 معنى صار  أسماًء جامدة   معنى لها    تهضمنألنها مكا لم 

 يأتيها الحسن ؟  فأينومكا كان  أسماًء جامدة   معنى لها   
 بأهنا حسىن أي بالغة يف احلسن كماله ، واهلل عز وجل وصفها 

 ،  ما من اسم م  ويهضمن صفة وقد يهضمن صفهين أو أكثر مًكا
 ي ا  عن طريش ا لهلام يعني من باب   لة ا لهلام    األكثرل ن تضمنه الصفهين أو 

 ،اهلل  أمساءاخلاّلق ، من :  مثالً 
 ،صفة اخللق  يهضمن
 ال خلق إال بعلم وقدرة ،صفة العلم والقدرة إذ  ويسهللم

علاى الاذا  اااي    لهاهالمبحاث الثااني ويعبار عنااه باأ  أساماء اهلل أعاالم وأوصااف   فباعهبااار  ااذا
 البحث    اذاأعالم وباعهبار   لهها على المعاني اي أوصاف   ويهرتب على 

 ال اي مهباينة أو مهرا فة ؟ :  ةالثاً 
  ، هي مهرا فةأما باعهبار   لهها على الذا  ف:  نقال

   واا اهلل عل وجل  واحدألنها  ل  على شيء 
    2 وأما باعهبار   لهها على المعنى فهي مهباينة

 منها معنى غير المعنى في ا سم الثاني   اسمأل  ل ل 
 اا المهرا ف والمهباين ؟ وما

 ، 3 متعدد اللفجل متحد املعىن:  المهرا ف
 ،  4 متعدد اللفجل واملعىن:  والمهباين

                                                                                                                                       

 ،(  31/  0) انظر بيان تلبيس اجلهمية  - 1
 ،(  071/  0) بدائع الفوائد البن القيم   - 2
 ، 329معجم املصالحات العربية ص  - 3
 ، 86 معجم املصالحات العربية ص - 4
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 ،  مخهلف والمعنىمهباين   أل  اللفظ مخهلف فحجر وإنسان 
 مهرا ف   أل  اللفظ مهعد  والمعنى واحد  وبشر وإنسان 

  :، الر ن ، الرحيم ، امللك ، القدوس ، ،،،، اخل  اهلل
 على شمء واحد ،  تدل ألنها ، مهرا فة( اهلل ) على    لهها باعهبار

 ، مهباينةعلى معناه  كل واحد منها  وباعهبار   لة
 ؟ 1 ال أسماء اهلل عل وجل محصارة بعد  معين معلام أو  : الراب   المبحث
 ليس  محصارة   ال ، :  الضااب

 ، و  يم ن حصراا
 املشهور حديا ابن مسعود يف دعاء الغم واهلم ،  احلديالقوله صلى اهلل عليه وسلم يف 

ا مـن خلقـك أو بـه نفسـ مسيـتأسألك بسل اسم هـو لـك : ) قال  ك أو أنزلتـه يف كتابـك أو علمتـه أحـد 
 ، 2 (عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب ونور صدري ،،،،،، اخل  الغيباستأثرت به يف علم 

 ، ( أو استأثرت به يف علم الغيب عندك  ) : فالوااد قاله
ه فـال ميسـن الوصـول إليـه ، ألنـه لـو به ، ومـا اسـتأثر اهلل بـ اهللأن من أمساء اهلل ما استأثر  واذا يدل على

 مستأثرا  به ،  يسنأمسن الوصول إليه مل 
 استأثرت به يف علم الغيب عندك ، :  ولهذا قال

 ، محصارة و  يم ن حصراا اهللفإك  ليس  أسماء 
وتساعين اساماً  تساعةم  هلل ) كيف نضم  بين اذا وبين قاله صلى اهلل عليه وسلم : قال قا ل  فإكا

 ؟   3 (ااا  خل الضنة من أحص
 ، الحديث الثاني   يدل على الحصرأن هذا :  الضااب

 أن من أمساء اهلل تسعة وتسعني امسا  إذا أحصيتها دخلت اجلنة ،  وهو ومنما يدل على حصر معين
 تسعة وتسعني اسم  من أمساء اهلل فإنك تدخل اجلنة ، أحصيتإذا :  يعني

 ات أعددهتا حلمل الباحاء ، عندي عشر سيار  : لو قلت:  ونظيرل
 عندك إال عشر ؟   ليسهل معىن ذلك أنه 

 ،  ال

                                                

/  0) وبـدائع الفوائـد البـن القـيم (  486 – 482/  22) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (  569/  6) الفتاوى الس ى   - 1
071 – 070  )، 

 ، (  3714) أخرجه أ د  - 2
 ( . 2677) ومسلم (  2585) أخرجه البخاري  -  3
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بأهنـا معـد ، حلمـل الباحـاء ، وفيـه سـيارات أخـرى معـدة حلمـل اخلشـب معـدة  خصـتلسن هذه العشـر 
 وحلمل األمتعة ، الرجالحلمل 
 أن مثل هذا التعبري ال يدل على احلصر ، :  فالمهم

 من اذا ال الم مكا قلنا منه   يدل على الحصر ؟  الفا دةما : فإكا قال قا ل 
حـ  يـدركها  والسـنةالفائدة من أجل أن يبحا املسل  عن هذه األمسـاء مـن الستـاب :  قلنا:  الضااب

 ، 
   وم  ل ا  النبي عليه الصالة والسالم يسر اا لنا سر اً ونسهريح 
    ل ن من أجل أ  يبهلي اهلل ازنسا  الحريص من غير الحريص

 الويء حهى يصل مليه    عنالحريص اا الذي يبحث 
صـعبا  محتـاج إ  مراجعــه وإ   كـانإن كـان الشـمء سـهال  أخذتـه وإن  :  وغيار الحاريص ااا الاذي يقاال

 حبا فال حاجة ،
 ال يسمى بها غيرل ؟ : الخامم  المبحث
 أن من أمساء اهلل ما ال يسمى به غريه ، :  الضااب

 أحدا   ذا االسم ، ال على سبيل إرادة املعىن وال غريه ،  تسممسن ال مي( اهلل : )  مثل
 كذلك ، ( الر ن ) 

 ،  1 به غريه وال يوص  به غريه يسممأن    يضات:  قال العلماء
 الزم للراحم هذه ال تسون إال هلل ، وص األلوهية والر ة الواسعة الشاملة اليت هم  أل 
  والاصافية فإنهاا العلمياةا ماا يقصاد بأساماء اهلل مان الد لاة علاى بقية األساماء فهاي م  قصاد بها أما

 ممناعة   
  وم  قصد بها مضر  العلمية فليس  ممناعة 

احلسمـة فيـه وال  معـىنومل نقصـد فإذا مسينا شخص بـاحلسم أو احلسـيم  فالح م والح يم من أسماء اهلل
 ،    فهنا   بأس بهمعىن احلسم 

  ( الح م )من اسمه  وفيهم( يم ح ) وفي الصحابة من اسمه 
 ،  يضاتفهذا   املعىن الذي اشتققنا منه هذا االسم  وم  قصدنا بذلي

 أل  اذا من خصا ص أسماء اهلل اي الهي يرا  بها ا سم والاصف   
 فإنه جا ل و  ي ير ا سم   ( صالح ) رجاًل با  سميناولهذا مكا 

 م ، لَ جمرد عَ ( صاحل ) وإمنا مسينا  –الصالح وصفه ب أي – ألننا لم نقصد بذلي الهلكية
                                                

 ،(  72/  0) اجلامع ألحسام القرآن للقرطيب   -  1
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 هل ألنه سامل ؟ (  سلمان) لو مسينا شخصا  بـ  وكذلي
 ،( سليمان )  وكذلك( سلمان ) الناس ومع ذلك نسميه  أتعسال ، قد يسون من 

 ،جمرد علم فقط أنه إذا مل يقصد املعىن يف االسم فإنه جائز :  فالمهم
لاام يساام  بااه  بماااهلل تعااالى تاقيفيااة أو لنااا أ  نساامي اهلل عاال وجاال ااال أسااماء ا: السااا س  المبحااث
 نفسه ؟ 

 : قال السفاريني رحمه اهلل تعالى 
****************** 

                                ش تاقيفياةحفي ال ل نها – 31
                                                             ةايااااااااااااااة وفابااااااااااااذا أ لاااااااااااا اانااااااااااااال             

                                       
 ،    وجلأمساء اهلل عز  أي :( ل نها ) : قاله 
 أي يف القول احلق الصحيح ،  :( في الحش ) : قاله 
 ، 1 أي موقوفة على ورود الشرف  ا : (ة يتاقيف)  :قاله 

 ،لشارف هو الذي يتوق  إثباته أو نفيه على قول ا:  والهاقيفي
 لنا أ  نسمي اهلل بما لم يسم به نفسه    يضاتفهي تاقيفية   

 م  األسماء ليس  تاقيفية بل اي قياسية   : بعض العلماء يقال 
 أنها تاقيفية   : والصحيح 

 :و ليل كلي من األةر والنظر 
م والبغي بغير الحق وأن قل إنما حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلث} : فقوله تعا  :  األةر أما

 . ( 33األعراف ) { تشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 

 حراما  ، مل يسم به نفسه هذا من القول عليه بال علم ، فيسون اهللاسم من أمساء  وإثبات
)  {كل أولئك كان عنه مسؤوالً وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد } : تعا   وقال

 ،(  32اإلسراء 

 وإثبات اسم مل يسم اهلل به نفسه هلل من قفو ما ليس لنا به علم ،
من العدوان أن يسـم  يعدونفألن اسم املسمى ال يسون إال مبا وصفه لنفسه وإذا كان الناس :  النظر أما

 ذلك عدوانا  يف حق اخلالق من باب أو  ، نكو اإلنسان مبا مل يسم به نفسه أو مبا مل يسمه به أبوه فإن  
 ( . 122األعراف )  {وهلل األسماء الحسنى } : أن اهلل قال  :من الدليل النظري :  ةانياً 

 يف احلسن كماله ،  البالغة:  الحسنى

                                                

وريـاض اجلنـة بتخـريج أصـول السـنة (  071/  0) وبـدائع الفوائـد البـن القـيم (  26/  5) جممـوف فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة   -  1
ولوامـع األنــوار البهيــة  06والقواعــد املثلـى للشــيخ ابــن عثيمـني ر ــه اهلل تعــا  ص  61البـن أيب زمنــني حتقيـق عبــداهلل بــن حممـد البخــاري ص 

 ، (  025 – 024/  0)  للسفاريجل
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؟ قد تسميه باسـم تظـن أنـه حسـن وهـو  احلسنوأنت إذا مسيت اهلل باسم فهل عندك علم أنه بلغ كمال 
   أ  نسمي اهلل بما لم يسم به نفسه   يضاتواذا أيضاً  ليل عقلي يدل على أنه    حبسنسيئ ليس 

 ،  نظريا عقليا  ودليالن  شرعيا  دليالن : أ لة أربعة فهذل
                           (  بذا أ لة وفية لنا)  :ولهذا قال الم لف 

 قيفية ، تو  بأهناالقول : إليه  املشار :( لنا بذا ) : قاله 
 أي كافية وافية باملقصود ،  :( أ لة وفية ) : قاله 
 س  مباحث في أسماء اهلل عل وجل   فهذل
 ال الصفا  كاألسماء تاقيفية ؟  طيب

 ،سبق لنا القول يف هذا  : الضااب
 : الصفا  ةالةة أقسام وذكرنا أن 

 كمال محض     – 1
 محض    ونقص – 8
 ، وكمال في حال  و  حال – 3
   ،يوص  اهلل به   :المحض   مالفال

 وال على اإلطالق ،   النقصحال  يفيوص  اهلل به   ال : المحض والنقص
 توقيفية وهلذا ممسن أن نشتق من كل فعل من أفعال اهلل صفة ،  كاألمساءفليست  إذن 
 السحاب ،  مزجمإن اهلل  : فنقال
يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خالله وينزل من  ألم تر أن هللا يزجي السحاب ثم يؤلف بينه ثم} : لقوله 

)  { السماء من جبال  فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه أن يذهب باألبصار 

 ( . 13النور 

 ميسر به ،  مبنإن اهلل تعا  ماكر :  ونقال
 ( . 32األنفال ) { ويمكر هللا وهللا خير الماكرين } : لقوله

 مستهزا مبن يستهزا به ، 
)  {إنما نحن مستهزؤون } : ملا قالوا  ( 11البقرة )  {هللا يستهزئ بهم }  : لقوله

 ( . 55اقرة 

 خادف من خيدعه ، 
 ( . 118النساء )  {إن المنافقين يخادعون هللا وهو خادعهم }  : لقوله

 ، ،،،  وعلى اذا فقم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 043 

 األسئلة 
 ؟ (ساتر   يا : )الناس  ما ح م قال بعض:  الس ال
 هم لو أخ وا خ ا  لقلنا صحيح ، :  الضااب

 .(  122األعراف )  {فادعوه بها }  :وجل يقول  عزفاهلل ، دعاء ( يا ساتر ) : لسن إذا قالوا 
 ، ال يتص   ا إال هو  اليتفال يدعم اهلل تعا  إال بأمسائه احلسىن أو بالصفات 

  كي  خي وا  ا ؟:  الس ال
 ما قصدهم اخل  ،:  أقال:  الضااب
 إن اهلل ساتر فهذا صحيح ،:  لا قالاا

 ، فألاف السرت إ  اهلل ،  1( من سرت مسلما  سرته اهلل : ) الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال  أل 
 ، ل ن مكا   ع ْالأ بها فإنه   يدعى م  باسما ه أو بصفاته الهي   يهصف بها م  اا

اللهم منزل الستاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهـزمهم ) لرسول عليه الصالة والسالم قول ا:  مثل
 ، فدعا اهلل عز وجل بالصفات اليت ال يتص   ا إال هو ، 2( وانصرنا عليهم 

 ال المنهقم من أسماء اهلل عل وجل ؟ :  الس ال
 ،  منتقممن اجملرمني  فهو المنهقم ليم من أسماء اهلل ونصفه على سبيل الهقييد:  الضااب

   ل ن   على سبيل ازطالق 
   على سبيل ازطالق  ليمل ن بأنه ذو انتقام يعجل صاحب انتقام  ل ن نصفه

 إنك أنت ذو انفعال ، ذو انفعال يعجل معناه محصل منك انفعال ،:  ولهذا لا قل  لي
 كثري يف القرآن ،  ( 132األعراف ) { فانتقمنا منهم }  و  شي أ  اهلل يحصل منه انهقام

 ل ن أ  نسميه المنهقم على ازطالق اذا   يضات   
 ؟ ( يا منتقم انتقم يل من فالن : ) والذي يدعو فيقول :  الس ال
 ، ( يا عزيز يا ذا االنتقام ، انتقم يل من فالن : ) ال تقل هسذا ، قل : نقول :  الضااب
الناار اال اااا : لصافا  ؟ يعناي كياف نعاارف ؟ ماثاًل الضاابط فاي الهفرياش بااين األساماء وا: السا ال 

 اسم أو صفة ؟ 
 ، ( ما دل على معىن  وذات : )  وا سم، ( ما دل على معىن : )  الصفة:  الضااب

 ما  ل على معنًى وكا  فها اسم   
 وما  ل على معنًى فقط فها صفة   

                                                

 ( . 2581) ومسلم (  2301) أخرجه البخاري  -  1
 ( . 0742) ومسلم (  2814) أخرجه البخاري  -  2
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 اذا الفرق   
 األمساء ؟ النور دل على معىن  وذات وما أحلقناه ب:  الس ال
 النور ليس من األمساء ، :  بعض العلماء يقال:  الضااب

 النور من أمساء اهلل ،:  بعض العلماء يقال
 ل ن ما ور  بهذا اللفظ النار من أسما ه  

  .(  31النور ) { هللا نور السماوات واألرض }  : بل ور 
 من أين أتاا بها   يا نار النار   اذل   أ ري : ل ن اناك بعض المطافين يقالا  

، ألـيس معناهـا  1( يسذب ثالث كـذبات يف ذات اهلل : ) يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :  الس ال
 ؟ ( يف نفس اهلل ) 

ال ، ال ، يف ذات اهلل يف جهتـــه أو يعـــجل أو يف حقـــه أو مـــا أشـــبه ذلـــك ، ألنـــه مـــا كـــذب يف :  الضاااااب
  ؟ نفس اهلل ، كذب يف الشمء املتعلق يف اهلل

 ذكرت أقسام الصفات ، التقسيم األول والتقسيم الثا  ما الفرق بني التقسيمني ؟ :  الس ال
 الهقسيم األول من جهة أ  الصفا  مثبهة هلل أو منفية عنه  :  الضااب

 : تنقسم بهذا ا نقسام 
 ملى ةباتية    - 1
 وسلبية   - 8

ل املقدمة على أننا إن شاء اهلل سنعود ونسمل البحا وذكرنا هذا أظن يف أول املقدمة تسلمنا عليه يف أو 
 يف األمساء والصفات ألننا نرى أننا قصرنا يف تقسيم الصفات ،

 : الهقسيم األخير 
 ملى كاتية    - 1
 وفعلية   - 8
 وخبرية   - 3

 : والهقسيم اآلخر 
 ملى كمال مطلش   - 1
 وملى نقص مطلش   - 8

                                                

 ، (  255ص ) ، خمتصر العلو (  279ص ) اجتماف اجليوش اإلسالمية البن القيم  -  1
 : م  أ  لفظ الذا  ور   في عدة أحا يث ومةباتها هلل تعالى   منها 

مل يســذب إبـراهيم عليـه السـالم إال ثــالث  : " رواه البخـاري مـن حـديا أيب هريــرة رلـى اهلل عنـه عـن النـيب صــلى اهلل عليـه وسـلم أنـه قـال مـا 
 ،،،،، ، " كذبات ، اثنني منهن يف ذات اهلل عز وجل 
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 وملى كماٍل مقيد    - 3
 هل توجد صفة مشرتكة بني أن تسون خ ية وتسون ذاتية ؟ :  الس ال
 ما معىن خ ية ذاتية ؟ :  الضااب
 ؟ ( مجلة غري والحة : )  الس ال
 : نحن قسمنااا باألقسام الثالةة ال ، :  الضااب

 ملى المعناية الالتمة هلل   - 1
  وأبداً   اي الصفا  المعناية الثابهة هلل أت ً : الصفا  الذاتية   قلنا  - 8
 اي الصفا  الهي مسمااا أبعات وأجلاء لنا   : الخبرية  - 3

 ل ن اي باعهبار الثبا  كالصفا  األولى يعني أنها  ا مة لم يلل اهلل و  يلال مهصفاً بها   
 يا شيخ العلو أليس كما ذكرت ؟ :  الس ال
 كي  العلو ؟ :  الضااب
  العلو أليس صفة  ذاتية خ ية ؟:  الس ال
 صفٌة كاتية وعقلية حهى العقل  ل على أ  ماصاٌف بالعلا   ،  ليس  خبريةال ، :  الضااب
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 فصل 
 في بحث صفاته تعالى

   : شرد الم لف في بيا  الصفا  على سبيل الهفصيل 

له الحياة وال الم والبصر          – 32
                 م واقهاااااااااادرالااااااااااامرا ة وع م اساااااااااا    

                 
 ،الضمري يعود على اهلل  : (له ) : قاله 
   ( وسم  ) عاط  أي  تقديرهذا على  :( سم  ) : قاله 
  (  بقدرةومرا ة   وعلم   واقهدر ) : كذلك على تقدير عاط  أي  ( :مرا ة : ) قاله 
 هلل عل وجل    -رحمه اهلل  - سب  صفا  أةبهها الم لف فهذل

   نه   يثب  م  اذل الصفا  السب  بأ ميهاماً وسنبين أ  في كالمه 
  :اهلل به نفسه في قاله فيما سبش  وصفول ن له كالم آخر بأنه يضب مةبا  كل ما 

             ا  ااء مااااان اآليااااااماااااا جااااا  لافااااا
            ا اار عااان ةقاااافاااي األخبااا أوضاااح                                                     

                
ااااااااألحا يااااااث نأ  ماااااان          اكماااااا لأ رف ام 

 نظااااااميجااااااء فاسااااام  مااااان  قاااااد                                                
  ا     واعلم

              الاعقاااااااااااااااااااابالنااااااااااااااااااار  كاك  و 
              بااااااااااااه جهااااااااااااال مفهاااااااااااار لقااااااااااااال                                                            

  
 : ريني رحمه اهلل تعالى قال السفا

         الم قااااااد تعلقاااااااااوال ااااااا لماوالعاااااا
               شااااايء ياااااا خليلاااااي مطلقاااااا لا ااااااب           

  
                 ه كالبصااااااااار اسبحانااااااااا هامعااااااااااوس

                 مساااااااماد وكااااااال مبصاااااااار لا ااااااااب                                                
  

 يدل على أننا نثبت هلل تعا  كل ما أثبته لنفسه من الصفات ، كالمه السابق  فإن 
  :له الحياة :  أو ً 

 عدة موالع ،  يفيعجل أن اهلل تعا  موصوف باحلياة وهذا مذكور يف القرآن 
 ( . 811البقرة )  {هللا ال إله إال هو الحي القيوم } : قال اهلل تعا  

 ،االسم يدل على الذات وعلى الصفة  أننه سبق لنا أل:  (الحي )  : وأثبتنا احلياة من قوله
 يدل على أن هناك ذاتا  توص  باحلياة ، :  الحي
 ،  وحياة اهلل عل وجل حياة كاملة ليم فيها نقص باجه من الاجالله احلياة إذن 
نرةٌ وال نوم }  :تعا   اهللقال   ( . 811البقرة )  {هللا ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سي

  ( . 12الفرقان )  {وتوكل على الحي الذ ي ال يموت } :  تعا وقال 

 حياة كاملة    ألنهاعل وجل لم تسبش بعدم و  يلحقها ما  و  يعهريها سنة و  نام    فحياته
 حياة المخلاق ناقصة في أولها وآخراا وأةنا ها   
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 بنام وسنة     مخلاطةبما   ملحاقةبعدم  مسباقةفهي حياة 
احلقيقـة حبسـب مـا  وتعـرففيها لالستغراق يعجل احلياة الساملة ، أو لبيان احلقيقة ( ال : ) (  الحياة)  و

 تضاف إليه الصفة ، 
 ، أبديةفالحياة المضافة حياة اهلل عل وجل أتلية 

 ،  الوجوهعرتيها نقص بوجه من يأي مل يزل وال يزال حيا  مث حم أيضا  حياة كاملة ال 
 ( . 48افرقان )  {وتوكل على الحي ال يموت }  :ا  قال اهلل تع

 هذه احلياة ،  زوالعن  ففهذا فبه االمتنا 
 ( 244اقرة )  {هللا ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم } : ويف قوله 
 لوصفها بالنقائص ،  منع
لام تسابش  ألنهاايااة أتلياة   حيااة كاملاة لايم فيهاا سانة و  ناام حيااة  ا ماة لايم فيهاا ماا  ح فهاي
  بعدم 

األحياء قابلـة للـزوال غـري اهلل  حياةمجيع  وكل حياة المخلاق مسباقة بعدم   كذلي أيضاً قابلة لللوال
واحلـور هـذه خلقـت للبقـاء وسـتبقى لسنهـا قابلـة  اجلنـةعز وجل ح  ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل 

 ،للزوال لو شاء هلل تعا  ألهلسها 
علياه ابهاداء الحيااة  فيساهحيلحياة اهلل عل وجل فإنها غير قابلة لللوال و  للانقص و  لالبهاداء  أما

 وتوالها ونقصها   
خبالف حياة اإلنسان فإنه وإن امتنـع عـن النـوم وحـاول أن { ال تأخذه سنة وال نوم } : وهلذا قال عز وجل 
:  يقلأي ال تغلبه ، ومل { ال تأخذه }  : ا عّ  بقولهبد أن يأخذه النوم أو يهلك ، وهلذ فاليبتعد عن النوم 

تأخـذه السـنة والنـوم  أنألن البشر قد محاول أال ينام ولسن لو حاول أال ينـام فلنقصـه ال بـد ، ( ال ينم ) 
 أو يهلك ،

النااام والساانة  غلبااةفااانهفى بااذلي  ، 1( إن اهلل ال ينــام وال ينبغـم لــه أن ينــام  : )احلـديا الصــحيح  ويف
 ليه عل وجل بنص القرآ    وأنه   ينام و  بإرا ته   ع

 .  (له أن ينام  وال ينبغم : )، لقوله  المسهحيل عليه منأل  كلي 
ى واسـتجالب القـوة ملـا ضـال لسمالنـا ننـام مـن أجـل الراحـة عمـا م لنقصـناوحنن إمنـا ننـام  أل  النام نقص
 مـنيا  وخلق السماوات واألرض يف ستة أيام ومـا مسـه عز وجل فإنه مل يزل وال يزال قو  اهلليستقبل ، أما 

 لغوب ،
 مرارا  ،تابتداء  وانتهاء  واسأزال  أن اهلل له احلياة الساملة  : فالحاصل

                                                

 ، 210، وانظر بغية املرتاد ص ( 079) أخرجه مسلم  -  1
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 :ال الم  له:  ةانياً 
 ،  وال الم كمال   ولهذا يعد الخرس عيباً ونقصاً سبحانه وتعا  يتسلم ،  فهو
ونعلـم أن   ،، ألننا جند أن مـا يـتسلم اهلل بـه حـروف  ف وصا ال الم وكالمه سبحانه وتعالى بحر  فله

 كالمه يسمع ويرد عليه ،
عن نفسه جنده  اهللوهو أن كالمه حبرف فهو أشهر من أن يذكر ، كل السالم الذي ذكره  :األول  أما

 حبروف ، 
 ، له  القرآن السرمي مساه اهلل تعال كالما  :  فمثالً 
استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوٌم ال يعلمون  وإن أحد من المشركين} : فقال 

 ( . 4اتوة ) { 

 ،  حروفومعلوم أن القرآن كله 
  .(  112المائدة )  {وإذ قال هللا يا عيسى بن مريم } : مث إن اهلل يقول 

  .(  31ص )  {إذ قال ربك للمالئكة أني خالق بشراً من طين } 
 ( . 31البقرة )  {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا } 

 كل هذه املقوالت حروف ، 
 اي حروف مههابعة أو مهقارنة ؟  وال

 متتابعة ،  : الضااب
} : وقوله ( يا ) بعد ( عيسى ) ـ ف، (  44آ عران )  {يا عيسى } : فقوله 

هقارنة و  يم ن أ  ت ا  فهي مههابعة بعضها بعد بعض وليس  م،  (عيسى  ) بعد{ إني متوفيك 
   مهقارنة
 كالم اهلل بصا  ؟   وال

 نعم كالم اهلل تعا  بصوت ، : الضااب
 ( . 42ري )  {وناديناه من جانب الطور األيمن وقربناه نجياّ } 

 فالمنا اة بصا  مرتف    
 والمناجاة بصا  منخفض   

 . {جياّ وقربناه ن}  ، { وناديناه }  :نفسه  بهوكل ذلك وص  اهلل 

 م  المحاورة الهي تق  بين اهلل وبين رسله ت ا  بويء مسماد بال شي    ةم
وما تلك بيمينك يا موسى ، قال هي عصاي أتوكأ بها } عليه الصالة والسالم ملا كان اهلل محاوره  موسىفإن 

تسعى ، قال خذها  وأهش عليها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ، قال ألقها يا موسى ، فألقاها فإذا هي حيةٌ 

ال شك أن موسى كان  (  25 51ط ) { وال تخف سنعيدها سيرتها األولى 
 هذا ،  يسمع
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 يم ن أ  يأسم  شيء بال صا  ؟  وال
  بمويئهه ابهداًء وانههاًء وكيفية  يهعلش  يم ن     بد من صا  ف الم اهلل أيضاً 

 مل يتسلم ،  ومهى شاءتسلم ،  مهى شاءيعجل 
 وإن شاء تسلم بصوت غري مرتفع ، ، إن شاء تسلم بصوت مرتفع :  وكيفية

 وإن شاء تسلم بغري العربية ،  بالعربيةإن شاء تسلم 
 فسالمه مع موسى بغري العربية ، 

 بالعربية ما فهم موسى شيئا  ،  موسىألنه لو كلم 
 وكالمه حملمد صلى اهلل عليه وسلم بالعربية ، 

  مه حممد صلى اهلل عليه وسلم ،بغري العربية ما فه تسلملو 
 وكيفية    وانههاءً مك  يه لم كيف شاء ابهداًء 
ابتداء  بـالواو وانتهـاء  (  13طه )  {وما تلك بيمينك يا موسى } له ابتداء وانتهاء  وهلذا احملاورة اليت مع موسى

ــه  بــاألل  ــاهلمزة {وال تخذذف }  ، {قذذال ألقهذذا }  ، {يذذا موسذذى } : مــن قول وانتهــاء  ابتــداء  ب
 باألل  ،
فـيسلم  ،للغـة  بالنسـبةيـتسلم كـذلك كيـ  شـاء  ،أنه يبتدا عز وجـل بـالسالم وينتهـم بـالسالم :  المهم

 ،حممدا  بالعربية ويسلم موسى بالسريانية هذا هو الظاهر لنا 
غــة بــه الل يفهــموأن يلقــم لــه فهمــا  خاصــا  يف تلــك اللحظــة  كااا  ماان الضااا ل أ  ي لمااه اهلل بالعربيااة  وم 

أما ما وراء الظـاهر مـا نعلـم  ، ونحن ليم لنا م  الظاار  اذا جا ل عقاًل ل نه خالف الظاار العربية 
 شاء ، كي فاهلل عز وجل يتسلم   ،فمن ادعاه فعليه الدليل  ،عنه 

، فهـو كلاي  وغيارعل وجل بما شاء باألمر والنهي والخبر وا سهخبار الاذي ااا ا ساهفهام  ويه لم
شــاء مــن الســالم ، ومــ  شــاء   مبــااء ، ألن لــه امللــك املالــق والتــدبري املالــق فلــه أن يــتسلم يــتسلم مبــا شــ

 كذلك ، ألن السالم يتعلق مبشيئته فم  شاء تسلم ،
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه } وكان حني جاء للميقات  أرسلهالذي حصل ملوسى كان حني  فالسالم

 ،يف أي وقت شاء ، وكالمه يف أي وقت شاء لروري  ( 113ف األعرا) { ربه قال رب أرني أنظر إليك 
  لهنشاهد احملدثات ، واحملدثات ال حتدث إال بإرادته وإذا أراد شيئا  فإمنا يقول  ألنناأمر يوجبه العقل ، 
 كن فيسون ، 

ال ااالم ال اااني  ماانفمهااى شاااء ت لاام بمااا يريااد عاال وجاال     بااد أ  يهعلااش ال ااالم بمواايئهه   مك
 الورعي   وال الم
 ،أن كالم اهلل تعا  يتعلق مبشيئته  : المهم
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،  شااءكيـ    شااءمـ   شااءمبـا  بحارف وصاا  ياه لمإن اهلل  : السانةولهذا قال أال العلم من أاال 
 في كالم اهلل عل وجل    والضماعةواذا مذاب أال السنة 

ن الســالم ال يعقــل إال حبــرف ، أل الل اياة واأل لااةوااا مااذاب ت ياادل األ لااة الواارعية واأل لااة العقليااة 
 ، 1وصوت 
أال السنة والضماعاة  قالأال البدد قاً  كثيراً في ال الم بلغ ملى ةمانية أقاال بازضافة ملى  وقال

  ( مخهصر الصااعش المرسلة )   ككراا ابن القيم رحمه اهلل وتضدونها في 
 :  موهاريننذكر منها قالين 

  :واتباعهما  3 معهللةوال 2 قال الضهمية: األول  القال
 صفة فيه ول ن ليم كالمه، بسالم يسمع وحبرف وم  شاء ومبا شاء  يتسلمإن اهلل تعا  :  يقالا 

مخلاقاته با ن منه يخلش كالمًا في الهااء كالمًا في جهة معينة ةم يسم   منمخلاق  بل كالمه
 ، وخلش اهلل مضافة توريف ملىفيضاف 

 ( . 24اج ) { وطهِّر بيتي } : بيت يف قوله كما ألاف اهلل إ  نفسه ال

  .(  5اشس )  {ناقة هللا وسقياها } : كما ألاف إ  نفسه الناقة وقال 
) { ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه }  : ألاف إ  نفسه املساجد يف قوله وكما

 ( .  555اقرة 

 نه صفة من صفاته ول ن ألنه خلقه   فإضافة ال الم مليه   ألنه ت لم به وأ

                                                

 ( . 4464) أخرجه البخاري ( فينادى بصوت  : )بصوت وهو قوله عليه الصالة والسالم  السالمحديا صريح يف أن ورد  قدو  - 1
مــن الفـــرق املبتدعــة الضـــالة ، وهــم ينســـبون إ  اجلهــم بــن صـــفوان ، ُأسُّ الضــالل وأكـــ  شــياطينهم ، ينفـــون عــن اهلل مجيـــع : اجلهميــة  - 2

، وأن اإلميان باهلل هو املعرفـة فقـط ، والسفـر هـو اجلهـل بـه ، فأصـبح امسهـم علـم األمساء والصفات ، ويقولون أن اإلنسان جمبور ال اختيار له 
 فيه جتهم ،: على من عال الصفات ، وإن كانت قليلة يقال 
، تلخــيص البيـــان (  200ص )، الفـــرق بــني الفــرق البـــن طــاهر البغـــدادي (  273/ 0) عقائــد الــثالث والســـبعني فرقــة أليب حممـــد اليمــجل 

، التبصـــري بالـــدين أليب (  255ص ) ، احلـــور العـــني للحمـــريي (  204/  0) ، مقـــاالت اإلســـالميني لألشـــعري (  078ص ) للفخـــري 
 ،( 9ص ) تاريخ اجلهمية واملعتزلة للقامسم (  34ص ) ، ال هان للسسسسم (  97ص ) املظفر 

ل فيهـا هـو واصـل بـن عاـاء وتبعـه عمـرو بـن عبيـد ، وأرجـح مـا من الفرق الضالة املعادية ألهل السنة واجلماعة ، ورأس االعتـزا: املعتزلة  - 3
أن واصــال كــان تلميــذا عنــد احلســن البصــري فخالفــه يف حســم مرتســب السبــرية وقــال أنــه يف منزلــة بــني منــزلتني  ، : قيــل يف ســبب تســميتهم 

هـم يقولـون خبلـق القـرآن ، وبنفـم الصـفات ، فـأطلق عليـه وعلـى مـن تبعـه معتزلـة ، و ( اعتزلنـا واصـل : ) فاعتزل حلقة احلسن ، فقـال احلسـن 
فـم القـدر وأن العبد خيلق أفعاله ، وهلم أصول ظواهرها ختال  بواطنها ، قالوا بالتوحيد ، وأرادوا به نفـم الصـفات ، وقـالوا بالعـدل وأرادوا بـه ن

السفـر ، وقـالوا بالوعـد والوعيـد وأرادوا بـه أن مرتسـب السبـرية ، وقالوا باملنزلـة بـني املنـزلتني وأرادوا  ـا أن مرتسـب السبـرية يف منزلـة بـني اإلميـان و 
 إذا مات خلد يف النار ، وقالوا باألمر باملعروف والنهم عن املنسر وأرادوا به وجوب اخلروج على احلسام عند الظلم ، 

، التنبيـه والـرد للملاـم  57،  24 ، التبصـري بالـدين أليب املظفـر ص 82، امللل والنحل للبغدادي ص  49ذكر مذاهب الفرق لليافعم ص 
، الصــفات اإلهليـــة  34، اعتقــادات الفــرق للـــرازي ص (  48/  0) ، امللـــل والنحــل للشهرســـتا   49، ال هــان للسسســسم ص  49ص 

 ، وانظر املعتزلة للمعتق ، 3، املنية واألمل للمرتضم ص  56، تاريخ اجلهمية واملعتزلة للقامسم ص  014للوكيل ص 
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 سبيلاهلل عل وجل فمحال أ  يه لم ب الم ومنما يخلش كالما في غيرل ةم يضيفه مليه على  أما
   1 الهوريف واله ريم والهعظيم

 تقالا  في منا اة اهلل لماسى ؟  ما
يف  وجـلخلـق اهلل عـز (  18مذريم ) { وناديناه مذن جانذب الطذور األيمذن } : نقول ، نعم : قالوا  : الضااب

 ،  فسمعه موسى  الشجرةجانب الاور األمين صوتا  فسمعه موسى ناداه من الشجرة فهو خلق كالما يف 
ويضيفه { وناديناه من جانب الطور األيمن } سبحان اهلل كي  يضي  اهلل تعا  السالم إ  نفسه :  فنقال

 ؟جرة الش منإنه : إ  نفسه يف حماورته ملوسى مث تقولون 
أن نقـول إنــه   ميسـنكـل كـالٍم ميســن أن يسـون كـالم اهلل حـ  كـالم البشـر :  وعلاى قاعادت م ااذل نقاال

 ،كالم اهلل ألنه خملوق يف اإلنسان 
أشـرف مـن كـالم اهلل ألنـه مسـموف مـن البشـر الـذي فضـله اهلل  يسـون بل م  كالم البور على قاعادت م

 ،مسموف من شجرة أو من جبل أو ما أشبه ذلك وكالم اهلل عندكم  تفضيالعلى كثري ممن خلق 
 ،الايور وأصواهتا كالم اهلل  ق نعي أن كل كالم فهو كالم اهلل حالحلال  أالومن ة مش ا عى 
 : 2 وقال قا لهم

ًٍ يف الوج  وكل            3 همـــــــــونظاينا نثـــــــــره ـعلـــــــــ واء  ـســــــــ                                                     ،   كالمهود  ـكالم 
، 

                                                

، الفصــل يف امللــل البــن (  88،  45/  0) ، امللــل والنحــل للشهرســتا  (  528ص ) األصــول اخلمســة للقالــم عبــد اجلبــار  شــرح - 1
 ،(  54/  2) ، الصفدية البن تيمية (  00/  3) حزم 

اقــت مقاالتـه مقــاالت األديــان ذي فالـ النســرةاإلحتـادي املــتهم باإلحلـاد والزندقــة حممــد بـن علــم احلـاثم املعــروف بـابن عــريب  احللــويل هـو - 2
 أنأن اهلل إنســان كبــري ، وأن اهلل مفتقــر إ  خلقــه ، وأن كــل شــمء هــو رب وإلــه ، فــريى  يــرىوالفــرق اخلارجــة عــن اإلســالم جمتمعــة ، حيــا 

، واجملوســية عبــاد  العجـل ، والنصــارى عبــاد عيسـى عبــادالابيعـة هــم اهلل ، وأن السـون هــو الــرب ، وأن اهلـوى رب أيضــا  ، وثجيــده لليهوديـة 
الوحم مـن اهلل تعـا  ، وقولـه بوحـدة األديـان ، وأنـه يعلـم الغيـب ،  يتلقىأنه اجتمع باألنبياء ، ويرى أنه  وزعم  ،، والوثنية عباد األصنام النار

، ويــرى أن ( امــرأة  -ل رجــ -حــق  ) : ، ويعتقــد بعقيــدة التثليــا الــيت اخرتعهــا ، وهــم بــه ، ويــرى بإميــان فرعــون وربوبيتــه طافــةوأن السعبــة 
، وكــان يعمــل بالســحر ، وكــان بــاطجل املــذهب ، وكــان ال محــرم فرجــا  ، ولقــد أعانــه  اإللــهأكمــل صــورة هلل هــم املــرأة، ويــرى أن األنوثــة صــفة 

فصــوص )  و    ،وهــو بالفتوحــات الشــياانية أصــدق   ،(الفتوحــات املسيــة ) علــى مجــع كفــره وزندقتــه يف كتــابني مسامهــا  تانــا  وزورا   إبلــيس
جـزاهم  – ، ولقـد أطبـق العلمـاء(  ! فإن كـان ال كفـر فيـه ، فمـا يف الـدنيا كفـر) عنه الذهيب  قالوهو بفصوص الظُّلم أحق ، الذي ( احلسم 

ســنة مــات علــى زندقتــه ، وقــد تبشــر املســلمون  الكــه  نكــاعلــى تسفــريه ، بــل وقــال بعضــهم بتخليــده يف النــار إن   - اهلل عــن اإلســالم خــريا  
 ،هـ  638
(  098/  0)  للنبهـا جـامع كرامـات األوليـاء و (  332/  7) شذرات الذهب البن العماد و (  060/  2) نفح الايب للتلمسا  انظر 
جممــوف و (  469ص ) طبقــات األوليــاء البــن امللقــن و (  061/  2)  مللفاســالعقــد الثمــني و ، (  48/  23) ســري أعــالم النــبالء للــذهيب و 

 ،   للبقاعمه الغيب إ  تسفري ابن عريب ي، وانظر كتاب تنب(  062/  01) ، (  490/  5) خ اإلسالم ابن تيمية شيفتاوى 
، الصـواعق املرسـلة البــن (  072ص ) الاحاويـة البــن أيب العـز  العقيـدةشـرح (  352/  2) شـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة جممـوف فتـاوى  - 3

، (  032 / 3) البـن عـريب  املسيـة الفتوحـات، (  050،  035/  0) ونيـة ابـن القـيم للهـراس ، شرح ن( املختصر  - 472/  2) القيم 
 ، واملثبت كما يف املراجع األخرى ،( أال كل قول ،،،،، أو نظامه  : )والذي يف الفتوحات  ( 040 / 4) 
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والسب والشتم ويشتم  باللعنكالٍم يف الوجود فهو كالم اهلل وهذا غري معقول يعجل ح  الذي يتسلم   كل
 ،هذا القول  لسناهلل ورسله وكتبه يعت  كالمه كالم اهلل عند أهل احللول 
 ، وم  كا  الضهمية والمعهللة ين رونه ل نه  تٌم لهم

إ  اهلل مــن الســالم يســون كــالم غــريه فــال فــرق بــني أن يســون كــالم مــا يضــاف  أنإذا صــححتم  ألن اام
 ،الشجرة وجانب الاور وما أشبه ذلك  كالمالبشر أو  
ومـن مَثَّ بنـوا علـى  السـالمال يوصـ  اهلل بـالسالم يف الواقـع وإمنـا يوصـ  بأنـه خـالق  اذا المذاب وعلى

 ، 1 إن القرآن خملوق : هذا قوهلم
 ( . 42ازر )  {هللا خالق كل شيء } : بقوله تعا   واسهدلاا

 ، فليس كل منزٍل خملوقا   منزلإنه :  حهى لا قلنا:  ويقالا ، والسالم شمء  فيسون خملوقا  غري منزل 
)  {وأنزلنا لكم من األنعام ثمانية أزواج }  خملوقفاهلل أنزل من السماء ماءا  واملاء النازل من السماء 

اديد )  {وأنزلنا الحديد فيه بأٌس شديد }  خملوقةواألنعام (  4ازر 

 واحلديد خملوق فانظر كي  التلبيس وهو من تلبيس إبليس ، ( 24
 نضيبهم على شبههم اذل ؟  فبماكا
   عيناً قا مًة بنفسها وحينئذ  ي ا  مخلاقاً  ي ا م  المنالل مما أ  :  نقال : الضااب

  ألنه با ٌن من اهلل عل وجل 
  وصفاً   يقام م  ب يرل وحينئذ  يضب أ  ي ا  من صفا  اهلل  ي ا ومما أ  

  م  ب يرل  يقاموال الم وصٌف   
  وحينئذ  مكا أضاف اهلل ال الم ملى نفسه فها صفٌة من صفاته 

 ،من صفات اهلل هذا غري معقول  يسونأما حديد 
 كل إنساٍن يعرف أن احلديد ليس من صفات اهلل ، 

 ،لسماء ليس من صفات اهلل النازل من ا واملاء
 ،لأهنا ومعزها ليست من صفات اهلل  مع والغنمكذلك أيضا  األنعام اإلبل والبقر 

ولايم مضاافة صافة  وت اايناي أعياٌ  قا مٌة بنفساها أضاافها اهلل تعاالى علاى نفساه مضاافة خلاٍش  بل
  ملى ماصافها 

 خـــالقٍ علـــى  تـــدل ( 42ازر )  {هللا خذذذالق كذذذل شذذذيء } :  ونااار  علااايهم نقاااال
 ،وخملوٍق 
 ، ومصنوفصانع :  كما لا قلنا، أن يسون املخلوق بائنا  منفصال  عن اخلالق  فيضب

                                                

 ،(  86،  80/  2) بيان تلبيس اجلهمية  -  1
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 فالق در ليس من صفاته بل هو بائن عنه ،  للق درهذا صانع  :مكا قلنا مثاًل  فإننا 
 اهلل عل وجل    عنمك  فالمخلاق الذي خلقه اهلل با ن 

ألــافه اهلل إليــه فهــو مــن بــاب  فــإذاوم بــالغري لــيس عينــا  قائمــة بنفســها أن الســالم معــىن يقــ وماان المعلااام
 إلافة الصفة إ  موصوفها ،  

  منه مخلاق : اهلل الذي اا وصفه وقالاا  كالمما احهضاا به فها باطل   وام مكا أن روا  مك  
 والقدر ،  الشرفإنسار فإ  من ارام اذا في الحقيقة يقهضي 

 خلوقات بغري كالم اهلل بل مبخلوق مثلها ، أن تسون امل ألنه يقهضي
 ،أن يسون الشرف بغري وحم اهلل بل مبخلوق من املخلوقات  ويقهضي

 ، ألنه مخلاق بهيقهضي مللام الناس  و 
 جميعاً    واألمربطال الخلش مفلهذا ككر ابن القيم في النانية أ  اذا القال يهرتب عليه 

 : )وال الشرف بقول  ( 551اقرة )  {كن } ألنه ال يسون خلق بقوله 
  ،( افعلوا 
 ، واذا مبطال للورد والقدر ةمبخلوق ةخملوق بأشياءوإمنا 
 : 1 األشاعرة قال: الثاني  القال
  صفة من صفاته وليم بمخلاق إن كالم اهلل :  قالاا
 2 لحروفالقا م بنفسه وليم الويء المسماد الذي ي اا  باا المعنىهو  به السالم الذي نقر ول ن
 ، 

الــذي يســون بــاحلروف خلــق مــن خملوقــات اهلل خلقــه اهلل تعبــريا  عمــا يف نفســه  املســموففــإن هــذا الشــمء 
 ،هو كالم اهلل  وليس

   1 ل ن مضافهه ملى اهلل من باب المضات

                                                

بـن إمساعيــل ، املشـهور بـأيب احلســن األشـعري يف طـوره الثــا  الـذي سـلك فيــه طريقـة ابـن كــالب هـم فرقـة تنســب إ  علـم : األشـاعرة  - 1
بعد أن رجع عن اإلعتزال وقبل أن يستقر أمره علـى مـذهب السـل  ، حيـا صـرح يف كتابـه اإلبانـة  ـ وهـو ثابـت النسـبة إليـه ـ اتباعـه ملـذهب 

وقد سـلك مـنهج األشـعري ر ـه اهلل ـ قبـل توبتـه ـ وقـال بأقوالـه و ـل مذهبـه جـيال السل  ، ولسنه مل يسلم من والوقوف يف بعض األخااء ، 
ة بعـض بعد جيل مجاعة ، كالغزايل ، واجلويجل ، والشهرستا  ، والرازي ـ قبل توبتهم ـ  وغـريهم ، الـذين عرفـوا باألشـاعرة ، وقـد اثبـت األشـاعر 

ـــأويلهم لبعضـــها ونفـــوا بـــاقم الصـــفا ت ، وهـــم يف اإلميـــان مرجئـــة ، ويف القـــدر ج يـــة ، وينســـرون الســـببية يف أفعـــال صـــفات اهلل بالعقـــل مـــع ت
ص ) ، اإلبانـة لألشـعري ! املخلوقات ، وينسرون املعرفة الفارية هلل سـبحانه ويشـرتطوهنا بـالنظر ، ويـرون أنفسـهم بـأهنم أهـل السـنة واجلماعـة 

) ، الفرق بني الفـرق للبغـدادي (  077،  052ص ) فرتي البن عساكر ، تبيني كذب امل(  94/  0) ، امللل والنحل للشهرستا  (  21
ـــدين أليب املظفـــر (  323ص  ـــل (  039ص ) ، التبصـــري يف ال ، وانظـــر مـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة (  02ص ) ، الصـــفات اإلهليـــة للوكي

 ومنهج األشاعرة يف توحيد اهلل تعا  خلالد عبد اللاي  ،         
 ، 019 – 60ومسألة القرآن البن عقيل ص ( وما بعدها  4/  2) جامع الرسائل واملسائل (  228/  0) التسعينية  - 2
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بااه نساامي بااه الواايء فساامي كااالم اهلل   ألنااه عبااارة عنااه  تضااا تعمااا كااا  عبااارة عاان الواايء  وتأضااا ت 
 الم اهلل   وليم اا ك

   اا المعنى القا م بالنفم واا أتلي أبدي   يهعلش بمويئهه  ال الم مك 
  بل اا وصف  تم له 

  على تعمهم احلياة والعلم والقدرة يعجل أنه ال يتسلم م  شاء  كللوم
 ، شاء علمه الزم لذاته  م  كما أنه   يعلم

 ، 2 السالم الزم لذاته ال يتعلق مبشيئته :ام يقالا  
 خري منهم من هذا الوجه ،  والمعهللة الضهمية
 ، 3 مبشيئته لسنه خملوق يتعلقإن كالم اهلل  : يقالا ألهنم 
 ال يتعلق مبشيئته وال بإرادته ،  : يقالا هم 
يسمعه حممد عليه الصالة والسالم وموسى وغريمها من كالم اهلل إمنا هـو شـمء خملـوق  ماإن :  يقالا مث 
،  

 ، خملوق  يف أن ما يسمع ضهمية والمعهللةفواركاا ال
 ، هو كالم اهلل :  قالاا الضهميةلسن 
 ،عبارة عن كالم اهلل :  قالاا وا  ء

 ،يف أن املسموف خملوق فاافقاا الضهمية
 إنه حقيقة ، :  وا  ء قالاا، إنه عبارة : قالوا  أهنميف  وخالفاام

 اجه أيضاً  اذا ال منفصار المعهللة والضهمية خيراً منهم 
الشرف وتسذبه اللغة  يسذبهدعواكم أن السالم هو املعىن القائم بالنفس هذا دعوى :  عليهم فنقال ونر 

 ، وإذا كان يسذبه الشرف وتسذبه اللغة فهو باطل ،
 فألن اهلل تعا  وص  القرآن بأنه كالم اهلل ،  :الورد  أما

مســـموف وحبـــروف ويتعلـــق باملشـــيئة فســـذب  وهـــذا القـــرآن،  فاااي ماصاااافها حقيقاااةواألصااال أ  الصااافة 
 املعىن القائم بالنفس ، هودعواكم بأن السالم 

  فإنه   يقال في الل ة لل الم كالم حهى يخرة باللسا  : مخالفهه لل ة  وأما
                                                                                                                                       

 ، 062كتاب اإلميان ص   - 1
/  0) ، األربعــني يف أصــول الــدين للــرازي  293، املواقــ  لإلجيــم ص  90، ملــع األدلــة للجــويجل ص  019اإلنصــاف للبــاقال  ص  - 2

 ، 40لتفتازا  ص ، شرح العقائد النسفية ل(  251
 ،(  03  – 00/  2) وجامع الرسائل واملسائل (  353/  3) منهاج السنة النبوية وانظر 

 ، 312بغية املرتاد ص   - 3
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 . يذكر ال الم القا م بالنفم كالماً مقيشداً  ومنما
 .حدث نفسه :  فيقال
 .حديا النفس : ويقال
 ، 1 نفسه يقول يف : ويقال
 فإن القول والسالم ال يقال إال ملا يسمع ويسون حبروف ، :عند ازطالق  أما
)  {ويقولون في أنفسهم لوال يعذبنا هللا بما نقول } إن اهلل تعا  يقول  :قالاا  فإكا

 هذا رد عليسم وليس لسم بل هو دليل عليسم وليس لسم ، : قلنا  ( 8اجادة 
بما }  :وملا أراد حديا اللسان قال ،  {ويقولون في أنفسهم }  :النفس قال  حديا أرادألن اهلل ملا 

ويقولون  أنفسهمفأطلق ومل يقولوا مبا يقولون يف أنفسهم ، ألهنم يقولون بألسنتهم لسن محدثون  {نقول 
 وال حديثا  إال مقيدا  ، كالما  فحديا النفس ال يسمى قوال  وال   {لوال يعذبنا هللا بما نقول } 

لسنـه القـول  لآلدمـمفإمنـا هـو قـول اللسـان وهـذا بالنسـبة  القاال والحاديث وال االم عناد ازطاالق وأما
 املسموف الذي يسون باحلروف ،

أنـه إذا كـان السـالم  األمـرأي فـرق بـني العلـم والسـالم علـى مـا زعمـتم ، ألن حقيقـة :  مننا نقال لهام ةم
 والسالم على زعمهم ،  العلمال فرق بني هو ما قدره اهلل يف نفسه صار معناه العلم ، ف

 :  2 قال الواعر: فإ  قالاا 
        ما ـؤاد وإنـــــــالســــــالم لفــــــم الفــــــ إن

         3 على الفـؤاد دلـيال   اللسان جعل                                               ،
،  

                                                

 ( . 29/  02) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -  1
السفيه ، ومن سـفهه أنـه هجـا نفسـه ، وكـان مـن  :هو غياث بن غوث التغليب النصرا  ، شاعر بجل أمية ، امللقب باألخال ، ومعناه  -  2

مل املولدين ، بذيء اللسان ، كثري اهلجاء ، وملا دعاه اخلليفة إ  اإلسالم رفض يف إباء ، وهجا اإلسالم وخصومه من املسـلمني ، ومـع ذلـك 
، ومل يســـن شــاعرا  مابوعـــا  ، كــان يعـــد  يســن أكثــر مراعـــاة للتعــاليم النصـــرانية ، ومل جيمــع النحــاة علـــى تفضــيله علـــى غــريه مـــن شــعراء عصــره

/  0) هــ ، طبقـات فحـول الشـعراء للجمحـم  91لقصيدته مث خيتار منها أبياتا  لنشرها ، وعده بعضهم مـن فحـول شـعراء وقتـه ، مـات سـنة 
ــــة (  493، 470،  462،  298 ــــن قتيب ــــ(  291/  8) ، األغــــا  أليب الفــــرج (  483/  0) ، الشــــعر والشــــعراء الب رة املعــــارف ، دائ

 ،(  071ص ) ، شعراء النصرانية بعد اإلسالم للويس شيخو (  505/  0) اإلسالمية 
، والبــاقال  يف (  35ص )  الــذهبيف شــذور  هشــام، وابــن ( مــن الفــؤاد ) وفيــه (  8ص ) الوشــاء يف املوّشــى  :األخطاال  ملااى نساابه - 3

، والنســفم يف  90األدلـة  ص  ملـعيف  واجلـويجل،  ( مـن الفـؤاد ) : روايـة ب لسـن،  لـه(  284ص ) ، ويف التمهيـد (  001ص ) اإلنصـاف 
 ،  40والتفتازا  يف شرح العقائد النسفية ص ( لفم الفؤاد ) : بدال من ( من الفؤاد ) : واعتمد رواية (  283/  0 )تبصرة األدلة 

 ،  561ص   ياانه ضمن ما نسب مليه وليم من أصل  ياانه محقشوجعله 
   ص) البــن قدامــة  القــرآنأبــو حممــد اخلشــاب اللغــوي النحــوي ، كمــا يف ال هــان يف بيــان  : لاايم فااي  ياانااه أنااهبطاال نساابهه وأةباا  وماان أ

ـــة (  74 ، كمـــا يف شـــرح  ، وأبالـــه العـــالء املـــرداوي أيضـــا  (  285ص )  للـــذهيب، وخمتصـــر العلـــو (  032ص ) وكتـــاب اإلميـــان البـــن تيمي
 ، (  232/  2) اإلحياء للزبيدي 

 احلــرف، كمـا قـال السـجزي يف الــرد علـى مـن أنسـر  فْ ر  ولسنـه ُحــ، ( إن البيــان مـن الفـؤاد :  ) ، أن نـص البيـت هـو  وعلاى فارت ةباتاه لااه
 ، (  344/  0) يف الصواعق املرسلة البن القيم  كماوأبو البيان  (  084ص ) وابن أيب العز يف شرح الاحاوية (  82ص ) والصوت 
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 ،   ليل علي م أيضاً وليم ل موهذا  : قلنا
 هو الذي خيرج من القلب ،  املعت سالم يريد أن ال أل  الواعر

 باللسـان  ؟يسمى كالما  وال يضاف إ  اإلنسان ح  يقوم عليـه الـدليل ، ومبـاذا يسـون الـدليل  ال ول نه
 شهاد  ذا البيت ،ستإذا تنـزلنا أن نوافق على اال هذاالذي يناق فيسمع ويسون حبروف ، 

 ؟ 1 خطلم  القا ل لهذا البي  اا األ: مكا قيل  وأما
، يضااا تو  ماان الااميااا  مااا   تضياالل العقااال  مــن النصــارى رجــلفإنــه ال دليــل فيــه ، ألن األخاــل 

ــة ،  اهللإن :  فالنصااارى يقالااا  جعــل  مــن موحــدوكيــ  يســون ،  حــدونحنــن مو :  ويقالااا ثالــا ثالث
ستشهد له ويستدل لالون ، وإن قوال  ي معندهم خاأ وعندهم لالل وهلذا وصفوا بأهن فهماآلهلة ثالثة 

 ، 2 بأقوال النصارى لقول مبجل على شفا جرف هار له
 ؟ قالهماألشاعرة  بنىعلى أي شيء بنى المعهللة قالهم وعلى أي شيء : قال قا ل  مكا

 ، المعهللة فبناا قالهم على نفي الصفا  عن اهلل أما :  نقال : الضااب
 ن الصفات ،  صفة السالم فهم يثبتون األمساء وينفو  ينفون ألنهم
   3 األشاعرة فبناا قالهم على امهناد قيام الحاا ع باهلل وأما
 باهلل أبدا  ، ملاذا ؟   يقوماحلادث الذي يسون باملشيئة ال  الشمء:  وقالاا
 ، 4 من ذلك أن يسون حادثا   للمقامت باهلل احلوادث  فإذا ، الحا ع   يقام م  بحا عألن :  قالاا
 ، أ  شي أنه خط وهذا
هلل مجيـع مـا أثبتـه  نثبـتينسرون مجيع الصفات وحنن  ألنهمخاؤه  فظاهر   مذاب المعهللة والضهمية أما

 لنفسه ، 
 حبادث ؟  إالإن احلادث ال يقوم : من قال  :وأما األشعرية فنقال 

                                                                                                                                       

 شـرح، ويف (  073ص ) كـالفتوحم يف شـرح السوكـب املنـري : ( إن البيـان ) : علـى روايـة  ل خطالهه  بن ضمضام ولايم ومنهم من أةب
 ، (  232/  2) اإلحياء للزبيدي 

 ،( ـ الشرح   230/  2) والغزايل يف اإلحياء (  20/  0)  املفصلكابن يعيش يف شرح  :ومنهم من لم ينسبه ألحد 
 انظر ما سبق ، -  1

ـــ  75ص ) وانظــر ردود العلمـاء الشــافية علــى هـذا يف ال هــان يف بيــان القـران البــن قدامـة  -  2 ص ) ، وكتــاب اإلميـان البــن تيميــة (  77ـ
) ، والعلــو للــذهيب (  260/  3) ، والفصــل يف امللـل والنحــل البــن حـزم (  084ص ) ، وشـرح العقيــدة الاحاويــة البـن أيب العــز (  032
للهـراس ، واملاتريديـة (  002/  0) البن عيسى ، وشرح نونية ابـن القـيم (  271/  0) ، وشرح نونية ابن القيم ( ر املختص  – 284ص 

 ، (  044/  3) لشمس األفغا  
 ، 233 – 229الرد على املناقيني ص   - 3
 ،(  220/   2) سائل واملسائل وجامع الر (  329/  06( )  44/  02( )  529/  5) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 4
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وأن  فعلــه متعلقــا  مبشــيئته يســونقــد يقــوم احلــادث بالقــدمي أي بــاألزيل األبــدي ، وهــذا مــن كمــال اهلل أن 
 محدث من أمره ما شاء ،  

ً أن يقول له كن فيكون } : ماذا تقولون يف قوله تعا  :  لهم ونقال يس ) { إنما أمره إذا أراد شيئا

  ،{ كن فيكون } : فإن اآلية والحة بأنه عند إرادة الشمء يقول له  ( 82
  ؟ تدل على الرتتيب والتعقيب  والفاء

 ، { كن فيكون } لسنه متصل به ق للسون بإذن فاألمر بالسون سا
 ،{ كن } : أن املراد يقول يف األزل  ا عاا فإ 

وهـذا يسـتلزم  ،تـدل علـى أنـه هـذه عقـب هـذه { كن فيكذون } أن هذا خالف الظـاهر ، ألن :  فالضااب
 أن يسون قوله حادثا  عند وجود ما أراده عز وجل ،

 وله البصر ،: يعجل (  والبصر)  قاله : ةالثا
 ، (  رؤية األشياء)  اا:  والبصر

  ،وقد أثبت اهلل يف كتابه أنه بصري مبا يعمل العباد 
ــه  ســبحات  ألحرقــتحجابــه النــور لــو كشــفه  : )وأخــ  النــيب عليــه الصــالة والســالم أن هلل بصــرا  يف قول

 ،  1( وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
  والسنة   بال هابوعلى اذا فالبصر ةاب  هلل 

 من اآلية ،  فيستفادأما بصر العلم   بصر الرؤية الذي ذكرناه هو  الحديث ل ن اذا
 : م  بصر اهلل تعالى ناعا  : ولهذا نقال 

 رؤية    ربص .1
 وبصر علم    .8

الحجرات )  {وهللا بصيٌر بما يعملون } (  11آل عمران ) { وهللا بصيٌر بالعباد } : يشمله قوله تعا   كالمها

 ،  اذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤيةفإن  ذلك ، أشبهوما  ( 12
فإنــه  ، 2(  خلقــهألحرقــت ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن  : )قولــه عليــه الصــالة والســالم  أمــا

 خيتص ببصر الرؤية على حال ، 
الـيت مل يـزل وال يـزال متصـفا   ـا ، فهـو مل يـزل وال  الذاتياةالبصر ةاب  هلل عل وجال وااا مان الصافا  

 يزال بصريا  خبلقه عز وجل أي يبصرهم ، واليزال عليما  ومل يزل 
 يللم من البصر العين ؟  وال

                                                

 ، (  079) أخرجه مسلم  - 1
 ، (  079) أخرجه مسلم  - 2
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 ،  البصر    ولا  النصاش الدالة على ةبا  العين لم يضل أ  نثبهها بثبا  :  الضااب
    1 ولهذا كان  األشاعرة يثبها  هلل البصر   و  يثبها  له العين

 لسن ال بعني ،  ،ري اهلل يُ  إن:  يقالا 
   ؟ال يم ن عقاًل أ  يضعل بصرل بال عين : ل ن لا قال قا ل 

)  {يومئذ  تحدِّث أخبارها } : عن األرض  تعا نعم ميسن ، فقد قال اهلل :  الضااب

يسون فعال  يرى وقد  قدأي خت  مبا عمل الناس عليها وعمل الناس  ( 5اززة 
 على كل شمء قدير ، واهلل أذن ، وترى بال عني ، يسون قوال  يسمع ، فاألرض تسمع بال

 ،  نثب  هلل البصر بصر العلم وبصر الرؤيةأننا :  فالمهم
 اليت مل يزل وال يزال سبحانه وتعا  متصفا   ا ، الذاتيةونرى أنه من الصفا  

ا بإســقاط لسنهــ( الحياااة ) :  قالااهمعاوفــة علــى  وهــذه(  ساام ٌ : )  بقالااهذكــره  حيــا  الساام  : رابعاااً 
 العا  لضرورة النظم ،   حرف

 : لنفسه ناعا   اهللالذي أةبهه  والسم 
   سم  م راك المسماد  .1
 وسم  مجابة المسماد     .8

وال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون } : قال اهلل تعا   :فرق بين از راك وبين ازجابة  واناك

}  ( أنفا25ا ) ،  : { سمعنا} {وهم ال يسمعون } : ع إدراك يعجل مس 

 مسع اإلدراك ومسع االستجابة ،    يشملمسع استجابة مسع اهلل عز وجل 
سم   ( 5اجادة )  {قد سمع هللا قول التي تجادلك } :  تعالى قاله ففي

 م راك   
سم   ( إراي )  {إن ربي لسميع الدعاء } :  وفي قاله تعالى

 ،  ا سهضابة
يعجل يسمع وجييب من  ده باإلثابة  جميعاً  األمرينسم  ( مسع اهلل ملن  ده )  : يوفي قال المصل

  ، 
 اما من الصفا  الذاتية أو   ؟  وال

 سم  از راك فها من الصفا  الذاتية   أما :  الضااب
 ألنه إن شاء استجاب وإن شاء مل يستجب ،  الصفا  الفعلية   منوأما سم  ا سهضابة فها 

                                                

 ،(  345/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
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آ )  {فاستجاب لهم ربهم } : ربنا إننا آمنا ، قال اهلل تعا  : يقولون  الذين األلبابفأولوا 

 ( 43غافر )  {وقال ربكم ادعوني استجب لكم } ،  ( 54عران 

  ، 
 ،حصلت بعد الدعاء   فاالستجابة

     الفعليةشيء من صفا  اهلل ي ا  له سبب فها من الصفا   وكل
  فمن اسهضاب اهلل له فقد سمعه    الفعلية ا سهضابة من الصفا  سم 
 ، ككرنا أنه من الصفا  الذاتية ل ن الحا ع اا المسماد   السم   سم  از راك ل ن
أن  مبعــىنال ، مسعــم هلــذا الصــوت املعــني ، ولســن  ؟ أمســع الصــوت اآلن ومسعــم موجــود مــن قبــل مااثالً  أنـا

حــادث ، وال  ومتعلقهــامسن أن تســون الصـفة قدميــة القـوة الســمعية موجــود يفَّ مـن قبــل هــذا الشـمء ، فــي
 مانع ،

 :ينقسم ملى عدة أقسام  از راكوالسم  بمعنى : العلماء  قال 
   سم  عام ل ل شيء :  األول
 يشملفهذا  ( 233اأعراف )  {إنه سميٌع عليم } : قوله تعا  :  مثاله

 املؤمن والسافر وما يرلاه اهلل وما ال يرلاه  ،
  سم  خاش  : الثاني

  مقهضال النصر والهأييد  
 : واذا الخاش له أمثلة 

فاملراد  ( 54ط )  {ال تخافا إني معكما أسمع وأرى } : تعا  ملوسى وهارون  قوله:  منها
 أمسع وأرى فأنتصر لسما ،

 : ي ا  للههديد والاعيد  وقد
آ )  {ٌر ونحن أغنياء لقد سمع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقي} : قوله تعا   : مثل

  . ( 585عران 
)  {أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون } : وقوله تعا  

 . ( 83ازخرف 
 الخاش قد يرا  به النصر والهأييد وقد يرا  به الههديد والاعيد    فصار
 ، والوعيدد يسون مقتضاه التهديد أي قد يسون مقتضاه النصر والتأييد وق( قد يراد به : ) وقويل 
 ما اا الضابط لما يقهضي اذا واذا ؟: قال قا ل  فإكا

 كذا وكذا ،  مقتضاهأن الضابط القرائن أي قرائن األحوال وسياق السالم تدل على أن :  الضااب
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 حـــرف العاـــ  بإســـقاطبـــالرفع عافـــا  علـــى احليـــاة ، ، ( مرا ة ) : وككرااااا بقالاااه :  ازرا ة : خامسااااً 
 أن اهلل عز وجل له اإلرادة ، :  يعجل، لضرورة النظم 
 :  و ليل كلي
  . ( 54اروج )  {فعال لما يريد } : قوله تعا  

 . ( 21انساء )  {وهللا يريد أن يتوب عليكم } : وقوله تعا  
واآليـات يف اإلرادة  ، ( 24انساء )  {يريد هللا ليبين لكذم } : وقول اهلل تعا  

  كثرية ،
 : وازرا ة تنقسم ملى قسمين : قال أال العلم 

 وهم اليت مبعىن املشيئة ، مرا ة كانية – 1
 ،  1وهم اليت مبعىن احملبة  ومرا ة شرعية – 8

 . ( 21انساء ) { وهللا يريد أن يتوب عليكم } : قوله تعا  :  مثال

 اذل بمعنى المحبة وليس  بمعنى المويئة  
 لتاب اهلل على مجيع الناس ،لمويئة ألنها لا كان  بمعنى ا

 إن شاء تاب وإن شاء مل يتب ،  ل نها بمعنى المحبة تهعلش بمويئهه
 :مرا ة بمعنى المويئة 

 أي ما يشاء ، (  55اج )  {إن هللا يفعل ما يريد } : قوله تعا  :  مثل
  . ( 21 إراي) { ويفعل هللا ما يشاء } : قوله تعا  يف اآلية الثانية  بدليل

 اذل مرا ة بمعنى المويئة   
 : فازرا ة مك  قسما  

 كانية    – 1
 وشرعية    – 8

 مكا قال قا ل ما الفرق بينهما من حيث الح م ؟ 
 : الفرق بينهما من وجهين : فالضااب 

 أ  ازرا ة ال انية يللم فيها وقاد المرا    : الاجه األول 
 ، قد يريد اهلل شيئا  شرعا  وال يقع ،  المرا  وازرا ة الورعية   يللم فيها وقاد

 ازرا ة الورعية   ت ا  م  فيما يحبه اهلل  : الفرق الثاني 
 وازرا ة ال انية ت ا  فيما يحبه وما   يحبه   

                                                

 ،(  433/  0) االستقامة  -  1
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 الفرق واضح   
 أعطاني أمثلة تاضح كلي ؟ : فإكا قال قا ل 

 ونا  أو شرعا  ؟ شرعا  ، ملاذا ؟ اإلميان والعمل الصاحل مراد  هلل ك: مثاًل : قلنا 
، ًَ  ألن من الناس من مل يؤمن باهلل ومل يعمل صاحلا 

 ،  ً ًَ هلل كونا  وقدرا  للزم أن يعمل الناس كلهم وأن يعملوا صاحلَا  ولو كان مرادا 
 ال فر الااق  من بني آ م ال اا مراٌ  هلل ؟ : مكا قال قا ل 

 مراد  كونا  ال شرعا  ، مراد  كونا  ،
يس ) { إنما أمره إذا شيئاً أن يقول له كن فيكون }  ألنه واق  وكل شيٍء يق  فها مراٌ  هلل عل وجل

 فهو مراد  كونا  غري مراٍد شرعا  ، ( 82
 ألن اهلل ال يريد من عباده السفر وإمنا يريد منهم اإلميان ، 

 ما تقالا  في كفر أبي جهٍل ؟ : نمثل باألشخاش 
  وكل شيٍء واق  فها مراٌ  كاناً  ع ، مراد  كونا  ألنه واق

 ومكا كا  اهلل   يحب شيئاً فإنه وم  وق  غير مراٍ  هلل شرعاً   وليس مرادا  شرعا  ألن اهلل ال محبه ، 
 : ميما  أبي ب ر 

 مراد  شرعا  ألن اهلل محبه ،
 ومراد  كونا  ألنه واقع ، 

 كل شيٍء مراٌ  كاناً فإنه واق  أي شيٍء كا    
 ان أيب بسر واقع ،وإمي
 هو مراد  كونا  لوقوعه ،  مك 

 مراٌ  شرعاً ألنه محباب ملى اهلل عل وجل   
 : ميما  أبي لهب 

 مراد  شرعا  ألنه حمبوب إ  اهلل عز وجل ، 
 وليس مرادا  كونا  ألنه مل يقع ،    

ي راه علاى أ  ياقا  ماا  كيف ي ا  الويء مرا اً هلل كاناً واا   يحبها   وال: ي ر ْ  علينا مش ال 
   يحب ؟ 

 اذا مش ال وار    
كل ما وق  فها مراٌ  هلل كاناً وشرعاً   كل شيء واق  فها مارا   : ولهذا أجاب بعض المعهللة فقال 

 كاناً وشرعاً   
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 م  اهلل أرا اا شرعاً   : حهى المعاصي قالاا 
 مسألة ؟ ول ن اذا فيه مش ال   فما اا الضااب السديد عن مثل اذل ال

مكا كا  اهلل ي رل كفر اذا ال افر فلماكا وق  واا ي راه ؟ ال أحٌد أكراه على : مكا قال قا ل 
 أ  ياق  شيئاً ي راه ؟ 

 م روٌل لذاته محباٌب ل يرل   ال ، لسنه :  الضااب
 ال فر الااق  م روٌل لذاته محباٌب ل يرل   

 ما اذا ال الم ؟ ي ا  الويء محباباً م روااً ؟ 
 نعم   ي ا  محباباً م روااً باعهبارين   باعهبار واحد   

 الممهن  أ  ي ا  الويء محباباً م روااً باعهباٍر واحد أو من وجٍه واحد   
 أما مكا كا  من وجهين فهذا يم ن ليم بممهن    

 الرجل يأيت باحلديدة حُمَمَّاة   راء من النار ويسوي  ا ابنه املريض ،  أرأي 
ا  يفاهأ  بنه مرا  لذاته ؟ ال ك 

     مرا  ل يرل  
 ولهذا تضدل محباباً له م روااً محباباً من وجه م روااً   

 ،  م رولإيالمه  من وجه
 ،  محبابأنه سبب  لشفائه  من وجه

 مك  اذا ال فر الااق  بإرا ة اهلل عل وجل م روٌل ملى اهلل لذاته محباٌب ملى ل يرل  
 كيف ؟ 

 ا عأر ف  ازيما  لا  ال فر لم ي ن جها  لا  ال فر لم ي ن امهحا    لا  ال فر م
 أليم كذلي ؟ 

لا  ال فر ل ا  خلش النار عبثًا ملى غير كلي من المصالح العظيمة الهي أرا  اهلل سبحانه وتعالى 
 أ  يق  ال فر بح مهه  

إلســالم عــروة  عــروة إال مــن مل ال يعــرف قــدر اإلســالم أو ال يــنقض ا:  ولهااذا قااال عماار رضااي اهلل عنااه
 يدخل يف السفر ، 

يعني أ  من عرف قدر ازسالم اا الذي   ينقضه و  يعرف ازنسا  قدر ازسالم م  مكا كا  قد 
  خل في ال فر  

  ( بضداا تهبين األشياء ) فا 
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ل شايٌء كياف ي اا  فاي مأْلاي  اهلل عال وجا: أ  نقال جااباًا علاى ااذا ازيارا  الواا ي : فالحاصل 
 ي راه واا الذي أرا ل ؟ 

أ  اذا الم رول ملى اهلل م روٌل مليه لذاتاه محبااٌب ملياه ل يارل فهاا م اروٌل محبااٌب مان  : والضااب 
 وجهين   

 ال اذا مم ن ؟ : فإ  قال قا ل 
   نعم: قلنا 

 ونضرب له مثاًل  
 بماكا ؟ 

 بالرجل يسوي ابنه املريض لـ ُيْشـفى ،
 ل نه محباٌب ل يرل    فال ي م روٌل لذاته
 : خالصة ما قلنا اآل  

 : أ  ازرا ة تنقسم ملى قسمين 
 مرا ة كانية    – 1
 ومرا ة شرعية    – 8

 فما معنى كل واحدة ؟ 
 ازرا ة ال انية الهي بمعنى المويئة  
 والورعية اي الهي بمعنى المحبة  
 ما الفرق بينهما من حيث الح م ؟ 

 : الفرق 
 فما أراده اهلل كونا  فال بد أن يقع ، ا ة ال انية يللم فيها وقاد المرا ازر : أوً  

 أي أن اهلل قد يريد الشمء شرعا  وقد ال يقع ، وازرا ة الورعية   يللم فيها وقاد المرا 
 ازرا ة ال انية عامة لما يحبه اهلل وما   يحبه  : الفرق الثاني 

   وازرا ة الورعية خاصة فيما يحبه اهلل
 الشمء الواقع جنزم أن فيه اإلرادة السونية ألنه واقع ،مك  

 ول ن   ال فيه ازرا ة الورعية ؟ 
   ننظر    نعم  و   ال: ننظر     نقال 

 ففيه اإلرادتان السونية والشرعية ،م  كا  اذا الااق  مما يحبه اهلل 
 الشرعية ،  ففيه اإلرادة السونية وليس فيه اإلرادةوم  كا  مما   يحب 
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 هذا ليس فيه إرادة كونية ،: بانتفاء اإلرادة السونية فيه نقول مكا كا  الويء لم يق  فإننا نضلم 
 ألنه ما وق    

 ال ننفي ازرا ة الورعية عنه أو   ؟ 
 هل محبه اهلل فتسون اإلرادة الشرعية ثابتة فيه أو يسرهه فتسون اإلرادة الشرعية غري ثابتة فيه ،: ننظر 

 مل يقع وهو مسروه إ  اهلل ،فإكا كا  
 اإلرادتان السونية والشرعية ،انهفى عنه 

 ولهذا كفر الم من غير مرا    كاناً و  شرعاً   
 مل يقع ألنه مؤمن ،  كاناً ألنه 
    ألنه مسروه إ  اهلل عز وجلو  شرعاً 

 جل ما ي راه اهلل ؟ واا كيف ي ا  في مأْلي  اهلل عل و : ةم بحثنا ةانياً في ميرا  
 م  اذا الم رول ملى اهلل واقٌ  بإرا ة اهلل ؟ فهل هلل أحٌد ي راه ؟ : أو كيف تقالا  

 ال ، : الضااب 
 مك  ي ا  ال فر غير واقٍ  بإرا ته كيف يريد اهلل عل وجل شيئاً ي راه ؟ 

 أن الواقع مما يسرهه اهلل كائن  بال شك بإرادة اهلل ،:  والضااب
 وٌل ملى اهلل من وجه محباٌب مليه من وجٍه آخر  ل نه م ر 

 مسروه  إ  اهلل ،فمن حيث كانه كفراً 
يسون حمبوبا  إ  اهلل عز وجل ومن حيث ما يهرتب على كلي من المصالح العظيمة والح م البال ة 

، 
 : من أمثلة ازرا ة ال انية 

 فهنا اإلرادة كونية ، ( 5ود ) { إْن كان هللا يريد أن يغويكم هو ربكم } : قوله تعا  
يريذد هللا ليبذين لكذم ويهذديكم }  أل  اهلل تعالى   يرياد شارعاً أ  ي ااي عباا ل بال يرياد شارعاً أ  يهاديهم

 .(  24انساء ) { سنن الذين من قبلكم  
 : من أمثلة ازرا ة الورعية 

 .  ( 584اقرة ) { يريد هللا بكم اليسر } : قوله تعا  
 .    (  21انساء ) { وهللا يريد أن يتوب عليكم } : ا  وقوله تع
 العلم  : من صفا  اهلل تعالى أي  ( :وعلم : ) قاله 

 والعلم صفة كمال   
 ولهذا يهمدح به ازنسا  وي رل أ  ياصف بضدل  
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 اجلاهل أنت ،:  قال لييا جاهل ، وأنت من أعلم الناس ، :  لا قل  شخصٍ 
 هل عيب  وقدح ،يرى أن وصفه باجل ألنه

 يا جاهل كي  تعمل هذا العمل ؟ : رجل من أعلم الناس وقال آلخر :  فلا جاء مثالً 
 أنت ، مع أنه من أعلم الناس لسنه ملا سبه رد عليه مسبته ،: قال اجلاهل 

 فالعلم صفة كمال بال شي  
 وعلم اهلل عل وجل شامٌل ل ل شيء حاضراً مسهقباًل وماضياً  

) { لتعلمذذوا أن هللا علذذى كذذل شذذيء  قذذدير وأن هللا قذذد أحذذاط بكذذل شذذيء  علمذذا } : ه وتعــا   قــال اهلل ســبحان

 . (52اطاق 
 .  ( 1غافر ) { ربنا وسعت كل شيء  رحمةً وعلما } : وقال تعا  عن املالئسة 

  . ( 2اقرة ) { وهو بكل شيء  عليم }  :قال تعا  
 شيٍء تفصياًل  وكذلي أيضاً علم اهلل تعالى محيٌط ب ل 

وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة  إال يعلمها } : قال اهلل تعا  

 . ( 4اأنعا ) { وال حبة  في ظلمات األرض وال رطب  وال يابس  إال في كتاب  مبين 
 ل عبا ل  وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يهعلش بعلمه وما يهعلش بفع

  . ( 54ق ) { ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه } : قال اهلل تعا  
  . ( 545آ عران ) { وهللا عليٌم بذات الصدور } : وقال تعا  
 . ( 28اقرة ) { وهللا بما تعملون عليم } : وقال 

 فعلم اهلل شامل لسل ما يعمله العبد ، 
 ل هاب والسنة ومجماد المسلمين والنظر الصحيح   مك  علم اهلل ةاب  له با

 ما أكثر اآليات اليت تص  اهلل بالعلم ، ال هاب
 كذلك مملوءة مبا أن اهلل تعا  بسل شمٍء عليم ،  والسنة

 كما يف حديا االستخارة وغريه ،
 ثابت بأن اهلل بسل شمٍء عليم ، ومجماد المسلمين

 والنظر الصحيح يدل عليه  
) { أال يعلذذذم مذذن خلذذق وهذذو اللطيذذف الخبيذذذر } :  عااالى مسااهدً  علااى علمااه بد لااة عقليااةلقااال اهلل ت

 55ا  ).  
 فالخالش   بد أ  ي ا  عالماً بمخلاقه وعالماً بخلقه كيف يخلش  
 فالعلم  ل عليه ال هاب والسنة وازجماد والعقل جملًة وتفصياًل  

******************  
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             م ااااان  بمقااااااعلات درةقاااااب – 33
                 ناباااااااااااااهاواس     مرا ة ف اااااااااااا كااااااااااااذا                     

                   
 أي من صفات اهلل تعا  القدرة ،  ( :واقهدر بقدرة تعلق  بمم ن : ) قاله 
 ، ( قدر ) من باب املبالغة أبلغ من  ( :اقهدر : ) قاله 
  تمة   تدل على صفةٍ  كاتيةٍ ( اقهدر ) فإ  

اقر ) { إن المتقذذين فذذي جنذذات ونهذذر ، فذذي مقعذذد صذذدق  عنذذد مليذذك  مقتذذدر } : قــال اهلل تعــا  

45  44 ) . 
واآليات يف هذا  ،(  23اقرة ) { وإن هللا على كل شيء  قدير } : وقال تعا  
 كثرية ، 

 ق  وقدرة اهلل تعالى قدرٌة مقرونٌة بالقاة فها القاي القا ر بخالف المخلا 
 فإ  قدرته محدو ة وقد ت ا  قدرةً بقاة وقد ت ا  قدرة بال قاة  

 وتعلق  بالااجب أيضاً ؟ ( : تعلق  بمم ن : ) ل ن الم لف قيد القدرة قال 
 نعم   بالااجب من باب أولى   

 تعلق  بالمسهحيل ؟ 
     أل  المسهحيل ليم بويء فضاًل عن أ  ي ا  مقدوراً عليه  

 : لذي ياأه ص اشرأ كاناً أنه مسهحيل ل ن المسهحيل ا
 مسهحيٌل لذاته   – 1
 ومسهحيل ل يرل   – 8

 أما المسهحيل لذاته فها مسهحيل   يم ن   
 ال اهلل قا ر على أ  يخلش مثله ؟ : لا أ  أحداً أرا  أ  يقال 

ن وحنـن نعلـم هـذا مسـتحيل لسـن اهلل قـادر علـى أن خيلـق خلقـا  أعظـم مـن اخللـق الـذي نعلمـه اآل:  لقلنا
 اآل  أ  أعظم مخلاٍق نعلمه اا العرش   

 العرش أعظم من كل شيء من المخلاقا  الهي نعلمها  
 وم  كلي نعلم أ  اهلل قا ر على أ  يخلش أعظم من العرش  

 ل ن الويء المسهحيل لذاته اذا غير مم ن  
 نعلم أنه يسهحيل في العا ة ليم في كاته أنه   يق   

 أول الوهر اذا مسهحيل حسب العا ة   خساف القمر في
 ونعلم أيضاً أنه   يم ن أ  ي ه لش الهالل ةم تخسف الومم بعد غروبها بعد ال روب  

 اذا نعلم علم اليقين أنه لن ي ا    
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 ل ن لذاته أو ل يرل ؟ 
 ل يرل أي حسب ما أجرى العا ة  

أن يهــل اهلــالل مث ختسـ  الشــمس بعــد  وإال فـإن اهلل قــادر علــى أن يسسـ  القمــر يف أول الشــهر وعلـى
غرو ـا ، هــالل اهلــالل ال ميســن أن يســون قبــل خســوف الشــمس مبعــىن أنــه إذا خســفت الشــمس يف ليلــٍة 
قلنا إهنا أول ليلة يف الشـهر فهـذا شـمء  مسـتحيل ألن مـن املعلـوم أن كسـوف الشـمس سـببه الـذي جعلـه 

وحيلولــة القمــر بــني الشــمس واألرض مينــع أن يهـــل اهلل ســببا  كونيــا  حيلولــة القمــر بــني الشـــمس واألرض 
اهلالل قبل اخلسوف ألنه إذا َهلَّ اهلالل قبل اخلسوف ال ميسن أن يتجاوز مث محول بني الشـمس واألرض 
ألن املعلوم أن القمر يتأخر عن الشـمس مـا هـو سـبب اخلسـوف الـذي جعلـه اهلل سـببا  خلسـوف القمـر ؟ 

  حيلولة القمر بني الشمس والقمر ،
 إذن الشمس مل تسبق أبدا  يف هذا احلال ، 

 ضدل المسهحيل  : نقال ( : تعلق  بمم ن : ) مك  قال الم لف 
 فالمسهحيل   تهعلش به القدرة  

 ألنه على اسمه مسهحيل  
 ل ن يضب أ  نعلم حهى   يهاام واام أننا خصصنا ما عمه اهلل أو قيد ما أطلقه  

 :   يضب أ  نعلم أ  المسهحيل ناعا
 مسهحيل لذاته    – 1
 ومسهحيل ل يرل   – 8

 ما   يم ن أ  تهعلش به القدرة  : فالمسهحيل لذاته 
 ال يقدر اهلل أ  يخلش مثله ؟ : لا قال قا ل : كما مثلنا وقلنا 

 هذا مستحيل لذاته ،:  قلنا
 أن هذا خملوق والرب خالق ،: أن نقول :  أل  المماةلة مسهحيل أ نى ما نقال

 هفي المماةلة على كل حال   فهن
 المسهحيل ل يرل  : الويء الثاني 

 مبعىن أن اهلل تعا  أجرى هذا الشمء على هذه العادة املستمرة اليت يستحيل أن تنخرم ،
 ولسن اهلل قادر على أن خيرمها ،

 م  القدرة تهعلش به  : اذا نقال 
 جا لاً واقعاً بحسب القدرة  فيم ن للويء الذي نرى أنه مسهحيل بحسب العا ة أ  ي ا  

 واذا الويء كثير كل آيا  األنبياء ال انية من اذا الباب مسهحيل ل يرل  
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 ، مسهحيل ل يرل ل ن لذاته غير مسهحيلللرسول عليه الصالة والسالم  انوقاق القمر
 ألنه وقع واهلل قادر على أن يشق القمر نصفني ،

 بل قادر على أن يشق الشمس نصفني ، 
 اآلن نرى أنه من املستحيل أن الشمس تنزل وتسون فوق املنارة ، حنن 

 إنجل مررت مبنارة ووجدت أن الشمس مولوعة فوق املنارة بالضبط ،:  لا جاءنا واحد وقال
 ماكا نقال ؟ 

 هذا كذب مستحيل ،
 ل ن مسهحيل ل يرل أو لذاته ؟ 
 حسب ما أجرى اهلل العا ة  

 س على مستوى منارة بل دون املنارة ،لسن اهلل قادر على أن تسون الشم
 فإنه يوم القيامة تسون على رؤوس الناس بقدر ميل ،
  ( تعلق  بمم ن : ) فعبارة الم لف رحمه اهلل تحهاة ملى بيا  في قاله 

 فإ  خاار كالمه أ  القدرة   تهعلش بالمسهحيل   
 :ونحن نقال   بد في كلي من الهفصيل 

  تهعلش به القدرة  واا أ  المسهحيل لذاته  
 ألنه ليم بماجا  و  يم ن أ  ياجد و  يفرضه الذان   

 ال يم ن أ  ي ا  الويء مهحركاً ساكناً ؟ 
   يم ن  

 متحركا  فليس بساكن ، مكا كا  ألنه
 ساكنا  فليس مبتحرك ، م  كا 

 أما المسهحيل ل يرل يعني بحيث ي ا  بحسب العا ة غير مم ن  
 لقدرة  فهذا تهعلش به ا

 ومكا طأل ب  منا مثٌل لذلي  
 ما أكثر األمثلة  : قلنا 

 كل آيا  األنبياء ال انية من اذا الباب في العا ة  
 فانفلق اثجل عشر عني ،: أنا سألرب هذا احلجر ، لربه بعصاه قال :  لا أحد قال
 ماكا نقال ؟

 اذا مسهحيل حسب العا ة  
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 تت احلجر ما جاءك اثجل عشر عني ،لو تضرب حجرا  بعصا  من حديد ح  يتف
 ل ن ال اا مسهحيل لذاته ؟ 
 ال ، ألن اهلل جعله ملوسى ، 

 منسا  معه عصا وقال أنا أض  اذا العصا وي ا  حية   ماكا نقال ؟ 
 هذا ليس بصحيح ، :نقال 

   يم ن أ  ي ا  حية   حهى في السحر   يم ن أ  ي ا  حية  
 نا   ل ن حقيقًة   ليم بحية  منما ي ا  حية بالسحر حسب نظر 

 ل ن يم ن أ  ي ا  العصا حية حقيقية حسب القدرة قدرة اهلل  
 ف ا  العصا حيًة مسهحيل ل يرل  
 ل نه لقدرة اهلل ليم مسهحياًل  

 وهلذا كان عصا موسى ينقلب حية حقيقية تلق  تأكل ، 
و على شسل طري ، على شسل طري اإلنسان خملوق من الاني لو واحد صنع ثثاال  على شسل إنسان أ

أحسن لسم توافق اآلية اليت لعيسى صنع ثثاال  على شسل طري وقام ينفخ فيه وقال طار طري طار 
 نصدقه ،

 أل  اذا مسهحيل حسب العا ة ل نه مسهحيل ل يرل  
 وأما حسب القدرة فليم بمسهحيل  

   ينفخ فيه فياري ،     خيلق ثثاال  على شسل الاري مث ولهذا جعله اهلل آيًة لعيسى

 لم يذكر الم لف مهعلقاً للحياة  
 أل  الحياة   مهعلش لها   

 يخرة به المسهحيل   ( : بمم ن : ) قاله 
 :المسهحيل ل يرل له أمثلة كثيرة منها 

 فخلش عيسى عليه الصالة والسالم من غير أب أمٌر مسهحيل في العا ة  
 لد بال أم أيضاً مسهحيل     يم ن أ  ياجد ولد بال أب وخلش و 

 ولد بال أم مسهحيل في العا ة ما من ولد م  وله أم  
 ول ن في حااء صار لها أٌب وليم لها أم   

 كذلي يسهحيل في العا ة أ  ياجد ولٌد بال أم  و  أب  
ُ  في السطح  : فلا جاءنا رجل وقال   ابوروا وجد  ولداً نابهًا

 ماكا نقال له ؟ 
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 ضنا    يم ن أ  ي ا  ا ذا  اذا م: نقال 
 ول ن اذا مسهحيل ل يرل لا شاء اهلل أ  يخلقه لخلقه  

 !!!أليم الناس مكا  أف ناا في القبار فإ  األرت تأكل أجسامهم كلها م  ع ْضب  الذشن ب ؟
 وم  كلي يه ا  من اذا الهراب يه ا  آ مي بور  

 وآ م عليه الصالة والسالم كا  خأل ش من الطين  
 واذا مسهحيل ل يرل حسب العا ة ول ن اهلل قا ر عليه   

 يعني كذلي ازرا ة تهعلش بالمم ن  ( : كذا مرا ة : ) قاله 
 أما المسهحيل فال يم ن  

 فالمسهحيل لذاته   يم ن أ  يريدل اهلل  
 أل  اذل ازرا ة عبث واهلل منلٌل عن العبث  

 يء ي ا  مهحركاً ساكناً ؟م  اهلل يريد اذا الو: لا قال قا ل مثاًل 
       يريد اذا   : فالضااب 

 ألنه مهى كا  مهحركاً لم ي ن ساكناً ومهى كا  ساكناً لم ي ن مهحركاً  
 وليم المرا  أنه ي ا  مهحركاً ةم يس ن أو ساكناً ةم يهحرك اذا مم ن        

  فازرا ة تهعلش بالمم ن  
 يقول له كن فيسون ،  اهلل أمرا  فإمنإن اإلرادة إذا أراد ا :ولهذا نقال 

 ت ا  في األشياء المم نة الهي يم ن أ  يفعلها اهلل عل وجل   ازرا ةواذا يدل على أ  
****************** 

           وال االم قاد تعلقاا والعلم – 32
               يلي مطلقاااااااشااااايء ياااااا خلااااا  لابااااا           

   
ويعلم  املستحيليعجل ميسن أن اهلل يتسلم بالشمء :  (تعلقا ب ل شيء  وال الم قد العلمو : ) قاله 

   الشمء املستحيل 
 22اأنياء ) { لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا } : فاهلل سبحانه وتعا  يقول 

 ). 

 ، باملستحيل يعجل تسلم عن شمء مستحيل : فقال 
بشمء  فتسلم ( 5اؤنون ) { وما اتخذ هللا من ولد وما كان معه من إله } 

 مستحيل ،
هذا خ  خي  اهلل  {لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا }  يهعلش بالمسهحيل والدليل ااتا  اآليها  والعلم

 هذا خ  عن شمء مستحيل ،   ،  لفسدتاأنه لو كان يف السماء واألرض آهلة إال اهلل 
 ،  ن باب أولىيهعلش بالمسهحيل ويهعلش بالااجب م ال الم مك 
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 :   شريي له واحدٌ ومما ت لم به من األمار الااجبة أ  اهلل  الااجبفاهلل تعالى يه لم بالويء 
ً بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم }  آ ) { شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما

  .(  58عران 
 به عليملحاضر   أل  اهلل ب ل شيء عليم كل شيء فاهلل أيضًا تعلش بالماضي والمسهقبل وا العلم

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

                 ه كالبصاااااااااار اسبحاناااااااااا هامعاااااااااااوس – 32
                 رامساااااااماد وكااااااال مبصاااااااا  لابااااااا                                                

  
اهلل فالنا  أي  مسع: ، ما يقال  مر يا السم  يهعلش بالمسماعا    ب ل شيء فال يهعلش بال  مك

، ألن الفعل يرى  من شأن البصر واألفعالنظر إليه إمنا يتعلق السمع باملسموعات والبصر باملبصرات ، 
 الذي يسمع حركة الفاعل مثال  واألقوال من متعلقات السمع ،  بلوال يسمع 

  مهعلقا  البصر واألقاال من مهعلقا  السم   مناألفعال  مك 
 كاألفعال ، ( وكل مبصر )  كاألقوال،   (ب ل مسماد ) : وهلذا قال 

 ؟ بقي من الصفا  السب  ماكا 
 الحياة   بقي واحدة واي 

 بويء با ن عن اهلل عل وجل    تهعلشالحياة   
    مهعلقاً تهعدى ل يرل فلهذا لم يذكر له الم لف   أل  الحياة وصف  تم لذاته 
 الم لف   فهذل سب  صفا  ككراا 

   ؟لماكا لم يذكر غيراا : ول ن مكا قال قا ل 
 ،  السلف وأال الهأويل من األشعرية ونحاام عليهااتفش هم الصفات اليت  أهنا:  الضااب

 اتفاق   محلفلهذا خص ها الم لف بالذكر ألنها 
يثبهانهاا ساب  أكثار مان سابعين صافة أكثار مان اذل الصافا   منالسلف فيثبها  هلل تعالى أكثر  أما
مـن احليـاة والعلـم والقـدرة والسـمع والبصـر واإلرادة والسـالم واحلفـجل  نفسـهيثبتون هلل كل مـا وصـ  بـه  هلل

 وغري ذلك مما وص  اهلل به نفسه ،  والغضبوالرلا 
 ؟     لماكا  فقط  السب ل ن األشاعرة   يثبها  م  اذل الصفا  

 فأثبتناها لداللة العقل عليها ،  ليها العقلالسب   ل ع الصفا اذل ألن : قالوا :  الضااب
   يدل عليها فيضب أ  ن ول    العقلوأما ما ساااا فإ  

 اشرحاا لنا كيف  ل عليها العقل ؟ : قيل لهم 
وأشاياء  وجالازيضا   ل على القدرة فإيضا  األشاياء يادل علاى قادرة الماجاد وااا اهلل عال :  قالاا

 ماجا ة   
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 ، أل  الضاال   يح م الويء اً يدل على العلم نعخلقاً وصمح امها ح ام اذل األشياء مو 
 ، ازرا ة علىالهخصيص يدل بقي ازرا ة   

يــدل علــى  ،مســاء  وهــذه ،وهــذه أرض  ،وهــذا قمــر  ،وهــذه مشــس  ،وهــذه أنثــى  ، يعــجل كــون هــذا ذكــر
سانـــت أن يســـون اإلنســــان ، أراد اهلل أن يســـون الســـماء مســـاء  فســـان أن تســــون األرض أرلـــا  ، فاإلرادة 

 إنسانا  ، فسان أن يسون البعري بعريا  ، 
 فسان فالتخصيص يدل على اإلرادة ، 

 كم اذل من صفا  ؟ 
  ةالع  
أن يســون ال تقــوم إال حبــم أي مــن الزم املتصــ   ــذه الصــفات الــثالث وهــذه الصــفات الــثالث :  قااالاا

 ،، فتسون الصفات اآلن أربعة  احلياةحيا  فنثبت 
 ،والسالم  والبصرإذا ثبت أنه حم فإما أن يتص  بالسمع : يقالا   ةم

 ،أو بضد ذلك ولد ذلك ممتنع 
 ،العمى  البصرألن لد السمع الصمم ولد السالم اخلرس ولد 

 واذل الصفا  صفا  عيب   يم ن أ  يهصف بها الخالش   
 على اذل الصفا  السب     العقلاذا وجه   لة 
 فيه حسمة ،  ماما فيه رلى ، احلسمة ؟ :  قالوا ؟ا فيه ر ة ، الرلى م:  الر ة ؟ قالوا

 كي  ؟ يدان ،   فيهالوجه ؟ ما فيه وجه ، اليدان ؟ ما 
    يدل عليها العقل  ألن هذه الصفات : قالوا 

 أن نثبتها هلل عز وجل ، ميسنال ومكا لم يدل عليها العقل فإنه 
 نضيبهم ؟  كيف

  :بثالةة أ لة  نضيبهم
 :أ  الرجاد ملى العقل في اذل األمار باطل شرعاً وعقاًل :  أو ً 

  :أما الورد 
 .  ( 4اإسراء ) { وال تقف ما ليس لك به علم }  :اهلل تعا   فقال

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهلل } : وقال تعا  

 . ( اأعراف ) { سلطانا وأن تقولوا على هللا ما تعلمون ما لم ينزل به 
  :وأما بطالنه عقاًل 
  األشياء الهي تهلقى بالخبر  منف   اذل األمار 

  أل  الخالش عل وجل ليم كمثل الخلش 
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  عليهم و  يمهن  عليه ما يمهن  عليهم و  يضب له ما يضب لهم  يضاتفال يضات عليه ما 
 ، فهو خمال  للخلق

 كا  مخالفا للخلش فهل يح م الخلش عليه بعقالهم ؟   ومكا
 ؟ له فسي  حتسم عليه بالعقل  شاهدت اهلل وال شاهدت نظريا   الكي  حتسم عليه ،  ال :  الضااب

 ،االعتماد على العقل يف هذه األمور  يبالفسان يف الشرف والعقل ما 
 ،الصفات السبع فقد دل عليها الشرف  هب أن العقل ال يدل على سوى هذه:  ةانياً : ةم نقال 
  الدليل جا ٌل عقاًل وواقعاً  وتعدف 

 ، اآلخرفإكا انهفى أحد الدليلين ةب  المدلال بالدليل 
  أل  انهفاء الدليل المعين   يسهللم انهفاء المدلال 

 ،غري الدليل الذي انتفى  آخرفقد يسون للمدلول دليل  
 ،دل عليها  الوردفإن ، يدل على هذه الصفات ال  العقلأن  فإكا فرضنا جد ً 

 ،دليل  منن الشمء قد يسون له أكثر أل ومكا  ل عليها وجب مةباتها بد لة الورد
   أ لههفإكا انهفى الدليل المعين قام الدليل الثاني مقامه أل  بعض األشياء تهعد  

بالعقــل كمــا  نســتدلدال عليــه أي أننــا أننــا ميسننــا أن نثبــت بالعقــل مــا نفيــتم أن العقــل : الاجااه الثالااث 
 ،استدللتم بالعقل 

 ، ما نفيتموه قد دل عليه العقل  : ونقال
 ،نشاهدها وهذه النقم اليت تندفع عنا مع وجود أسبا ا تدل على الر ة  اليتهذه النعم  :مثال كلي 
والـرزق مـن  والعلمآثار الر ة من آثار الر ة ونبات األرض من آثار الر ة والنوم والراحة من  املارفنزول 

 ، آثار الر ة كل ما بنا من نعمه فهم من آثار الر ة 
 كل ما بنا من نعمة فهو من آثار الر ة ، 

  على الرحمة عقاًل أوضح وأبين من   لة الهخصيص على ازرا ة  األشياءو  لة اذل 
   لمعلى الرحمة واضحًة للعامي والعا األشياءأل    لة اذل 

 ،شخٌص عالم  م و  لة الهخصيص على ازرا ة   يفهمها 
بالتخصيص على اإلرادة  تستدلونوأنتم اآلن لوال أنسم عرفتم ذلك من كتب أهل العلم ما عرفتم كي  

، 
 ،عنهم  الرلاإثبات الاائعني وتعلية منازهلم دليل على :  نقالو

{ فلما آسفونا انتقمنا منهم }  ل على ال ضبديألنه لا كراهم لعاقبهم وانهقامه تعالى من المضرمين 

 . ( 44ازخرف ) 
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نثبتـه حنـن بداللـة العقـل وحينئـذ  جنيـبهم بثالثـة  أنأن ما ذكروا أن العقل ال يـدل عليـه فإنـه ميسننـا  فالمهم
 ،أجوبة 

 مةبا  األشاعرة لهذل الصفا  السب  ليم كإةبا  أال السنة لها يخهلف  
 : ال الم : فمن كلي مثاًل 

 ال الم عند أال السنة ليم اا ال الم عند األشاعرة  
 سبش أ  األشاعرة قالاا في ال الم قاً    يقاله من له عقل  

 بل قالاا قاً  حقيقهه نفي ال الم  
أن السالم هو املعىن القائم بالنفس واملسموف عبارة عن هذا السالم خلقه اهلل ليع  عما يف :  ألنهم قالاا
 نفسه ،
 بيا  قالهم والر  عليهم    وسبش

 ح  أيضا  السمع والبصر خيتل  إثباهتا هلا عن إثبات أهل السنة واجلماعة ،
مذاب أال السنة والضماعة ما  ماذاب األشااعرة مهماةال فاي عاد ااذل الصافا  إن :  فلهذا نقال

 السب  وةباتها  
 وم  كا  يخهلف في كيفية مةباتها  

 :صار  اذل الصفا  الس  
 ومها العلم والسالم ، منها تهعلش ب ل شيء اةنا 

 ومها القدرة واإلرادة ، واةنا  تهعلقا  بالمم ن وجا اً وعدماً 
 السمع والبصر ،   والثالث يهعلش بالماجا 
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 األسئلة 
وُخليقر } ،  ( 82النساء ) { وُخليقر اإلنسان ضعيفاً } : االستغراق إمنا يسون يف ما له أفراد مثل : الس ال 

، كل إنسان وهذا له أفراد كل واحدة متميزة عن األخرى وحياة اهلل تعا  ليست كذلك اهلل { نسان اإل
 واحد فسي  نقول لالستغراق ؟ 

 .استغراق الصفات الساملة : الضااب 
ألن مـن كمــال احلـم أن يســون ذا صــفات اسـتغراق احليــاة مبعـىن احليــاة الساملــة املتضـمنة جلميــع الصــفات 

استغراق أعيان ، استغراق أوصاف يف املعا  والسمال ، استغراق احلياة غري استغراق احلم  الساملة فليس
فاستغراق احلياة هنا استغراق صفات يعجل أن احلياة حياة اهلل عـز وجـل متضـمنة لسـل األوصـاف الساملـة 

 اليت هم من مقتضى كمال احلياة ،
 ، أال يرد عليهم يف إثبات السالم هلل ؟  ( 32 القصص) {  إني أنا هللا} : قوله تعا  : الس ال 
نعـم هــذا مــن الــرد علــيهم قـال هلــم اإلمــام أ ــد ، هــم يقولـون عنــدنا بــاب  يســمى بــاب اجملــاز : الضااااب 

فيقول إن اهلل خلق هذه السلمة يف هذه الشجرة وليست تعجل نفسها ولسن هذا من باب التجوز كما لو 
واحد أرسـلجل امسـه عبـداهلل فقلـت أنـا عبـداهلل لـو مـثال  كلمـت بسـالم  قلت أنا حممد وأنا مرسل  منه ، يعجل

قلـت أنـا عبـداهلل يعـجل  وقلت أعاجل حق عبـداهلل أنـا مـوكلجل أقـبض منـك قلـت اصـ  دعـجل أراجـع عبـداهلل
 وكيال  عنه ، مشسل هذا وهلذا جيب أن نسسر اجملاز قبل أن نتجوزه ،

إن القرآن جاء به ج يـل إ  حممـد عليـه الصـالة والسـالم وإذا جعلتمـوه : لون إن األشاعرة يقو : الس ال 
 صفة  من صفات اهلل فسي  تنفك الصفة عن املوصوف ؟  

 اجلواب على هذا بسيط عندما أقول لك يا هداية اهلل بلغ أ د بسذا وكذا وكذا ، : الضااب 
 السالم ، من كالمه ؟ 

 كالمم أنا وأنت الذي بلغته ،
 سالم إمنا يضاف إ  من قاله مبتدءا  ال إ  من قاله مبلغا  ، فال

   كالم اهلل: أصل السالم 
 لسن تسلم ج يل به هذا خملوق ،
َتَسلَّم به فهو كالم اهلل ،

ُ
 أما امل

) {  الحمد هلل رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين} : أنا اآلن عندما أقرأ 

   (   5 2افاتة 
  هذا خملوق ،صويت

 .لسن ما ُأَصو ُت به هو صفة اهلل غري خملوق 
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 .وهلذا وص  اهلل القرآن بأنه قول حممد وقول ج يل وال ميسن أن يسون قول  من قائلني 
 .(  82 – 12التكوير ) { إنه لقول رسول  كريم ، ذي قوة  عند ذي العرش مكين } : فقال 

 من املراد بالرسول هذا ؟ 
 ج يل ، 

 .(  11 – 12الحاقة ) { إنه لقول رسول  كريم ، وما هو بقول شاعر } 
 .املراد بالرسول هنا حممد 
 .فألاف القول إ  حممد 
 .وألاف القول إ  ج يل 

 ومن املعلوم أنه ال حممد وال ج يل ، 
 األول ، من هو ؟ : القائل 

  ( . 128الشعراء ) { وإنه لتنزيٌل من رب العالمين } اهلل عز وجل ، 
وإنه لتنزيٌل من رب العالمين ، نزل به الروح األمين ، على قلبك لتكون } : انظر اآلية اليت يف الشعراء تبني 

 ، هذا األول ،{ وإنه لتنزيٌل من رب العالمين } ، ثالثة ، (  121  – 128الشعراء ) { من المنذرين 
 إذن فالسالم يضاف إ  من ؟ 

 إ  أول من قاله ،
 : لت أنا لو ق
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  1قفا نبك  من ذكرى حبيٍب ومنزل 
 قلت اآلن السالم هذا ، من الذي قاهلا ؟ 

 ، الذي قاهلا أمرا القيس ،  2أمرا القيس 
ًَ إن قد أمرت بتبليغها وإما حاكيا  إن كنت مل أؤمر بتبليغها ،  وأنا قلتها اآلن لسن قلتها إما مبلغا 

يعجل يف آخر ( مجلة غري والحة ) ديا القدسم قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احل: الس ال 
  احلديا أنه أتاه املوت ،،،،،،،، فهذا يا شيخ يسون مرادا  كونا  ؟

وما ترددت عن شمٍء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يسره املوت وأكره ) : الضااب 
لة موت املؤمن قد نقول إنه غري مراٍد ، هذا أمر ال يتعلق باإلرادة الشرعية مسأ 3( إساءته وال بد له منه 

 هلل شرعا  ألن بقاء هذا املؤمن يتعبد هلل خري ،
  ما محبه يا شيخ بعد املوت اهلل سبحانه محب أن جيزيه خريا  ؟: الس ال 
اهلل عز وجل يسره هذا املوت للمؤمن ألن املؤمن يسرهه فهو سبحانه وتعا  يرتدد يف قبض : الضااب 

املؤمن يسره ذلك واهلل تعا  ال محب أن يفعل ما يسرهه املؤمن لسن ملا كان هذا أمرا  ال نفس املؤمن ألن 
 بد منه تقتضيه احلسمة فعله اهلل عز وجل ،

أن نزول املار وتعلية منازل الصاحلني وَجْعْل السفار يف النار أن هذا من علمه : قال قائل  مكا: الس ال 
 وهؤالء يف اجلنة وينزل املار ويذل بالعقاب ؟ ، من علمه أن جيعل هؤالء يف النار 

  ليس فيه شك ودال على القدرة ودال على الرلا ،: الضااب 
أن هذا يدل على العلم  ولسن داللتها على الر ة مشسوك فيها فندخلها يف : لسن قد يقال : الس ال 
 العلم ؟ 
ا ويدفع عنك النقم هل هذا من غري مشسوك فيها والحة هل الذي يعايك النعم ويربيك  : الضااب 

  ر ته أو من غضبه وانتقامه ؟ الرجل إذا عمل له ولدا  مث أعااه ماذا يدل عليه ؟ على رلاه بذلك ،
أحسن اهلل إليسم ذكرنا حني بيَّنا املستحيل بذاته قلنا خلق اهلل مثله أقول يا شيخ التمثيل  ذا : الس ال 

 املثال ،،،، ؟ 
                                                

والبيــت  ، وقصــيدته أو  املعلقــات الســبع ،( بقســط اللــوى بــني الــدخول فحومــل :  ) ، وعجــزه (  25ص ) البيــت موجــود يف ديوانــه  - 1
) ، يف شـرح القصـائد العشـر للت يـزي  ( قفـا : ) ، وانظر للفائدة اختالفهم يف قولـه (  03ص ) هو مالعها ، شرح املعلقات السبع للزوز  

 ( . 025/  2) ، وانظر يف سبب تسميتها باملعلقات ، شرح القصائد املشهورات البن النحاس (  2ص 
لسنـدي ، وهــو مــن أشــهر شــعراء العــرب يف اجلاهليـة ، وأحــد أصــحاب املعلقــات املشــهورة ، وامــرؤ امـرؤ القــيس بــن حجــر بــن احلــارث ا - 2

طبقــات فحــول . ق هـــ ، جعلــه ابــن ســالم يف الابقــة األو  مــن فحــول اجلاهليــة  81القــيس لقبــه ، وامســه خنــدج ، وقيــل غــريه ، مــات حنــو 
،  األغــا  أليب (  01ص ) ، املؤتلــ  واملختلـ  لآلمـدي (  015/  0)  ، الشــعر والشـعراء البـن قتيبـة(  50/  0) الشـعراء البـن سـالم 

 ( . 619/  3) و (  061/  0) ، خزانة األدب للبغدادي (  93/  9) الفرج 
 ( .  6037) أخرجه البخاري  - 3
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 .عند العلماء  هذا مشهور: الضااب 
 ال يقدر اهلل أ  يخلش مثله ؟ : يعني لا قال قا ل 

فليس فيه شمء حنن مثلنا به للمستحيل وليس باجلائز أي أن هذا ليس بإقرار أن اهلل خيلق مثله هذا 
 إنسار بأن اهلل خيلق مثله ، 

 لسن يا شيخ لو نرتك هذا املثال ومنثل دائما  باحلركة والسسون ؟: الس ال 
 ليس بالزم ليس بالزم ،:  ابالضا 

 ؟ ( غري والح ) : الس ال 
 .وغريه  2ذكرها يف مفتاح دار السعادة  1هذه مشهورة ح  أن ابن القيم ر ه اهلل : الضااب 

ملاذا تفرح مبوت العامل أكثر مما تفرح : وذكر أن الشياان جاء للعابد ملا قال جنود الشياان للشياان 
 تعبد هلل دائما  ليل وهنار ؟ مبوت العابد ، والعابد ي

 .ألن هذا ألر علم العامل ألر علم من العابد : قال 
 .تعالوا نذهب منشم جاءوا للعابد : ولرب هلم مثال  قالوا هلم 

 يا أيها الرجل هل يستايع الرجل أن خيلق مثله ؟ : قالوا له 
مركب قالوا طيب هل يستايع  يستايع اهلل على كل شمء قدير حاكم اهلل واستدل املسسني جهل: قال 

 اهلل أن جيعل السماوات واألرض كلها يف قشر بيضة ؟ 
 . ال ميسن ، ال يستايع ، مستحيل : قال 

 .وذهبوا للعامل وسألوه هذا السؤال 
أما األول فهذا مستحيل وال ميسن أما الثا  فإن اهلل قادر على أن يس  هذا القشر ويصغر : قال 

 .ون السماوات واألرض فتسون السماوات واألرض يف قشر البيضة السماوات واألرض فتس
فهذا من المسهحيل الذي   تهعلش به أما جيعل السماوات واألرض حبالتها احلالرة يف قشر بيضة 

  . القدرة أصاًل 

                                                

أ يف بيــت علــم ، فــ ف يف العلــوم شــن(  اجلوزيــةابــن قــيم )  عبــد اهلل حممــد بــن أيب بســر بــن أيــوب الزرعــم الدمشــقم ، املشــهور بـــ أبــو هــو - 1
فصــن   ، خايبــا  ، وكــان أديبــا  واعظــا   والفنــون ، عــجل باحلــديا متونــه ورجالــه والتفســري واألصــول مــن املناــوق واملفهــوم والفقــه واللغــة والنحــو

ومـذاهب السـل  ، وكـان مـن  بـاخلالف ا  فسـان واسـع العلـم عارفـ ، وناظر واجتهد وصـار مـن األئمـة السبـار ، ففـاق أقرانـه واشـتهر يف اآلفـاق
فريـد  يف بابـه ، تـويف  فصـارتيمية ، حيا أنه الزمه إ  أن مات ، فأخـذ عنـه علمـا  مجـا  مـع مـا حـواه مـن علـوم  ابنأبرز تالميذ شيخ اإلسالم 

 هـ ، 750ر ه اهلل سنة 
الزاهــرة  النجــومو (  043/  2) الع للشــوكا  البــدر الاــو  44جــالء العينــني لآللوســم ص و (  490/  9) البدايــة والنهايــة البــن كثــري انظــر 

 269املعجــم املخــتص للــذهيب ص و  024البــن ناصــر ص  الــوافرالــرد و (  62/  0) بغيــة الوعــاة للســيوطم و (  249/  01) البــن تغــري 
 ،   (  060/  2) الفتح املبني للمراغم و (  20/  4) حجر  البنالدرر السامنة و 
 ،(  268/  0) لقيم مفتاح دار السعادة البن ا  - 2
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 فصل 
 في مبحث القرآ  العظيم 

 وبيا  اخهالف الناس فيه ومذاب السلف
       ليلارآ  والهنام القاح ام من                                                       ل      اريااء م  جباما ج  أو  – 12

السااانة  أاااالككااار مااان صااافا  اهلل عااال وجااال وااااي الصااافا  الناااي اتفاااش عليهاااا ملـــا ذكـــر املؤلـــ  مـــا 
الســالم علــى  ذكـر  ــاأي يف كيفيــة اإلميـان واألشااعرة علااى خااالٍف بيانهم فااي ازيمااا  بهاذل الصاافا  

  القرآن السرمي 
أي ومن الواجب أن مـا  : (بأنه واحد ) : الفتح عافا  على قوله  :( م  )  : يف جيوز ( :وم  : ) قاله 
  ،مع ج يل من حمسم اآليات كالمه وجيوز السسر ولعله أظهر  جاء
إنه لتنزيٌل من رب و} : : من عند اهلل عز وجل كما قال تعا   ( :  ما جاء م  جبريل أو : )  قاله

 ( . 121  – 128الشعراء ) { العالمين ، نزل به الروح األمين ، على قلبك 
 . العظام واا ماكل بالاحي تنلل به على األنبياء ال راموجبريل أحد المال  ة 

َّ } : تعا  يف قصة مرمي  قولهكما يف   ما وكل ب ير كليبور  ) { فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا

 .(  13مريم 

 ،هو نزول الوحم على األنبياء  مليه في األصل الماكلل ن العمل 
 : سرافيلمجبريل ومي ا يل و : بأنهم ماكلا  بما فيه الحياة  علمناةالةة من المال  ة : ولهذا يقال 

  القلاب  حياةفضبريل ماكل بما فيه  
  ومي ا يل ماكل بما فيه حياة النبا  بالقطر 

  بعد الما  واا النفخ في الصار  األجسا ماكل بما فيه بعث واسرافيل 
   وأشرفها وأعالاا ما فيه حياة القلاب

يف افتتـاح صـالة  عليـه الصـالة والسـالم يـذكر هـؤالء الثالثـة يف افتتـاح صـالة الليـل حيـا يقـول النيبوكان 
الغيـــب والشــهادة أنـــت  رب ج يـــل وميسائيــل واســرافيل فـــاطر الســماوات واألرض عــامل اللهــم : ) الليــل
مـن تشـاء إ   هتـديبني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهد  ملا اختل  فيه من احلـق بإذنـك إنـك  حتسم

  ، 1(  صراٍط مستقيم
إنه لقول رسول  كريم ، ذي قوة  عند ذي العرش مكين ، مطاع  } : فقال  وصف اهلل تعالى جبريل بأنه أمين

 . (  81 – 12التكوير ) { ثم أمين 
 .(  2 – 1النجم ) { علمه شديد القوى ، ذو مرة فاستوى }  ووصفه بالقاة

 ،فاجتمع يف حق ج يل عليه السالم القوة واألمانة 

                                                

 ( .  771) أخرجه مسلم  - 1
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النـيب عليــه الصــالة  قلــبنعلــم أنـه ال زيــادة وال نقــص يف القـرآن الــذي أوحـاه اهلل إليــه ليلقيــه علـى  فبأمانتـه
 ،والسالم 

بـه أو غلبـه عليـه أو تـواىن ج يـل يف تنزيلـه  ج يـللط علـى القـرآن حـني نـزول وبالقوة نعلم انه ال أحد تسـ
فج يل عليه الصالة والسالم جاء بالوحم من اهلل عز وجل وهلذا  أحدألنه قوي  يستايع الدفع وال يقربه 

  ، (والهنليل  القرآ من مح م ) : قال 
والقـرآن احملسـم  احملسـمها أي مـن القـرآن من بـاب إلـافة الصـفة إ  موصـوف ( :مح م القرآ  : )  قاله

 ،أي متقن من كل وجه 
  أخبارل مح مة ليم فيها كذب 

  فيها جار  ليمأح امه مح مة 
 مدلا ته مح مة ليم فيها تناقض  

  أ  اهلل وصف القرآ  كله بأنه مح م وبأنه ح يم  واعلم
  ووصفه كله بأنه مهوابه 

    1بأ  بعضه مح م وبعضه مهوابه  ووصفه
 : فهذل ةالع صفا  

تلك آيات الكتاب }  : ويف قوله، (  1هود ) { كتاٌب أحكمت آياته } : يف قوله  وصفه بأنه مح م .0

  .(  1يونس ) { الحكيم 
 .(  83الزمر ) { هللا نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني }  : يف قوله ووصفه بأنه مهوابه .2
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياٌت محكمات } :  قولهيف  ووصفه بأ  بعضه مح م وبعضه مهوابه .3

ُر متشابهات   .(  3آل عمران ) { هن أم الكتاب وأُخر
 :من اذل األوصاف وجه  ول ل

القرآن كله متقن ال يسذب بعضه بعضا وال يناقض بعضه بعضا   فألن : أما وصف كانه بأنه مح م
 .(  18فصلت ) { من بين يديه وال من خلفه ال يأتيه الباطل } من الباطل  شمء  وليس فيه 

 ، فألنه يشبه بعضه بعضا  يف السمال واجلودة واملنافع العظيمة  : مهوابهوأما وصفه كله بأنه 
 ، 2 يشبه بعضه بعضا   اذا الاجه ل نه فيوم  كا  يهفاو  

 ، والهفاو  باعهبار المه لم به ممناد
 ،واحد وهو اهلل عز وجل  بهاملتسلم  أل 
  أما باعهبار مدلال ال الم فإنه واق  ا خهالف بينه و 

                                                

 ، 012الرسالة التدمرية ص   -  1
 ،  016 – 013الرسالة التدمرية ص   - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 080 

 ، الفاحتة :  في كهاب اهلل سارةفأعظم 
 .آية السرسم :  وأعظم آية

 ، القرآنتعدل ثلا (  1اإلخالص ) { قل هو هللا أحد }  و
 ،وليست السورة اليت قبلها مبنزلتها يف الداللة العظيمة 

 ،مثال  { قل هو هللا أحد } ا كسورة مولوعها ومدلوهل يفليست { تبت } فسورة 
   والضا ةمك  اا مهوابه من حيث ال مال 

 :ما وصف بعضه بأنه مح م وبعضه مهوابه أ
  (  معنالما اتضح : ) فأرجح األقاال أ  المح م 

 اهللألنــه يشــتبه علــى بعــض النــاس دون بعــض ولســن الــذين آتــاهم ،  1( مااا خفااي معنااال )  : والمهوااابه
  ذا االعتبار ،  والحا  ن هذا املتشابه اخلفم املعىن إ  احملسم الوالح فيسون القرآن كله العلم يردو 

 ،التنزيل مبعىن املنزل  ( :من مح م الهنليل : )  قاله
  وانا منلل وتنليل ومنلل مليه وواسطة  المنللأل  الهنليل فعل 

 ،اهلل عز وجل المنلل 
 ،فعله  والهنليل
 ،ى اهلل عليه وسلم حممد صلمليه  والمنلل

 ج يل عليه السالم ، والااسطة 
 .القرآن ما يقرأ فهو مصدر مبعىن اسم املفعول  ( :من مح م القرآ  : )  قاله
 ال يأتي المصدر على وت  فعال  ؟  : قل   فإ 

 .والشسران والسفران والاغيان وما أشبه ذلك  كالغفراننعم يأيت على وزن فعالن  :  الضااب
 .صدر بمعنى اسم المفعال فالقرآ  م

 .مقروء  ألنه
 .أي جامع لسل ما تتضمنه الستب السابقة ألنه قارك .بمعنى اسم الفاعل : وقيل 
 (  12المائدة ) { وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه } : قال تعا   كما

 . 

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

قادياااااااااااااام                      ه ابحانااااااااااااااس المهاكااااااااااااا – 11
أعياى الارى بالناص يا عاليام                                                                     

  

                                                

، جممــوف فتــاوى شـــيخ (  81ص ) واحلــدود األنيقـــة لألنصــاري (  060ــــ  059/  0) إجيــاز البيــان عــن معــا  القـــرآن للنيســابوري   - 1
 ،(  429  – 406،  397،  387/  07( )  280 – 273،  044 – 043/  03) اإلسالم ابن تيمية 
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كالم   ليسفهو كالم اهلل احلروف واملعا    ومعانيهالقرآن كالم اهلل عز وجل تسلم به حقيقة حبروفه   هذا
دون احلروف كالم اهلل حقيقة مسعه ج يل من اهلل ونـزل به على  املعا وال اهلل هو احلروف دون املعا  

 اهلل عليه وسلم ، صلىقلب النيب 
 ،  المخلاقينعن صفا  النقص وعن نقص كماله وعن مماةلة أي تنزيها  له  :( سبحانه : )  قاله

    أل  اهلل ينالل عن اذل األشياء الثالةة
ما ادعاه اليهود عليه لعنة اهلل حيا قالوا إن اهلل خلق  :عنه  اهلل فمثال نقص ال مال الذي ينالل

ولقد خلقنا السماوات } : ستة أيام فتعب واسرتح وقد كذب اهلل قوهلم هذا يف قوله  يفالسماوات واألرض 

 ناقصة قدرةهؤالء أثبتوا له القدرة لسن  ( 32ق ) { واألرض وما بينهما في ستة أيام  وما مسنا من لغوب 
، 

إن اهلل  ( 121آل عمران ) { إن هللا فقيٌر ونحن أغنياء } :  أيضا  اليهود  قول:  النقص المحض ومثال
 هسذا قالوا ،(  21المائدة ) { يد هللا مغلولة } خبيل 
مثيال  واهلل  لهفأثبتوا  ( 33المائدة ) { إن هللا ثالث ثالثة } : كقول النصارى :  مماةلة المخلاقا  ومثال
 131النساء ) { إنما هللا إلهٌ واحد } : وقوله (  11الشورى ) { ليس كمثله شيء } : قد كذ م يف قوله  تعا 

 ). 
 ، وهذا ليس بصحيح ،  قدميأن القرآن  أي :( قديم : )  قاله

آحاده  ولسنالسالم جنسه قدمي   أنإنزاله صحيح  فالقرآن ليس بقدمي بل إن اهلل عز وجل تسلم به حني
ما يأتيهم من ذكر  من ربهم محدٌث إال } قدمية ، اهلل عز وجل محدث من أمره ما شاء  ليستو حادثة 

 .(  8األنبياء ) { استمعوه وهم يلعبوه 
قــدمي النـــوف فــإن اهلل مل يــزل وال يـــزال  فهــوفــالقرآن لــيس بقــدمي ، أمـــا كــالم اهلل مــن حيــا هـــو كــالم اهلل 

 متسلما  ،
  ، (سبحانه عظيم  كالمه )( قديم ) أ  الم لف قال بدل  فلا
أو كرمي ، ألن اهلل قال  ، ( 23الحجر ) { ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم } : اهلل قال  ألن
 .(  33الواقعة ) { إنه لقرآٌن كريم } : 

ل فهم كلمة حمدثة غري صحيحة بالنسبة للقرآن أن القرآن مستوب يف اللوح احملفو  ونز  :( قديم ) أما 
املناسب  الوقتبيت العزة يف السماء مث صار ينـزل به ج يل على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  إ 

 الذي يؤمر بتنـزيله فيه ؟ 
مبـا دل عليـه  إالتـرده وحنـن ال ناالـب  ول ن خااار القارآ عن ابن عباس  روي كلينعم ، :  الضااب
 القرآن ، 
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يتعني أن يسون  الفإنه   (  88 – 81البروج ) { في لوح  محفوظ  بل هو قرآٌن مجيد ،} : فأما قاله تعالى 
 ، ذكره دون ألفاظه  احملفو بل يسون الذي يف اللوح  1 القرآن نفسه مستوبا  يف اللوح احملفو 

) { وإنه لفي زبر األولين }  :يف قوله تعا   كماوهذا ال ميتنع أن يقال إن القرآن فيه كذا واملراد ذكره  

، ألنه  األولنيواملراد بال شك ذكره يف زبر : { وإنه لفي زبر األولين }  أي القرآن ، : وإنه (  122الشعراء 
 ما نزل على أحد قبل حممد عليه الصالة والسالم ، ولسن املراد ذكره ، 

 قد سمع هللا} : تعا   قولهأو مل يسن هلم آية أن يعلم علماء بجل إسرائيل وكلنا يقرأ  على ككرل والدليل

يف اللوح احملفو   ذا اللفجل  مستوبا  ولو كان القرآن العظيم  ( 1المجادلة ) { قول التي تجادلك في زوجها 
باملضارف الدال على { وهللا يسمع }  :مث قال { قد سمع }  :ألخ  اهلل عن مسع ما مل يسن ، واهلل قال 

 ،احلال واحلالر 
 ل بالماضي لهحقش وقاعه ؟ قد سم  عبر عن المسهقب:  قا ليعني لا قال 

فعل مضارف { يسمع } فإن { وهللا يسمع } : مثل هذه الدعوى يف قوله  ميتنعهذا قد نسل مه لسن  :قلنا 
 ، احلالرتدل على 
إمنا هو ذكره وأنه  احملفو أن القرآن تسلم اهلل به عز وجل حني نزوله وأن ما يف اللوح  :عندي  فالراجح

 88 – 81البروج ) { بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ } : يضا  كما قال تعا  سيسون وميسن فيه ثناء أ

 ، ذلكيعجل أنه ذكر يف اللوح احملفو  باجملد والعظمة وما أشبه  (

                                                

الـذي شـرحه يف (  098/  2) األول علـى العقيـدة الواسـاية  شـرحهذكره الشيخ ر ـه اهلل يف  ال المهذا ) : قال مقيدل غفر اهلل له  - 1
األربعــني النوويــة يف علــى  الثــا اهلل يف شــرحه  ر ــه ورجاا  عنااههـــ ،  0418يف ســنة ( العقيــدة الســفارينية ) هـــ ، وقــد َشــرََح  0418ســنة 

والقـرآن حجـة  : ) مـن الشـريط عنـد شـرحه للحـديا الثالـا والعشـرون عنـد قولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم  الشريط احلادي عشر يف الوجه الثا 
أو أ  الم هااب ككار القارآ  وكانه في ال هاب الم نا  ال معنال أ  القرآ  كله كهب في اللاح المحفااظ : ) فقال ( لك أو عليك 

كي  يُستب قبل أن ختلق السماوات خبمسني ألـ  سـنة وفيـه العبـارات الدالـة : لسن يبقى النظر  وأنه سينلل وسي ا  كذا وكذا ؟ األول  
وهـو حـني  {  قـد سـمــع اهلل الـيت جتادلـك} : ، ومثـل قولـه { وإذ غدوت من أهلك تبوا للمؤمنني مقاعد للقتال } قوله : على املضم مثل 

كتابتـه قبـل خلــق السـماوات واألرض خبمسـني ألــ  سـنة مل يسـمع ألن اجملادلــة مـا خلقـت أصــال  حـ  تسـمع جمادلتهــا ؟ فـاجلواب أن اهلل قــد 
سـون كـن في} : علم ذلك وكتبه يف اللوح احملفو  كما أنه قد علم املقادير وكتبها يف اللـوح احملفـو  وعنـد تقـديرها يـتسلم اهلل عـز وجـل بقولـه 

م  الاذي فاي اللااح المحفااظ ككار : وكنا  قابالً أقاال ، هسذا قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ـه اهلل وهـو مـمــا تامـئن إليـه الـنفس ، { 
{ وإنـه لفــم زبــر األولــني } :  –عــن القــرآن  –بنــاء  علــى أنــه يعـرج بلفــجل املضــم قبـل الوقــوف ، وأن هــذا كقولــه تعـا   القارآ      القاارآ   

ول ان بعاد أ  اطلعا  علاى قاال شايخ ازساالم رحماه يف زبر األولني ليس القرآن ، الذي يف زبر األولني ذكر القرآن والتنويه عنه ،  والذي
اهلل تعالى انورح صدري ملى أنه م هاٌب في اللاح المحفاظ و  ماان  مان كلاي   ول ان اهلل تعاالى عناد منلالاه ملاى محماٍد صالى اهلل 

األربعـني ) ، وقـد شـرح الشـيخ كتـاب  ( ه لم به ويلقياه ملاى جبريال   ااذا قاال السالف وأاال السانة فاي القارآ عليه وعلى آله وسلم ي
 09) هـــ الــيت قبـل وفاتــه ببضــعة أشــهر وشــرحه موجــود  منتشــر وعــدد أشــرطته  0420مــرة  ثانيــة يف دورتــه الصــيفية األخــرية يف ســنة ( النوويـة 
وااذا ااا قاال أاال   م هااٌب كلاه فاي اللااح المحفااظ  ال ريمخ رحمه اهلل واا أ  القرآ  ما رج  مليه الوي: والصحيح ، ( شـرياا  

 التنبيــهفاقتضـى ذلـك (  223/  05،  027و  026/  02) يف جممـوف الفتـاوى ابان تيميااة  ازساالمالسانة والضماعاة وااا قااال شايخ 
 . (  واهلل أعلموالتنويه على ذلك ، 
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القرآن  فإنكلمة لعيفة ال جيوز أن يوص   ا القرآن السرمي ، : (  قديم) : فقال الم لف  وعلى كل  
 حينما ينـزله على حممد صلى اهلل عليه وسلم ،السرمي يتسلم اهلل به عز وجل 

                   ل ارياااااااااااابا  جااء مااااااااااااماااااااااااا جااااااااااا  أو 
             ليلام القااااااارآ  والهنااااااااح اااااااام مااااااان                                                   

  
 وتعا  ، نؤمن بأن ما جاء مع ج يل هو كالم اهلل سبحانه  يعجل
 ال ينصرف ، ( ج يل )  أن، مع  بالسسر :( ل م  جبري: )  قاله

 . ( 22البقرة ) { من كان عدواًّ هلل ومالءكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال } : قال اهلل تعا  

 بالسسرة ، وذلك لضرورة الشعر ،  جرههنا  واملؤل فخ ه بالفتحة ، 
 : قال ابن مالي رحمه اهلل 

        1واملصـــروف قـــد ال ينصـــرفاملنـــع  ذو                                             ،      رفْ ـ  صُ ب ـاسـواللارار أو تن
، 

 عند الضرورة يصرف ما ال ينصرف ، يعجل
، فـالقرآن  احملسـملافة الصـفة إ  املوصـوف أي مـن القـرآن إمن باب  :( من مح م القرآ  : )  وقاله

 حمسم بال شك ألنه من لدن حسيم خبري ، 
هو الذي } : على القرآ  كله بأنه مح م م  أ  اهلل قال في كهابه  نطلشكيف : قال قا ل  ول ن لا

فضعل منه  ( 3آل عمران ) { أنزل عليك الكتاب بالحق منه آياٌت محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 
 مهوابها  ؟ أأخ ر منهآيا  مح ما  وجعل 

ـــاب فـــإذا وجـــدنا  مرجـــعأي { هذذذن أم الكتذذذاب }  إن اهلل قـــال يف احملسمـــات :أ  نقاااال  : فاااالضااب الست
وحينئٍذ يسون التشابه يف ابتداء األمر ،  حمسما  متشا ات رددناه إ  األم واألم حمسم فيسون هذا املتشابه 

 ! اّ آيات ظاهرها التعارض جيمعها دليل آخر ، وهلم جر  جتدأما يف النهاية فيسون حمسما  وهذا 
 سما  ،كله حم  آنيسون القر  و ذا
   القرآ من باب عطف المهرا فين   فإ  الهنليل اا هذا  :( القرآ  والهنليل : )  قاله
 ، القرآنيعجل ما جاء مع ج يل من حمسم ، ( أن ) هذا خ   : (كالمه سبحانه : )  قاله

عىن اهلل لفظا  وم كالمأي   –والتنزيل الذي نزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كالمه عز وجل 
 عليه وسلم ،  اهللتسلم اهلل به عز وجل فسمعه ج يل ، فنـزل به على حممد صلى 

وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح األمين ، على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان }  :قال اهلل تعا  

 .  ( 122 - 128الشعراء ) { عربي مبين 

 . ( 2التوبة ) { تجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا وإْن أحٌد من المشركين اس} : وقال تعا  

                                                

 ،(  660ص ) ناظم شرح ألفية ابن مالك البن ال -  1
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فنـزل به كما كان  ج يلفهذا القرآن كالم اهلل عز وجل تسلم به نفسه حبروفه وألفاظه ومسعه  اذا وعلى
 على حممد صلى اهلل عليه وسلم من غري زيادة وال نقص ، 

 ( 82 – 12التكوير ) { العرش مكين وإنه لقول رسول كريم ، ذي قوة عند ذي } : اهلل تعا   قال ولهذا

 فوصفه باألمانة ووصفه بالسرم ووصفه بالقوة ،  ( 122الشعـراء ) { نزل به الروح األمين } : وقال 
 يه ير فيه شيء بل اا كالم اهلل نفسه عل وجل  لم أ  اذا القرآ  ال ريم  اليقينوبهذا نعلم علم 

 ،م هذا السالم أن تعظ   للم من كليأنه كالم اهلل  علم  ومكا
الاذي كمـا يف حـديا عمـرو بـن حـزم املرسـل   عن أ  نمم اذا القرآ  بال طهارة نهيناولهذا أمرنا بل 

 ،  1( ال ميس القرآن إال طاهر  أن ) :بالقبال  األمةتلقهه 
ما يريد ليجعل عليكم من حرج ولكن } : ، كما قال تعا   طهارةالاضاء إال متاهر متولئ ، ألن  أي

 . ( 2المائدة ) { ليطهركم  يريد
 ،  أبعد فقد بالم من ،( أن ال ميس القرآن إال طاهر  ): يف قوله  وأما من فس ر الطاار

كــان املــؤمن ال يــنجس   وإن ألننااا   نضااد فااي القاارآ  و  فااي الساانة الهعبياار بالطاااار عاان الماا من أبااداً 
 وما أشبه ذلك ، قمبالتلسنه مل يع  عنه بالااهر املؤمن يع  عنه باإلميان ، 

 التنزيه تنزيه اهلل عز وجل ،  يرا  بهامجلة معرتلة  :( سبحانه : )  قاله
 الهسبيح بمعنى الهنليه   : يقالا   ولهذا

 اسم مصدر ،( سبحان )  تسبيح ، و : سّبح ، واملصدر فعلهاسم مصدر  ( سبحان ) إن :  ويقالا 
   ( وليس  فيه حروفه كل ما  ل على معنى المصدر : ) واسم المصدر  
 ، (  كّلم) ففعله ، اسم مصدر ( السالم ) 
 ، ( سّلم ) وفعله ، اسم مصدر ( والسالم ) 
 ، ( ح سبّ ) وفعله ، اسم مصدر ( سبحان ) 

 عنه ؟  اهللوما الذي ينزه 
 : ينالل اهلل تعالى عن أمرين 

  الهي اتصف بها   صفاتهعن النقص ومماةلة المخلاقين عن النقص في  .1
 وعن مماةلة المخلاقين فيها    .8

 إن اهلل قد خيفى عليه شمء فإنه مل يسبح اهلل ، : فمن أثبت هلل علما  ولسنه قال 
 مل يسبح اهلل ، فإنهإن قدرة اهلل كقدرة املخلوق : ومن قال 

 ،يعجل املوجود يف األزل   ( ليم له أول  ما)  : عندام القديم ( :قديم : )  قاله

                                                

 ،   022وصححه العالمة األلبا  يف إرواء الغليل برقم (  2266) والدارمم (  468) أخرجه مالك  -  1
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 القديم في الل ة   : دام اا وليم القديم عن
 وإن كان حادثا  غري أزيل ،   ( ما تقدم على غيرل : ) القديم في الل ة  أل 

 . ( 32يس ) { والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم }  : قال اهلل تعا 

هذا القنو القدمي  يعجل القنو ، القنو القدمي ينحجل ويتقّوس لسن النخلهو ما يسون فيه مثر :  العرجا  
 حادث بعد أن مل يسن ، ألنهغري أزيل ، 

 ،القدمي يعجل األزيل  اهللالقرآن كالم  إن :الم لف  يقال
 أي أن القرآن قدمي بقدم اهلل عز وجل أزيل ، 

 على زعمه موجودا  من قبل كل شمء ،  القرآنفلم يزل هذا 
    منلالهه حيث اهلل ب يه لمو  شي أ  اذا القال باطل   أل  القرآ  

يف عهـد الرسـول صـلى اهلل عليــه  وقعـتأن اهلل سـبحانه وتعـا  يتحـدث عــن أشـياء :  والادليل علاى ااذا
 بعد وقوعها ،  كانوسلم بصيغة املالم ، وهذا يدل على أن كالمه  ا  

 ( 181ران آل عم) { وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وهللا سميع عليم } : قال اهلل تعا  

 مالم ، : { غدوت } ، 
  ،صلى اهلل عليه وسلم  الرسولقاله اهلل بعد غدو  مك  اذا القال
وهل { قد سمع } : فقال ،  ( 1المجادلة ) { قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها } : وقال تعا  

 ،  ميسنميسن أن خي  اهلل عن شمء أنه مسعه وهو مل يقع ؟ هذا ال 
أن اهلل تسلم بالقرآن  احلقيدل على أن هذا السالم كان بعد وقوف احلادثة وهذا هو { قد سمع  }:  فقوله
 ،حديثا  
  . ( 8األنبياء ) { ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إال استمعوه } : تعا   قال كما

لم مــ  بــل هــو حمــدث هــذا الــذر ألن اهلل يــتس خاــأأي حمــدث إنزالــه  : (محاادع ) بااأ  الماارا   والقااال
 شاء ما شاء ، 

ــو أن  :وعلااى اااذا فنقااال  ــه  –عفــا اهلل عنــه  – املؤلــ ل ــو (قااديم ) : قــال بــدل قول كالمااه ) : قــال  ل
 لسان أنسب وأبعد عن اخلاأ ،  (سبحانه عظيم 

أي لعظمــه أعــىي الــورى وأعجــزهم ، فصــار   همبنيــا  علــى عظمــ : (أعيااى الااارى بااالنص  ) : قالااهويســون 
 اهلل بأن القرآن قدمي كالم خاأ ، املؤل  رحـمه  كالم

 منلاله   حين بالقرآ أ  اهلل يه لم : والصااب 
 قديم ؟  ااالنظر في كالم اهلل من حيث اا   في القرآ  نفسه   ال كالم اهلل من حيث  بقي
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أزيل ، فـاهلل سـبحانه  وص ال ليس بقدمي ، لسن مص  اهلل تعا  بالسالم هذا أزيل أعجل أنه :  الضااب
 تعا  مل يزل متسلما  ، و 

 : في النانية  1 قال ابن القيم كما
 2واهلل ريب مل يزل متسلما 
 .فاهلل لم يلل مه لماً وكالمه سبحانه أتلي من حيث الناد 

 .بمويئهه وليم أولياً  مهعلشأما من حيث اآلحا  فإنه 
 .ليست أزلية  كالمهفاهلل مل يزل متسلما  لسن آحاد   والفرق بينهما خاار

 . ( 28يس ) { إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون } 

 .يرد أن ينزل املار فينزل ويريد أن تنبت األرض فتنبت إذا أراد شيئا  قال  متجددهلل  والمرا 
 .يحدع بعد ازرا ة فه ا  آحا  ال الم حا ةة وليس  أتلية  فالقالمك  

قل لو كان البحر مداداً } مل يزل وال يزال متسلما  كالمه ال ينفذ فإن اهلل أتلي  أنهل ن األصل في ال الم 

ولو أنما في األرض } ، (  122الكهف ) { لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 

 . ( 83ن لقما) { من شجرة  أقالٌم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات هللا إن هللا عزيز حكيم 
 ،مبعىن أعجز  : (أعيى  : )  قاله
 ،يت اخللق مبثل هذا القرآن أاخللق فلم ي :(  والارى) : قاله 

قل لو اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم } : قال اهلل تعا  

 . ( 22اإلسراء ) { لبعض ظهيرا 

 . ( 83البقرة ) { في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم } :   وقال تعا

 . ( 13هود ) { أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات } : وقال تعا  

مبثل القرآن إذن يسون هذا القرآن كالم اهلل ألنه لو كان كالم  يأتوافعجز العرب وهم أهل البالغة أن 
 اهللأن يأيت مبثله فلما عجز املخلوقون أن يأتوا مبثله علم أنه صفة  من صفات  لوقللمخاملخلوق ألمسن 

  ، اليت ال ثاثلها صفات املخلوقني

                                                

، نشـأ يف بيـت علـم ، فـ ف يف العلـوم ( ابـن قـيم اجلوزيـة ) هو أبو عبـد اهلل حممـد بـن أيب بسـر بـن أيـوب الزرعـم الدمشـقم ، املشـهور بــ  - 1
يا متونـه ورجالـه ، والتفســري واألصـول مـن املناــوق واملفهـوم والفقـه واللغــة والنحـو، وكـان أديبــا  واعظـا  خايبـا  ، فصــن  والفنـون ، عـجل باحلــد

وناظر واجتهد وصار من األئمة السبار ، ففاق أقرانه واشـتهر يف اآلفـاق ، فسـان واسـع العلـم عـارف بـاخلالف ومـذاهب السـل  ، وكـان مـن 
ن تيمية ، حيا أنه الزمه إ  أن مات ، فأخـذ عنـه علمـا  مجـا  مـع مـا حـواه مـن علـوم فصـار فريـد  يف بابـه ، تـويف أبرز تالميذ شيخ اإلسالم اب

 هـ ، 750ر ه اهلل سنة 
، النجـوم الزاهــرة (  043/  2) ، البــدر الاـالع للشــوكا  (  44ص ) ، جـالء العينــني لآللوسـم (  490/  9) البدايـة والنهايــة البـن كثــري 

ص ) ، املعجـم املخـتص للـذهيب (  024ص ) ، الرد الـوافر البـن ناصـر (  62/  0) ، بغية الوعاة للسيوطم (  249/  01) ري البن تغ
 ،(  060/  2) ، الفتح املبني للمراغم (  20/  4) ، الدرر السامنة البن حجر (  269

 عثيمني ر ه اهلل  ، يسر اهلل لنا إخراجه ،شرح ابن عيسى ، وقد شرحها الشيخ ابن (  262/ 0) القصيدة النونية  -  2
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 النص هو ما ذكرنا من اآليات السابقة ،  ( :بالنص : )  قاله
 ،اعلم أنه أعىي الورى بالنص : نه يقول أأي يا ذا العلم ك ( :يا عليم : )  قاله

****************** 
          أصالهفي طاق الارى مان  وليم – 18

ه              ارًة مااااااااان مثلاااااااااااا سااااااااااسهطيعااااااااااي أ                                         
  

ال يستايعون  الورىعن : من يقول ل فيه إشارة إ  رد قو ( :وليم في طاق الارى من أصله : )  قاله
 ،فإهنم قادرون على أن يأتوا مبثله  األصلن أن يأتوا مبثله أما يف مثله بالصرفة يعجل أن اهلل صرفهم ع

 . باطل و  شي أ  اذا القال قالٌ 
 .كالم اهلل وكالم اهلل صفة  من صفاته   القرآن وكلي أل 

 .بمثلها المخلاق  يهصفومكا كان  جمي  صفا  اهلل   يم ن أ  
 .ال ميسن أن يأيت مبثله املخلوق  ف ذلي ال الم

 ، عن معارضهه صرفهمأل  اهلل  وليم
 .ال يستايعون أن يأتوا مبثل هذا القرآن  بل ألنهم عاجلو  من أصلهم

 علـيهمفـإن صـرف اهلل عـن معارلـته دليـل  علـى أن القـرآن حـق وإال لسـلط  اهلل صارفهمأ  فرت  وعلى
 ،من يعارلهم 

 . لصرفةباإن إعجاز القرآن ليس  : وقالااوالذين أنسروه  ل ن اذا القال ضعيف
 . آيةألنه لو كان بالصرفة لسان باستااعة اخللق أن يأتوا مبثله فال يسون :  قالاا

 ،بل منعهم  معارلتهلو صح أنه بالصرفة كان آية من وجٍه آخر أن اهلل مل يسلاهم على : نقال لهم 
 ،هذا القول لعي   :ل ننا من األصل نقال 

عن معارلة القـرآن أن يـأتوا مبثلـه ال ألهنـم صـرفوا عـن عاجزون  اخللقأن  : والصحيح الذي   شي فيه
ألن القرآن كالم اهلل صفته وصفات اهلل ال ميسن ، ولسن ألهنم عاجزون من األصل  قدرا  ذلك ومنعوا منه 

 يشا ها صفات ،  أن
 ،يستايعوا آية  من مثله  أنبل  :قال بعض العلماء  :( أ  يسهطيعاا سارًة من مثله : ) قاله 
 :   اهلل سبحانه وتعالى تحدى الخلش بأربعة وجال أ: ا وقالا 

 القر آ  كله    بمثل .1
 سار منه    وبعور .8
 منه    وبسارة .3
    وبحديث .1

 يومل ما  و  السارة   والحديث
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قل لو اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القذرآن ال يذأتون بمثلذه }  : يف قوله تعا   كله  بالقرآ 

 . ( 22اإلسراء ) { لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم 
 . ( 13هود ) { أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات } : يف سورة هود :  سار بعور

  ( 83البقرة ) { وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله } : سورة البقرة  يف:  بسارة
له بل ال يؤمنون ، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أ} : يف سورة الاور :   و  السارة بما م يقولون تقوَّ

 .  (  31 – 33الطور ) { 
كـالم اهلل عـز وجـل ،   اهلل، أننا نؤمن بأن ما نزل به ج يـل مـن عنـد  ما ككرل الم لف رحمه اهلل خالصة

 قديم اذا ليم بصحيح   : ل ن كاننا نقال 
 ف للقرآ     ألنه مخال كليو  يضات أ  نقال 

 ،الصرف  طريقأن نؤمن بأن هذا القرآن ال ميسن ألحد أن يأيت مبثله من األصل ال عن :  ةانيا
أن يقــول مثلــه لسنــه  ميســنألنــه صــفة اهلل وصــفة اهلل ال ميســن أن يتصــ   ــا املخلــوق ، ال ألن املخلــوق 

 صرف ، بل نقول ألن املخلوقني عاجزون عن أن يأتوا مبثله ،
:  كقالهلهحقش وقاعه فها   ( 1المجادلة ) { قد سمع } : ر اهلل عن الماضي بقاله عبش : قال قا ل  لا
 ؟لا أ  أحداً قال اذا القال ؟   ( 1النحل ) { قد أتى أمر هللا  } 

 ، { قد سمع } : تعا  قال  اهللال يصح ألن  :نقال اذا القال 
، وال أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا  يسمعهعنه قبل وقوعه صح أن نقول إنه مل  إنه ع  : ومكا قلنا
 القول ، 
إذن { أتى أمر هللا فال تستعجلوه } : يف اآلية على أنه مل يأت حيا قال  ذكرفإن اهلل { أتى أمر هللا } وأما 
 ، يأتهو مل 

 ،{ فال تستعجلوه } : إنه مل يأت ، ألن اهلل قال { أتى أمر هللا } ويصح أن نقول يف 
 بأ  القرآ  كالم اهلل ت لم به لفظاً ومعنى بحروفه ومعانيه   نحن ن من  مًكا
 ، ال الم اا المعاني  و  الحروف و  الحروف  و  المعاني ليم

  واآليا  في اذا كثيرة  اهللون من بأنه منلل من عند 
 ون من بأنه غير مخلاق   

 ، صفاته منألنه لا كا  مخلاقاً لم ي ن صفة 
 ،لسان اخللق من صفات اهلل  أن يسون خملوقا   ولا جات

 ولم يقل به أحد  ومعلام أ  اذا من ر 
 ،  1 منه بدأ وإليه يعود:  العلماء يقال

                                                

 ،(  062/  0) جامع الرسائل واملسائل  -  1
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 :على وجهين ( مليه يعا  ) معنى 
 إليه يعود وصفا  فال يوص  به غريه ،  :الاجه األول 
 إليه يعود يف آخر الزمان ، :الاجه الثاني 

آن ينـزف مـن صـدور النـاس ومـن باـون املصـاح  حـ  يصـبح النـاس أن هـذا القـر :  حيث جاء في اآلةار
 وليس بني أيديهم ،

كما أن السعبة هُتـدم وُثحـى مـن األرض وذلـك فيمـا إذا أعـرض النـاس عـن هـذا القـرآن إعرالـا  كليـا  فـإن 
حـدا  اهلل تعا  يغار على كالمـه أن يبقـى بـني أنـاس معرلـني عنـه إعرالـا  والسعبـة أيضـا  ال يسـلط عليهـا أ

إال إذا مل يقم أهلها مبا جيب هلا من التعظيم فإن اهلل يسلط عليها الرجل احلبشم ، فينقضها حجرا  حجرا  
     نسأل اهلل العافية  ح  تلقى يف البحر 
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 األسئلة
 ؟ ( غري والح ) : الس ال 
عـن القـرآن السـرمي واهلل هذا فيه بـُْعد يعجل لو هذه مسألة حتمية أو خ ية لسن كـون التحـدث : الضااب 

  قد ال نسلم أن هذا القول مذكور يف كتب اإلسرائيليات ،
،  ( 1القدر ) { إنا أنزلناه في ليلة القدر } : اهلل سبحانه وتعا  يقول : أورد أحدهم فقال : الس ال 

 فسي  نرد عليه ؟ 
، مل تنزل يف ليلة  ( 1المجادلة ) { قد سمع } ال شك أن هذا ليس على ظاهره فإن : نقول : الضااب 

    أي ابتدأنا إنزاله: { إنا أنزلناه } : القدر ويسون معىن 
 تسلم اهلل بالقرآن مبعانيه وحروفه ، بعضها أال ينفصل عن بعض ؟ : الس ال 
 ال ، عند األشاعرة ينفصل بعضها عن بعض ،: الضااب 

       من خملوقاته ؟  القرآن معناه كالم اهلل ولفظه خلق  : أمل تعلم أن األشاعرة قالوا 
  فإن قولنا هذا دفعا  لقول األشاعرة ،

 األشاعرة احلقيقة قالوا يف السالم قوال  ال يُعقل ،
 كالم اهلل هو املعىن القائم بالنفس وما مسعه ج يل خملوق ، : قالوا 

 املعتزلة ماذا قالوا ؟ 
  م اهلل وألي  إ  اهلل على سبيل التشري  ،القرآن خملوق ، وهذا القرآن الذي بني أيدينا هو كال: قالوا 

القرآن الذي بـني أيـدينا عبـارة  عـن كـالم اهلل ولـيس كـالم اهلل وألـافه اهلل إليـه ألنـه عبـارة  : واألشاعرة قالوا 
عـن كالمــه وهلــذا قــال بعضــهم كمــا مــر علينــا قـال بعضــهم إنــه يف احلقيقــة ال فــرق بيننــا وبــني املعتزلــة فإننــا 

 على أن هذا القرآن خملوق ،  مجيعا  متفقون
 ابتداء  يف اللوح احملفو  مث حني إنزاله تسلم به ؟ ( مجلة غري والحة ) لو قيل أن القرآن :  الس ال
 ، واهلل يسمع ،  {قد سمع } : هذا خالف الظاهر يف قوله : الضااب 
 ؟ ( مجلة غري والحة ) باعتبار علم اهلل : الس ال 
اهلل يســمع ، وهــو مــا خلــق املــتسلم فضــال  عــن : يســتقيم ، كيــ  اهلل يقــول  مــا يســتقيم ، مــا: الضااااب 

  صوته بعيدة هذه ،
 ؟ ( السؤال غري والح ) : الس ال 
 ، ( إن ) خ  ( كالم ) ال ما يستقيم ألن : الضااب 
حمســم ) بيــان مــن ( بعــض ) ، يعــجل أن مــا جــاء ثابــت مــع ج يــل ، و ( مــع ج يــل : ) اخلــ  : الساا ال 

 ؟ ( رآن الق
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 ال ما يصلح ما يستقيم أنت تريد أن جنعل كالم اهلل عموما  ؟: الضااب 
    نعم: الس ال 
هذا ال يستقيم ح  كالم اهلل عموما ال يصح أن نقـول أنـه قـدمي اآلحـاد هـو قـدمي النـوف فقـط : الضااب 
     أو اجلنس ،
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 فصل
 في الصفا  الهي يثبهها السلفيا  ويضحداا غيرام 

           ر و اضاااااااااااااا باربناااااااااا يمولااااااااا – 13
          العاااااااال م تعاااااااالى كواسااااااااو  ج رتاعااااااا   

         
 : ال الم من الم لف يحهمل معنيين  اذا( : وليم ربنا بضاار و  عرت و  جسم : ) قاله 
 ربنا جوهرا  أو عرلا  أو جسما  ،  : ولسنا نقول :األول  المعنى

 ، ذا الاجه صحيحوا،  بل نس   بذلييعني   نقال 
   كما   يضات لنا أ  نثب  كلي    جسميعني   يضات لنا أ  ننفي أ  اهلل جاار أو عرت أو 

 نفيه ،  والمل يرد يف القرآن وال السنة إثبات ذلك  ألنه
 والمعهمد في صفا  اهلل اا ال هاب والسنة   

 ا  و  بالنفي  وجب علينا أ    نقال بازةب نفيفإكا لم ير  فيهما مةبا  و  
 نفم اجلوهر ال نفم القول به ،  :الثاني ل الم الم لف  الاجه

 معناه القول بنفم اجلوهر ، يسونوعلى اذا الاجه 
 إنه ليس جبوهر ،  : أننا نقال:  يعني

 : والفرق بين الاجهين خاار 
 وهو أن ننفم القول بأنه جوهر ،  فهذا صحيح :األول  الاجه أما

 إنه ليس جبوهر ،: إنه جوهر ، وال لنا أن نقول :  نقولن ألنه ليس لنا أ
 ، فهذا غير صحيح، بأنه ليس جبوهر : وهو القول  :الاجه الثاني  وأما

 اا الثاني    الم لفوخاار كالم 
إن اهلل لــيس )  :يقالااا   أنهاامالم لااف رحمااه اهلل ياارى أ  ماان عقياادة أااال الساانة والضماعااة يعــجل أن 

 ،( جسم جبوهر وال عرض وال 
 ،  يقل أال السنة بذلي   وليم اذا مذابهم ولماذا النفي ليم بصحيح أن  و  شي
   1 واذا ليم فيه  ليل   مةبا  و  بنفيبدليل  إالال جيزمون بنفم شمء أو إثباته  ألنهم
 :  2 عن تفسير جاار وعرت وجسم ف اآلتي أما

 ،   3 ما قام بنفسه:  الضاار
                                                

ودرء تعـارض العقـل (  314 – 313/  0) ومنهـاج السـنة  النبويـة (  318 – 313/  3) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
) وشرح القصيدة النونية للشـيخ حممـد خليـل هـراس ر ـه اهلل تعـا   ( 011،  51/  0) وبيان تلبيس اجلهمية (  40 – 38/  0) والنقل 

 ،( وما بعدها  28/  2
 ،(  70ص ) ، احلدود األنيقة لألنصاري (  053،  83،  79ص ) التعريفات للجرجا   - 2
 ،(  383/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 3
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 ،  1ه قام بغري  ما:  والعرت
 ، 2 القائم اجملسم:  والضسم
 ، بصحيح  ليمول ن اذا  يرى أن من عقيدتنا أن ننفم هذه الثالثة عن اهلل عز وجل ، فاملؤل 

 وليم من مذاب أال السنة والضماعة   
  ت ن معروفة عند السلف  لموكلي أ  اذل األلفاظ ألفاظ حا ةة 
وال أن اهلل عــرض وال أنــه لــيس  جبســم أنــه لــيس إن اهلل جســم وال : فمااا فااي أقاااال الساالف قااال يقااال

   في القرآ  و  في السنة و  في كالم السلف   اهلل جوهر وال أنه ليس جبوهر  أن والبعض 
عـن  الصـفاتاملتسلمني ملا حدثت بـدعتهم صـاروا يـذكرون هـذه السلمـات للتوصـل بنفيهـا إ  نفـم  لسن
 اهلل ، 

  جبسم ، النـزول ال يسون إال :فمثاًل يقال 
  ،واهلل تعا  ليس جبسم 

 ومكا انهفى المللوم انهفى الالتم   
أتــوا مبثـل هـذه العبــارات ليتوصـلوا  ــا إ   –املتسلمـني  أعــجل –إذن فننفـم اسـتواء اهلل علــى العـرش ، فهـم 

 فليس هلم غرض يف نفم هذا أو إثباته إال هذه املسألة ،  وإالنفم صفات اهلل عز وجل ، 
تسن موجـودة ال يف القـرآن وال يف السـنة وال يف كـالم الصـحابة ال نفيـا  وال  مل اذل ال لما  ولما كان 

 ، إثباتا  
وال أن اهلل جـوهر  نثبـتال ننفم أن اهلل جسم وال نثبت وال أن اهلل عرض وال  علينا أ  نهاقف فالااجب
 ،وال نثبت 

 ما تعىن باجلسم ؟ : ما  نقول له جس اهللملن نفى أن يسون  : ول ننا نسهفصل في المعنى فنقال
 فنحن معي في نفيه   وأعضاء  أجزاءباجلسم ما كان حادثا  مركبا  من  م  أر  

 أ  يفقد شيء منها    يضاتفاهلل ليم بحا ع و  مركب من أعضاء وأجلاء بحيث 
  اذا ناافقي في نفيه 
    ل ن   ننفي الضسم

حبيـا يســون جسـما  مركبــا  ، لـه أبعــاض كأبعـاض املخلــوقني  وجــل عـن أن يســون عـزإن اهلل منـــزه :  نقاال
 مع بقاء األصل وما أشبه ذلك ،  بعضهامنها ويفقد 
   فهذا حش نثبهه و  يضات لنا أ  ننفيه  ا  الالئقةباجلسم الذات املوصوفة بالصفات  وم  أر  

                                                

 ، (  383/  2( )  032/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
 ،(  608،  551،  011،  54 – 51/  0) ن تلبيس اجلهمية بيا - 2
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 ،إن اهلل جسم :  ل ن م  كلي ما نقال
 وم  أر نا اذا المعنى    حهى

 ، و  نفياً  مةباتاً أل  لفظ الضسم لم ير  في ال هاب والسنة   وكلي 
 ، الناسعلى رأي بعض إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه  وأل  مةبا  الضسم

 على رأي آخرين   فهو مستلزم للتعايل  وم  نفينال
 مك  فال نثبهه و  ننفيه   

 !  اس  ، أو ليس جبسم أن اهلل جسم :  اا العقيدة السليمة أ  تثب  باللفظ واذا
    تثب  و  تنفي عنه  س هااعنه والصحابة  س  عنه ورسوله  س  قد  اهللم  ا ما

ــه الصــدقة  اهللبــأن  ل اان تاا من ــا  موصــوفة بالصــفات الالئقــة  ــا وإن اهلل يقــبض ويبســط ويأخــذ بيمين ذات
 وينـزل ويأيت ،  ويربيها

   1 له يضب عليي أ  ت من بهذا وما وراء كلي   تهعرت
ترفع عن كل ما يليق به ترفُّعا  معنويا  ، وترفع بذاته ترفُّعا  حسيا   :(  تعالى: ) ( تعالى كو العال : )  قاله
 متعاٍل حسا  ووصفا  عن كل نقص ،  سبحانهفهو 

 . ( 11 غافر) {  رفيع الدرجات ذو العرش} : قال اهلل تعا  
******************  

كماااا ور       سااابحانه قاااد اساااهاى – 11
                                          

ااااااد                  مااااان غياااااار كياااااٍف قاااااد تعاااااالى أ  يأاح 
             

جوهرا  أو عرلا  وهذا التنـزيه ينبغم التنــزه منـه  أوأي تنـزيها  له عن أن يسون جسما   ( :سبحانه  : )قاله 
 ال االتصاف به ، 

 جيوز لنا نثبت وال ننفم ،  ال : ألنه كما قلنا
 ونفينا كلي عن اهلل وا عاء أ  كلي تناليه خطأ  

  ، 2 االستواء ومل يذكر املؤل  متعلق : (قد اسهاى : )  قاله
  اسهاى على العرش كما ور   المرا ل ن من المعلام أ  

 :من كهابه  مااض وقد ككر اهلل سبحانه ا سهااء على العرش في سبعة 

                                                

 551ومـا بعـدها ،  515،  011،  51،  29،  9/  0) بيـان تلبـيس اجلهميـة : انظر كالم شيخ اإلسالم يف شـبهة التجسـيم يف   - 1
ـــة ص (  499 – 493،  93/  2( )  608،  ـــاوى  033،  021،  35والرســـالة التدمري ،  076/  5( )  044/  4) وجممـــوف الفت

 ،   54وما بعدها والفتوى احلموية الس ى ص  224والرد على املناقيني ص ( (  046/  03( )  434 – 428،  409 – 408
والفتـــوى (  425 – 423/  07( )  303 – 294/  03) مســألة االســـتواء عنــد شـــيخ اإلســـالم ابــن تيميـــة يف جممــوف الفتـــاوى   - 2

 ،  80لة التدمرية ص والرسا 54احلموية الس ى ص 
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{  إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام  ثم استوى على العرش} : قال  عرافسارة األ في

 .(  11 األعراف) 

{         إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام  ثم استوى على العرش}  :وفي سارة يانم 

 ( . 3 يونس) 

 ( . 3 الرعد) {  ير عمد  ترونها ثم استوى على العرشهللا الذي رفع السماوات بغ}  :وفي سارة الرعد 

  .(  1 طه) {  الرحمن على العرش استوى} :  وفي سارة طه

 { هللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما في ستة أيام  ثم استوى على العرش}  :وفي سارة تناليل 

 ( .  5اسجدة ) 
 ( .  12 الفرقان) { رحمن فاسئل به خبيرا ال ثم استوى على العرش}  :وفي سارة الفرقا  
  ، وفي سارة الحديد

 ، سبعة مااض  ككر اهلل ا سهااء على العرش نصاً صريحاً واضحاً  ففي
 أي علوت عليه واستقررت عليه ،  الدالة على العلا( على ) على العرش با  ا سهااءفأضاف 
،  ( 13 – 18الزخرف ) {  ون ، لتستووا على ظهورهوجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركب} : تعا   وقال

 عليها وتستقروا عليها ، تعلواأي 
 :  أ  ا سهااء ير  في الل ة العربية على أربعة وجال  واعلم
   مطلش .1
   ( ملى ) ومقيد با  .8
   (  على ) ومقيد با  .3
 ومقيد بالااو    .1

أي  (  11 القصص) {  ولما بلغ أشده واستوى }: به السمال كما قال اهلل تعا   فاملراد فإكا كا  مطلقاً 
 كمل ،
إلى  ثم استوى} :  تعا صار معناه االنتهاء إ  الشمء يف كمال ، كقوله  (ملى ) ور  مقرونًا با  ومكا

  .(  11 فصلت) { السماء وهي دخان 
 واالستقرار ،  العلوكان معناه   (على ) ومكا كا  مقيداً با 

 .{ على العرش  ثم استوى} : يف قوله تعا   كهذه اآليات اليت ذكرناها
 ساوى املاء اخلشبة ، أياستوى املاء واخلشبة ، :  كقالهمصار معناه املساواة ،  ومكا اقهر  بالااو

    وا سهقرارفي جمي  مااقعها في الل ة العربية   تقهضي م  العلا {  ثم استوى على العرش} 
  يما  بأ  اهلل تعالى اسهاى على عرشه از : فمن أصال أال السنة والضماعة

 ،   1 يليق جبالله عز وجل عال عليه واسهقر عليه علااً واسهقرارًا أي
                                                

 ،(  350/  2) خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم   - 1
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 استواء اإلنسان على البعري أو على الفلك ،  يماةل  
 ،  كالاار يعجل استواء   ويضات أ  ت ا  ال اف للهوبيه :( كما ور  : ) ولهذا قال 

 يليق جبالله ،  استواءأنه  والاار  في اسهااءل
 ،  اهلليف كتاب  ألنه ور أي استوى  ويحهمل أ  ت ا  ال اف للهعليل

  وال اف تأتي للهعليل 
 :كما قال ابن مالي 

 1 قدبساف و ا التعليل  شب ه
 .(  122 البقرة) { كما هداكم  واذكروه} :  قاله تعالى:  ومنه

 ،  إياكمأي هلدايته :  على أحد الاجهين
  .(  111 البقرة) {  كما أرسلنا فيكم رسوالً } :  هوقال

كمـا صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل ،  وعلـى آل حممـد  حممـداللهـم صـل علـى  ):  وفي حديث الهواهد
 ، 2( إبراهيم 
 استوى على العرش استواء يليق جبالله ،  اهللفمراد املؤل  ر ه اهلل أن نؤمن بأن  : كل    وعلى
 ، االستواء  أي كيفية هذا هل نعلم هذا السي ول ن

 أي من غري تسيي  ،  (من غير كيف ) :  بقاله والمرا  :( من غير كيف : )  هلا ق
 من غري كيفية ، :  وليم المرا 
 .اهلل استوى على العرش على كيفية يعلمها وحنن ال نعلمها  أنألننا نعلم 

 السيفية ،  نفموال يصح أن يراد بذلك 
 ،  ل ن المنفي اله ييف،  كيفية، إذ ما من شمء يسون إال وله   ية نفينا األصلألننا مكا نفينا ال يف

 إ  هذا املعىن ،  ذلكإن كان ظاهره خالف  وعلى اذا يضب أ  نصرف كالم الم لف
رحمه اهلل ااا الاذي علياه  الم لفواذا الذي ككرل أي من غري تسيي   : (من غير كيف ) : ونقول 

 أ مة السلف   
) {  الذرحمن علذى العذرش اسذتوى} أبا عبد اهلل  يا: فقال له قائل  جملسهر ه اهلل سئل وهو يف  فإن مالسا  

الســؤال  وقــعرق مــن شــدة عــاســتوى كيـ  اســتوى ؟ فــأطرق ر ــه اهلل برأســه حــ  عـاله ال (  1 طذذه

                                                

 ،(  369ص ) شرح ألفية ابن مالك البن الناظم  - 1
 ،(  3091) أخرجه البخاري  - 2
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واجــب  غــري جمهــول والسيــ  غــري معقــول ، واإلميــان بــه االســتواءيــا هــذا  : علــى قلبــه مث رفــع رأســه وقــال 
 ،   1 راك إال مبتدعا  مث أمر به فأخرجأوما  ،والسؤال عنه بدعة 

املبتـدف وجـوده يف  ألنإذا رأوا يف صفوفهم مبتدعا  أن ياـردوه عـن صـفوفهم ،  ينب ي ألال العلم وا ذا
 اهلل ،  يشاءأهل السنة شر ، ألن البدعة مرض كالسرطان ال يرجى برؤه إال أن 

إال أنك مـن أهـل  (م  مبهدعاً )  ذا السؤال أو  ( م  مبهدعاً )  أرادأنه  محتمل :( م  مبهدعًا ) :  قاله
 ،البدف 

 هم الذين يسون دينهم عن املشتبهات من أجل التشويش على الناس ،  البدفألن أهل 
 فها يدل على أ  من ادي السلف طر  المبهدعين عن صفاف المهعلمين    املعىنوأيا  كان 
 ااق عليهم ح  ال تنتشر بدعهم ، نيضيق ال وأنياردوا عن اجملتمع كله  أن ينبغموهسذا 
  ر حم  ازنسا  :  يقالو  

  نعم اا حر ل ن في حدو  الورد  
  عليه ويبين له الحش  يضيشأما مكا خالف الورد فإنه يضب أ  

  فإ  رج  مليه فذاك 
 تفسيش   أووم  عامل بما تقهضيه بدعهه من ت فير 

 ل نه علا خاش ليم كالعلا المطلش على جمي  ال ا     عليه العلا سهااء على العرش ا فمعنى
 ليم اا العلا المطلش على جمي  ال ا     خاشأل  علا اهلل على العرش علا 

   2 ال ا  جمي فإ  اهلل تعالى عاٍل علااً مطلقاً على 
  :مثاًل يبين لنا الفرق بين العلا العام والخاش  ونضرب
علـى السـرير كـان علـوه علـى السـرير علـوا  خاصـا  وعلـوه علـى مـا حتـت السـق   السـاحن رجـال  علـى لو أ

 علو عام ، 
 فا سهااء على العرش أخص من مطلش العلا الوامل لضمي  ال ا    

                                                

حلـرف والصـوت والسجزي يف الرد على من أنسـر ا(  204/  2) أخرجه الدارمم يف الرد على اجلهمية وأبو الشيخ يف طبقات احملدثني  - 1
(  316 – 315/  2) والبيهقـم يف األمسـاء والصـفات (  664/  3) واللاللسائم يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعـة  023ص 

( )  391 – 365 – 049 – 40 – 41/  5( )  067/  3) ، وجممــوف فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  43والرسـالة التدمريــة ص 
 278/  0) ودرء تعـارض العقـل والنقـل  032 – 017وشرح حديا النــزول ص (  473 – 472/  06( )  319 – 318/   03
وشـــــرح (  314/  4( )  923/  3) والصـــــواعق املرســـــلة البـــــن القـــــيم (   436،  37/  2) وبيـــــان تلبـــــيس اجلهميـــــة (  265/  6( ) 

 ،( هذا ثابت عن مالك : )  039وقال الذهيب يف خمتصر العلو للعلم العظيم  ص  024العقيدة الاحاوية ص 
ملزيد من الفائدة يف مسألة العلو وما ورد فيها من آثار السل  انظر كتاب العلو للعلم العظيم للحافجل الـذهيب وخمتصـره للشـيخ العالمـة  - 2

 األلبا  ر هما اهلل تعا  ،
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اسـتوى علـى األرض أو علـى :  و  نقال، تعا  عال على األرض وعلى السـماء  اهللإن :  ولذلي نقال
 السماء ، 

 : ا سهااء عدة مباحث  يوف
  أ  ا سهااء بمعنى العلا ل نه علا خاش : األول  المبحث

   المبحثوسبش ال الم على اذا 
 على أي كيفية كا  ا سهااء ؟ : الثاني  المبحث
 ال سؤاال  وال إجابة  ،  فيهاله كيفية لسننا ال نعلمها وحينئذ ال محل لنا البحا  اهلل أعلم ،:  الضااب
 .(  32 اإلسراء) {  وال تقف ما ليس لك به علم} : ول يقهلل ألن ا

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهلل ما لم } : ويقول 

 ( اأعراف ) (  33 األعراف) {  ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون
. 

 ،هذا السؤال ال جيوز :  فإننا نقال له
 ب أن أعرف كيفية االستواء ، حأ أنا:  ومكا قال
ميسن أن ندرك هذا ، ألن كيفية صـفات اهلل أعظـم  واللو كان لنا يف معرفة هذا خري لبينه اهلل لنا  :نقال 

 من أن حتيط  ا عقولنا ،
 اسة ؟ ماسة أو ب ير ممال اسهاى اهلل على العرش بم: الثالث  المبحث
اســة أو ممب نقــولأن نقــول يف هــذا كمــا قلنــا يف األول ، الســؤال عــن هــذا بدعــة ولــيس لنــا أن :  ابالضااا 
 اسة ، بغري مم
 استوى وال نتجاوز القرآن واحلديا ، :  نقال

 ،   يضات لي أ  تسأل عن شيء م  عن معنااا فقط ال يبيةأل  اذل األمار 
    مجابة   تبحث فيه   س اً  و يحل لي أ فالأما عن كيفيهها وما تا  عن المعنى 

  ، 1اهلل استوى على العرش بدون مماسة  إن :قالاا  الذينيخطئ بعض العلماء : ولهذا نقال 
دف هــذا يسـعك مــا وســع ،  بمماساة : وال أن تقــول،  بادو  مماسااة: لـك احلــق أن تقــول  لــيس : نقاال

  عز وجل ،أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيما  هلل همالصحابة الذين 
 بذاته أو   ؟  العرشنقال اسهاى على  ال:  الراب   المبحث
 ليس لنا فيها حاجة ،  (بذاته )  نقول كلمة:  الضااب

 فها ملى كاته بال شي    نفسهأل  كل فعل أضافه اهلل ملى 

                                                

 ، 031 – 029 -022و الدا  ص والرسالة الوافية أليب عمر (  556 – 555،  362/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
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 خلق السموات ،  الذيإن اهلل خلق السموات بذاته ، ألنه هو نفسه  : ولهذا   تقال
 اهلل فهو صادر منه ،  إ ينـزل إ  السماء الدنيا بذاته ، مادام أن الفعل مضاف :  لو  تقا 

    بذاتهم  اهلل اسهاى على العرش : ل ن ور  في كالم بعض السلف   قالهم 
 إن اهلل استو  على العرش ،  : ومرا ام بهذا الر  على قال من قال

 إن اهلل عاٍل بصفاته ال بذاته ، :  على قال من يقال ر اً ، تعا  عاٍل بذاته  اهللإن  : كما قالاا
 اليت ليس فيها إشسال أن كل شمء ألافه إ  نفسه فهو إليه نفسه ،  القاعدةوإال فإن 

واهلل نفسـه {  استوى علذى العذرش} : استوى على العرش بذاته ، ألن اهلل قال  :نقال  أ فال حاجة ملى 
 هو الذي على العرش ، 

  وليم اناك اسهااء كاتي (  استو ) مبعىن ( استوى ) إن :  ويقال يو  ناحد ل ن لا جاء أ
  ، 1( السماء الدنيا حني يبقى ثلا الليل اآلخر  إ ينـزل  : ) (بذاته )  : نقال حينئذ نضطر ملى أ 

 ،  بذاتهينـزل  :   نليد ونقال
 أل  اهلل أضاف النالول مليه نفسه   

  ،هو نفسه ينـزل  جليع(  ينالل) : قال فإذا 
 ، (بذاته ) : حاجه إ  أن نقول  ما

 ،إنه ينـزل أمره :  ل ن لما قال المعطلا 
 ، 2 ذاته إنه ينـزل بذاته يعجل ينـزل:  احهاة أال السنة أ  يقالاا

   ال يضات أ  نفسر ا سهااء با سهيالء كما قاله أال الهعطيل : الخامم  المبحث
   ؟على العرش يعجل استو  عليه وليس معناه عال عليه ، ملاذا  إن اهلل استوى:  وقالاا
 ،عال عليه لزم أن يسون اهلل حمدودا   أيإن استوى على العرش  :ألننا لا قلنا :  قالاا
من ارة   فقالا  إن اهلل استوى علـى العـرش ،  هلاإن امرأة جهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل  : ويقال
    3 ا ت فر بذليمنه، حمدود على حمدود : 
   للم أ  ي ا  محدو اً استوى على العرش  إذايعجل 
   أ  ي ا  جسماً  وللم

   ممهن  والحد
   1 ممهنعة –على تعمهم  – والضسمية

                                                

 ،  (  758) ومسلم (  0194) حديا أخرجه البخاري  - 1
 ، 232شرح حديا النزول ص   - 2
 ،(  53/  5) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 3
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 ، أن تسون مبعىن استو   يتعنياستوى  :فلهذا نقال 
 :اذا الهحريف خطأ من عدة وجال : نقال 
 وإمجاف السل  ، أنه خمال  لظاهر اللفجل :األول  الاجه

 ،( استو  )  ال يوجد{  استوى على العرش} فظاهر اللفجل 
 السلف أيضاً مضمعا  على أ  اسهاى بمعنى عال  

 ما الذي أعلم م بأنهم مضمعا  ؟ : قال قا ل  فإ 
 ،الشمء يف اللغة العربية  علىألن هذا هو معىن استوى :  نقال

  والسلف ل ههم عربية 
 ،لبينوه  العربيةسوى ما تقتضيه اللغة  ولا كا  مرا  اآلية

فيها مبقتضى اللغـة  يقولونعلم بأهنم  فلما لم يأ  عنهم ما يخالف مقهضى الل ة العربية بهذل ال لمة
 ،العربية 

  ،على أن استوى مبعىن عال على العرش واستقر  فهم مضمعا 
 : اني وقد ككر ابن القيم في النانية أنه ور  عن السلف في كلي أربعة مع

 عال    - 1
   واسهقر  - 8
 وارتف     - 3
 2 وصعد   - 1

 ،استوى مبعىن استو   :أننا مكا قلنا  :الثاني  الاجه
 عليه ملسا  لغريه ،  اهللأن يسون العرش قبل استواء  للم

 واذا   شي أنه معنى باطل     يم ن أ  يقال به قا ل  
 ، عىن استو  استوى مب :أننا لا قلنا  :الثالث  الاجه

 ، وعلى الشمس وعلى السماء وما أشبه ذلك مما هو ملك هلل  األرضإنه استوى على :  لصح أ  يقال
 ، و  يم ن أ  يقال به قا ل

 إن اهلل استوى على الشمس وعلى السماء وعلى األرض وما أشبه ذلك ، :يم ن أ  تقال   

                                                                                                                                       

 551ومـا بعـدها ،  515،  011،  51،  29،  9/  0) بيـان تلبـيس اجلهميـة : انظر كالم شيخ اإلسالم يف شـبهة التجسـيم يف   - 1
ـــة ص (  93/  2( )  608،  ـــاوى  033،  021،  35والرســـالة التدمري ،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) وجممـــوف الفت

 ،   54وما بعدها والفتوى احلموية الس ى ص  224والرد على املناقيني ص ( (  046/  03( )  434 – 428
 اس ،شرح اهلر (  233/  0) القصيدة النونية  - 2
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والقــرآن نــزل  ،عربيــة أن اســتوى تــأيت مبعــىن اســتو  مــن أيــن لســم يف اللغــة ال : أ  نقااال :الراباا   الاجااه
  ؟بلسان عريب مبني 

 أنه استو  على العرش ،  فيه، ذكر اهلل  وااتاا ماضعاً واحداً من السبعة المااض 
   سبعة مااض  كلها جاء  على وتيرة واحدة أنه اسهاى على العرش 

 ،عندنا دليل : فإكا قالاا 
 : واا قال القا ل 

             راقـبشـــــر علـــــى العـــــ اســـــتوى قـــــد
            1أو دم مهـــراق  ســـي ر ـغيـــ مـــن                                              ،

، 
 على العراق    اسهالى يعني :( اسهاى بور على العراق )  ومعنى

  :على كلي  فالضااب
 ،  2 قا له مضهالالبيت ذا أن ه:  أو 

                                                

والعـز  212والـرازي يف أسـاس التقـديس ص (  084/  0) والنسـفم يف تبصـرة األدلـة  95البيـت اجلـويجل يف ملـع األدلـة ص  هـذا ذكـر - 1
 ،  001ص  اإلجيازبن عبد السالم يف اإلشارة إ  

/ 0) املختصــر يف أصــول الــدين  ويف،  (فاحلمــد للمهــيمن اخلــالق : ) وزاد فيــه  226والقالــم عبــد اجلبــار يف شــرح األصــول اخلمســة ص 
 ، والتوحيد دل العله لمن رسائل (  206

 ، ( قد استوى عمرو )  : ولسن فيه 297واإلجيم يف املواق  ص 
 ، (  051/  3) اجلرجا  يف شرحه له  يتعقبهومل 

 ،  النسبة، وكلهم ذكروه جمهول (  بشر قد استو  على العراق) : ولسن بلفجل ( املختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق املرسلة 
 أنه منسوب إ  األخال ، وأرجع هذا القول إ  اجلوهري ، (  073/  2) ياء لإلحولسن ذكر الزبيدي يف شرحه 

 ، ! مل ينسبه ألحد (  2385/  6) للجوهري  الصحاحويف 
 ،(  557ص ) وليس من أصل ديوانه  وجعله حمقق ديوانه لمن ما نسب إليه(  447/  6) وانظر لسان العرب البن منظور 

إذ الـذين قـالوا ذلـك ; أنه مل يثبـت أن لفـجل اسـتوى يف اللغـة مبعـىن اسـتو  ( : ) 046/  5) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموف الفتاوى 
 :عمدهتم البيت املشهور 

 من غري سي  ودم مهراق                                 مث استوى بشر على العراق                                                    
إنه بيت مصنوف ال يعرف يف اللغة وقد علـم أنـه لـو احـتج : ومل يثبت نقل صحيح أنه شعر عريب وكان غري واحد من أئمة اللغة أنسروه وقالوا 

وذكـر عـن ; ف إسـناده وقـد طعـن فيـه أئمـة اللغـة حبديا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم الحتـاج إ  صـحته فسيـ  ببيـت مـن الشـعر ال يعـر 
هـذا مـا ال تعرفـه : سـئل اخلليـل هـل وجـدت يف اللغـة اسـتوى مبعـىن اسـتو  ؟ فقـال : قـال ( اإلفصـاح ) اخلليل كما ذكره أبـو املظفـر يف كتابـه 

 ،( يعرف  ل باطل وال هو جائز يف لغتها وهو إمام يف اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ  له على ما ال ; العرب 
والعـز  212والـرازي يف أسـاس التقـديس ص (  084/  0) والنسـفم يف تبصـرة األدلـة  95اجلـويجل يف ملـع األدلـة ص  البيـت هـذا ذكـر - 2

 ، 001ص  اإلجيازبن عبد السالم يف اإلشارة إ  
 ، (الق فاحلمد للمهيمن اخل: ) وزاد فيه  226والقالم عبد اجلبار يف شرح األصول اخلمسة ص 

 ،والتوحيد دل العله لمن رسائل (  206/ 0) ويف املختصر يف أصول الدين 
 ، ( قد استوى عمرو )  : ولسن فيه 297واإلجيم يف املواق  ص 

 ،(  051/  3) اجلرجا  يف شرحه له  يتعقبهومل 
 ، ( على العراق بشر قد استو  ) : ولسن بلفجل ( املختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق املرسلة 
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 من العقيدة المهعلقة باهلل ببي  شعر مضهال قا له    شيءو  يم ن أ  يسهدل على 
    1 فا حهضاة به مر و  من األصل

 الذين مل تغريهم اللسنة وال العجمة ،  العرباءلو ثبت أن قائله من العرب :  نقال أ :  ةانيا
علـى العـراق  را  مل يسـن يرتفـعْشـقرينـة ظـاهرة وهـو أن ب  :  العلافإ  المان  من جعل ا سهااء انا بمعنى 

 ،ح  يسون العراق حتته كالسرسم 
 لدينا قرينة تمن  من مرا ة العلا    في ا 

{  ثم استوى على العرش}  :يف قوله تعا   ولم تاجد اذل القرينة
2
  ، 

 ميسن أن جنعل استوى مبعىن عال ، :  ةالثاً 
 ، معناي علال نه قد عال بشر على العراق :  فنقال

 أي علا معناي  (  31 محمد) {  تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون فال} : كقوله تعا  
 ، م  صح أ  قا ل اذا البي  من العرب العرباء اذا

 ،  3 البيت على أن استوى مبعىن استو   ذا م  أنه لم يصح فبطل ا سهد ل
  :ن ا  عليها حهى نما   أ ونسأل اهلل   مك  فعقيدتنا الهي ندين اهلل بها 

 وعظمته ، ال نسيفه وال منثله ، جباللههو أن استوى على العرش أي عال عليه علوا  خاصا  كما يليق 
                                                                                                                                       

 ،  النسبةوكلهم ذكروه جمهول 
 أنه منسوب إ  األخال ، (  073/  2) ياء لإلحولسن ذكر الزبيدي يف شرحه 

 وأرجع هذا القول إ  اجلوهري ، 
 ، ! مل ينسبه ألحد (  2385/  6) للجوهري  الصحاحويف 

 ،(  557ص ) ما نسب إليه وليس من أصل ديوانه  وجعله حمقق ديوانه لمن(  447/  6) وانظر لسان العرب البن منظور 
إذ الـذين قـالوا ذلـك ; أنه مل يثبـت أن لفـجل اسـتوى يف اللغـة مبعـىن اسـتو  ( : ) 046/  5) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموف الفتاوى 

 :عمدهتم البيت املشهور 
 من غري سي  ودم مهراق                                             مث استوى بشر على العراق                                        

إنه بيت مصنوف ال يعرف يف اللغة وقد علـم أنـه لـو احـتج : ومل يثبت نقل صحيح أنه شعر عريب وكان غري واحد من أئمة اللغة أنسروه وقالوا 
وذكـر عـن ; الشـعر ال يعـرف إسـناده وقـد طعـن فيـه أئمـة اللغـة حبديا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم الحتـاج إ  صـحته فسيـ  ببيـت مـن 

هـذا مـا ال تعرفـه : سـئل اخلليـل هـل وجـدت يف اللغـة اسـتوى مبعـىن اسـتو  ؟ فقـال : قـال ( اإلفصـاح ) اخلليل كما ذكره أبـو املظفـر يف كتابـه 
 ،( ه على ما ال يعرف  ل باطل وال هو جائز يف لغتها وهو إمام يف اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ  ل; العرب 

 ،  ( ــ املختصر  359/  2) ، والصواعق املرسلة البن القيم (  046/ 5) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -  1
 ،               ( ــ املختصر  359/  2) الصواعق املرسلة البن القيم  -  2
 ، (  002ص ) ر عبد القاهر البغدادي يف كتابه أصول الدين وأبال تأويل هذا البيت مبعىن استو  أبو منصو  - 3

} أراد  أ د بن أيب دؤاد أن أجد له يف لغة العرب : ) ونقل أبو إمساعيل اهلروي يف كتاب الفاروق ، عن ابن األعرايب إمام اللغة أنه قال 

 ،( ذا واهلل ما أصبت ه: مبعىن استو  ، فقلت (  5 طه) {  استوىعلى العرش  الر ن
 284/  5) ، وذكـر اخلايـب يف تـاريخ بغـداد  (  443/  3) ، وشـرح أصـول السـنة للاللسـائم (  407/  03) فتح الباري البـن حجـر 

 حادثة أخرى له ، أنظرها هناك ،      ( 
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 ،فإن العرش هو ذلك املخلوق العظيم الذي هو فوق مجيع املخلوقات  :العرش  أما
  تعالى لنفسه واا محيط بال ا  كله  اهللواخهصه 
الـذي ومسـع السـماوات واألرض كحلقـة  للسرسـمسـبة أن السماوات السبع واألرلني السـبع بالن وقد ور 

 ألقيت يف فالة من األرض ، فماذا تسون ؟ 
 ، وال تنسب إليه ،  شمءال 
 ، ( كفضل الفالة على هذه احللقة   السرسمعلى  وإن فضل العرش) :  قال
 ال يقدر قدرة إال اهلل عز وجل ، وال ميسن أن نتصور عظمة هذا العرش ،  فالعرش مك 
 وإنه عظيم ،  جميد وصفه اهلل بأنه ولهذا
 ، تعا املخلوقات اليت نعلمها وأعلى املخلوقات اليت نعلمها ، ولذلك هو عرش يليق باهلل  أك  ألنه

العاارش ي ااا  العاارش مقاااًل لااه حاااماًل لااه كمااا  علااىاهلل عاال وجاال باسااهاا ه  ااال: السااا س  المبحااث
 يسهاي ازنسا  منا على السرير ؟  

 ،كحمل السرير ألحدنا   لهإنه حامل :  ألننا لا قلنا، ليس كذلك ،  ال:  الضااب
 ، 1 أن يسون حمتاجا  إ  العرش للم من اذا

 وكل شيء محهاة مليه   شمء  كلواهلل عز وجل مستغٍن عن  
ا ،  لُّ ق  إن العرش يُ  : فال يم ن أ  نقال  اهلل أبد 

 شيء من مخلاقاته    هأ لف ق  أ  يأ  مناهلل أعظم 
 و الذي اختصه اهلل لنفسه باالستواء فقط ، لسن ه
   هأ لف ق  فال واهلل ما يأ  هأ لف ق  مأ  ي ا وأما أ  

  ألنه لا قلنا بذلي للم منه معنى فاسداً   يدل عليه القرآ  
 ،احتياجه كاحتياج اإلنسان إ  السرير  وهو

 ،اهلل  لُّ ق  إن العرش ال يُ  :ولهذا قال العلماء 
 إليه كما محتاج اإلنسان منا إ  السرير جيلس عليه ،  أنه ليس حمتاجا   بمعنى

 عليه لو أزيل من حتتنا لسقانا ، جنلسوالسرير الذي 
 يعجل ترفع وتباعد عن احلد ،   ( :تعالى : )  قاله
 يعجل عن أن محد ،  : (أ  يحد ) : قاله 
 تأويل مصدر منصوبة بنزف اخلافجل ،  يفوما دخلت عليه  (أ  ) ـ ف

   مضطر   ( أ  )  و  ( أ  ) الخافض م  د  الْ أل  ن  
                                                

 ،(  509/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
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      : قال ابن مالي رحمه اهلل  كما
ـــــــــــــــــــــــــ               رد     ـاــــــــــــــــــــــــــضـأن وان م مـوف

             1وا أمـن لـبس لعجبـت أن يــد مـع                                                      ،
، 

 تعا  عن أن محد ،   :العبارة  وتقدير
  عن احلد ، تعا  أي
          محد ،  الاهلل  أن:  يعجل 
 ، من األلفاظ الهي لم تر  في ال هاب و  في السنة( الحد ) وهذا 
 أن اهلل محد وال أنه ال محد ،  في ال هاب ليم
 أن اهلل محد وال أنه ال محد ،  السنة فيو  

 كذلي فالااجب الس ا  عنه    ومكا كا 
 نه ال محد ،إنه محد ، وال أ :  تقل 

 منه يحد أو   يحد ؟: ما الذي ح دشك على أ  تقال 
لو كان من الضروري أن نعتقد أن اهلل محد أو ال محد لسان اهلل يبينه أو السنة تبينه ،  ليم اناك ضرورة

 ،(  22النحل ) { ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء } : اهلل تعا  يقول  أل 
 إن اهلل ال محد ، : إن اهلل محد ، أو نقول : هل نقول  :لم به من السلف ولذلي اخهلف كالم من ت 
 إن اهلل حمدود ،: ال جيوز أن نقول :  فمنهم من أن ر الحد وقال

 ، 2إن اهلل حمدود وأن له حدا  : جيب أن نقول :  ومنهم من قال
 ول ن يضب أ  نعلم أ  الخالف ي ا  ي ا  لفظياً  

 ى الحد المثب  والمنفي  ألنه يخهلف باخهالف معن
 بائن  من اخللق وحماد  هلم ليس داخال  فيهم وال هم داخلني فيه ، أرا إن اهلل حمدود ، :  فمن قال
 هذه أرض فالن وهذه أرض فالن كل واحدٍة منهما حمدودة عن األخرى بينهما حد ،  :كما نقال 

ــائن عــن اخللــق لــيس حــاالًّ فــيهم وال أي أن اهلل تعــا  منفصــ فماان أةباا  الحااد أرا  بااه اااذا المعنااى ل ب
 واذا المعنى صحيح  اخللق حالُّون فيه 

أن اهلل تعـا  أكـ  مـن أن محـد وال محـده شـمء مـن خملوقاتـه وال محصـره  أرا إنـه غـري حمـدود ،  :ومن قال 
 شمء من خملوقاته فقد وسع كرسيه السماوات واألرض وال ميسن أن محده شمء  من املخلوقات ،

 المعنى صحيح   وكل السلف مهفقا  على اذا  واذا 

                                                

 ،(  248ص ) شرح ألفية ابن مالك البن الناظم  -  1
ومســألة القــرآن البــن عقيــل ص ( ومــا بعــدها  070،  063/  2( )  446 – 428،  397،  52/  0) يس اجلهميــة بيــان تلبــ -  2
93  ، 
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 وعليه في ا  الخالف بينهم لفظياً بحسب اذا الهفصيل  
 هو ممن ينسر أن يوص  اهلل باحلد ، ( :قد تعالى أ  يأح د  : ) فقال الم لف 

 احلد احلاصر الذي محصر اهلل عز وجل ، :  فيأحمل كالمه على أ  المرا  بالحد
   ذا املعىن غري حمدود ،إن اهلل تعا  :فنقال 

 ،(  811 البقرة) { وسع كرسيه السماوات واألرض } اهلل واسع عليم 
 والسماوات واألرلني كلها يف ك  الر ن عز وجل كخردلٍة يف ك  أحدنا ،

 واذا على سبيل الهقريب وم  فيه أعظم وأعظم        
 ،  دلةواخلر بني اخلالق واملخلوق أعظم مما بني ك  اإلنسان  ما

 أرا  الم لف بنفي الحد انا ما ككرنال   حال على كل 
 وجل ،  عزاحلد الذي محصر اهلل  :يعني 
 الحد الذي يضعله با ناً من الخلش     ْ ر  ولم يأ 

 واجب اعهقا ل   ةاب  من خلقه أمر  اهللفإ  الحد الذي يرا  به بينانة 
 األمور اليت ينبغم السسوت عنها ،  من إن السالم يف احلد إثباتا  ونفيا   :على أ  كما قلنا 

 ابهلينا وجب أ  نفص ل   مكاألنها لم تر    في القرآ  و  في السنة   ل ن 
****************** 

تاااااااه                      ا بذااط علمنااااااااحيااااااااي فاااااااال – 11
                   هافاتااااااااااااي عااااااااااان صانفاااااااااااا  ي ذاكاكااااااااااا   

  
أنـه ال ميسـن  (تعاالى أ  يحاد ) : يدل على أنـه أراد بقولـه  مما هذا : (ذاته فال يحيط علمنا ب: )  قاله

  ،أن يسون حمصورا  محاط به 
 ،  العلم بها  يم ن أ  يحيط سبحانه وتعا   فذا  اهلل :( فال يحيط علمنا بذاته : ) قال  فلهذا

 ومكا كا  الحم   يحيط بها فالعلم من باب أولى   
فإذا كان البصر ال يدرك اهلل ، (  123 األنعام) { ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار  }: قال اهلل تعا  
 ،له  مع مشاهدته
، ألن اهلل أك   المبني على مضر  الهخيل والهصار   يم ن أ  يحيط باهلل عل وجل العلمف ذلي 
 اهللتقديرك ، ألن من كل شمء تقدره مهما قدرت فاهلل أعظم ، ومهما قدرت فأنت كاذب يف  وأعظم
فسل ما يقدره ذهنك من تصور يف ذات اهلل عز وجل  ( 112 طه) { وال يحيطون به علما } : يقول 
 كذب ، وكل ما يقدره فاهلل أعظم وأجل ،   فإنه

}  إمنا التفسر يف آيات اهلل: ، وقال  اهلل كا ولهذا نهى بعض السلف أ  يف ر ازنسا  في 
تأت آية وال حديا أن نتفسر يف اهلل  ومل(  121 آل عمران) { واألرض ويتفكرون في خلق السماوات 
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تصل إ   أن، فالتفسر إمنا يسون يف آياته يف أمسائه يف صفاته أما يف ذاته فال ، ألنه ال ميسن  نفسه
 نتيجة إال إ  نتيجة حمرمة وهم أن تتصور مثاال  ليس لك به علم ، 

  . ( 32 اإلسراء) { تقف ما ليس لك به علم وال } : تبارك وتعا   اهللوقد قال 
 مك   د الهف ر في اذا تف ر في أسما ه  

ــه ؟ مــاذا تــدل عليــه  ؟يتضــمن مــن صــفة  مــاذامعــىن االســم ؟   مــا ــه ، مــاذا تــدل علي تفســر أيضــا  يف آيات
 ؟ مداولة األيام بني الناس ؟ وما أشبه ذلك ، والنهارالشمس والقمر اختالف الليل 

يم ان أ    كا  اهلل عل وجل اي محط الهف ر فهذا خطأ وضالل   ألنه مهما كاا   أ  تضعل أما
 ، تدركها
 وال يزال متصفا  بصفات السمال ،  يزلمل  أي :(   ينفي عن صفاته : )  قاله

مان حياث المعناى   مان حياث ال يفياة  الصـفةفلنـا أن نبحـا عـن  ومكا كا  مهصفًا بصفا  ال مال
 ليه ، اليت هم ع هْ نْ وال أ 

 من حيا املعىن لنا أن نبحا عن الصفة ، لسنألن هذا غري مدرك أيضا  
 ،،   وهسذامعىن احلسمة ؟  مامعىن الر ة ؟ ما معىن العزة ؟   ما

 ،فيه شمء من اإلمجال محتاج إ  تفصيل  : (صفاته  عنك   ينفي اكذ: )  قاله
 : وكلي أ  صفا  اهلل تعالى تنقسم ملى قسمين 

   1ينفي عنه أبداً   تم لذاته   قسم -1
 ال ينفك اهلل عنه ،  فهذا،  بالصفا  الذاتية : ما يعرف عند العلماء واذا
 واحلسمة ، والعزة ، وما أشبه ذلك ،  ،القدرة  ،العلم  :  مثل
  ،اليت مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء  الصفا  الخبريةأيضا  ال ينفك عن  كذلك
 اليد ، :  مثل
 د صفة ةبه  بالخبر   فالي

 ، ولا  الخبر لم يههد العقل مليها مطالقاً 
    القدرةبخالف 

ًُ بالعقل     فالقدرة ةبه  بالنص وةبه  أيضا 
 يههدي ملى أ  اهلل   بد أ  ي ا  قا راً    فالعقل
 يد ال ما يثبت ذلك العقل ، إال بعد ورود الشرف به ،  لهفاهلل ال بد أن يسون  أما اليد

                                                

 ، 226الرد على املناقيني ص   -  1
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على الخبر المحض   فلايم للعقال فيهاا مضاال مطالقااً   مداراال تسمى صفا  خبرية يعني أ  فهذ
   
 سماها لنا أبعاض وأجزاء ، فاليد بالنسبة لنا جزء وبعض منا ، مإن :  قلنا

 إهنا بالنسبة للخالق بعض وجزء ،  : تقال أ  يضاتل ن   
   1(  ال ل عنما صح انفصاله ) اا : أل  البعض أو الضلء 

 ،االنفصال  جبوازأن صفات اهلل تعا  كاليد والقدم ال ميسن أن نصور فيها أو أن حنسم فيها  ومعلام
مــن صـفات اهلل الذاتيــة  صـفةفـال يصـح أن تالــق عليهـا إهنــا بعـض مــن اهلل أو جـزء مــن اهلل قـل هــم  مك 

 أخ  اهلل  ا عن نفسه فوجب علينا قبوهلا واإلميان  ا ،
 : صفا  فعلية : من الصفا  الثاني  القسم

 يزل وال يزال فعاال  ،  ملألن اهلل  صفة كاتية فهذل باعهبار الضنم
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي }  أقااله وكذلي  تنقضي   أفعاله 

  .(  122 الكهف) { ولو جئنا بمثله مدادا 
 ليم  تماً لذاته   فهذا ينفك اهلل عنه يعجل  لالفع نادآحا  الفعل أو  لسن

  اذا ناد وآحا  ناد  الدنياالنـزول إ  السماء :  مثال كلي
 قبل خلق السماء آحاد ، ألنه يتجدد كل ليلة ،  نظريمل يثبت له  ألنه

يالل و   لامت اا  حا ةاة ل ان جنساها أتلاي أبادي أل  اهلل  آحا ااافاألفعال ناعها قد ي ا  حا ةاً 
  يلال فعاً  
 ،  آحا كل ليلة هذا   ناعه حا ع أفرا لفعل النالول 
  فها باعهبار أصل الفعل صفة كاتية وباعهبار الناد  ناد العرش علىا سهااء وكذلك 

 ، العرش يسون فعليا   خلقمل يسن إال بعد  ألنه
 ، ثابتآحادية ألن استواء اهلل على العرش :  فال نسهطي  أ  نقال أما آحا ية 

 إن اهلل قد ال يستوي على العرش ، :  و  يم ن أ  نقال
 ،بذلك الشمء  علمألننا ليس عندنا    نقال اذا

ا بـزمن  بخالف ثلـا ليلـة بالنسـبة للسـماء  كـلإنـه محـدث  :  قلناا، النـزول إ  السماء الدنيا ملا كان مقيـد 
 الدنيا ، 

 :(  كذاك   ينفي عن صفاته: )  قال الم لف مك 
   يحمل على الصفا  الذاتية والصفا  الخبرية وعلى جنم الصفا  الفعلية  أ يضب

                                                

 ، ( 91/  2( )  49 – 46/  0) بيان تلبيس اجلهمية  -  1
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****************** 
                    قااد جاااء فااي الاادليل مااا  لافاا – 12

                        لامثيااااااااااار مااااااااااا تان غياااااااااااماااااااااا  اابااااااااااافث                                                     
  

 عة في باب الصفا    اذل قاعدة ناف
 وجل ؟  ما اا الدليل الذي يعهمد عليه في صفا  اهلل عل ل ن
 فقط عند أهل السنة واجلماعة ،  األةرالذي يعتمد عليه يف صفات اهلل هو  الدليل

 : األةر المهمثل في أمار ةالةة 
   ال هاب  – 1
   والسنة  – 8
   وأقاال الصحابة  – 3

 للصفات ،  بالنسبةهذه مصادر التلقم 
 ،  العقلهو  عند غير أال السنة والضماعة الدليل المعهمد عليه في اذا الباب

  واذا مذاب األشاعرة  
الستاب والسنة وما اقتضـى العقـل نفيـه نفينـاه  يفما اقتضى العقل إثباته أثبتناه ، وإن مل يوجد  :فيقالا  

 ال نفيه ، إثباته و  العقلوإن وجد يف الستاب والسنة وما ال يقتضم 
 لعدم الدليل املثبت ،  فأكثرام نفال

 والنايف ،  املثبتلعدم الدليل  وبعضهم تاقف فيه
  ما جاء في الدليل من كهاب اهلل وسنة رساله أقاال الصحابة فإنه ةاب  

 يضات أ  ننفيه   ت ذيباً و  تحريفاً المسمى بالهأويل     
 عىن التحري  ،تأويال  مب والال تسذيبا   :وم  شئ  فقل 

الرحمن على العرش } : هذا ثابت بالدليل وهو قوله (  1 طه) { الرحمن على العرش استوى } :  فمثال

 إن اهلل مل يستوي ، : ال جيوز أن ننفيه بتسذيب فنقول (  1 طه) { استوى 
 يستوي فهو كافر كفرا  خمرجا  عن امللة ،  ملإن اهلل  :أل  من قال 

 يل يسون حتريفا  ، ألنه مسذب وال تأو 
 .إن اهلل استوى مبعىن استو   : قالفمن 

 .فهذا أةب  ا سهااء ل ن حرف معنال 
 التحري  ،  تهتسذيبا  وال تأويال  حقيق الفنحن نثبته وال ننفيه 
 ال تسذيب فيه وال حتري  ، حقيقيا  أي ثابت ثبوتا  :  (فثاب  ) : هذا معىن قول املؤل  

 اا الدليل ؟  ما
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 السم  والعقل   : الدليل على وجاب ةباته :  اابالض
  :أما السم  

 .األسماء والصفا   اذلف   اهلل أةب  
 .(  122 األعراف) { وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها } : فقال 

 .(  12 الكهف) { وربك الغفور ذو الرحمة }  :وقال 

 .(  83 الرحمن) { ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام } : وقال 
   والذاتيةفأةب  األسماء والصفا  الخبرية 

  :العقلي  والدليل
فوجب االعتماد فيها ، تفصيلها  يفال مدخل للعقل ، أن صفات اهلل عز وجل وأمسائه أمور خ ية غيبية 
 سست عنه توقفنا فيه ال نثبت وال ننفم ، وماعلى النقل فما أثبته النقل أثبتناه وما نفاه نفيناه 

مان غيار ) :  وقـال،  1 ألنه ملا كان الثبوت قد يستلزم التمثيـل نفـم هـذا :( من غير ما تمثيل : )  قاله
 بقية الصفات ، وهسذافال منّثل نثبت هلل وجها  بدون ثثيل ، يدا  بدون ثثيل ،  (ما تمثيل 
 :  ل على نفيه عن اهلل :  والهمثيل
 .السم  
 .والعقل 
  .والحم 

وهذا نفم عام ال مياثله شمء ، (  11 الشورى) { ليس كمثله شيء } : تعا   اهللال فقد ق:  فأما السم 
) { فال تضربوا هلل األمثال } : وقال ، (  21 مريم) { هل تعلم له سمياّ } : يف أي شمء من صفاته ، وقال 

 .(  88 البقرة) { فال تجعلوا هلل أندادا } :  وقال (  31 النحل
  .نى كثيرة كلها تدل على أ  اهلل ليم له مثل و  يضات أ  يضعل له مثل المع اذاواآليا  في 

 .  ل  لة الخبرية  مثلليم له 
 .ل  لة الطلبية   و  يضات أ  يضعل له مثل 

 .هم عن املماثلة ـن وفيهألن فيه نفم املماثلة 
 .{ هل تعلم له سمياّ } ، { ليس كمثله شيء } : نفم املماثلة مثل 

 .{ فال تجعلوا هلل أندادا } ، { فال تضربوا هلل األمثال } ن التمثيل والنهم ع
 اخلالق مباين للمخلوق يف ذاته ووجوده ومنـزلته ،  أن:   العقلي على امهناد الهمثيل الدليل
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بــأن اخلــالق لــيس كــاملخلوق ، املخلــوق خلــق مــن مــادة مسونــة يقــوم  يعلــمفــإن كــل أحــد  :أمااا فااي كاتااه 
كـذلك ، مـن جـنس العناصـر املوجـودة ، ال مـن جـنس الـذهب وال احلديـد   لـيسخلـالق بعضها ببعض ، وا

األجنـــاس املخلوقـــة ، يعـــجل خمـــال   ةاللمـــم وال الـــرتاب ، يعـــجل خمـــال  طبيعـــ والوال الزجـــاج وال الرصـــاص 
 ، املخلوقةجلميع األجناس 

عليـه العـدم  جيـوزخلوق املخلوق وجوده ممسن ، واخلالق موجود واجب ، فـامل :كذلي أيضًا في الاجا  
 أبدي ، أزيلوكل ما نشأ من عدم فإنه جيوز عليه العدم ، أما اخلالق فال ، وجوده 

 اخلالق فاعل ، واملخلوق مفعول ،  : ةالثاً 
 ميسن أن جيعل البناء كالبا  ،  فال ، والفاعل أكمل من المفعال

 ي أ  ي ا  مخالفاً له في صفاته   في كاته ووجا ل ومرتبهه للم من كل للمخلاقفلما كا  مخالفاً 
 الذا  يسهللم ا خهالف في الصفا     فيأل  ا خهالف 
 وعقال  ، مسعا  إن اهلل ال مياثله شمء من خملوقاته  :ولهذا نقال 

كـن فيسـون ، الـرب عـز وجـل  : أراد شـيئا  قـال لـه  إذايشهد باملخالفة أيضـا  فـالرب عـز وجـل  :  والحم
 ،يد أحدنا  يفكخردلة كل املخلوقات يف يده  

 ،  للمخلوقميسن أن يسون مماثال   ال مك 
 ،  املخلوقكذلك أيضا  نشاهد أن الناس يدعون اهلل فيستجيب هلم بأمور ال ميسن أن يايقها 

 1من املن   ينـزلمارت قبل أن أفنشأت سحابة و ،  (أغثنا  مالله ): م لقال النيب صلى اهلل عليه وس
  ،يصنع ذلك ، إذا احلس يشهد مبخالفة املخلوق للخالق  فال ميسن للمخلوق أن

   و  يللم من الهماةل في ا سم أ  يهماةل الويء في الصفة 
، وللثـور يـد ورجـل ، وللفيـل يـد ورجـل ، وللنمـل يـد ورجـل ، هـل يلـزم  ورجللإلنسان يد  :ولهذا نقال 

 االسم أن يتماثل يف احلقيقة ؟  يفمن هذا التماثل 
املخلوقــات مــع بعضــها فسيــ  باخلــالق عــز  يفل يعــرف أن رجــل الفيــل لــيس كرجــل الـذرة وهــذا ال يلـزم كــ
 وجل ، 

 السم  والعقل والحم   بدليلفهبين مك  نفي مماةلة الخالش للمخلاق 
    بنفي الهمثيل أولى من الهعبير بنفي الهوبيه والهعبير
 ، (ه من غير توبي: ) و  نقال  ( تمثيلمن غير )  تقاليعجل أن 

 :واذا أولى وأحسن لاجال 
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) { لذذذيس كمثلذذذه شذذذيء } : فقـــال اهلل تعـــا   ، أن هـــذا هـــو اللفـــجل الـــذي جـــاء بـــه القـــرآن :األول  الاجاااه

 ، ( ليس كشبهه شمء ) : ومل يقل (  11 الشورى
 لم يأ  به النص   الذيومعلام أ  الهعبير الذي جاء به النص أولى من الهعبير 

 التشبيه من كل وجه ال يصح ،  أن نفم :الثاني  الاجه
 خلقه يف أي شمء من األشياء غري صحيح ،  يشابهأن اهلل ال  يعني معنال

يضم  بينهما ل ن يمهات كل واحد منهما بما يخهص به  ماألنه ما من شيئين م  وقد اتفقا في أصل 
   

ابه فيمـا اشـرتك فيـه ، ، والشـرتاك يقتضـم التشـ الخاالش والمخلااق باينصفة موهركة الوجـود ، :  فمثال
 ،  ةناد موابه واذااخلالق واملخلوق  بني فأصل الاجا  اآل  موهرك

 ،وجود  ال الخالش بناد يهميلل ن 
 فاجا  الخالش واجب ووجا  المخلاق جا ل   يعني غير واجب   

 على أنه غير واجب حدوةه وما جات حدوةه جات عدمه    والدليل
    أما وجا  الخالش فإنه واجب 

 :  السم  وكذلي
   فاشهركا في أصل الصفة  يسم اهلل عل وجل يسم  والمخلاق 

  واذا ناد من الهوابه 
 ،فيه  اشرتكااملشرتكني يف شمء يتشا ان فيما  ألنه

   1 فأصل الصفة موهركة
 ل ن فرق بين اذا واذا   

 ،ه أبدي ال يعرتيه النقص بوجه من الوجو  أزيلحميط بسل شمء  سم  اهلل تعالى
 حمدود ناقص قابل للزوال والتغري ،  المخلاق وسم 
  ،ما تسمع البعيد ناقص  ألنيحمدود 
 ،ح  وإن أدرك الشمء أحيانا  ال تدركه على ما هو عليه  ألنه
 ،تدري بالضبط ما يقول  الول ن مات القارا كل  سمعي قد

 كان أصم ،   ح هو قابل للتغري كم من إنسان كان يسمع مث لع  مسعه  كذلي أيضاً 
  على الع م من كلي ومسع اخلالق سبحانه وتعا  

 باجه من الاجال    نقصشامل كامل   يعهريه مسعه 
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   وأر نا الموابهة من كل وجه فهذا   يصح  ةهبمك  لا نفينا الموا
   بد من توابه ل ن توابه   يقهضي الهماةل  

ض النـاس علـى نفـم الصـفات ، وهلـذا يقولـون لسـل عنـد بعـ يالـقنفـم التشـبيه صـار  أن:  الثالاث الاجه
 ، إنه مشب ه :  يقالا من أثبت الصفات 

 ،يعجل حنن أهل السنة واجلماعة واحلمد اهلل  ةيسمون املشتبه مشبه املعا لة
 ال ثاء    –النااب   –الحواية  –المضسمة  –الموبهة : الهعطيل  أاليسمينا 

    1 كل اذل يصفاننا بها أال الهعطيل
 ، (من غري تشبيه  ) :فإكا قلنا 

  وكا  مفهام الهوبيه عند اذا السام  يعني مةبا  الصفا  
وااذا معناى باطال ( مـن غـري إثبـات صـفات ) :  قالناأي يساوي ( من غري تشبيه ) : قالنا معىن  صار
 مرا     غير

   وبهذا نعرف أ  نفي الهمثيل أولى من نفي الهوبيه لهذل الاجال الثالةة 
نحن نسم  فاي كاالم السالف والخلاف نفاي الهوابيه قاال نعايم بان حماا  الخلاعاي : قا ل  قالفإكا 
ماان شاابه اهلل بخلقااه فقااد كفاار   وماان جحااد مااا وصااف اهلل بااه نفسااه فقااد كفاار   : )  البخاااريشاايخ 
 فذكر الهوبيه ؟  ( وصف اهلل به نفسه و  رساله توبيهاً  فيماوليم 
 ،ذلك التمثيل وال بد إنه يريد ب : نقال:  الضااب
 ليس هو مبعصوم ،  وأيضاً 

 في كهاب اهلل فهي أولى من عبارة أي معبر    عبارةومكا كا  لدينا 
  ( من غير ما تمثيل : ) قال  حياواملؤل  ر ه اهلل سلك نفم التمثيل 

 زائدة ،  (من غير ما تمثيل ) قاله  يف: (  ما)  :قاله 
 ،   املعىنحذفتها الستقام السالم وصح أنك لو :  والدليل على تيا تها

 ،  زوائدإن فائدة الزوائد : علماء البالغة  يقال
 فهو مؤكد للمعىن الذي هو يف سياقه ،  ف ل حرف تا د

 لتوكيد النفم أي نفم التمثيل ، زائدةهنا  (ما ) فتسون  وعلى اذا
****************** 

                      مة ونحاااااااا كاجهاااااهارحااااا ماااان – 13
                    هاضااااااااااااهاا مااااااااااان نال مااااااااااااوكااااااااااا دلاويااااااااااا   
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 مــنصــفة مــن صــفات اهلل عــز وجــل أثبتهــا اهلل لنفســه يف آيــات كثــرية : الر ــة  :( ماان رحمااة  ): قالااه 
  :القرآن 

 .(  12 الكهف) { وربك الغفور ذو الرحمة }  :مثل قوله ،  فهارة بذكر اذل الصفة نفسها .0
 .(  123 يونس) { وهو الغفور الرحيم }  : ، مثل قوله مهضمن لهاا سم ال بذكروتارة  .2
) { يعذب من يشاء ويرحم من يشاء }  : ، مثل قوله تعا  منها الموهشوتارة بذكر األةر واا الفعل  .3

 .(  81 العنكبوت
 من صفا  اهلل تهناد اذا الهناد    فصفة

    قياً   يحهاة ملى تحريفوأ  اهلل تعالى مهصف بها اتصافاً حقي حقيقة شي أنها 
 ،اهلل سبحانه وتعا   ور ة

  في أ  الرحمة أتلية  (  22 النساء) { وكان هللا غفوراً رحيما }  : و  يو ل عليي قاله تعالى
 فعل مات يدل على شيء مضي ؟ ( كا  : ) ألنه قد يقال قا ل 

 ،الداللة على الزمنية  امنهإن كان أحيان ا تسلب : أ  نقال : اذا ازش ال  عنالضااب 
 إثبات الصفة دون الزمن ،   اويسون املراد 

 ،  والر ةمعناه أن اهلل متص  باملغفرة ، { وكان هللا غفوراً رحيما } ـ ف
 انا مسلابة الد لة على اللما    ( كا  ) ا   ف( تال )  و( كا  )   أنه 

 م   على وجه ا سهقرار والدوا الصفةوال رت منها مةبا  
 والرحمة صفة كاتية لم يلل و  يلال   

 عليها السم  والعقل    ل راحماهلل تعالى 
 واآليات اليت ذكرنا آنفا  وهم ال حتصى كثرية جدا  يف القرآن والسنة ، :السم   أما
 ،موجه الداللة على ر ة اهلل ما فينا عن النعم العظيمة ودفع النقم  :العقل  أما
  حمة فضلب النعم واألرتاق من آةار رحمة اهلل اذا يدل على الر  كل

 .(  82 الشورى) { وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته } : قال اهلل تعا  

وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ، فانظر إلى آثار رحمة هللا كيف يحيي } : وقال اهلل تعا  

 ،(  12 – 12 الروم) { محيي الموتى وهو على كل شيء  قدير األرض بعد موتها إن ذلك ل
 لسن الذي ينعم هو الرحيم ،  ىويتعد ويؤذيأن غري الرحيم ال ينعم ، بل ينتقم ويهني إذ 

 هلل     الرحمة ةبا وما اندف  عنا من النقم من األ لة على 
، وإن اهلل ال يوصــ   هلللر ـة والعجـب أن مـن يـدعون العقــل يقولـون إن العقـل يـدل علــى امتنـاف ثبـوت ا

، واهلل عـز وجـل منــزه عـن الضـع  ،  لـع بالر ة عقال  ، الر ة تـدل علـى الرقـة واللـني ، والرقـة واللـني 
 وهذا السالم موهم ، 
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 يف ر ة املخلوق ،  م  صح أنه مالتم للرحمةالر ة إمنا هو  يفهذا الذي ادعيته  :ول ن نقال 
 ،سلاانه وعزته وقوته  كمالفهو يرحم مع   أما الخالش

    على أننا   نسلم لي أ  الرحمة تقهضي الرقة واللين والضعف 
أرحـم النـاس  مـنيف سلاانه املناسب للبشر من أقوى الناس ويسـون ، هو امللك ذو السلاان العظيم  فها

  دعوى جمردة ال والضع واللنيوهذا ميسن فال تالزم بني الر ة والضع  فدعواك أن الر ة تقتضم الرقة 
 ، للمخلوقدليل عليها ، مث على فرض أن يسون عليها دليل فهم بالنسبة 

والر ــة مل  العقــلإن اإلرادة دل عليهـا :  أنهام يقالااا   مـن هــؤالء الـذين يــدعون العقــل  والعضاب أيضاااً 
 يدل عليها العقل ،  

   إن العقل دل عليها :  ويقالا ازرا ة  هلل فيثبها 
 إن العقل دل على نفيها ،:  الرحمة ويقالا  يثبها و  
 أيما أكثر في القرآ  ككر ازرا ة هلل أو ككر الرحمة ؟ :  همسأله ولا

 ،ذكر الر ة أكثر بسثري من ذكر اإلرادة  : الضااب
 خفي   يفهمه م  الضهابذة من طلبة العلم     ليلةم م   ليل العقل على ازرا ة 

 اا الهخصيص   عنداما  ازرا ة أل  الدليل العقلي على ةب
 اا الهخصيص ؟  ما
  ،أرلا  والشمس مشسا  والقمر قمرا  والبعري بعريا  واحلمار  ارا   واألرضالسماء مساء   كون
 تخصيص    اذا

 احلمار  ارا  ؟  وهذاما الذي خصص أن يسون هذا البعري بعريا  
ـــى هـــذا ا الشـــسل ، واحلمـــار علـــى هـــذا  هـــذالشـــسل فصـــار علـــى إرادة اهلل ، أراد اهلل أن يســـون البعـــري عل

   فالهخصيص يدل على ازرا ة الشسل فصار على هذا الشسل ، 
 ،  و  لة الهخصيص على ازرا ة أخفى ب ثير من   لة النعم على الرحمة

يـن احلمـد هلل مارنـا البارحـة ماـرا  كثـريا  خاليـا  مـن العواصـ  والقواصـ  ، مـن أ:  وتقالأي عامم تسأله 
 ؟ وماذا يدل عليه ؟  هذا

 سيقول لك احلمد هلل مارنا بفضل اهلل ور ته ، :  الضااب
 اهلل استدالال  ال محتاج إ  تعب ،  ر ةويستدل  ذا املار على 

إهنا منتفية عن اهلل ، وال يوجد : العام واخلاص يقولون  يستوفيهافهذه الداللة العقلية اجللية الوالحة اليت 
 الدليل يدل على نفم الر ة ،  بل، لى الر ة دليل يدل ع

 ،  عقال  هذا هو الذي نثبت به اإلرادة :  يقالا والتخصيص اخلفم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 206 

 وا  ء أن روا الرحمة ول ن على أي شيء يفسرو  الرحمة ؟
 إما اإلحسان وإما إرادة اإلحسان ، :  قالاا:  الضااب

 ،ال من صفاته  منفصل عن اهلل مبفعولفسروها  مكا فسرواا بازحسا 
 ،هلل سبع صفات ومنها اإلرادة  يثبتونفسروها بصفة يقرروهنا ، ألهنم  ومكا فسرواا بازرا ة

 ،  بإرا ة ازحسا  فيفسرو  الرحمة
 ،املريد اإلحسان أو يعجل احملسن  يعجلالر ن الرحيم  : فيقال

 فيفسرو  الرحمة بالتمها ومقهضااا   
   تحريفو  شي أ  اذا 

 إذا أثبتم اإلرادة فلماذا ال تثبتون الر ة ؟   :لهم ونقال 
 إن الر ة رقة ولني ولع  ،  : قالاا  مكا
 : بأمرين  اذاسبش لنا الضااب عن اذا وقلنا م  الضااب عن  فقد
 منع أن تسون الر ة دالة على الرقة واللني والضع  ، : األول
خلوق فإن ذلك لن يسون مقتضاها باعتبار ر ة اخلالق امل ر ةقدر أن هذا مقتضاها باعتبار  لو : الثاني
، 

 : نأيت مبثال ويسفم  :( ونحااا : )  قاله
  ، 1 احلسمة ممنوعة عند أهل التعايل(  الح مة) 

 له حسمه ال يف ما شرف وال يف ما خلق ،  إن اهلل ليس:  يقالا 
 ومنـزه عن األعراض ،عن األبعاض زه ـزه عن األغراض منـتعا  من واهللألن احلسمة غرض ، :  قالاا
  (واألبعات  واألغراتلل عن األعرات اسبحا  من تن ): القائل منهم يف الثناء على اهلل   فيقال
   ،يعجل عن الصفات :  األعراتعن 

    ،احلسمة   عن : واألغرات
 اليد والوجه والعني وما أشبهها ،  عن : واألبعات

شـاء أن يفعلـه ، ولسنـه جملـرد املشـيئة ، حلسمـة  الشـمءاهلل ال يفعـل  إن : فهم ين رو  الح ماة ويقالاا 
 يسون حلسمة وغاية حممودة فهذا ال ميسن ،  أنشاء أن ال يفعل فلم يفعل ، أما ، ففعله 
 ألن احلسمة غرض ،  :  قالاا

ال إ  دفع وتعا  ال محتاج إ  املنفعة و  سبحانهفيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة ، واهلل  وال رت
 املضرة ، 
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وفيـه سـلب صـفة عـن اهلل مـن أجـل الصـفات وهـم احلسمـة ،  األقاالو  شي أ  اذا القال من أن ر 
خلـق السـماوات واألرض بـاطال  ويسـون قـد خلـق اإلنسـان سـدى وقـد  قـديسـون اهلل تعـا   وعلى قاالهم

 شرف الرائع واألرض عبثا  ،
 اذا ي ذبه القرآ     وكل

ولو كان خلق (  111 المؤمنون) { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون } : قال اهلل تعا  
 اخللق لغري حسمة لسان عبثا  ، 

 32 – 32 الدخان) { وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبين ، ما خلقناهما إال بالحق } : وقال تعا  

 ) . 

{ رض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويٌل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء واأل} : وقال تعا  

 .(  83 ص) 
 عــز، أمــا اخلــالق  خلــوقفإمنــا هــذا بالنســبة للم ( فاا  مضاارة أو جلااب منفعااة : ) ال اارت أن  رَ د  قُــ وإذا

منفعـة  جللـبوجل فـال ، علـى أننـا مننـع أن يسـون هـذا مضـاردا  يف املخلـوق ، فقـد يريـد اإلنسـان الشـمء 
 فهل له هو منفعة ؟  إلنقاذهلغريه أو دفع مضرة عن غريه ، فلو وجد اإلنسان شخصا  غريقا  يف املاد ونزل 

يســون حــني اإلنقــاذ مل  قــد ،منفعــة ماديــة ال أول وارد يــرد علــى اإلنســان يف هــذا إنقــاذ أخيــه :  الضااااب
 الغري ، فيسون الغرض من ذلك دفع مضرة عن  ،يتصور أو مل يفسر يف الثواب 

جلــب  مـنلـو سـلمنا جـدال  أن اإلنسـان ال يريـد بأفعالـه وأقوالـه إال مـا يتعلـق مبصـلحته  :نقاال  ااذاوما  
 منفعة أو دفع مضرة فهذا بالنسبة للمخلوق ، 

 آل عمران) { ومن كفر فإن هللا غنيٌّ عن العالمين } : اهلل تعا   قال ، أما اهلل عز وجل فإنه غجل عن العباد

ملنفعته وال لدفع الضرر عنه ولسن لإلحسان إ  املخلوق ،  واليفعل الشمء ال ملصلحته  فهو(  23
 ،  مدحواإلحسان إ  الغري صفة 

 ، فإك  ح مة اهلل عل وجل مهعلقة بفعله ومهعلقة بمفعاله
 ،فال ينسب إ  العبا  بفعله

 الفاسدة من جلب املنفعة ودفع املضرة ،  إ مبا محسن به  وبمفعاله
    نحن نثب  الح مة هلل عل وجل مك

 محهاة ملى جلب منفعة أو  ف  مضرة    أنه  على 
 ول ن أل  فعله ليم بعبث وليم بباطل   

  يفعل الفعل لمصلحة العبد  منماواا سبحانه 
    1 فلهذا نثب  هلل الح مة
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  ، فعله جملرد املشيئة إن : ونقال، ال نثبت احلسمة  : يقالا فهم 
 : ولهم شبها 

اأنياء ) (  22 النساء) { ال يُسأل عما يفعل وهم يُسألون } : قوله تعا   :مثاًل  منها

2  )، 

   ول ن اذا ليم فيه  ليل 
ــة األصــنام أهنــا تســأل إذا كانــت  أل  اآليااة فااي مبطااال ألاايااة األصاانام - 1  ممــنومــن خصــائص ألوهي

 يتوجه إليه السؤال أما اهلل فإنه ال يسأل ،
ألنـــه تـــام  لــهســـؤال مناقشــة حبيـــا مينــع أو يـــؤذن { ال يسذذأل عمذذذا يفعذذذل } : أ  معناااى اآلياااة :  اً ةانياا - 8

يف اآلية ما يشـري  فليسالسلاان سبحانه وتعا  فله أن يفعل ما شاء لسن نعلم أن فعله مقرون باحلسمة 
أحـد يسـأله أو سـلاانه وإنـه ال  كمـالإ  أن فعل اهلل عز وجل ليس له حسمة بل يف اآلية مـا يـدل علـى  

 ؟  فعلعلى كمال فعله وحسمته ألنه ال محتاج أن نسأل ملاذا 
 ألننا نعلم أنه ما فعل إال حلسمة ، 
 :فاآلية مناللة على أحد وجهين 

  : آياتأثبت اهلل لنفسه الوجه يف عدة  وقد(   الاجه) صفات اهلل  من ( :كاجهه : )  قاله
فأثبت (  83 – 82 الرحمن) { ، ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام كل من عليها فان }  :قوله تعا  :  منها

 ،اهلل لنفسه وجها  
 وإكرام ، أي ذو عظمة و اء وحسن ،  جاللووص  هذا الوجه بأنه ذو 

 اكرام أي يسرم ويسر م سبحانه ، : وذو إكرام 
 .(  22 القصص) { كل شيء هالك إال وجهه } : اهلل تعا   وقال

 واآليات يف هذا متعددة ، (  88 الرعد) { والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم }  :وقال تعا  
 . (  111 البقرة) { وهلل المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا } :  تعالىوأما قاله 

 : ففيها قا   للسلف
 ،  اهلل الحقيقي وجهبوجه اهلل  المرا  أن :األول  القال
 ،  1 وجهه الصالة واملصلم أينما توجه فاهلل قبل إن اآلية نزلت يف:  وقالاا

 ،  الضهة: بالوجه  المرا بل :  وقال آخرو 
 ( 112 البقرة) { ولكلٍّ وجهةٌ هو موليها } : كقوله تعا  

2
 ، 

                                                

 ، (  460/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
ومـا  510/  0) وجـامع البيـان للاـ ي (  06 – 05/  6( )  093/  3( )  428/  2) جمموف فتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  - 2

) املبسـوط للسرخسـم و (  365/  2( )  020،  88/   0) وأحسام القرآن للجصاص (  371/  0) واملصن  البن أيب شيبة ( بعدها 
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باستقباهلا وتسون اآلية نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة فاجته  أمركمأينما تسونوا فثم جهة اهلل اليت  فاملراد 
 القبلة ،  يريدغري القبلة وهو  إ 

 الســفرلصــالة النافلــة علــى  أواجتهــادك إ  ذلــك  وأداكجهــة صــحيحة ألنــك اجتهــدت  هــذه : فنقااال
 فإنك تصلم حيا كان وجهك لسن بقية اآليات ال يراد  ا إال الوجه ،

 صفة حقيقية ثابتة هلل منـزه عن مماثلة أوجه املخلوقني ، :  الاجه
 أن اهلل أثبتها لنفسه ،  :حش ةابهة هلل  أنهاوالدليل على 

) { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } : اهلل قال  أن:  والدليل على أنها   تماةل أوجه المخلاقين

 .(  11 الشورى
الاجاه  فليهاشمكا ضرب أحدكم  ): منه ةب  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : قال قا ل  فإ 

تقالاا  م   وأناهمواذا يدل علاى أ  وجاه أ م مماةال لاجاه اهلل    1( لى صارته فإ  اهلل خلش آ م ع
 هلل وجهاً   يماةل أوجه المخلاقين فما اا الضااب عن اذا الحديث ؟ 

مناقضا   وجعلههذا احلديا من األحاديا املتشا ة فمن كان من قلبه زيغ اتبعه :  قلنا:  الضااب
واذا ، { ليس كمثله شيء } :  اذا القرآ  يقال:  وقال، للقرآن ، ولرب القرآن بعضه ببعض 

 . المهوابه فيهب  فأيهما نصدق ؟إن اهلل خلق آدم على صورته ،  : يقال الحديث
 ،الراسخا  في العلم فيفهح اهلل عليهم ويعرفا  وجه الضم  بين النصاش  وأما

 : في الضااب عن اذا الحديث  ويقالا 
علــى الصــورة الــيت اختارهــا ســبحانه وتعــا   أي:  (اهلل آدم علــى صــورته خلــق  ) :م  معنااى قالااه  - 1

 ،أحسن صورة  يفوخلقها 
 ،فتسون إلافة الصورة إ  اهلل إلافة خلق وتشري  

 ، ومساجد اهلل ، وما أشبه ذلك ،  اهللناقة اهلل ، وبيوت :  كقاله
 وهذا وارد يف القرآن وال ميتنع على اهلل عز وجل ،

  أي على صارة اهلل الهي اي صفهه :  (على صورته  ) :أ  نقال : ثاني ال الاجه - 8
    2 من كا  الويء على صارة الويء أ  ي ا  مماةاًل للويء يللمو  

                                                                                                                                       

ـــن قدامـــة  478واملغـــرب للماـــرزي ص (  090/  01 واملصـــباح املنـــري (  010/  0) وتبيـــني احلقـــائق للزيلعـــم (  261/  0) واملغـــجل الب
/  0) وشـرح منتهـى اإلرادات للبهـويت (  312/  0) والبحـر الرائـق البـن جنـيم (  60/  0) ودرر احلسـام ملـنال خسـرو  649للفيومم ص 

 ،(  044/  09) واملوسوعة الفقهية (  312/  0) وكشاف القناف للبهويت ( 074 ، 068
وانظـر كـالم شـيخ اإلسـالم ابـن (  2602) وأخرجـه مسـلم (  الوجه فليتقإذا لرب أحدكم  )دون قوله (  5873) أخرجه البخاري  - 1

 ، (  605/  0) وبيان تلبيس اجلهمية (  083/  4) تيمية على هذا احلديا يف جمموف الفتاوى 
 0) وكتاب السـنة لعبـداهلل بـن اإلمـام أ ـد  64 – 63 – 57كتاب الصفات للدارقاجل حتقيق فضيلة الشيخ علم ناصر فقيهم ص    - 2
/  0) وكتــاب التوحيــد البــن خزميــة (  231 – 229/  0) وكتــاب الســنة البــن أيب عاصــم (  491 – 481 – 479/  2( )  268/ 
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 ،  1 اهلل عليه وسلم أخ  بأن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر صلىأن النيب  : والدليل على اذا
مـن كـل وجـه ، فلـيس يف القمـر عـني وال أنـ  وال فـم ، ومـن دخـل  صورة القمر علىأهنا ليست  ومعلامٌ 

عني وأن  وفم ، فهذا يدل علـى أنـه ال يلـزم مـن كـون الشـمء علـى صـورة الشـمء أن يسـون  لهاجلنة فهو 
 ،  للشمءمماثال  

ــا نثبــت هلل وجهــا   :قالنااا ال ينــايف ،  (ن اهلل خلــق آدم علــى صــورته إ ) : فصااار قالنااا  ه مياثــل أوجــ الإنن
 املخلوقني ،

 اذل الصفة ال اي معناية ؟:  س
بعـض منــا  لنـاليسـت معنويـة ولسنهـا موافقـة ملسـمى هـو منـا أبعـاض وأجـزاء ، فالوجـه بالنسـبة :  الضاااب

 ،إنه بعض :  نقاللسن بالنسبة هلل ال 
 ،  2( وانفصاله عنه  أصلهنف اكه عن اما جات : ) أل  البعض في الل ة 

    3    يم نومثل اذا في صفا  اهلل
 مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء ، خ يةإن هذه الصفات صفات :  نقالفلهذا 
 رو  الاجه ؟سبماكا يف ول ن

أي ثوابه ، وال :  قالاا(  83 الرحمن) { ويبقى وجه ربك }  :قوله  ويف :إنه الثواب :  قالاا:  الضااب
 شك أن هذا حتري  للسلم عن موالعه ، 

 ،نعم  الثوابيوص  بأنه ذو جالل وإكرام  ال:  فالثااب
 ذو جالل وإكرام ،  بأنهال يوص   لسنهكان ال ينقاع كثواب اجلنة   إذا

 بل وجه اهلل هو الذي يوص  باجلالل واإلكرام ،
 واألرضلـه السـماوات  أعوذ بنور وجهك الذي أشـرقت ):  قالالرسول صلى اهلل عليه وسلم  فإن وأيضا  

  ،( يا واآلخرة وصلح عليه أمر الدن
 وهذا ال ميسن أن يسون للثواب ، ،بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات واألرض  : فقال 
 ،أن الذين فسروه بالثواب اخائوا الاريق وللوا عنه وحرفوا السلم عن موالعه :  المهم

                                                                                                                                       

) وكتـاب األمسـاء والصـفات للبيهقـم (  222/  0) وكتـاب التوحيـد البـن منـدة  305 -304ريعة لآلجري ص وكتاب الش(  94 – 80
وشــرح (  98 - 67،  65 – 60،  38 – 29/  2) وشــرح كتــاب التوحيــد مــن صــحيح البخــاري للشــيخ عبــداهلل الغنيمــان (  61/  2

 374/  04) وسـري أعـالم النـبالء للـذهيب  099بـن قتيبـة ص وتأويل خمتل  احلـديا ال(  414 – 412/  06) صحيح مسلم للنووي 
 ، 358 – 357وكتاب املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أ د يف العقيدة ص ( 
 ، (  2834) ومسلم (  3174) أخرجه البخاري  - 1
 ،(  91/  2( )  49 – 46/  0) بيان تلبيس اجلهمية وانظر (  256/  0) احملسم البن سيده  - 2
 ،(  48/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 3
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 حيا وصفوا الثواب مبا ال يصح إال لوجه اهلل ،  بين الضهل والضالل فضمعاا
 حيا حرفوها عن موالعها بشبهة هم شبهة ليست حبجة ،  النصاشلى والعدوا  ع

 جسما  ،  لسانلو أثبتنا هلل وجها  :  يقالا 
 أنتم أعلم أم اهلل ؟   أ:  نقالأن :  وجاابنا على كلي سهل جداً 

 اهلل أعلم ، :  قالااوإن  ،حنن أعلم كفروا  :  قالاا إن
وصـ  بـه نفسـه ؟   مـاتنسـرون  فلمااكا، له وجهـا   بأن الذي وص  نفسه هوإن الذي هو أعلم :  نقال
 أو حنوه خمال  لظاهر اللفجل وإمجاف السل  ،   بالثوابإن تفسري الوجه :  نقال مث

 اذا    فيعلينا في األمار الخبرية اتباد النص واألخذ بظاارل واتباد السلف  والااجب
 أل  العقال ليم لها مضال في اذا الباب  

 اهلل عز وجل بدون ثثيل ،  بيدوكذلك نؤمن :  يعجل :(  ويدل: )  قاله
 : من أمار ( اليد ) في  والبحث
 ال ةبه  اليد هلل ؟ : األول  البحث
 ،  ةبه  اليد هلل بال هاب والسنة ومجماد السلفنعم :  الضااب

 ( . 31 ص) { ما منعك أن تسجد لما خلقُت بيديَّ } : قال اهلل تعا  إلبليس 

نوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان } : جل عن اليهود و  عز وقال ) { وقالت اليهود يد هللا مغلولة ُغلَّْت أيديهم ولُعي

 وأثبت له يدين ،(  21 المائدة
أرأيتم ما أنفق منذ  والنهارسحاء الليل  ىيد اهلل مأل ): فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  :السنة  أما

 ، 1( يغض ما يف ميينه  خلق السماوات واألرض فإنه مل
   ، 2( الليل  مسمءإن اهلل يبسط يده بالليل ليتوب مسمء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب  ):  وقال
   أي فيها اخلري السثري  : (ى م ) : في الحديث األول  فقاله

 ،أي معااء تعام  (سحاء  )
 ،العااء منها  ميسنوذلك ألن اليد قد تسون خالية فال 

 ،ويسون صاحبها خبيال   ىتسون مألوقد 
 إنفاق ألهنا خالية ،  فالولسنه ال ينفق صارت غري سحاء ، وإذا مل يسن فيها شمء  ىكانت مأل  فإذا

 ،سحاء دائما  تعام الليل والنهار  ىفيد اهلل تعا  مأل
 مل ينقص ما فيه ميينه ، فإنهومع ذلك 

                                                

 ، (  993) ومسلم (  6976) أخرجه البخاري  -  1
 ، (  2759) أخرجه مسلم  -  2
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   مجماد السلف فهذا أمر معلام   أما
 كيف الطريش ملى العلم به ؟ : ال قا ل ول ن لا ق
  الذي يفهمه الصحابة  العربيم  القرآ  نلل باللسا  :  نقال:  الضااب

 ، عليهمضمعا  فإكا لم يأ  عنهم ما يخالف اذا القرآ  فهم 
 ل ا  ينقل عنهم    بهلو فهموا أن املراد خالف ما جاء  ألنهم

 ،أهنم يقولون به  مَ ل  عُ لونه يف الليل والنهار قول خمال  ملا كانوا يت فلما لم ينقل عنهم
 م  السلف أجمعاا على كلي   : فهذا وجه قالنا 

 نقاًل في كل مسألة من مسا ل العقيدة عن الصحابة   تضدوم  فقد يصعب عليي أ  
 ؟ 1 اي حقيقة أو مضات ال:  الثاني  البحث
 ، هم حقيقة :  نقول:  الضااب

  ،يف القرآن جماز أصال  ليس  :نضيب  أ ونقال قبل 
  من أبرت عالما  المضات جاات نفيه  أل وكلي 

   وليم في القرآ  شيء يضات نفيه أبداً  
  ،شجاعا   طالبا  قلت رأيت أسدا  محمل حقيبته ومحفجل درسه ، وتعجل باألسد  إذا:  مثال كلي

 ، هذا بشر ، ذا ليس بأسد ه:  قال لي المخاطبفإذا 
  ،ينا فهنا صح كالمه فنف

  ،يصح نفيه ، وليس يف القرآن شمء يصح نفيه  فاجملاز
 ، 3يف القرآن يف كتابه منع اجملاز  2 ر ه اهلل الونقيطيوهذا الدليل دليل والح وعليه اعتمد 

  ، هما اهلل ذهبا إ  أبعد من ذلك ر شيخ ازسالم ابن تيمية وتلميذل ابن القيم ولسن 
أن محرفـوا آيـات  بـه، واجملاز الـذي ادعـاه مـن ادعـاه لاـاغوت أرادوا مضات ليم في الل ة العربية :  وقا 

 ،  4 الصفات وأحاديثها عن ما أراد اهلل  ا ورسوله
                                                

 ، 95انظر تعري  احلقيقة واجملاز عند ابن عقيل يف مسألة القرآن ص  -  1
الـذي يرجـع ( جـاكن ) جـدها األعلـى  مـنيت تنحـدر األمني بـن حممـد املختـار اجلسـجل الشـنقيام، واجلسـجل نسـبة إ  قبيلتـه الـ حممد هو - 2

علمــاء هــذا العصــر وجهابذتــه ، كــان عاملــا  يف كــل فنــون العلــم ، شــهد لعلمــه املؤالــ   مــنأصــله إ   ــري ، وهــو مــن شــنقيط مــن موريتانيــا ، 
 ، هـ ر ه اهلل  0393استقر أمره يف املدينة النبوية ، وتويف يف مسة سنة  واملخال ،

 ،  (  45/  6) األعالم للزركلم و (  070/  0) ومفسرون عرفتهم للمجذوب  علماء انظر
 ،( منع جواز اجملاز ) هو كتاب  - 3
(  270/  2) وخمتصـر الصـواعق املرسـلة (  497 – 411/  21( )  009 - 87/  7) جمموف فتاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة   - 4

 البن القيم ، 
 ،   004 – 84ه يف اللغة والقرآن والرد على مثبتيه يف كتابه اإلميان ص ومبحا طويل نفيس يف اجملاز ووجود
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 ، 1 ( كسر الطاغا : ) يف النونية على هذه املسألة قال  القيمنون ابن عوهلذا 
 ويحهضا  به    بهيعني المضات الذي كاناا يلهضا  

 العربية كلها ،  اللغةنوف يف مم اجملاز:   فقالاا
( الصااااعش المرساالة )  فاايوعلااى الع اام ماان كلااي رأياا  كالماااً لاابعض أااال الل ااة نقلااه اباان القاايم 

    2جمي  ال الم في الل ة العربية مضات : يقال 
 ، قلت إن زيدا  قائم : فإكا قال 

 ،هذا ليس حقيقة :  قال
 وقع الفعل عليه ، ما( إن زيدا  قائم )  أماوهلا يقع على مدل اجلملةال يقع الفعل على نفس  ألنه
 ال يد اهلل حقيقة أو مضات ؟  : فإكا قلنا : كل حال   وعلى
 ، حقيقة :  نقال

   ول ن قبل أ  نضيب عن اذا الس ال 
 ،للتعليل السابق  مضاتفي القرآ  مضات بل و  في الل ة العربية  ليم: نقال 

 يصح نفيه    أ :  واا م  المضات أبرت عالماته 
 ومعنااا الذي  ل  عليه وضعاً أو بقرينة   يم ن نفيه    ي م انهاال لمة ف أ ومن المعلام 

لا قال   (  28يوسف ) { واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها } : مثاًل : فإكا قال قا ل 
 مضات   أل  القرية سئل ؟  اذا: قا ل 
 ، ليس جمازا  :  قلنا

  أل  المخاطب يعرف المعنى 
 ،إ  اجلدران والبيوت  القريةأردت أن حتول لو و 

 ،إنك جمنون : لقال 
يريـدون أن  أهنـمهم أو ميسـن أن يفهـم أبـوهم بـو هل يريدون مـن أ{ واسئل القرية } :  أوالد يعقوب ملا قالوا

 ؟ ال أم ما تقولون يف ابجل هل سرق :  ويقال، جدار  كليذهب إ  القرية ويق  عند  
 ،أيضا  يفهم أهنم مل يريدوا هذا  وهووال كان يريدون هذا وال خار بباهلم ، أبدا  

بقااي ال ااالم   يصااح تاجيااه الساا ال مليااه  ماانفااإكا كااا  المهبااا ر ماان اااذا السااياق أ  الماارا  ساا ال 
 حقيقة  
 ؟اليد واحدة أو مهعد ة  ال:  الثالث  البحث

                                                

 شرح ابن عيسى (  321/  2) القصيدة النونية البن القيم  - 1
 ،(  308 – 314  – 273/  2) خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم   - 2
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 من يد ،  أكثرمتعددة ، فلله تعا   أهنا:  الضااب
 كم هلل من يد ؟  : فإكا قال قا ل 

 نقول له يدان اثنتان ، :  الضااب
 ( . 31 ص) { ما منعك أن تسجد لما خلقُت بيديَّ } قوله تعا  وهو يتمدح بسمال القدرة :  والدليل

  ( بأيدينا ) : ولو كان له أكثر من اثنتني لقال 
 ،  أبلغ في القدرة من األقل األكثرأل  

علم أنه ليس له إال يدان { بيديَّ } : ملا قال  آلدمفلما قال يف مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشري  
 اثنتان ، 

{ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان } : قال (  21 المائدة) { يد هللا مغلولة } : وملا قالت اليهود 

هلل بسثرة العااء ، ولو كان له أكثر من اثنتني لذكرها ، ألن ا علىوهذا يف مقام الثناء (  21 المائدة) 
 املعام باثنتني ،  مناملعام بثالث أكثر 

 ول ن ال مال كله هلل عل وجل باليدين ا ةنهين   
 اةنها     يدا فإك  هلل تعالى 
(  1 الملك) { تبارك بيده الملك }  :هلل يدًا واحدة كقاله تعالى  بأ جاء  النصاش  قد: فإ  قال قا ل 

تضم  بين النصاش  ف يف   1( سحاء  ىيد اهلل م  : )وسلم  عليه  وكقال النبي صلى اهلل 
 ولماكا لم تقل منه له يداً واحدة ؟ 

تياا ة  فياهأنه مكا جاء  ليال  أحداما )  : من المقرر عند العلماء في ا سهد ل :نقال :  الضااب
 ،  ( أخذ باللا د

 ،أخذ  بالناقص وزيادة  أل  األخذ باللا د
 ،  واذا خطأأللغيت الزيادة اليت جاء  ا الزائد  بالناقصولا اقهصر  على األخذ 

 تيا ة في خذ بها   فيهاالنصاش الدالة على اةنهين : فنقال 
تضعاال هلل ياادين ةنهااين أ  يهاادر   لااة اليااد الهااي  وأ ااال يلاالم ماان أخااذك لللياا ة  : قااال قا اال  فاإكا

   ؟جاء  بازفرا
 يلزم ،  ال : أقال:  الضااب
 .{ بيده الملك } ، (  ىيد اهلل مأل : )اليت جاءت مفردة جاءت مضافة  اليدوذلك ألن 

 ، عاماً  ي ا والمفر  مكا أضيف 
 ،الواحدة  علىكل ما هلل من يد ولو زادت   فيشمل

                                                

 ،(  993) ومسلم (  4417) أخرجه البخاري  -  1
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 وحينئذ   معارضة بين مضيئها مفر ة ومضيئها مثناة   
  ؟على أ  المفر  مكا أضيف ي ا  للعمام  الدليل أين: فإ  قال 
 ،األدلة كثرية  :فأقال : الضااب 
ونعم اهلل كثرية وليست واحدة (  31 إبراهيم) { وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها } : قوله تعا  :  ومنها
 .فقط 
 ولو كانت واحدة لسانت حمصاة ،{ ال تحصوها }  : قوله:  بدليل
ونحن نقبلها واا أنه مكا جاء  النصاش بلا د  بهاللمهنا أقاعدة و     لْ أصش  أن : قال قا ل  فإكا

اذل القاعدة أ  تضعل هلل أكثر من يدين ألنه تعالى  علىوناقص أخذ باللا د ونحن نللمي بناء 
والسماء بنينها بأيد  وإنا } : ويقال (  31 يس) { أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا } : يقال 

 ؟  1 هلل أكثر من اةنهين ةب أف ( 13 الذاريات)  {ن لموسعو
 قد ذكرنا أن اليدين االثنتني ذكرتا يف مقام التمدح والثناء ،  : فأقال: الضااب 

 هناك زيادة عليهما ،  يسونوهذا مينع أن 
 ألنه لو كان هناك زيادة عليهما مل يسمل التمدح والثناء ، 

 ماله ، أثنينا عليه مبا هو أنقص من ك ألننا
 ثنتني ، اإذا جعلنا السمال يف أكثر من 

 أنا أسلم كلي ل ن أجيباني عن الضم  ؟  :  قالفإكا 
 :  م  الضم  انا نضيبي عنه بأحد أمرين  : فنقال:  الضااب

 :أقل الضم  اةنا   م  : أ  نسلي طريش من قالاا مما
   :ول ة  شرعاً أقل الضم  اةنا  إن  : وقالاا
وليس  اثنتانومها  ( 1 التحريم) { إن تتوبا إلى هللا فقد صغت قلوبكما }  :قال اهلل تعا  فقد :  ل ة أما

(  1 األحزاب) { ما جعل هللا لرجل  من قلبين في جوفه }   :هلما إال قلبان بنص القرآن ، قال اهلل تعا  

 االثنان ،  بهيراد  يدل على أن اجلمع قد وهذا{ قلوبكما }  :هلما إال قلبان وقد مجع فقال  فليس
مجاعـة وهــذه  ىصــلفـألن اإلنســان مـأمور بصــالة اجلماعـة وإذا صــلى اثنـان أحــدمها بـاآلخر  :شاارعاً  وأماا

 مجاعة شرعية ومها اثنان ، 
  ،( مما عملت يدانا أنعاما   : ) لا قال كما{ مما علمت أيدينا أنعاماً } : قوله تعا   ي ا فإك  

 أل  المدلال واحد  
 ،  أقل الضم  ةالةة م :  نقال أو

                                                

 ، 73ص  الرسالة التدمرية  -  1
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إنا نحن نزلنا الذكر } : ، كما قال اهلل تعا   انا   يرا  به حقيقهه ومنما المرا  به الهعظيم الضم ل ن 

 ( .  2 الحجر) { وإنا له لحافظون 
 ،مجع  لمائرهذه      : فقوله

 ،  ل ن المرا  بها الهعظيم
 عظيم تعظيم اليد   فاأليدي انا المرا  بها اله

 ،الدالة على اجلمع  (نا  )وهم أن أيدي أليفت إ   مناسبة لفظية أيضاً واناك 
  مليه من الهثنية  للمضافف ا  جمعها أنسب 

 ( . 31 ص) { بيديَّ } :  قالبل  ،( ملا خلقت بيدينا  ): ومل يقل (  21 المائدة) {  بل يداه} : وهلذا قال 
الــدال علــى العظمــة فســان املناســب أن جيمعهــا ليتاــابق  اجلمــعز وجــل إ  لــمري ملــا ألــافها اهلل عــ أمــا

 محصل بينهما تناقض ،  وال اللفظان ،
 ، يرد صيغة اجلمع ورود صيغة املثىن وال املفرد ورود صيغة املثىن  مل :واناك وجه ةالث 

 ،التصريح بأن اخللق كان باليدين  فيهاملثىن 
 ه باأليدي ، واجلمع ليس فيه التصريح بأن

 ،والبا  هو اهلل عز وجل  (  13الذاريات ) { والسماء بنيناها بأيد  } : قوله تعا   وهم:  اآلية الثانية
 اذا في ا  هلل أيدي كثيرة ؟  وعلى

  :عن اذل اآلية سهل جداً   والضااب
  ، ليست مجعا   هنا (أيد  ) :نقال  أ واا 

 العربية ،  غةيعرف الل والسياق السالم  إهنا مجع فهو واهم ال يعرف:  ومن قال
 ،، هنا مصدر ( أيد ) ـ ف

 ،،،  يأيدمصدر فعلها آد ( أيد ) وليست امسا  لليد 
 ،( آد ) مصدر  هم، ، يبيع بيعا   كبافواملصدر أيدا    

 ،  1 بقوة أيأي قوي فمعىن بأيد ( آد )  ومعىن
 ( . 18 النبأ) { وبنينا فوقكم سبعاً شدادا } : فيسون املعىن أن السماوات قوية كما قال تعا  

 أن اهلل مل يض  األيد إ  نفسه ،  :لذلي  ويدل
مـا ال تعلـم ، ألن  اهللعلى  وقلتيد اهلل فقد أخاأت خاأ عظيما    اهنا املراد ( أيد ) إن  :فإكا قل  

 ،، فسي  يصح منك أن تضيفها إ  اهلل ؟   إليهاهلل ما ألاف األيد 

                                                

 ،(  018/  0) ، جممل اللغة البن فارس (  286/  0) لسان العرب البن منظور  -  1
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  ما لم يضفه اهلل ملى نفسه فإننا   نضيفه مليه   ل ني نقض  أ على  ناافقي: ا ل قال ق فإ 
   قاعدتي 

 ( . 18 القلم) { يوم يُكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فال يستطيعون } :  ىفقل  في قاله تعال
 ضها ؟  ف يف ت صل قاعدة ةم تنق نفسهالمرا  بذلي ساق اهلل م  أ  اهلل لم يضفه ملى  م :  قل 

  :{ يوم يُكشف عن ساق } : وأقال في اآلية قض القاعدة أنأنا مل  :فأقال :  الضااب
    1أ  يرا  بذلي ساق اهلل  يحهمل .1
   2 ويحهمل أ  يرا  بالساق الودة .8

     السلفوقد قال بهذين القالين 
 بهاملراد  أن{ اق يوم يُكشف عن س} : قوله تعا   يفإن املراد بالساق  : علي جناح مكا قل  فليم

 تظهر كما يسش  عن الوجه ح  يتبني ،  ح تتبني الشدة ويسش  عنها  يومالشدة ، يعجل 
   اآليةفإكا قل  بهذا فإنه   يصح أ  تار  على  اذل 

  ألنها جارية على القاعدة 
  أنا لم أضف الساق ملى اهلل أل  اهلل ما أضافه ملى نفسه 

  المرا  بالساق اا الودة  بل
 ولا كاب  ملى أ  المرا  بالساق ساق اهلل   

    3 القال الثاني للسلف في اآليةكما هو   كلي م  بدليل ملىفإنني لم أكاب 
كـل   لـهأن اهلل يـأيت عـز وجـل فيسشـ  عـن سـاقه فيسـجد  : ) وفيـهحديا أيب سـعيد الاويـل  :والدليل 

 ،  4( من كان يسجد هلل تعا  يف الدنيا 
                                                

 وهو احلق الذي ال مرية فيه ، وانظر ختريج حديا الساق بعد قليل ، -  1
 تثبت ، روي عن عبد اهلل بن عباس رلم اهلل عنهما بأسانيد لعيفة ال يقوم  ا االعتضاد ، وعن بعض السل  بأسانيد ال  - 2

التفصيل " لسليم اهلاليل ، ففيه  ({ يوم يُكشف عن ساق } : املنهل الرقراق يف ختريج ما روي عن الصحابة والتابعني يف تفسري ) انظر 
 ،" الذي يروي الغليل ، ويسبت الشاىنء العليل 

 ،(  252/  0) والصواعق املرسلة البن القيم (  394/  6) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 3
ـ الفتح ـ كتاب التوحيد ـ  421/  03) ،  ({ يوم يُكشف عن ساق } : ـ الفتح ـ كتاب التفسري ـ باب  663/  8) أخرجه البخاري  - 4

 ، ( ــ يف اإلميان  27/  3) ، ومسلم  ( {وجوه يومئِذ ناضرة } : باب قول اهلل تعا  
فعنـد ذلـك يسشـ  اهلل عـن سـاقه ، فيخـر كـل مـن بظهـره : ) ه ، الاويـل أيضـا  ، وفيـه حـديا عبـد اهلل بـن مسـعود رلـم اهلل عنـ ويوهد لاه

/  9) ، والاــ ا  يف املعجــم السبــري (   521/  2) ، أخرجــه عبــد اهلل بــن أ ــد يف الســنة ( طبــق ، ويبقــى قــوم ظهــورهم كصياصــم البقــر 
 ، (  252ص ) ، والبيهقم يف البعا والنشور (  406

، واملنـذري يف الرتغيـب (  367/  4) ، وابـن حجـر يف املاالـب العاليـة (  030ص ) األربعـني يف صـفات رب العـاملني الذهيب يف  صححه
، واأللبـا  يف ختـريج (  343/  01) ، واهليثمـم يف جممـع الزوائـد (  343/ 01) ، والبوصريي يف إحتـاف اخلـرية (  395/  4) والرتهيب 
 ، (  405ص ) الاحاوية 
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اآليــة علــى مــا جــاء يف احلــديا ، وتســون إلــافتنا  فتحمــلجيــاري ســياق اآليــة ثامــا   فــإن ســياق احلــديا
  ،الساق هلل يف اآلية بناء على احلديا 

 ، ها نقصيوبهذا ت ا  القاعدة مضطر ة ليم ف ومن المعلام أ  الحديث يفسر القرآ   
 ال خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية ؟ 

 ،  نعم:  الضااب
 الهعطيل في مةبا  اليد الحقيقية    أالخالف األشاعرة وغيرام من 

 ليس هلل يد حقيقية ،  : وقالاا
 فقد شبه اهلل خبلقه فهو كافر ، حقيقيةومن أثبت هلل يدا  

  ،أثبت اليد احلقيقية هلل أثبت أن اهلل جسم وأثبت أن له أبعالا  وهذا حرام  لو
 ( . 31 النحل) { وا هلل األمثال فال تضرب} : يقول  واهلل

 .(  11 الشورى) { ليس كمثله شيء } : ، وقال  األمثالإذا أثبت يدا  حقيقية فقد لربت له  وأنت

 وجعلت اهلل مثيال  ،  ،وإذا أثبت له يدا  حقيقية كذبت مقتضى هذا اخل  
   ؟المرا  بها  مامك  

 ،  النعمةباليد  املراد : قالاا:  الضااب
 :   1تسم  ملى قال الواعر ألم 
               لظــالم الليــل عنــدك مــن يــد وكــم

                          2 أن املانويــــــــــة تســـــــــــذب ثُ د  ـَحـــــــــــتُ   ،
، 

 أي من نعمة ، :  (من يد ) :  قوله

                                                                                                                                       

  : قــــــــال رســــــــول اهلل صــــــــلى اهلل عليــــــــه وســــــــلم : حــــــــديا أيب هريــــــــرة رلــــــــم اهلل عنــــــــه قــــــــال  أيضاااااااااً  ويوااااااااهد لااااااااه

  4   أخرجـه ابـن أيب داود يف كتـاب البعـا ( يسش  اهلل عز وجل عن ساقه : قال ، (
بإسـناد صـحيح (  26/  29) يف تفسـريه ، والاـ ي (   794/ 2) ، واإلميـان (  41ص ) ، وابن منـدة يف الـرد علـى اجلهميـة (  79ص 
،، 
هــو أ ــد بــن احلســني بــن احلســن اجلعفــم ، أبــو الايــب املتنــيب ، صــاحب األمثــال يف الشــعر ، شــيعم متخــبط ، جعــل نســبه علــوي مث  - 1

طـويال  ، وأشـرف علـى  ادعى النبوة ، وبه مسـم املتنـيب علـى األصـح ،  وزعـم أن قرآنـا  أنـزل عليـه ، وذكـروا لـه بعـض السـور منـه ، فحـبس دهـرا  
تحـال القتل ، مث استتيب ، وكتبوا عليه وثيقـة أشـهد عليـه فيهـا بسـذب مـا ادعـاه ، مث أطلـق ، وكـان معجبـا   بنفسـه مغـرورا  ، كثـري السـرقة واالن

مقتـوال  علـى يـد قاــاف ألبيـات غـريه بأخـذ ألفاظهـا ومعانيهـا ، وكـان طامعــا  يف الثـروة والسـلاان مـن خـالل مدمحـه لألمــراء والسـالطني ، مـات 
 : هـ ، قتله بيت شعر له ، ذُك ر به بعد أن فر  354طرق على الراجح سنة 

اخليـــــــــــــــــــل والليـــــــــــــــــــل والبيـــــــــــــــــــداء تعـــــــــــــــــــرفجل                            
. 

ــــــــــم                      والـحـــــــــــرب والضــــــــــرب والقرطــــــــــاس والقل
 . 

ــــن خلســــان (  098/  8) و (  250ـ  245/  4) نشــــوار احملالــــرة للتنــــوخم  ــــان الب ــــات ( 0/021)، وفيــــات األعي ، رولــــات اجلن
، املنصــ  للســارق واملســروق (  363/ 0)، دائــرة املعــارف اإلســالمية (  60/  8) ، أعيــان الشــيعة للعــاملم (  231/  0) للخونســاري 
 ،(  74/  0) منه البن وكيع 

 ،(  312/  0) ديوانه  - 2
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،  1 (لــوال يــد لــك علــّم مل أجــزك  ــا ألجبتــك )  : منــدوب قــريش أليب بســر رلــم اهلل عنــه قــال وكـذلك
 نعمة ومنة ،  أي(  يد ) ومعىن 

   ، نعمته ومنته اهلل:  (يد ) فالمرا  با 
 طاقة وقدرة ،   أيهلذا  ذا يد  ما :ألنه يقال  ،القوة والقدرة :  المرا  بها أو

إ  عيسى بن مـرمي   يوحمحديا النواس بن مسعان الاويل يف قصة يأجوج ومأجوج أن اهلل تعا   : ومنه
بقتـاهلم ، فـاملراد باليـد  ألحـدال قـدرة وال قـوة  أي ، 2 (يـدان ألحـد بقتـاهلم  الا    قد أخرجت عبـادأ) : 

 إما القدرة والقوة أو النعمة ، وهذه شواهدها ،
 الضااب عن اذل الوبهة ؟ فما

 ،اجلواب وهلل احلمد والح  :نقال :  الضااب
   بنص القرآ   باطل فقال :( الهمثيل  يسهللمم  مةبا  اليد الحقيقية : ) قال م  أما

 . (  11 الشورى) { ليس كمثله شيء } : ألن الذي قال 

  . ( 21 المائدة) { بل يداه مبسوطتان } :  قالهو الذي 
يسـذب بعضـه بعضـا  ، وهـذا ال تقولـون  القرآنأن يسون  لزماليدين يستلزم التمثيل  إثباتإن  : قلهم ومكا

 به أنتم ،  
 ،ن إثبات اليد أن تسون مماثلة ليد املخلوق إنه ال يلزم م: أن نقول :  ةانيا
  من الالتم أ  ت ا  مماةلة لذوا  المخلاقين  تثبها  هلل كاتاً و  ترو  أن مكما 

  بها حذو الذوا   ىحذيأ  والصفا 
 أل م أيدي ؟  باهللوأنهم اآل  نسأل م 

  ،لنا أيدي ، نعم :  سيقالا 
 يدي الفيلة والقر ة ؟  أأيدي م توبه  ال
 ،  ال : يقالا س

 ، مك    يللم من مةبا  اليد أ  ت ا  مماةلة أليدي المخلاقين
 أنت أن تسون مماثلة ليد الفيل ،  يدككما ال يلزم من إثبات 

    3 المسمى حقيقةفال يللم من اتفاق الويئين في ا سم أ  يهفقا في 
   الحم  مك   عااام أ  مةبا  اليد يسهللم الهمثيل باطل بالورد والعقل و 

                                                

 ( . 2583) أخرجه البخاري  - 1
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 ، املماثلةأثبت اهلل له اليدين ونفى : في القرآ  : بالورد 
 كما أثبتم ذاتا  ال ثاثل الذوات فيلزم أن تثبتوا صفات ال ثاثل الصفات ،:  بالعقل
اااذا  لياال حقيقيــة وللفيــل أيــديا  حقيقيــة وال تتماثــل ،  أيــديا  سم نفســكمــا تثبتــون أل  املشــاهد:   بااالحم

 حسي واضح  
مذا منعذك أن } :  يقـولأن املراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يسذبه الـنص ، فـإن اهلل تعـا  :  عااكم  وأما

 وذلك إلبليس ،  ( 31 ص) { تسجد لما خلقت بيدي 
 القدرة فإنه   حضة على مبليم بهذا    أوجعلنا اليد بمعنى القاة  امك

 ألنه اا أيضاً مخلاق بالقدرة   
 ي احهضاجاً عليه   كل ككرواهلل عل وجل 

ًُ على مبليم     ل اذا على أ  اليد ليس  اي القدرة ومكا كا  اهلل ككر كلي احهضاجا 
 أيدي المخلاقين ؟ تماةليد اهلل عل وجل  ال:  قال قا ل  فإكا

 ال ، :  الضااب
 خمالفتها ،  عنذكرها اهلل تعا  يف كتابه مقررا   ا ونافيا   أل  لدينا قاعدة
 . ( 11 الشورى) { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } : عا  وهم قوله ت

 ال ثثلوا هلل خبلقه ، يعجل(  31 النحل) { فال تضربوا هلل األمثال }  : وقال
صــفات اهلل فــإن  مــنكــل مــا كــان علــى هــذا النحــو   يعــجلطريقــه   أي :( نهضااه  عاانوكاال مااا : )  قالااه

 سن من غري ثثيل ، الواجب أن نؤمن به ونثبته هلل عز وجل ، ل
 . ( 11 الشورى) { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } اهلل  إن :بل نقال 

***************** 
                         ة النااااااااااااالول افاااااااااااااوص هاوعيناااااااااااا – 12

               ذر مااااااااااااان الناااااااااااااالول افاحااااااااااااا وخلقاااااااااااااه                                                       
  

 جاء يف الدليل من ثبوت العني هلل عز وجل ،  مباونؤمن أيضا  :  يعجل :( وعينه : )  قاله
 :عدة وجال  منوالعين هلل سبحانه وتعالى البحث فيه 

 ال اي عين حقيقية أو اي كناية عن الرؤية ؟ : األول  الاجه
 أهنا عني حقيقية ، :  الضااب

 ،  عالرؤية يف غري مول وأثبت عمول أن اهلل أثبتها لنفسه يف غري :و ليل كلي 
   يدل على اله اير بينهما    تارةومةبا  اذا تارة واذا 

 فالرؤية شيء والعين شيء آخر    
 رؤية ،  هذه ( 121 التوبة) { وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله } : تعا   فقوله
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 ،  رؤية  هذه ( 11 العلق) { ألم يعلم بأن يرى } : وقوله 
 بلليست هم الرؤية  ( 32 طه) { ولتصنع على عيني } ،  ( 11 القمر) { تجري بأعيننا }  :ن قوله لس

 ،هم عني خمالفة له أي للرؤية 
 ،أبعاض وأجزاء  لناإن العني صفة حقيقية نظري مسماها بالنسبة  :ولهذا نقال 

 من اهلل أو جزء منه ،  بعضإن العني  :  نقال  ل ننا
 لى اهلل حسب فهم البعض والضلء   أل  كلي ممهن  ع

    1(  ما جات أ  ينفصل عن ال ل) اا :  والضلءفإ  البعض 
 وهذا بالنسبة لصفات اهلل ممتنع ،

 أو  وصافراءال العين تماةل أعين الخلش بحيث ي ا  فيها بيات وساا  أو سااا  : الثاني  البحث
 ما أشبه كلي من أعين الخلش ؟

 ،  ذا نقول  الال ،  :  الضااب
  ( 11 الشورى) { ليس كمثله شيء } : ألن اهلل يقول ، هذا ممتنع  :نقال  بل

  الذين يثبها  هلل العين حقيقة  علىكا  أال الهحريف والهعطيل يونعا   وم 
 ؟ااي مساهديرة أو مساهطيلة ؟ اال ااي بيضااء أو ساا اء  اال :مكا أةبهها فال باد أ  تقاال : ويقال 

 أم ليم فيها ؟  ال فيها بيات وساا 
 هذا ال يلزمنا حنن نثبت هلل العني ،  :نقال :  الضااب

 تلزمونا بذلك ،  ح إن هلا مثيال   : ول ن   نقال
 وأنهم مكا أللمهمانا بذلي أللمناكم أيضاً بذا  اهلل   

 هل هو طويل أو قصري أسود أو أبيض مسني أو هزيل أو ما أشبه ذلك ،  اهللذات  :وقلنا 
 ،نقول يف العني ما تدعون  بأن مانامهل لفإكا أ

 بأن تقولوا يف الذات مثل ما تقولوا يف العني ، مك  نللم م
    نعلم حقيقة اذل العين و  كيفية اذل العين مك  

 ال ثاثل أي حقيقة من حقائق املخلوقات ،  أهناإال  ل ن نعلم أنها حقيقة
   2 ي كاته وصفاته عل وجلة فنبايمال غايةأل  اهلل تعالى مباين للخلش  

 ؟قلنا مهعد ة فهل اي اةنها  أو أكثر  ومكا ؟اي واحدة أو مهعد ة  ال:  الثالث  البحث
  ،ليست واحدة ، بل أكثر  أهنا : الضااب

                                                

 ، ( 91/  2( )  49 – 46/  0) بيان تلبيس اجلهمية  -  1
  248وعلى هذا أمجع سل  األمة وأئمتها انظر الفرقان بني أولياء الر ن وأولياء الشياان ص  - 2
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 ،  بلفظ األفرا قد جاءت  وهم
 ،  بلفظ الضم وجاءت 

 كما جاء يف اليد ،   بلفظ الهثنيةتأت يف القرآن  ومل
 طه) { وألقيت عليك محبةً مني ولتصنع على عيني } :  ملوسىقوله تعا   : ظ ازفرا فمن مضيئها بلف .0

 هذه مفرد ،   ( 32
 ( . 11 القمر) { تجري بأعيننا }  :تعا  عن سفينة نوح  قوله :ومن مضيئها بلفظ الضم   .2

 ( . 12 الطور) { واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا } : وقوله تعا  لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم 
 ، فلم تأت يف القرآن :  مثناة أما .3

إذا  ):  قـال ولام يعالل 1 مخهصار الصاااعش فايول نها جاء  في حديث ككرل ابن القايم رحماه اهلل 
 ، 2( يصلم فإنه بني عيجل الر ن  أحدكمقام 

اهلل وذلـك يف قـول النـيب صـلى  اةنهاا    العاينول ن جاء  في السنة بما يدل   لة واضحة على أ  
 ،  3 وأن ربسم ليس بأعور اليمىنأنه أعور العني  : عليه وسلم يف صفة الدجال

 فإ  اذا كالنص الصريح على أنها اةنها    
بــني الــدجال وبــني الــرب عــز وجــل ، ألن  ةاهلل عليــه وســلم ذكــر عالمــة فارقــ صــلىأن الرســول  :ووجهااه 

ولـو كـان هلل أكثـر مـن اثنتـني ، ر إال لـذي عينـني وال َعوَ ، والرب ليس بأعور ، اليمىن  العنيالدجال أعور 
 إن له عينان عوراوان وأن لربسم أكثر ، :  يقالأن  لوجب

الزائد كماال  وإذا كان كماال  كـان ذكـر السمـال الفـارق أو  مـن  لسانألنه لو ثبت أن هلل أكثر من عينني 
 ذكر النقص الفارق ، 

 ها  هلل اةنهين واذا واضح جداً  أ  ت ا  العينا  الثابه ن  ايش اع  امك  ت  
 ! النظر  يبقى
 . ( 11 القمر) { تجري بأعيننا }  ( 12 الطور) { فإنك بأعيننا }  : العينا  بصي ة الضم  أت 

 ف يف نضم  بين الضم  وبين المثنى ؟ 
 الضم  بينهما سهل   :  نقال:  الضااب

 : ثنية وبصي ة الضم    واا نظير الضم  بين اليدين الاار  مضيئهما بصي ة اله اا
 يرا  بالضم  ما  و  الثالةة   أن  ماإ :أ  نقال 

                                                

 ،(  398/  2) خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم  - 1
وهـــذا احلــــديا قـــال فيــــه العالمــــة األلبـــا  يف سلســــلة األحاديــــا ( كشــــ  األســــتار ) والبـــزار (  70 – 71/  0) عقيلــــم أخرجـــه ال - 2

 ( .لعي  جدا  : )  0124برقم (  93/  3) الضعيفة 
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  الثالةة   و أل  الل ة العربية قد جاء  بالضم  مرا اً به ما 
 ،  (بعيننا )  : كقوله،  { بأعيننا }  : فيسون قوله

 أل  أقل الضم  اةنا    
 ، – كما اا األكثر  –أقل الضم  ةالةة :  يقالما أ  مو 

  ول ن الضم  انا   يرا  به مدلاله الهعد ي 
  يرا  به مدلاله المعناي واا الهعظيم  ومنما

 ،تعظيما  هلما  {بأعيننا } : فيسون اهلل مجع العينني فقال 
  وأيضاً يضاف ملى الهعظيم المناسبة 

   الاض  الة على الضم  في أصل ( نا ) أل  
 ،وإن كان املراد  ا هنا التعظيم 

  مضماعاً للهعظيم  مليهااي في أصل الاض  للضم  فناسب أ  ي ا  المضاف  ل ن
 مليه    والمضاففيهناسب انا المضاف للتعظيم { بأعيننا } : كما أهنا هم اآلن يف قوله 

 واذل مناسبة لفظية  
 أو بصرل ب ير العين ؟  بهمااهلل تعالى يبصر  ال:  الراب   البحث
  ما  يبصر : الضااب

النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى  هحجاب : )اهلل عليه وسلم  صلىقوله :  ل كليو لي
 ،  1 ( خلقهإليه بصره من 

يدل على ذلك  ( 11 الشورى) { وهو السميع البصير } : قوله  أنعلى أن هلل بصرا  كما  اذا يدل فإ 
، 

 ،  حسب مقهضى الل ة العربية ي ا  بالعين والبصر
إنـــه ميســـن أن يســـون البصـــر بغـــري العـــني كمـــا أن األرض حتـــدث :  لقلناااالاااه العيناااين  اهلل أةبااا أ   ولاااا 

 ، أعنيأخبارها مع أهنا ليس هلا 
 قال كلي السلف رحمهم اهلل في كهبهم    كماتعالى يبصر بعينيه   اهلل: على كل حال 

علـــى الصـــخرة الصـــماء لـــة الســوداء مدبيـــب الن يبصـــرفلــه عينـــان يبصـــر  مــا لسنـــه لـــيس كبصـــر املخلــوق 
 ، ، يعجل لو كانت أخفى ما يسون فإن اهلل يبصرها والسوداء يف الليلة الظلماء 

 محدو  و  يم ن أ  ي ا  كبصر اهلل سبحانه وتعالى   فبصرناأما نحن 
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 تضاري بمارأى مناا:  قاال {بأعيننذا } : لقاله تعالى  السلفور  في تفسير بعض  قد: قال قا ل  مكا
 ر اذا تحريفاً أم ماكا ؟  فهل يعهب   1
  اذا تحريفاً  ليمال ، :  اابضال

 ،مع إقرارهم بالعني ( جتري مبرأى منا : )  يقالا ألنهم 
 ، العين ين رواا ( بمرأى منا ) ر فسش لو أن هذا جاء من شخص  منع

  ،هذا حتريفا  :  لقلنا
 ،بأعيننا  انراهمعىن كالمهم أهنا جتري وحنن  فإن امبرأى من :مكا قال  ماأ

تعم بأ  خاار اآلية أ  السافينة تضاري فاي نفام العاين   حاشاا  منعلى  الر وكأنهم يريدو  بذلي 
 !!   وكال 
  ا مشبها  على مذهب أهل السنة واجلماعة ،  وجاء
 اآليـةري نصوص الصفات علـى ظاهرهـا ، وظـاهر جنإننا :  تقالا ، أنتم يا أهل السنة واجلماعة  : وقال

 نة يف نفس عني اهلل ، أن السفي
 ،  ذاوهذا ال شك أنه إلزام باطل وأن السل  ال يلتزمون 

 ،إن هذا ليس مدلول اللفجل اللغة العربية  : بل يقالا 
 تغيب عيجل ،  وال أحلظكفأنت يف عيجل ، يعجل أراك  اذهب: يقول اإلنسان آلخر 
 ،أنك يف نفس العني  يعجلأنت بعيجل  :  لصاحبهإن الرجل لذا قال : وال أحد يقول 

 مقتضى اللغة العربية ،  هذاوال 
 على املنع من ذلك ،  إذا يدلمث إن يف اآلية ما 

 يف األرض على املاء ،  والسفينة ( 11 القمر) { تجري بأعيننا } :  فقوله
 تسون إهنا جتري يف عني اهلل ؟  فسي 
 ب ل شيء من أجل الهوني  على أال السنة   ا ثيهوبام  ل ن
 ، بالعي:  يف حديا الدجال:  المرا  بالع ارإن  :بعض المضا لين قال   عىا

العـني  عـورصريح بـأن املـراد  وهذا ، 2( العني اليمىن  أعور : )هذا حتري  ألن لفجل احلديا :  له فنقال
 حتري  ،  القولال العور الذي هو العيب العام الذي ينـزه اهلل عنه على سبيل العموم ، وهذا 

علمـا وفهمـا  فإنـه  اهلل، لسن من آتـاه  أال الهحريف كلهم أصحاب جدلأتيت به ألبني لك أن  ولسجل
 حنورهم ،  يفيرد جدهلم  

                                                

 ،(  87/  07) واجلامع ألحسام القرآن للقرطيب (  429/  7) لبغوي ومعامل التنزيل ل(  94/  03) جامع البيان للا ي   - 1
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 ،  1 غري ثثيل منومن األمور اليت نثبتها هلل وهم ثابتة له : يعجل  : (في صفة النالول : )  قاله
صلى اهلل عليـه وسـلم أو اشـتهر  النيبتواتر عن  والنـزول يعجل إ  السماء الدنيا وذلك ألنه :صفة النالول 

، ينــزل نـزوال   2 السماء الدنيا حني يبقى ثلا الليل اآلخـر إ اشتهارا  إ  قرب التواتر بأن اهلل تعا  ينـزل 
ــه وأفصــح اخللــق ناقــا  وأنصــحهم قصــدا  ، قــال  الــدنياحقيقيــا  بذاتــه إ  الســماء  : ) ، ألن أعلــم اخللــق ب

مــن  ؟مــن يــدعو  فأســتجيب لــه :  فيقــول، الــدنيا حيــا يبقــى ثلــا الليــل اآلخــر  الســماء  ينـــزل ربنــا إ
 ،  3( الفجر  يالع ح ،  ؟له  يستغفر  فأغفر من ؟يسألجل فأعايه 

 باهلل ،  الناسوقائل هذا النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي جيب علينا أن نؤمن بأنه أعلم 
 ،وأنه أصدق اخللق مقاال  

 مقصدا  ،  وأنصحهم
 اهلل عليه وسلم للخلق ،  صلىفال أحد أنصح من رسول اهلل 

 وال أحد من اخللق أفصح منه باهلل ، 
 :كالم الرسال صلى اهلل عليه وسلم وبها يهم ال الم   فيكلها  اذل أرب  صفا 

 العلم   والصدق   والقصد   والفصاحة  
 عليه وسلم ، ال أحد أعلم باهلل من رسول اهلل صلى اهلل:  فالعلم .0
 ال أحد أصدق من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،:  الصدق .2
 صلى اهلل عليه وسلم ، اهللأحد من اخللق أنصح من رسول  ال:  القصد .3
 من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، أبلغأحد من اخللق أفصح وال  ال:  البالغة .4
 ر املراد نزوله تعا  بذاته ، صا:  فيقال،  الدنياربنا إ  السماء  ينـزل:  قال فإكا

  ما  أنناا   نحهااة  4( بذاتاه )  : وصارحاا ب لماة   بذاتهنلوله : وقد صرح أال السنة بأ  المرا  
 ، مليها 

 مليه فها ملى كاته   اذا اا األصل     اهللوكلي أل  األصل أ  كل فعل أضافه 
 ؟  نفسهتاب خادم فالن أو فالن هذا كتاب فالن ، هل املعىن هذا ك: قلت يف املخلوقني  لو

 ال شك أن املراد فالن نفسه ، 

                                                

 .انظر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف شرح حديا النزول  - 1
والعالمـة ابـن  69ابـن تيميـة يف شـرح حـديا النــزول ص  شـيخ اإلسـالم: نص على تواتر أحاديا النــزول مجاعـة مـن أهـل العلـم مـنهم  - 2

/  7) واحلـافجل ابـن عبـدال  يف التمهيـد  79واحلـافجل الـذهيب يف العلـو للعلـم العظـيم ص (  388 – 387/  0) القيم يف الصواعق املرسلة 
 ،  282ب املفرد ص والشيخ العالمة حمدث العصر حممد ناصر الدين األلبا  ر ه اهلل تعا  يف صحيح األد(  028

 ، (  06313) وأ د (  758) ومسلم (  0194) أخرجه البخاري  - 3
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 وال رسوله ،  خادمهجاء فالن ، فاملراد جاء هو بنفسه ، ال : ولو قلت 
ل ان علاى وجاه   نقاص   وا ذا كل ما أضافه اهلل ملى نفسه من فعال أو اسام   فاالمرا  ملياه كاتاه 

 فيه  
 ،  الدنيا ينـزل ربنا إ  السماء:  نقال:  فمثالً  

  ( ربنا ) أضافه الرسال صلى اهلل عليه وسلم ملى كا  اهلل 
 بذاته    نلولهفاجب أ  ي ا  المرا  

 عنهم   على أ  المرا  ينالل ربنا بذاته    اهلل رضيوقد أجم  على كلي الصحابة 
غـري اهلل ،  إن املـراد ينــزل شـمء آخـر: واحـد يقولـون  حـرفأنـه مل يـأت عـنهم  :والدليل على مجماعهم 

ومل يرد عنهم أهنم قالوا إن املراد ينـزل ر ـة مـن ر تـه أو ملـك مـن  قرأتوهم يقرؤون هذا احلديا ، فإذا 
 اثبتوا نزوله بذاته ،  أهنممالئسته ، ُعلم 

  ، (بذاته ) : ل ن   حاجة ملى أ  يقالاا 
  ، فةلم يظهر في تمنهم محر  

 ،ته أو ملك من مالئسته إن املراد ينـزل أمره أو ر :  قالاا
  ، (ينالل بذاته )ح  محتاجوا إ  القول 

، ولسـل داء ( ينــزل بذاتـه )  : يقالااا أ  أ مة المسلمين ملاى احهاةلما حدع ا  ء المحرفا   ل ن
 دواء يناسبه ، 

 ربنا عل وجل نلوً  حقيقياً   يناللمك  
 ؟  ماكاحمهه أو ملي من مال  هه أو ال الذي ينالل اا اهلل أو رحمة من ر : الثاني  البحث
 ، (ينـزل ربنا  : )صلى اهلل عليه وسلم  النيبينـزل هو اهلل ، قال  الذي:   الضااب
 ت ا  السماء تقله وم  السماء األخرى فاقه ؟ أ النالول يسهللم  ال:  الثالث  البحث
 بل نعلم أنه   يم ن   ال يلزم ، :  الضااب

    مليهاماء ل ا  محهاجاً وكلي ألنه لا أقلهه الس
 ولا أخلهه السماء الثانية ل ان  فاقه   

   وأبداً واهلل عل وجل له العلا المطلش أتً  
 فليست السماء تقله وال السماء األخرى تظله ،إذن 

 يخلا منه العرش أو   يخلا ؟ الدنيامكا نلل ملى السماء  ال:  الراب   البحث
  : السنةلعلماء  اذا ةالةة أقاال في:  الضااب

 منه ،  يخلاإن العرش  :فمنهم من قال  .0
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 منه ،    يخلاإن العرش  :ومنهم من قال  .2
 1 من تاقف   ومنهم .3
 ،  فقالهم باطلإن العرش خيلو منه  :الذين قالاا  فأما

هـذا االسـتواء يف احلـديا ،  العرش بعد خلـق السـماوات واألرض ومل ينـ    علىألن اهلل أثبت أنه استوى 
مل ينفه الرسول صلى اهلل عليه وسلم فوجب إبقاء ما كـان علـى  ،( السماء الدنيا  إ ينـزل  ):  قال حني

ال  باطـلوليس اهلل عز وجل كاملخلوقات ، إذا شغل حيـ ز ا فـرق منـه احليّـز اآلخـر ، فـالقول هـذا  ،ما كان 
 شك فيه ، 

 :  يبقى النظر في القالين اآلخرين واما
 ، التوق   - 0
 العرش ، منهإنه ال خيلو : أو أن نقول  - 2

 جماعة من العلماء ملى الهاقف    فذاب 
أن نورد هذا السؤال ، ألننا لسنا أشد حرصا  على العلم بـاهلل  أصال  ما لنا وهلذا السؤال ال ينبغم :  وقالاا

 عليه الصالة والسالم ، الرسولمن الصحابة ومل يسألوا 
 ري وارد ، هذا السؤال من أصله غ:  فنقال

 ،  هذاأنت مبتدف ، دعنا من  : ونقال لمن أور ل
 ،  ةقيوأنا عندي أ  اذل الطريقة أسلم طر 

 ،ن نلقم من سأل حجرا  أ، و  الصحابة عنهأ    نسأل عن شيء لم يسأل  ةفأسلم طريق
 أنا أريد المعقال ؟ :  قال فإكا
 ،يأتك خ  عنه  وملفيه  اجعل عقلك يف نفسك فسر يف نفسك أما غريك فال تفسر:  قلنا

  ،ال خيلو منه العرش  أنه :الثاني  والقال
 ،ألنه تعا  ذكر أنه استوى على العرش حني خلق السماوات واألرض 

 إذا نزل خال منه العرش ،  أنهعليه وسلم  اهللومل يذكر النيب صلى 
 فالااجب بقاء ما كا  على ما كا    

 تويا  عليه ، استوى على العرش ومل يزل مس:  نقال
 ،إ  السماء الدنيا يف هذا الوقت  ينـزل

 فاهلل على كل شمء قدير ، 
 ،وال يقاس خبلقه 
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كـل شـمء   فوقإنه إذا نزل إ  السماء الدنيا مل يسن نازال  على املخلوقات بل هو : نقول جزما   أنناكما 
، 

 وم  كا  ناتً  ملى السماء الدنيا أل  اهلل   يقاس بخلقه   
    1 ازسالم ابن تيمية رحمه اهلل ملى أ  العرش   يخلا منه شيخى اذا كاب ومل

    واا الهاقف وأ  يار  اذا الس ال أصاًل  الثانيول ن أنا أميل ملى القال 
: قـال   الر ن علـى العـرش اسـتوى ، كيـ  اسـتوى ؟ : له القائل  قالوإذا كان اإلمام مالك ر ه اهلل ملا 

 نقول السؤال عن هذا بدعة ، فإننادعة ، السؤال عن هذا ب
كياف يناالل اهلل ملاى الساماء الادنيا حاين : عصارنا  فايكثيار مان النااس   اسهو ل: الخامم  البحث

الليل اآلخار   يالال ساارياً علاى األرت وتحا  الساماء  ةلثيبقى ةلث الليل اآلخر ونحن نعلم أ  
  ا ماً ؟السماء الدنيا  ملىفيللم من كلي أ  ي ا  النالول 

 :     )أمل تؤمن بقول الرسول صـلى اهلل عليـه وسـلم  سفيهأسفهك أنت رجل  ما :أ  نقال :  الضااب
 ؟ (ح  يالع الفجر  ............ينـزل 
 املنـاطققـل  ـذا وال تتجـاوز ، فمـا دام ثلـا الليـل اآلخـر باقيـا  يف مناقـة مـن  : أقاالبلـى ،  : قاالفإكا 

   طلع الفجر يف هذه املناقة فال نزول ، األرلية فالنـزول باقم وح
 األخرى فيه نزول واهلل على كل شمء قدير ،  اجلهةوإن كان يف 

يسون ثلا الليل اآلخر وال ينـزل بالنسبة للجهة األخرى  حنيوال يقاس باخللق ينـزل يف جهة من األرض 
 ،  2 ليس فيها ثلا الليل

  ورساله اطمئن قلبه واسهراح من الهقديرا    م  اهلل بازنسا  مكا للم األ  أ والحقيقة 
نسـأل اهلل العافيـة وأن  –يفجـر املشـاكل مـن مشـسلة إ  أخـرى فإنـه خيشـى عليـه مـن الشـك  كانما إذا  أ

 ،خيشى عليه من الشك  –اليقني  يرزقنا
   ( ال الم  أالأكثر الناس ش اً عند الما  ) : ولهذا يقال بعض السلف 

 وعضلوا عن حلها    أنفسهمواكل على الم لفضروا اذ ألنهم
اهلل عنه ورسوله لسلموا من هذا كله  سستوقالوا ما قال اهلل ورسوله وسستوا عما  ل ن لا للماا األ ب

 ، 
 األدب مع اهلل ورسوله ،  تلزموهذا هو الذي تسرتيح فيه أيها اإلنسان أن 

 قل ما قال اهلل ورسوله واسست عما سست اهلل ورسوله ، 
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نقـول الـرب  الليلاآلن يف املناقة الشرقية وقد أّذن الفجر واآلخر يف املناقة الغربية وهو يف آخر  نتكإذا  
وقـت النــزول ونسـلم ،  انتهـى: عز وجل بالنسبة للـذي يف املناقـة الغربيـة هـذا وقـت نزولـه ونقـول لآلخـر 
ت إجابـة واآلخـرون انتهـى ألنـه وقـ ،وهذا ليس فيه إشسال الذين هـم يف ثلـا الليـل جيتهـدون يف الـدعاء 

 ،م  يأيت لسم ندعو اهلل فيه  الليلالوقت ، ونسلم من هذا كله ونتشوف كل ليلة إ  ثلا 
اإلنســان وقلــة رشــده ومــن قلــة أدبــه مــع اهلل  ســفهفهــم يف احلقيقــة مــن  أمااا اااذل ازشاا اليا  الهااي تااار 

 ،ورسوله 
 ،  1 (لم تسلم أس)  : والسالم الصالةوأسلم تسلم كما قال النيب عليه 

 أسلم تسلم أي استسلم للنصوص ح  تسلم ،: فنحن نقول 
 أو من الصفا  الذاتية ؟ الفعليةالنالول من الصفا   ال:  السا س  البحث
 ، 2 يتعلق باملشيئة فعلالصفات الفعلية ، ألنه  من:  الضااب

 وكل فعل يهعلش بالمويئة   فإنه من الصفا  الفعلية   
 ،صفات األفعال هلل باطلة : لصفا  األفعال  ن راً مقال بعض الناس 

يــتسلم بســالم  والجيــمء يــوم القيامــة ،  وال، ال ينــزل   إطالقــا  وال ميســن أن نثبــت هلل فعــال  يتعلــق باملشــيئة 
  ،ال ميسن  ،حمدث 

 لماكا ؟  
كـان صـفة  وإنألن هذا الفعل أو هذا السالم إن كان صفة كمال وجب أن يتصـ  اهلل بـه دائمـا   : قال

 نقص فإنه ال جيوز أن يوص  به ، 
   3 اهلل   تقام به األفعال ا خهيارية م : فيقال 
جاءت يف غري حملهـا  فلوهم صفة كمال يف حملها ، واحلسمة ال تقتضيها يف غري حملها ،  :  لهم فنقال

 لسانت نقصا  
وهـو يايـع  لـه لسـن لـربك أن ولدك أساء فضربته كان لـربك إيـاه يف هـذا الوقـت حسمـة وكمـاال   أرأيت
 نقص ، 
ويف غـري حملهـا ال ميسـن أن  احلسمـةهذه األفعال االختيارية هم كمـا هلل يف حملهـا الـذي تقتضـيه :  فنقال

 يتص  اهلل  ا ، 
  ،ألهنا يف غري حملها ال تقتضيها احلسمة 
  واهلل تعالى أفعاله مقرونة بالح مة 
                                                

 ، (  0773) ومسلم (  7) أخرجه البخاري  -  1
 ، 395شرح حديا النزول ص   -  2
 ،( وما بعدها  3/  2) جامع الرسائل واملسائل  -  3
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 هذه الشبهة ،    تزول و ذا
  أال الباطل في مبطال الحش فها شبها  وليم بحضج  بهجمي  ما يهوبث  أ  واعلماا

وهذا نظري من بعض  ( 3 آل عمران) { فأما الذين في قلوبهم زيٌغ فيتبعون ما تشابه منه }  : لقاله تعالى
 الوجوه ، 

   فا دة منه    الدعاءلقال من قال من أال الفلسفة 
يقدره فلـن محصـل ولـو دعـوت  ملل بدون دعاء ، وإن كان اهلل إن كان اهلل قدر لك ذلك فسيحص:  قال

 إذن ال فائدة منه ، علمه حبايل كفاه عن سؤايل ،
لقـل أنـا  وإال  الـدعاءإن اهلل قـدره  ـذا الـدعاء وجعـل لـه سـببا  وهـو  :نقال : عليهم بويء بسيط  فنر 

مــا قــدر يل ولــد فلــن خيــرج ولــو  يل ولــد فســيخرج مــن األرض ، وإن كــان اهلل قــدرلــن أتــزوج إن كــان اهلل 
 أنت جمنون ، قلناقاله  إن، وال أحد يقول هذا السالم   امرأةأتزوج مائة 

 :من صفا  األفعال النالول : مك  
 النالول على ما قلنال ؟  تفسيرل القبلة خالف في اأحد من أ ال:  س

 ،  نعم:  الضااب
 ا ، تنـزل ر ة ربن أي ،( ينـزل ربنا  : ) منهم من قال
 ألهنم ينسرون النـزول احلقيقم ، ،أي ملك من مالئسته ، ( ينـزل ربنا : )  ومنهم من قال

 :  لهم في الر  عليهم  فنقال
 ، ألن ظاهره أن الذي ينـزل اهلل عز وجل ، لظاار النص مخالفاذا  قال م .0
ميسـن أن يقـول إذ أن امللـك ال   ( فيقال مان يادعاني ) لصريح النص   في قاله  مخالف:  ةانياً  .2

 ال يقدر عليه إال اهلل ،  هذاألن ، ( من يدعو  فأستجيب له ) : للخلق 
مسرمـون عـن هـذا ، املالئسـة يسـبحون  واملالئسـةإنه نّزل منـزلة اخلالق :  لقلناولو أن أحدا  قاله من اخللق 

إهنــا الر ــة تنـــزل إ  :  مكا قلناااغــري اهلل ، كــذلك أيضــا   يــدعونالليــل والنهــار ال يفــرتون ، ويتــ ءون ممــن 
غلط ، ألن ر ة اهلل ليس غايتها السماء الدنيا ، الر ة تنـزل إ  األرض  هذا :فإننا نقال السماء الدنيا 
 ، فأي فائدة لنا إذا نزلت الر ة إ  السماء الدنيا ،  اخللقح  تبلغ 

م تنــزل كـل وقـت ، فـإذا خصصـناها بثلـا الليـل اآلخـر ، بـل هـ ختـتصتنـزل كل وقت ، ال  الر ة:  ةانياً 
 الزمن أكثره ليس فيه ر ة ، بقمبثلا الليل اآلخر معناه 

 ،(  يسألجل فأعايه منمن يدعو  فأستجيب له ؟ ) ميسن للر ة أن تقول  ال:  ةالثاً 
 أل  الرحمة صفة من صفا  اهلل   

 ولا قال  اذا القال ل ان  ملهاً م  اهلل   
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  دعا صفا  اهلل يصح لنا أ  ن  ولهذا 
 حهى م  من  عا صفا  اهلل فها مورك   

 ، اذا   يضات بل اا شركاغفر يل ، يا مغفرة اهلل اغفر يل ، يا عزة اهلل أعزيجل ،  اهلليا قدرة  :لا قال 
  واذا   يضات  ألنه جعل الصفة بائنة عن املوصوف مدعوة دعاء  استقالليا  ، 

بـك  أسـتغيايعـجل فهاذا مان بااب الهاسال ،  1 (بر تك أسـتغيا )  : قاله صلى اهلل عليه وسلم وأما
الرســول اســتغاث  إنبر تــك ، فالبــاء هنــا لالســتغاثة ، والتوســل وليســت داخلــة علــى املــدعو حــ  نقــول 

 ،  لههذا هو معىن احلديا الذي يتعني أن يسون معنا   ،بر ة اهلل ، لسن استغاث باهلل ، ألنه رحيم  
صـفة مـن صـفات اهلل  واخللـقجيب إثباته بالدليل القاطع إثبات اخللـق ،  ومما : يعني: ( وخلقه : )  قاله

 عز وجل الفعلية ، من حيا آحادها وأنواعها ،
 اهلل تعا  مل يزل وال يزال خالّقا  ،  ألنمن حيث األصل فهي صفة كاتية    أما

هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو هللا الذي ال إله إال  } : وقد ثبت هذه الصفة بقوله تعا  

هو هللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا عما يشركون 

 ( . 81 - 88 الحشر) { ، هو هللا الخالق البارئ 

 ( . 22 الحجر) { إن ربك هو الخالق العليم }  :وقال تعا  

 واخلالق يؤخذ منهما صفة اخللق ،  قفاخلالّ 
 :  الباببناًء على القاعدة الهي سبق  في اذا 

   ( واا أنه كل اسم من أسماء اهلل فها مهضمن لصفة   وليس  كل صفة مهضمنة  سم  )
 ،  كان  الصفا  أوس  من باب األسماء  ولهذا

 أل  كل اسم يهضمن صفة و  ع م   
  ما يواء ميضا اً ومعداماً   فها يخلش  هللفالخلش صفة 
خملوقا  مع أن املوت عدم ،  املوتفجعل  ( 8 الملك) { الذي خلق الموت والحياة }  :كما قال تعا  

للجسد ، هذا موت لسنه ليس عدما   الروحلسنه عدم على وجه معني ليس عدما  حمضا  إمنا هو مفارقة 
 بل مفارقة تفقد  ا احلياة ،

 عليه    الم لفاهلل الخلش   ونص من صفا   أ :  المهم
 أل  األشاعرة   يثبها  اذل الصفة هلل منما يثبهها الماتريدية   

 إهنم يثبتون مثا  صفات ،  : يقالا فالماتريدية 
 يثبتون سبعا  ، واألشاعرة

 مًكا صفة كاتية من حيث األصل   صفة فعلية من حيث الناد واآلحا     الخلش
                                                

 ،(  448/  3) وحسنه العالمة األلبا  يف صحيح سنن الرتمذي (  3524) أخرجه الرتمذي  -  1
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 ويخلش ما يواء باآلحا      يواء بالناد  يخلش ما تعالىفاهلل 
 ،خملوق بالنوف  مثالً فاإلنسان 

  ،وباآلحاد كل إنسان على حده 
 خلق اهلل لإلنسان من حيا هو هذا يعت  باآلحاد ، 

  :صفة الخلش  ااأما من حيث الفعل هلل عل وجل الذي 
 فها من الصفا  الذاتية  فإن اهلل مل يزل وال يزال خاّلقا  

النالول صفة كم ، اخللقم والنـزول العلمم والنـزول السلوكم النـزول  يعجل ( :فاحذر من النالول : )  هقال
  في كل حال 

ال  لسنـهأال ختالق الناس خبلـق حسـن ، فـإن مـن النـاس مـن قـد يـرزق علمـا  وفهمـا   : الخلقيالنالول  .0
   النااسالوراساة والعناف وتضاليل تحمله ال يرة وما عندل من العلم على ، خيالق الناس خبلق حسن 

 ،  وربما تصل به الحال ملى ت فيرام
وال تبتغــم العلــم وال تالبــه فــإن العلــم إذا  العلــمأي أنــك ال حتــرص علــى  :النااالول العلمااي  كــذلك .2

 ،  فاتكتركته تركك ، بل إذا هتاونت يف طلبه 
أعــط العلــم كلــك يعايــك  :وقااال بعضااهم اجلســم ،  براحــةالعلــم ينــال  ال :ولهااذا قااال بعااض الساالف 

 كله ،   كَ تْ فُ يَـ بعضك  وأعاه،  1 بعضه
بـدأب عظـيم   إالالعلماء الذين اشـتهروا باإلمامـة العلـم مل ينـالوا العلـم هـذا الـذي نـالوا بـه اإلمامـة  ينلومل 
 وقلة املساعد ، 2 العيشعلى ما هم عليه من شظ   وتعب

لقم لسنه يشمل العبادة والتعبد هلل عـز وجـل ، النـزول اخل منقريب  وهو :النالول السلاكي  وكذلك .3
 ال توا  وال تتساسل ، تتقم اهلل ما استاعت ، للعبادةبأن تسون عايل إهله بالنسبة 

نــزل أهــل  كمــاأن تنــزل بفســرك إ  مــا خيــال  الســل  الصــاحل  :  النااالول الف ااريالنـــزول أيضــا   ومـن .4
 التعايل وأهل التمثيل ، 
    الهاويةأف ارام وانحدروا بها ملى فإ  أال الهعطيل نللاا ب

   وأال الهمثيل كذلي كل  منهم نلل 
  ا  ء غلاا في الهنليه 

  وا  ء غلاا في ازةبا  
 احلق والصراط املستقيم ، مستوىفتارفوا مجيعا  فنزلوا عن 

                                                

 ،(  446/  2) غذاء األلباب للسفاريجل   -  1
 ،(  319/  7) احمليط يف اللغة للصاحب انظر يش ، أي يبس الع:  العيش شظ  -  2
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****************** 
                الاعاااااااالصاااااافا  واألف فسااااااا ر – 12

                           اللاضاااااااااااااااااااااااااااااااهلل كي ال مةاديااااااااااااااااااااااااااااااق                                                           
  

  ، 1 ( جمي ) وترد مبعىن (  باقي) ترد مبعىن  :(  سا ر : )( سا ر الصفا  واألفعال ف: )  قاله
 ،  البقية وهوفإهنا مأخوذة من السئور  : ( باقي) فأما ورو اا بمعنى 

 شرا ا مثال  ،  بقيةسئور البهائم طاهر ، يعجل  :  مثالً : ل كما يقا
 شرابه ،  بقيةشربت سئور فالن أي :  وتقال

 ،   باقيمبعىن (  سا ر) فتسون  وعلى اذا
 ،ألنه محيط بالقصر مثال   السارمن  ةمشتقفهم  :( جمي  ) سا ر بمعنى   أما

 يتنزل على املعىن الثا  ،  هنا واملؤل 
 ، ( جمي ) مبعىن ( ا ر س)  فتسون
 ،نظر ظاهر  إطالقهالصفات واألفعال قدمية هلل وكالمه هذا يف  سائر

 :عل وجل تنقسم ملى ةالةة أقسام  اهللوكلي أ  صفا  
 ملى خبرية وكاتية وفعلية   

  ( واألفعال : ) بقوله  املؤل فنص عليها  :أما الفعلية  .0
والصـفات  الصفا  الذاتياةأن  علـى ونحن ناافقهوالذاتية ، شامال  للخ ية (  الصفا  ):  فيبقى قوله 

    تلال ماجا ة   أبديةكذلك   واي موجودةيعجل أزلية مل تزل  الخبرية قديمة هلل
ومـا أشـبه ذلـك هـذه أيضـا   والعـزةكاليد والوجه الصفات الذاتيـة كـالعلم والقـدرة  :الصفا  الخبرية  .2

 قدمية هلل عز وجل أزلية أبدية ،
شـامال   (الصافا  )  : فيبقـى قولـه( واألفعاال ) : اليت أشار إليهـا املؤلـ  بقولـه  :صفا  الفعلية ال أما

هلل يعجل أزلية مل تـزل موجـودة  قدميةاخل ية والذاتية وحنن نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات اخل ية 
 قدميةصفات أزلية  هذهوالقدم ،  واليد والوجه كالعنيوهم كذلك أبدية ال تزال موجودة الصفات اخل ية  

 وهم أيضا  أبدية ، 
هلل عاال وجاال أتليااة  قديمااةهــذه أيضــا  ، كــالعلم والقــدرة والعــزة ومــا أشــبه ذلــك :  الصاافا  الذاتيااة .3

 ، أبدية
 : (واألفعال ) : اليت أشار املؤل  بقوله  الصفا  الفعلية أما

  حا ةة على سبيل ازجمال و  أنها  قديمةفال يطلش عليها أنها 
  :بل في كلي تفصيل 

                                                

 ،(  339، 338/  2) مجهرة اللغة البن دريد  -  1
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    فـــإن اهلل مل يـــزل وال يـــزال فعـــاال  مل يـــأت عليـــه وقـــت كـــان معاـــال  عـــن  ، ماااةفباعهباااار الضااانم ااااي قدي
 الفعل ،  
 الناد واآلحا  ليس  قديمة    وباعهبار

ألنـه  ، وال ميسـن أن نقـول إنـه قـدمي ، الفعـلاهلل على العرش نـوف مـن أنـواف  استواء : للنادواضرب مثاًل 
  ،مل يسن إال بعد خلق العرش ، وخلق العرش حادث 
 فيللم منه أ  ا سهااء حا ع وأنه ليم بقديم   

، فخلق اهلل لزيد وعمرو وبسـر وخالـد ، هـذا حـادث خلقـه  جداً اذا باعهبار الناد باعهبار اآلحا  كثير 
ا  وال تعلقـت بـه صـفة قبـل أحـد عشـر سـنة مل يسـن شـيئا  مـذكور  فهـوحني خلقه ، ومـن لـه عشـر سـنوات 

 اخللق ، 
 الخبرياااةومهــا : الصــفات  مــنباعتبــار قســمني  صــحيح( الصاافا  ) قولــه  باعتبــارفســالم املؤلــ  : إذ ا 

 ، قديمة فليس وأما أنااعها وآحا اا اجلنس  باعهبارصحيح  واألفعال،  والذاتية
 ك ، الساق واإلصبع وما أشبه ذل معسبق من األمثلة  ما الصفا  الخبرية ومن

 كيـ إثباتـه ال تقـل كيـ  يسـون هلل كـذا ؟    مـنكل ما ورد فيه النص فأثبته علـى أنـه قـدمي وال تسـتوحش 
 هلل كذا ؟   يسون
إذا كانـت الصـفة ثابتـة بـالقرآن ، وإمـا رسـوله صـلى اهلل عليـه  نفسـهالذي تسلم  ـذه الصـفة إمـا اهلل  ألن 

 ته اهلل لنفسه أو أثبته له رسوله ،، فال تستوحش مما أثب بهوسلم الذي هو أعلم اخللق 
األفعال كثرية نوعها وجنسها فالسالم صفة من حتري  ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له رسوله  استوحش
له حصر ، وال ميسن أن محاط به ألن  ذات باعتبار أصله ، السالم ليس صفةباعتبار آحادها وهو فعل 

{ ن شجرة  أقالٌم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات هللا ولو أنما في األرض م} : اهلل تعا  يقول 

أي جعل أقالما  وكتب به وجعل املداد  أقالملو أن الذي يف األرض من األشجار  أي ( 83لقمان ) 
 األقالم ومل تنفد كلمات اهلل ،  وتسسرتالبحر ميده من بعده سبعة أحبر لنضب املاء 

 ازحاطة بها   وال الم من صفا  األفعال  حصر لها و  يم ن   مك  
 مبعىن العظمة الس ياء ، : (  الضالل)  ، و هللصفة : (  كي)  :( هلل كي الضالل : )  قاله

وأنـه مـع عظمتـه وك يائـه ، يُسرمـه املؤمنـون مـن عبـاده ،  ،وقد وص  اهلل نفسـه بأنـه ذو اجلـالل واإلكـرام 
 د ، العبا منويسرم هو من يستحق اإلكرام 

اهلل ولصـدوره هلل ، صـدوره مـن اهلل يسـرم مـن يسـتحق اإلكـرام  مـنلصـدوره  صـاحلةاإلكـرام  :ولهذا نقاال 
 والصاحلني ،  والشهداءمن النبيني والصديقني 
 منها  ار كرامة    : ولهذا يقال في الضنة 
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 والصاحلني ،والشهداء  والصديقنيالنبيني  صْ ـلَّ ـسبحانه وتعا  مسرم من قبل عباده اخلُ  وهو
****************** 

                  لامثيااااااباااااال كياااااف و  ت ل ااااان – 12
               لاعطيااااااااااااغ والهاألاااااااااااال الليااااااااااا اً امااااااااااااغْ ر                                                     

  
 هلل ، لسن بال كي  ،  وثابتةيعجل هم قدمية  :( ل ن بال كيف : )  قاله

أنـه لـيس هلـا كيفيـة وذلـك أنـه مـا مـن  مـرادهمناهلـا ولـيس  بال ت ييفأي  : (بال كيف : ) له والمرا  بقا 
الوجه لـه كيفيـة ، والعـني هلـا كيفيـة ، لسـن حنـن ال نسي فهـا ،  ،شمء ثابت إال وله كيفية ، فاليد هلا كيفية 

 عن السيفية بدعة ،  السؤالفتسييفنا هلا حرام بل 
    1 عليهي رحمه اهلل   وأقرل أال العلم كما نص على كلي ازمام مال

 فال نسأل عن ال يفية و  ن ي ف   
 واله ييف باطل بد لة السم  و  لة العقل  

 :   لة السم   أما
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا } :  فمنه قاله تعالى

 ( . 33األعراف ) { أن تقولوا على هللا ما ال تعلمون ما لم ينزل به سلطانا و

 علىكيَّ  أحد صفة من صفات اهلل فقد قال   فإذا{ وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون } : قوله  فالوااد
 اهلل ما ال يعلم ، 

 ألن اهلل أخ ك بالصفة ومل خي ك عن كيفيتها ، 
 ،باحلس اليت ال ميسن أن تدرك  الغيبيةوهذا من األمور 

 ،  أيضا  وال ميسن حبسب إلافتها إ  اهلل أن تدرك بالعقل 
على  اخلالقألنه ليس هناك علة جامعة بني اخلالق واملخلوق ح  نقيس ما غاب عنا من صفات 

 صفات املخلوق ، 
أعرف كيفيتها أل  أرى  لسنتصحيح لو أن شخصا  من الناس قالوا عن وجهه وعن عينه وعن يده 

 نظريها ، 

                                                

والســجزي يف الــرد علــى مــن أنســر احلـــرف (  204/  2) أخرجــه الــدارمم يف الــرد علــى اجلهميــة وأبــو الشــيخ يف طبقــات احملــدثني  -  1
ـــان احملجـــة لألصـــبها  (  664/  3) لســـنة واجلماعـــة واللاللســـائم يف شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل ا 023والصـــوت ص  /  0) واحلجـــة يف بي

، وقــال الــذهيب يف خمتصــر العلــو للعلــم العظــيم   43والرســالة التدمريــة ص (  316 – 315/  2) والبيهقــم يف األمســاء والصــفات (  075
 ، ( هذا ثابت عن مالك : )  039ص 

 – 318/   03( )  391 – 365 – 049 – 40 – 41/  5( )  067/  3) وانظـــــر جممـــــوف فتـــــاوى شـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة 
(  265/  6( )  278/  0) ودرء تعـارض العقـل والنقـل  032 – 017وشرح حديا النـزول ص (  473 – 472/  06( )  319

/  3) ة البـــن القـــيم والصـــواعق املرســـل(  203 – 202/  0) وجمموعـــة الرســـائل واملســـائل (  436،  37/  2) وبيـــان تلبـــيس اجلهميـــة 
 ، 024وشرح العقيدة الاحاوية ص (  314/  4( )  923
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ح  يقاس على املخلوق ويدعم املدعم  املخلوقلسن بالنسبة للخالق ليس هناك علة جتمع بينه وبني 
 ،  ليل اذاأنه يعرف السيفية 

يعجل تتبع : تقفو ، (  32لقمان ) { وال تقف ما ليس له به علم } :  اهلل تعالى قال:  الثاني الدليل
 ، 1 ما ليس لك به علم

 ،   علم لنا به إنهفت ييف صفا  اهلل : ومنه 
 . ( 32اإلسراء ) { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال } 

 ، طرق از راك اذلوالبصر والف ا   السم 
نظر إ  ما ال يعنيه أو فسَّر فيما ال يعنيـه فإنـه سـوف يسـأل  أويسأل اإلنسان عنه إذا استمع ملا ال يعنيه 

 عن ذلك يوم القيامة ،
 :   لة العقليةاأل أما
 ،إن الشمء ال ميسن إدراكه إال مبشاهدته أو مشاهدة نظريه أو اخل  الصادق عنه :  نقال فإننا

  : يم ني م راكه م  بااحد من اذل األمار الثالةة  ف ل شيء 
 ،   واذا عين اليقينأن تشاهده 
 ،هذا تدركه بالقياس  ، ألن واذا أ ني مرتبة من األول نظريهأو تشاهد 

   ل ن ليم الخبر كالمعاينة فها أ نى من األول ،  عنهأو تدركه باخل  الصادق 
 بالنسبة لصفات اهلل عز وجل ،  حصلوليس واحد من هذه الارق الثالثة 

 مل ندركه ،  منهافنحن مل نشاهد شيئا  من هذه الصفات ، ولو شاهدنا شيئا  
( وال يحيطون به علما } :  وقال،  ( 123األنعام ) { بصار ال تدركه األبصار وهو يدرك األ} : ألن اهلل قال 

الشورى ) { ليس كمثله شيء } : نشاهد نظريها ، ألن اهلل يقول  وملفانتفى األول ، ،  ( 112طه ) 

، ومل خي نا اهلل وال رسوله عن كيفية هذه الصفات ، إذن يتعّذر  وجلإذن مل نشاهد مثيال  هلل عز  ( 11
ألن وسائل العلم انتفت ، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية ، فحينئذ نقول ال ميسن  ،ا أن نعلم كيفيته

 نسّي  صفات اهلل ،  أن
 ينب ي أ  نسأل عن ال يفية ؟ وال

 ال ، ال جيوز أن نسأل عن السيفية ، ومن سأل عن السيفية هنيناه ، :  الضااب
 ،  ه   ل  عن ال يفية ا   الس الأل  

 ، 2 (هلك املتناعون : ) هلل عليه وسلم لقول النيب صلى ا
 ،، ألنه لو كان لك فائدة يف علم السيفية لبينها اهلل ورسوله  ال يفية من الهنط  عنوالس ال 

                                                

 ،(  379/  0) جماز القرآن أليب عبيدة  -  1
 ، (  2671) أخرج مسلم  -  2
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أمر مستحيل ألن اإلنسان أقل من أن محيط ألن الوصول إ  حقيقة كيفية صفات اهلل  : نقالبل 
 بصفات اهلل ،

يالب ،  ( 113األعراف ) { رب أرني أنظر إليك } : ال هلل وانظر إ  موسى عليه السالم حني ق
قال لن تراني ولكن انظر إلى } شسا  يف وجوده ولسن شوقا  إليه ،  الالنظر إ  اهلل شوقا  إ  اهلل عز وجل 

 للجبلفنظر للجبل فلما جتلى اهلل عز وجل  ( 113األعراف ) { الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 
موسى هذا املشهد العظيم خر صعقا  وغشم عليه ، وأنت تصور  رأى فلما ندك صار رملاجعله دكا  

 عليك من باب أو  ،  يغشمنفسك لو أنك يف هذا احلال 
صعقا  واندك ، واهلل عز وجل يقول  وخرملا جتلى ربه للجبل عجز اجلبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة 

) { نا هذا القرآن على جبل  لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية هللا لو انزل}  عن كالمه وهو صفة من صفاته

أعظم من نزول السالم ، وكل صفات  التجلميهبط ويتصدف لسن ال يسون دكا  ، ألن  ( 81الحشر 
 اهلل عظمى ، 

، فالسؤال عنه يسون لغوا  من القـول وتناعـا  يف الـدين ،  وكنهها اهلل  يم ننا م راك كيفية صفا    مك
 على اإلمام مالك ر ه اهلل عجز عن حتمله أطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا  ،  السؤالهلذا ملا ورد هذا و 

 ،ولو نفيت السيفية على اإلطالق لسنت نفيت الوجود واله ييف ممناد  ةابهةفال يفية 
  أمّروهـا كمـا جـاءت بــال : ) حيـا قـالوا يف آيـات الصــفات وأحاديثهـا الساالف كاالموعلاى ااذا نحمال  

 ،      1 تسيي ، أي بال ( كي  
  بال تمثيل  ةابهةوكذلي :  يعني : 2 (و  تمثيل : )  قاله

  وقد سبش ال الم على نفي الهمثيل 
   وبينا أنه ةاب  بد لة السم  والعقل 

 ، (بال توبيه ) بقوله  من الهعبير أولى(   بال تمثيل) :  وبينا أ  الهعبير بقال القا ل
 ، من ةالةة أوجه أولى وبينا أنه
شـسر لـك ، : عامـل عملـه ، فهـو كقولـك  مصدر: (  رغماً )  ( :رغمًا ألال الليغ والهعطيل : )  قاله

 أننا نثبت ذلك مراغمني أهل الزيغ ،  يعجلالزيغ  ألهل  إرغامافرغما  مبعىن 
 م ؟  غْ وما معنى الرش 

 ، (  أنفهغم ر )  : مأخوذ من قوهلم،  ازك ل وازاانة: معناه  مغْ الرش 
 .إذا سقط يف الرغام وهو الرتاب 

                                                

 انظر منهج دراسات آليات األمساء والصفات للشيخ العالمة حممد األمني الشنقيام ،: ملزيد من الفائدة   -  1
 ،(  587/  0) همية بيان تلبيس اجل -  2
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 ،  1 الرغامومعلوم أنه من أذل ما يسون أن ينزل أن  الرجل يف 
 وانظر إ  سجود املصلم كي  حصل به الذل هلل عز وجل والتاامن والتوالع ، 

يف حال  وجله عز ، ملا توالع هلل رفعه اهلل فأقرب ما يسون العبد هلل وهو يف عالللرفعة سببا   صارولسنه 
 ،السجود 

 ساجد   واافسبحا  اهلل لما نلل اذا حساً ارتف  معنى ف ا  أقرب ما ي ا  من ربه 
    ،  2 زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء: ، ومن ذلك قوهلم  الميل: معناه  :(  الليغ ):  قاله
اط الـذين أنعـم اهلل علـيهم ، الـذي هـو صـر  الصاراط المساهقيم عانا نحاراف معنـاه  :( الليغ : ) قاله 

 ، زائغفسل من احنرف عن طريقهم فهو 
فلما زاغوا أزاغ }  :اهلل قال  ألنأن كل زيغة من قلبك تبعدك عن اهلدى وهتوي بك يف اهلوى ،  واعلم

 كل زيغة ال تظن أهنا تذهب هسذا تصرفك ،  ( 1الصف ) { هللا قلوبهم 
 ،والزيغة الثانية كذلك 

 بك خايئتك ،  وحتيطحتيط بقلبك ح  : والثالثة 
 ، 3 (اهلل على قلبه  طبعمن ترك ثالث مجع هتاونا  )  : إ  قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألم تسم 

 لم ت ةر اذا الطب    : اللي ة األولى 
    واقرب أ نهه  ل نهالم ت ةر : والثانية 
 طب  على قلبه   : والثالثة 

 عن اهلل عز وجل ، تبعدكسريك إ  كل زيغة منك إذن جتب عليك أن حترص على م
   ( والهرك  الهخلية ):  الهعطيل :( والهعطيل )  : قاله
 تركت وخّليت ،  يعجلُعالت الدراسة : كقولسم :  ومنه
 ، 4 أي مرتوكة خمالة ( 11الحج ) { وبئر  معطلة } : قوله تعا  :  ومنه
جيـب  عمـاوهـو مـع اهلل غـريه عالـوا اهلل  ( عما يضاب لاه تعطيل اهلل) :  فالهعطيل :في ا صطالح  أما

 له من العبادة ، ألن الواجب إخالص العبادة هلل وحده ، 
 الخالص     عطلاا اهلل عن الهاحيد ،  اهلل غيرل م وا  ء الذين يعبدو   .1

                                                

 ،(  032/  8) هتذيب اللغة لألزهري  -  1
 ،(  0321/  4) الصحاح ، للجوهري  -  2
) وصـححه العالمـة األلبـا  يف صـحيح الرتغيـب والرتهيـب (  05172) وأ ـد (  0152) وأبـو داود (  0369) أخرجه النسائم  -  3
 ، 727برقم (  450/  0
 ،(  931ص ) ز آبادي القاموس احمليط ، للفريو  - 4
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م وإمنــا هــ ،رب   ال : يقولــون: يعــجل  ،أعظــم تعايــل  وهـذاعالــوا  الاارب أيضاااً  لاجااا والمن اارو   .2
 ،  رأساً  اهللا  ء عطلاا وجا  أرحام تدفع وأرض تبلع 

نسب إليه من األمساء فإمنا  وإمناإن اهلل تعا  ليس له أمساء : عالوا أمساء اهلل وقالوا  :وتعطيل ةالث  .3
 ،  واذا تعطيل شديدهم أمساء ملخلوقاته وليست له ، 

لسن ليس له صفات ، ال مسع وال بصر  له أمساء اهللإن : الصفات ، يقولون  تعايل :راب   وتعطيل .4
 ، اذا أيضاً تعطيلمن الصفات  ءاأشيوال كالم وال إرادة وال قدرة ، وينسرون 

 : أنااد  هواذا تحه
 من يعطل صفا  األفعال فقط    منهم

 زعمه ، فيختلفون يف هذا  ،   على، ال يدل عليها العقل  ومنهم من يعطل كل صفة
 :ة الهعطيل أنااعاً خمس فصار

 وهو تعايل وجود اخلالق ،:  المطلش الهعطيل .0
 بأن يعبد معه غريه ،:  ألاايهه تعطيل .2
 ، والذي ينفم األمساء ينفم الصفات من باب أو  ،تنفم عنه األمساء  بأن : أسما ه تعطيل .3
 له صفات ، وليسإن اهلل له أمساء :  فيقولون : الصفا  تعطيل .4
 : كثيراً لناس  يخهلف فيه ا واذا  بعض الصفا   تعطيل .5

  من يعطل كثيراً  منهم
 ومنهم من يعطل قلياًل   
 ، (رغماً ألال الليغ والهعطيل )  املؤل يف قول  ةكل أنااد الهعطيل منفي

 : والمعهللة  والضهمية
 عالوا الصفات وأثبتوا األمساء ،  منهمفالضهمية المقهصدو  

 ،   1 ألمساء والصفاتاعالوا  وال الة منهم
 بصر      ال معىن هلا ، مسيع بال مسع ، وبصري بال جمردةعالوا الصفات وأثبتوا األمساء أمساء  :  ةوالمعهلل

2  ، 
 األمساء وأنسروا الصفات إال سبعا  ،  أثبتوا:   واألشاعرة

   وأمسائه وصفاته  وألوهيتهتوحيد اهلل يف ربوبيته  أثبتوا :والضماعة  السنةوأال 
   صفا  كلها بدو  قيد وبدو  تفصيل وأةبهاا هلل األسماء وال

                                                

 ،(  070/  0) التسعينية   - 1
 ،  (  286 – 283/  2) وهو ما ذهب إليه ابن حزم أنه ال يثبت هلل صفات انظر الفصل يف امللل واألهواء والنحل  -  2
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 إن الواجب علينا أن منرها كما جاءت ،  :ألنهم يقالا  
 :ولهذا قال الم لف 

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

                     فااااي الااااذكراكمااااا أتااا  فمر ااااا – 11
                     ر  اْ اااااااااانأار ال وغياااااااااااأويااااااااااار تاغياااااااااا ماااااااااان   

  
 لها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت يف الذكر ، يعجل أقب :( اا مر  : )  قاله
 :القرآ  سااء أت  في القرآ  مباشرة أو بازحالة  فييعني 

 ،القرآن  يفبأن تسون األمساء والصفات  مباشرة .0
يف القرآن لسن  أتىبأن تسون األمساء والصفات يف السنة ألن ما جاء يف السنة فقد  أو بازحالة .2

 . ( 3الحشر ) { اكم الرسول فخذوه وما أت} عن طريق اإلحالة 
 معناها عن السل  ،  وردالعبارة  هذه :( مراا كما أت  في الذكر ) : قاله 

  ،هسذا جاء عن السل    1 (أمرواا كما جاء  بال كيف )  : فقالوا يف آيات الصفات وأحاديثها
 : طا فها   هابواذل العبارة تضاك

 ،  معناهيعجل أننا منر النص ونفوض  بارة الهفايضا ع  أ  السلف أرا وا بهذل الع طا فة
معىن  ماولسننا ال نعلم  ( 83لقمان ) { الرحمن على العرش استوى } اهلل أعلم مبا أراد فنقرأ :  قالتو 

 استوى ؟  
 ، (ينـزل ) وال نعلم معىن ،  ( الدنياينـزل ربنا إ  السماء  : ) نقرأ
 الوجه ،  وال نعلم معىن  ( 83الرحمن ) { ويبقى وجه ربك } :  نقرأ

  وعلى اذا فقم 
    وأنه مذاب السلف  والضماعةوا عاا أ  اذا مذاب أال السنة 

لسننـا نشـهد هلـم بـاخلري ونشـهد  بـاخلري، أن هـذه الـدعوى تصـدر مـن علمـاء أجـالء يشـهد هلـم  وال ريب
عـن غـري عمـد ، ألن  ونـرى أهنـم خمائـون لسـن ،عليهم باخلاـأ يف نقـل مـذهب السـل  علـى هـذا الوجـه 

خاطئا  فليس يف معىن آيات الصفات وأحاديثهـا  فهما  شك ، لسنهم فهموا عن السل   نيتهم حسنة بال
 ما ال يعلمون ،  فيها، لسنهم من أبعد الناس أن يقولوا 

أراده هــؤالء لســان  الــذيإن مــذهب الســل  يف آيــات الصــفات وأحاديثهــا هــو التفــويض  :لااا أننااا قلنااا 
 ق باهلل هم السل  ، أجهل اخلل
 اهلل ،  يعرفيعرف معىن الصفات كي   ألن من ال

  !!!الذي ال يعرف ما معىن السميع والبصري والعزيز واحلسيم كي  يعرف اهلل ؟

                                                

 ، (  558/  3)  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة للاللسائم  -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 250 

 إنه الزم باطل ،  :الالتم  واذا
 ، وبطال  الالتم يدل على بطال  المللوم 

 : بعض العلماء من ا  ء القال اآلتي  أطلشومن ةم 
 (  طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأح م ) 

الـذي أرادوه ،  الوجـهصحيح أنه أسلم لسـن ال علـى (  أسلم: )  فقالهم،  القال فيه حش وباطل واذا
أنــا أقــرأ :  يقااالمــذهبا  ألنلـو كــان مــذهب الســل  هــو الوجـه الــذي أرادوه مــا كــان أســلم بـل كــان أثلــم 

 ناها ، أين السالمة ؟آيات الصفات وأحاديثها وال أعرف مع
واهلل مـا أدري هـذه :  يقاالإن كون اإلنسـان : مل تعرف املعىن وتثبته فأنت غري سامل ، لسن هم قالوا  إذا

 سالمة ، 
 ،   منها أعلم وأح م: طريقة الخلف يقالا  

م ما حنتـاج إليـه أن ينـزل اهلل علينا كتابا  يف أعظ احملالمن :  قالااألهنم يثبتون معىن وأحسم ألهنم :  أعلم
مـن السـفه وقـد بينـا أن هـذه القولـة باطلـة متناقضـة كـذب علـى السـل   هـذامث ال يسـون لـه معـىن معلومـا  
 فيما فهموا من مذهبهم ، 

أمّروهـا كمـا جـاءت بـال كيـ  ) :  الصفا  وأحا يثها آيا السلف في  قال :إ  كالم املؤل   رجعنف
 المعنى ؟   فا ضا يال اذل العبارة تدل على أ  السلف ، ( 
   المعنى معنى آيا  الصفا  وأحا يثها   يثبها اذل تدل على أ  السلف ،   

 : تدل على اذا من وجهين
ومن املعلوم أهنا جاءت ألفاظا  ملعان ، مل تأت ألفاظـا :  ( جاء أمرواا كما ) :  قالهم: األول  الاجه

عـا  فـإذا مررناهـا كمـا جـاءت معنـاه أننـا نثبـت اللفـجل جـاءت ألفاظـا مل أبـدا  لغري معـىن كـاحلروف اهلجائيـة 
 واملعىن ،
  .بال تسيي  تدل على ثبوت املعىن  يعجل : (بال كيف : )  قالهم: الثاني  الاجه
 . (بال كيف ) : ثبوت أصل املعىن ما احتججنا إ  قول  لوالألنه 

 .من القال  ل امك نفي ال يف عن ما ليم بماجا  
  .يدل على أهنم أثبتوا املعىن :  (مرواا كما جاء  بال ت ييف أ) : فإذا قالوا 
  .أن نفم التسيي  يدل على ثبوت أصل املعىن :  ووجه كلي
 . (بال ت ييف ) : إ  أن نقول  ما احهيجأصل املعىن  ثبوت  ألنه لا 
واضاح  وااذا، عن شمء ليس له أصل وليس موجودا  يعت  لغـوا  مـن القـول  (بال ت ييف ) :  أل  قالنا

  ،معىن  الصفاتأن السل  يثبتون لنصوص  يف  جداً 
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  ،لوال أثبتنا للمعىن ما ذقنا طعم هذه النصوص للصفات ويف األمساء  وواهلل
 ولهذا كا   عاى أ  السلف   يثبها  المعنى  عاى باطلة وقدحاً في السلف عظيماً   

 خاأ ،  هذا القول أو من أي جهة صدر هذا القول فهو صدرمهما 
 المطلاب   ااواذا   ت ييف صاروا أسلم وأعلم وأح م  بالكا  السلف يثبها  المعنى   مك  مكا

****************** 
                     الضهل والعضال كماا ويسهحيل – 18

            ا  حقااااااً والعماااااىاال المااااااحاااااااسه قاااااد   
  

  ، (الهعذر وعدم ازم ا  )  : معناها:  ا سهحالة
 : الضهل على اهلل عل وجل   -1

 :و ليل اسهحالهه أةري ونظري 
 . ( 1آل عمران ) { إن هللا ال يخفى شيء في األرض وال في السماء } : قوله تعا   ففم:  األةري أما

 ( . 18الطالق ) { لتعلموا أن هللا على كل شيء  قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء  علماً } : وقوله تعا  

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة  في األرض وال في السماء وال أصغر من ذلك وال أكبر إال في كتاب  } : ه وقول

 ( . 21يونس ) { مبين 

عمــوم  علــى، ألن األخبــار علــى هــذا الوجــه يــدل  فااي أنااه يسااهحيل الضهاال علااى اهلل كثياارة والنصاااش
 ال اجلهل ،إحاطة علم اهلل عز وجل بسل شمء ، وإذا أحاط بسل شمء استح

فالن : يقال  أويا جاهل ، : فألن اجلهل صفة نقص ح  إن اإلنسان يعري به فيقال :  النظري وأما
 جاهل ، وإذا كان صفة نقص فإنه ينـزه عنه اخلالق ، 

يا أبتي ليمر تعبد ما ال يسمع وال } : فقال  الصالة والسالم على أبيه بهذا   عليهوقد اسهدل مبراايم 

 ( . 18مريم ) { ني عنك شيئاً يبصر وال يغ
   نظرياً اذا وجه اسهحالهه مك  
صفات اهلل صفة  يفوقد سبق أنه ال يوجد ( املنفية ) استحال اجلهل فإنه يسون من الصفات السلبية  إذا

كمــال العلــم   صــار، بــل ال بــد أن تســون متضــمنة لسمــال لــدها ، فــإذا اســتحال اجلهــل  1 ســلبية حمضــة
 بسمال العلم ، متص  أن يسون اهلل  واجبا  ، وهلذا جيب
 للعلم ، وقد يسون الحقا  ، وكالمها مستحيل ،  سابقا  واجلهل قد يسون 

كان الحقا  فهو نسيان ، وكالمها مستحيل على الرب عز وجل ،   ومافما كان سابقا  للعلم فهو جهل ، 
علمها عند ربي في } : موسى  قال ( 18طه ) { فما بال القرون األولى } :  قالقال موسى لفرعون حني 

 ( . 18طه ) { كتاب ال يضل ربي وال ينسى 

 ،(  العضل) :  الثاني مما يسهحيل على اهلل
                                                

والصـفات اإلهليـة للشـيخ حممـد أمـان ص  32 – 30وسلبية يف القواعد املثلى للشـيخ ابـن عثيمـني ص انظر تقسيم الصفات إ  ثبوتية  - 1
099 – 213 ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 253 

 مسهحيل بد لة السم  و  لة العقل   واذا
وما كان هللا ليعجزه من شيٌء في السماوات وال في األرض إنه كان عليماً } : فقد قال تعا   :السم   أما

 ( . 11فاطر ) { قديراً 

 ،غاية االمتناف  ممتنعا  إمنا يصاغ { وما كان هللا لعجزه من شيء } : ومثل هذا النفم 
 . ( 113هود ) { وما كان ربك ليهلك القرى بظلم  } : كما يف قوله تعا  

 وما أشبه ذلك ،  ( 33األنفال ) { وما كان ليعذبهم وأنت فيهم } 
 . ( 1العنكبوت ) { السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون  أم حسب الذين يعملون} : تعا   وقال

 واآليات يف هذا املعىن كثرية ،  ،(  131األنعام ) { وما أنتم بمعجزين } :  تعا وقال 
   العضلاذا  ليل سمعي على اسهحالة 

ـــزه عــن الــنقص ، فيجــب أن ينــزه عــن  صــفةأن العجــز  فهــو:  الاادليل العقلااي أمااا نقــص والــرب تعــا  من
 العجز ، 

 ،  وعقالً مك  العضل مسهحيل سمعاً 
 مكا اسهحال العضل تضب القدرة سمعاً وعقاًل   

 . ( 82البقرة ) { إن هللا على كل شيء  قدير } : اهلل فيها  يقولفما أكثر اآليات اليت  : أما السم 

يوجـد خلـق إال  أنسن إن اخللق يدل على اخلالق وعلى القدرة ، ألنه ال مي : فنقال:  الدليل العقلي أما
ــه ، فإثبــات املخلوقــات ووجــود املخلوقــات دليــل علــى قــدرة اخلــالق  وجــل ، مضــار العجــز  عــزبقــدرة علي

 مستحيال  مسعا  وعقال  ، وإذا استحال العجز ثبت لده وهم القدرة ،
 ( :كما قد اسهحال الما  حقاً   ):  قاله
 :الما  مسهحيل سمعاً وعقاًل  أيضاً  - 3
) { كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام } : فقد قال اهلل تعا   :هه سمعًا اسهحال أما

 . ( 83 - 82الرحمن 
 . ( 12الفرقان ) { وتوكل الحي الذي ال يموت } : وقال تعا  

 ( . 811البقرة ) { ال تأخذه سنة وال نوم } بل نفى اهلل عنه امليتة الصغرى يف قوله 

 مليتة الصغرى ، النوم هو ا
احليـاة ،  فقـدألن املـوت ال شـك أنـه  –أي ناقص احليـاة  –املوت ال يلحق إال الناقص  فألن :أما عقاًل 

 واحلياة صفة كمال ، فإذا فقدت زال السمال ، واهلل تعا  منـزه عن كل نقص ،
أثبتـه إثباتـا  ال شـك  :يعـجل  ، (أُحـق ذلـك حقـا   ): تقـديره  ،، عامله حمـذوف  مصدر :( حقًا : )  قاله
 فيه ،
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هــو  الـذيهـو لـد البصـر ، واهلل عـز وجــل منــزه عـن العمـى وعـن العـور  :  العماى : (والعماى : )  قالاه
 فقد إحدى العينني ، 

 : والعقلو ليل كلي من السم  
حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه مـا  ): فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  :السم   أما
 ،  1( تهى إليه بصره من خلقه ان

 ، (إنه أعور وإن ربسم ليس بأعور )  :وقال النيب عليه الصالة والسالم يف وص  الدجال 
يا } : والنقص منـزه عنه اهلل عز وجل ، وهلذا قال إبراهيم ألبيه  ،من ال يبصر ناقص  فألن :العقل  وأما

 ( . 18مريم ) { أبتي لم تعبد ما ال يسمع وال يبصر 

****************** 
              نقاااااص قاااااد تعاااااالى اهلل لا ااااااف – 13

                    ن وا لارى لماااااااااااااواااااااااااااا بافياااااااااااا هاناااااااااااااع                                                   
  

 نقص على سبيل العموم ، فإن اهلل تعا  قد تعا  عنه ،  كل
 أو كا  النقص في كمال اتصف به    في كاتها   نقصاً سااء كان  اذل الصفة 

 املالق ،  واجلهل، كالعمى   ، فمثال الصفة الهي اي نقص في كمالها
وثشــم أمــوره ، لســن  واحــدةكــالعور ، فــالعور ينظــر األعــور بعـني  :مثاال الاانقص فااي صاافة اتصااف بهااا 

 هذه الرؤية ناقصة ، 
أن هـــذه البهيمــة عـــوراء بـــالرعم  علــى يســـتدلون – 2 بعــض أهـــل القيافــة –يســـتدل بعــض النـــاس  ولهااذا

مـن جانـب واحـد ، ألهنـا ال تـرى اجلانـب اآلخـر ،  ترعـىبرعيها الشجرة ، العوراء إذا وقفت عند الشجرة 
ووجـدها قــد أكلــت مــن اليمـني ، عــرف أهنــا عــوراء مــن  إليهــاترعـى شــجرة ووصــل  3 فـإذا أقبــل علــى بعــري

إذا أتاه من جهة العوراء ال يبصره ، ألنه ال تنظـر على األعور ،  إنساناليسار ، كذلك أيضا  يستدل كل 
 فالعور نقص يف كمال ،  ،إال من جهة واحدة 

قــوة إطالقـا  لســان هــذا نقصــا  ، فــإذا كــان فيــه قــوة ، ولسنــه ال  فيــه، لــو كــان اهلل لــيس  القــوةأيضــا   كـذلك
 نقص كمال ،  فهذايقوي على بعض األشياء 

 : فاهلل عل وجل منالل عن األمرين 
   بال لية  ال مالمنالل عن النقص الذي اا فقد  .1
 المخلاقين نقص في كماله    ومماةلةوعن النقص الذي اا نقص في كماله    .8

 ،هلل عينان مثل عيجل املخلوق : لو قال 
                                                

 ،(  079) أخرجه مسلم  -  1
 ،(  749ص ) ، وانظر مفتاح السعادة لس ي زادة (  331/  9) هم الذين يتتبعون األثر ، هتذيب اللغة لألزهري  - 2
 ،(  79ص ) ، واملذكر واملؤنا البن التسرتي (  76ص ) بلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنا لألنباري  البعري يذكر ويؤنا ، ال - 3
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 ،  اذا نقصاً في كمال ل ا 
 هلل علم مماثل لعلم املخلوق ، 
 صار أيضاً نقصاً في كماله  

نقص سواء كان نقصا  حبسب األصل أو نقصا  حبسب السمال ،  كلمنـزه عن   اهلل تعا  أن : فالحاصل
 فاهلل تعا  منـزه عنه ،

منــادى وهـــو غــري عاقـــل ،  (بوااارى ) حـــرف نــداء ، لســن  (يااا  ): ( فياااا بواارى لمااان وا ل : )  قالااه
 ؟  العاقلفسي  يوجه النداء لغري 

  : اخهلف النحايا  في اذا
 ر حبسب السياق ، دَّ قَ أو يسون املنادى حمذوفا  يُـ  ،داء لغري العاقل فهو للتمجل إذا وّجه الن:  فقالاا – 1

 :  1 ففي قال الواعر
ـــــل أال ـأيهـــــا الليـــــ أال اجنلـــــم               ل الاوي

            2 ومــا اإلصــباح منــك بأمثــل بصـبح                                             ،
، 

 هذه للتنبيه ، ،  ( 82يس ) { يا ليت قومي يعلمون  قال} : اهلل تعا   وقال
 ينا ى فه ا  للهنبيه    حرف ( لي  ) أل  
قومي يعلمون ، بما } يا رب ليت  أو(  يا قوم : )  والهقديرإن املنادى حمذوف ، : وقال بعضهم  – 8

 . ( 83 – 82يس ) { غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 
 وهم اخل  الساّر ،  البشارةمبعىن  ورىالب :( فيا بورى : )  قاله

 وجهه    اسهناروسمي بورى أل  البورة ته ير به   ولهذا مكا سر ازنسا  
بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما  بزيدمر حمرز املدجلم حني  صلى اهلل عليه وسلم كما حصل للرسول

فُسّر بذلك النيب صلى اهلل ، ( ض من بع بعضهاإن هذه األقدام : ) رداء قد بدت منه أقدامهما فقال 
  ، 3 عليه وسلم ح  صارت أسارير وجهه ت ق

 خبر سار يسمى بورى    كلفلذلي  
   وقد تطلش البورى على الخبر المسيء بضام  اله ير في كل منهما 

 . ( 81االنشقاق ) { فبشرهم بعذاب  أليم } : كما يف قوله تعا  

                                                

 . هو امرؤ القيس بن حجر بن احلارث السندي من أشهر شعراء العرب يف اجلاهلية  - 1
 قة األو  من فحول اجلاهلية ، ق هـ ، جعله ابن سالم يف الاب 81غريه ، مات حنو : وامرؤ القيس لقبه ، وامسه خندج ، وقيل 
، خزانــة (  93/  9) ، األغـا  أليب الفـرج (  015/  0) ، الشــعر والشـعراء البـن قتيبــة (  50/  0) طبقـات فحـول الشــعراء البـن سـالم 

 ،      (  619/  3) و (  061/  0) األدب للبغدادي 
 ،(  08ص ) ديوانه  - 2
 ، (  0459) ومسلم (  3525) أخرجه البخاري  - 3
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، ألن ويل اهلل قد  هللاهلل أي صار له وليا  ، فيا بشرى ملن كان وليا   أي وااله :( لمن وا ل : )  قاله
يونس ) { أال إن أولياء ال خوف عليهم وال هم يحزنون ، الذين آمنوا وهم يتقون } أمنه اهلل من كل خوف ، 

  ،ذا عاداه أحد فقد حارب اهلل إويل اهلل عز وجل ،  ( 23 – 28
 ،  1( من عادا يل وليا فقد آذنته باحلرب  : )م قال اهلل تعا  يف احلديا القدس

 تعا  عزيز قوي ، ال يغلبه شمء ، اهللآذنه اهلل باحلرب فهو مغلوب على كل حال ، ألن  ومن
 اخلـالص بـاملعىناهلل أي صار له وليا   ( :لمن وا ل : )  واآلخرةالدنيا  يف : (يا بورى ) :  نقال ولهذا

 املعىن اخلاص ألهل اإلميان والتقوى ، ، ألن اهلل ويل كل شمء ولسن
ومن املعلـوم أن إدراك  ، قال الم لف منهقاًل عن ككر الصفا  ملى ككر بعض األح ام في الهقليد ةم

يف األدلة فهذا ما توصل إليه اإلنسان باجتهاده ونظره ، فإنه جيب  ونظراملعلومات قد يسون عن اجتهاد 
سون من أهل االجتهاد ذوي العلم ليس من أهـل االجتهـاد ذوي لسن بشرط أن ي مبقتضاهعليه أن يعمل 

جتهاد ذوي اجلهل خاأ على كل حال ح  لو أصاب فهو خماـئ ، ألن اسـتعمال اجتهـاده ا ألناجلهل 
 القدرة واألهلية خاأ ،  عدممع 
شـخص اذهـب إ  السـجناء وأخـرج واحـدا  حمبوسـا   فقـال  رقبـهعتـاق إوجب عليـه  رجل :قال قا ل  فلا

 ، احلبس  رسقال ألنك فسسته من األ ةعشرة رياالت فتعتق رقب أوفبدينه ولو كان دينه عشرة رياالت 
 ،  2 يف فساك األسري الزكاةإنه جيوز صرف  :والفقهاء يقالا  

 ، اذا ا جهها  في غير محله
 كفـارةبـة   رق عليـكهـل : نعـم ، قـال : نقذتـه قـال أآخر أف  إنسانا  أنقذ شخصا  من الغرق قـال  شخص

نقذت هذا من الغرق ، أفك اهلل أسرك ، ألنك  اذهب:   فقالرمضان  هناريف قتل أو ظهار أو مجاف يف 
 ،فهذا عتق رقبة إذن 
علام وبصار  عنادللياة ا جههاا  أاا جهها    يقبل و  يعهبر اجهها ل ل ن المضههد الذي فياه  اذا

 في كالم أال العلم  

                                                

 ، (  6037) أخرجه البخاري  - 1
والفـروف البـن (  043/  2) وماالـب أويل النهـى للرحيبـا  (  230/  3) واإلنصـاف للمـرداوي (  331/  6) املغجل البـن قدامـة   - 2

 ،(  306/  3) وحاشية الروض املربع البن قاسم  (  604/  2) مفلح 
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 األسئلة 
 الهي ت خذ على الم لف أ  تقدح في عقيدته ؟ المآخذ :  الس ال
 ال ، ال تقدح يف عقيدته ، :  الضااب

 ،  أل  األصل أنه من أال السنة ل ن قد يخطئ ويصيب
 وم  فاألصل أ  العقيدة سليمة   

 ، فلماذا ال ننفيه عن اهلل ؟( هو ما قام بغريه : ) العرض :  الس ال
 ألنه ما ورد نفيه ،:  الضااب
 قد يقال العرت اذا اصطالح عندنا وي ا  المعنى الثاني غير اذا   ألنه 

 ؟ ( السؤال غري والح : )  الس ال
 بنفسه ليس فيه شك ، قائم بنفسه ، :  الضااب

 ل ن م  كلي لماكا نقال ؟ 
 إن اهلل غجل  عن كل شمء فقط يعجل ننفم القول به ،:  نقال

 ل ن معنال ننفيه  
 نعم ،
 بنفسه ، إنه قائم  :  نقال

 ليس بعرض ،:  ل ن نقال
 ما نتسل  يف هذا الثبوت هذا التسل  ، 

إذا وجــدنا شخصــا  يعــجل خيــوض يــتسلم يف اجلــوهر واجلســم والعــرض فهــل ننهــاه أو نقــول مــاذا :  الساا ال
 تريد باجلسم والعرض ؟ 

 جيب عليك اإلعراض عن هذا وعدم اخلوض فيه ،:  نقال له أو ً :  الضااب
 تسلم تسلمنا معه يعجل ما نرتكه ، فإن أصر إن ي

 لماكا يه لم أال السنة في اذل األمار ؟ : ولهذا بعض الناس يقال 
 م رل أخاك   بطل  : فنقال 

 إذا تسلم فيها أهل البدف ما ميسن أن نرتكهم يف امليدان يرتعون كما يشاءون ،
 ال بد أن ننزل معهم يف امليدان ونتسلم ، 

أو العـرش يف ( كلمـة غـري والـحة ) سان يسي  بعض صفات اهلل سـبحانه وتعـا  أحيانا  اإلن:  الس ال
 ذهنه ويذهب به ذهنه كل مذهب ال يستايع أن محدد شمء معني ؟ 

 ال حتدد ،:  الضااب
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 أن تؤمن بأن هلل يدا  وله وجه ،
 ولسن ال تدري عن هذا الوجه وكيفيته ،

   وقدشر  بذاني فاهلل أعظم  كل ما تصار  وقدشر  بذاني فها كذب وكل ما تصار 
 ولهذا ما يم ن اله ييف أبداً   

 يسثر هذا يف الذهن ؟ :  الس ال
 ال ، جيب أن تارد نفسك عنه ،:  الضااب

   يم ن أبداً أي شيء أي كيفية فاعلم أنها كذب  
 ألني لم تقدر ال يفية م  مقرونًة بمماةل  

 وهذا ال ميسن ، 
ا كان يتسلم عـن سـاق اهلل تعـا  وملـا تسلـم دفـع بسـاقه يف قولـه صـلى اهلل حاول أحدهم عندم:  الس ال

 ،،،، ؟  1( عندما يضع رب العزة ساقه يف النار : ) عليه وسلم 
 ، ( رجله وقدمه : )  الضااب
 نعم يعجل مثَّل بساقه فدفع بساقه فأنسر أحدهم وقال ،،،،، ؟ :  الس ال
 ،( فضحك الالبة ) أحدهم ؟ ما برتها ( : الشيخ ممازحا  )  الضااب
الســماوات ( كلمــة غــري والــحة : ) حــديا ابــن عمــر أن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم قــال :  الساا ال
 ؟ ( بيده ( كلمة غري والحة ) واألرض 
 هذا لسيفية اهلز ،:  الضااب

 ال كيفية ساق اهلل ،
 وهذا أيضا  ورد به النص ،

 لم به ،لسن ما مل يَر د به النص ما جيوز أن تتس
 ومد رجله على السرسم ولغط على شمٍء حتته ، ( يضع رجله عليه : )  أن  لا قال واحد مثالً 

 حرام عليي من قال لي أ  اذل ال يفية ؟ : نقال 
 لسن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال هذا حتقيقا  للهز وأنه حسم وليس معنوي ، 

 ؟ ( السؤال غري والح : )  الس ال
يف الشهر ثالثـني ليلـة كـم يسـون النــزول ؟ ثالثـني مـرة لسـن  مثالً ألنه يتجدد مسم آحاد  آحاد: الضااب 

 نوف النـزول هذا نوف ، 

                                                

هـــذا حـــديا حســـن صـــحيح غريـــب مـــن هـــذا الوجـــه وصـــححه : وقـــال الرتمـــذي (  02989) وأ ـــد (  3272) أخرجــه الرتمـــذي  - 1
 ( . 534،  530) العالمة األلبا  يف ظالل اجلنة 
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 ؟ ( مجلة غري والحة ) اصاالح :  الس ال
 هذا مقتضى اللغة العربية أن الفعل له جنس ونوف وآحاد ، :  الضااب

  ( بطع ) و ( موي ) اآل  فعلي أن  يا ازنسا  
 والبطع كالاما فعل اذا جنم   الموي 

 كا  اذا بطع باليد واذا موي بالرجل اذا ناد   
 ثسك شمء اآلن تباش به أو ثشم اليوم وغدا  ، كاني

 كذلي اذا يسمى آحا    
( مجلة غري والحة ) صفات اهلل عز وجل فما تفسري حديا الصحابة ( مجلة غري والحة : )  الس ال
 ؟ 

 الشياان يف قلب اإلنسان من الوسوسة ، هذا ما يلقيه:  الضااب
مـن خلـق كـذا مـن خلـق كـذا حـ  : ال يـزال النـاس يتحـدثون ، يقولـون : ) ومنه ما أخ  بـه الرسـول قـال 

 ، من هذا اجلنس هذا جيب اإلعراض عنه ،  1( يقولوا من خلق اهلل 
د كـذا فـاملعىن صـحيح ولـو أراد  يعجل اجلوهر مثال  واجلسم يقـول أنـه لـو أرا( مجلة غري والحة : )  الس ال

كــذا فــاملعىن خاــأ واحلــد كــذلك لســن الســل  اختلفــوا يف إثباتــه فمــنهم مــن أثبــت احلــد ومل يثبتــوا اجلســم 
 ؟ ( مجلة غري والحة ) إطالقا  
 الظاهر أن هذه املسألة قضية عني وقتية أحيانا  ،:  الضااب

 ش بذاته أو أن اهلل ينزل بذاته ،أن اهلل استوى على العر : حهى بعض السلف أن ر أ  تقال 
 لسن الذين قالوها الاروا يف ذلك الوقت إ  أن يقولوا هذا ،

 إنه حبد ،:  فمثاًل الذين قالاا
 إن اهلل داخل العامل ،:  لعلهم يخاطبا  قاماً يقالا 

 إنه بغري حد ،:  وكذلي الذين قالاا
 لعلهم يخاطبا  قاماً يمثلا    

بن خزمية يف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب أن العرش يئط من الر ن أطيط ورد أثر عن ا:  الس ال
 ، فماذا يعجل هذا ؟  2الرحل 

                                                

 ( .  034) ومسلم (  6866) أخرجه البخاري  - 1
ولـعفه األبـا  (  2811) والـدارمم (  4726) ورد يف ذلك حديا مرفوف عن النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم رواه أبـو داود وصـححه  - 2

 ( . 571/  0) ، وانظر بيان تلبيس اجلهمية (  575) يف ظالل اجلنة 
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اذا مكا صح   الحديث فيه مقال   ل ن مكا صح فها تمثيل لعظمة اهلل عل وجل و  :  الضااب
 يم ن أ  نقال منه يقل اهلل على وجٍه يحهاة مليه اذا شيء مسهحيل  

 ؟ ( مجلة غري والحة )  ( 121النساء ) { وكان هللا عليماً حكيما }  :ه تعا  قول:  الس ال
 نعم ،:  الضااب
   ( المهصف بالح مة : ) الح يم ليم معنال : يقالا  

   ( الذي أح م الويء : ) ل ن الح يم 
 يعني جعله مهقناً سااٌء وافش الح مة أو لم ياافقها  

 ( . 1القمر ) { بالغة  حكمةٌ } : مع العلم بأن اهلل قال 
، هنا خصص الوجه مع أنه يبقى الوجه  ( 83الرحمن ) { ويبقى وجه ربك } : قوله تعا  :  الس ال

 واليد والساق ،،،،، ؟ 
 سيبقى كل اهلل ،:  الضااب

 كل اهلل عز وجل ،
 لسن القرآن باألسلوب العريب ،

 وال الب في صفا  الثناء أ  تضاف ملى الاجه  
 البقاء   شي أنها صفة ةناء   لهذا صفة

 فأضيف  ملى وجه اهلل   
 هل هذا صحيح ؟ ( يا وجه اهلل : ) بعض العامة يقول :  الس ال
 ليس فيه بأس ، :  الضااب
 املناداة بالصفة أو بالوجه ؟ :  الس ال
 ال ، :  الضااب

 يتوسلون إ  اهلل تعا  بصفة من صفاته ، ( يا وجه اهلل ) هم يريدون 
 س يريدون الوجه على أنه منفصل عن اهلل ، لي

 ال يريدون هذا إطالقا  ،
 ما أردت هذا ، :  لا تسأل العامي لقال

 ، يعجل أنجل أتوسل إ  اهلل تعا  بوجهه ،( يا وجه اهلل : )  ل ن يقال
 االستغاثة باهلل ،( بر تك أستغيا : ) قوله :  مثل

 ل ن اذا من باب الهاسل بالرحمة   
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أنه مـا خلقـه علـى صـورته الـيت خلقـه ( خلق آدم على صورته : ) القول األول بالنسبة حلديا : ل الس ا
 عليها وإمنا ألي  إليه إلافة تشري  هل هذا من أقوال أهل السنة ؟ 

 ال ، ال ، ال ، ليس على صورة آدم ،:  الضااب
 خلق آدم على صورة آدم ،: ال نقول 

 هذا شمء معلوم ،
 على صورة الر ن ،خلق آدم :  نقال

 فالضمري يعود على الر ن على كل حال ،
 إن الضمري يعود على آدم ،:  أما الذين قالاا

 فهذا يبقم السالم لغوا  ،
 كل شمء خملوق على صورته ،

 ح  السلب خلقه اهلل على صورته ،
  ( على صارة الرحمن : ) ل ن معنى 

 ل ن لماكا أضيف  الصارة ملى الرحمن ؟ 
 لقها واعتىن  ا عز وجل وجعلها صورة  أحسن صور املخلوقات ،ألنه خ
 أقل اجلمع واحد ،،،،،، ؟ :  الس ال
 أقل اجلمع واحد ما قال به أحد ، :  الضااب
 ؟ ( غري والح : )  الس ال
 أوال  هذا غري مسلَّم ، :  الضااب

 أن الاائفة اليت تشهد جلد الزا  واحد تسفم ، :  يعني من قال
 له ، ال نسلم
 إن هذا خالف ظاهر القرآن ،: ونقال 

 فال نسلم ، 
ذكرنا يا شيخ أن اجملاز يُنفى من اللغة بسبب أن والعه أراد نفم الصفات أو آيات وأحاديا :  الس ال

الصفات ، فالذي ولع اجملاز معروف أنه من أهل اللغة ما هلم صنعة يف آيات وأحاديـا الصـفات يعـجل 
 ما يتبني مقصدهم ؟ 

ُ  :  اابالض  أ  أ مة الل ة الذين ت لماا في المضات  : أوً 
 فسر شيخ ازسالم رحمه اهلل معنى المضات  

 يعني أنه جا ل في الل ة وسا غ  
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 مأخاكة من جات الطريش مكا نفذ فيه  
 من جماز اللغة ، :فإكا قالاا 

 ليس اجملاز الذي اصالح عليه املتأخرون ،
 ى حقيقة ومضات م  في القر  الثالث  ولهذا ما خهر تقسيم ال الم مل

 سنة ، ابعد أن مضى من األمة اإلسالمية مائت يعني
 فالذين ت لماا في الما هين من األ مة أ مة الل ة يريدو  بالمضات أ  اذا مما تضيلل الل ة فقط  

 يعجل مثل قولنا هذا واسع هذا سائغ وما أشبه ذلك ،
 ؟ … د والذين هل يقصدون هذا القص:  الس ال
 واهلل رمبا يعجل على كل حال يعجل كالم ابن القيم وغريه ،:  الضااب
 أن هذا من أجل  ل آيات الصفات على غري احلقيقة ،:  لما قالاا

 يعجل أهنم توصلوا إ  هذه احلجة بتقسيم السالم إ  حقيقة وجماز ،
 وإن كان قد يسون أول من أسس هذا القول باحلقيقة واجملاز ،

 يسون خار على باله مسألة الصفات ،قد ال 
 ال ندري ينظر ، 

 ؟ ( السؤال غري والح : )  الس ال
ال نثبـت يـدا  ثاثـل ، نثبـت يـد ال ثاثـل ، وال نقـول هـم سـوداء أو : هـذا بسـيط ، حنـن نقـول :  الضااب

 بيضاء ، هذا حرام ، 
 وإذا أخذنا من اللفجل هذا معىن االلتزام ؟ :  الس ال
 ال يلزم لظهور الفرق بني اخلالق واملخلوق ، :  أصله:  الضااب

 االلتزام لو كان هناك مناسبة بني اخلالق واملخلوق ، 
 فالن له يد ،:  مكا قل  مثالً 

 وفالن من البشر أعرف أن يد الرجل هذا مثل يد الرجل اآلخر ،
 ألن اجلنس واحد ،

 لسن إذا اختل  اجلنس ،
 فالن له يد ،:  أما مكا قال
 أن أتصور أن يده كيد الفيل أو يد الذرة ما أتصور ،  ال ميسن
 هلل يد  حقيقية ال ميسن أن نتصور أهنا مثل أيدينا ، :  فإكا قلنا
 لسن هذا عند علمائنا معلوم ال تقولون باحلقيقة ؟ :  الس ال
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 أعوذ باهلل ، :  الضااب
 ح  ال يثبتون اجلسم ؟ :  الس ال
 هم على عقيدهتم ،اجلهالء اتركهم فقط دع:  الضااب

 لو تأيت بامرأة عجوز عامية ال تعرف إال الشمس والقمر ،
 لسانت تقرأ القرآن وتأخذه على ظاهره وال تعرف هذا التأويل ،

 ال تفتح هذا الباب للعامة إطالقا  ،:  نحن نقال
 ولهذا ينب ي لطالب العلم  

 وانهبهاا لهذا أ  مسا ل الصفا    يبحث فيها عند العامة  
 ،  1حدثوا الناس مبا يعرفون أتريدون أن يسذب اهلل ورسوله : كما قال علي بن أبي طالب 

 ،  2إنك لن حتدث قوما  حديثا  ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة :  وقال ابن مسعا 
 تريد تتحدث عن شمء من الصفات وال سيما الصفات اخل ية ، مثالً تأيت العامم 

 لى طول ، سوف يأخذ بالتمثيل ع
 يعجل ح  مبا وردت به السنة ،

 وهز يده عند العامم أرى أال تفعل ،  3( يقبض السماوات بيمينه ويهزها : ) ملا قال الرسول 
 ألن العامم ماذا يتصور ؟

 على طول يريد أن يتصور أن يد اهلل عز وجل مثل يد اإلنسان ،
 فالمسا ل الهي يخوى منها مفسدة أكبر من المصلحة  

 أ  المصلحة ساف تهحقش بدو  اذا    م 
 ، هذا دليل على ،،،،، ؟ 4( استوت على اجلودي : ) الدليل يا شيخ يف حديا :  الس ال
 نعم هذا ليس فيه شك لسن امللبس يتشبا بسل شمء ، :  الضااب
 ؟ ( السؤال غري والح : )  الس ال
 هذا خاأ ،:  الضااب

 هذا حتري  ال شك ،
 أحسن منه ،  (مبرأى  منا ) لسن 

                                                

 ( . 027) أخرجه البخاري  - 1
 . أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه  - 2
 ،(  273/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 3
 ( . 690/  3) ولعفه العالمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الضعيفة (  8511) أخرجه أ د  - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 264 

، هذا احلديا قد يستدل به على  1( ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره ) احلديا :  الس ال
 أن نظر اهلل محد مبسان واهلل سبحانه وتعا  ؟

 ال ،:  الضااب
 وبصره حميط بسل شمء ، ( ما انتهى إليه بصره من خلقه : ) إذا قال 

 قات يعجل املبصرة حمدودة ، ألن مجيع املخلوقات حمدودة ، املخلو 
الــبعض مــن اإلخــوان يقولــون إن تقســيمات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف توحيــد صــفات الــرب :  الساا ال

 ؟ ( مجلة غري والحة ) إشسال ( كلمة غري والحة ) سبحانه وتعا  
 واهلل الذي يف دوامة يصب عليه رصاص ويثبت ، :  الضااب

 سبحان اهلل ،
 دقهم يف صدق نيتهم ، نعم ،هؤالء أنا أشك يف ص

 أنا أشك يف صدق نيتهم ،
ال جاء في الورد شروط الصالة كذا وأركا  الصالة كذا وواجبا  الصالة كذا وشروط الحج  

 كذا وواجباته كذا ؟
 هذا ما جاء يف السنة ،
 ل ن علم اذا بالههب   

 وجدناها ال خترج عن هذا ، كذلي صفا  اهلل عل وجل بالههب   
 بالههب  وجدنال   يخرة عن ةالةة أقسام   الهاحيد

 يعني الوارد كما تعرفا  ليم بمصنف  
 الوارد يطلش الورد أحياناً ي ا  فيه تقسيم  

 وأحياناً   ي ا  فيه تقسيم  
 : حهى في األمار ال انية 

 أحياناً تأتي مطلقة  
 ( 83لقمان ) { نكم كافر ومنكم مؤمن فم} ،  ( 121هود ) { فمنهم شقيٌّ وسعيد } :  وأحيانًا تأتي مقسمة

. 
 وأحياناً   تأتي مقسمة  

 فإكا كا  اذا الهقسيم ي  ي ملى مبطال شيٍء من النصاش ر  نال على قا له  
 ومكا كا  يحصر لنا النصاش ويضبطها لنا فهذا خير   اذا خير و  مان  منه   

                                                

 ، (  079) أخرجه مسلم  -  1
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 أما لو يريد أن يرد النصوص ،
 اآلن الصفات إ  أربعني صفة وهذه صفة معىن وهذه صفة كذا ،  تقسيم بعض األشاعرة:  مثل

 ويهضمن اذا الهقسيم مبطال اذل الصفا  فهذا نر ل  
 ل ن اذا الهقسيم الذي قسمه شيخ ازسالم وغيرل ليم شيء يبطل ما جاء  به النصاش  

 منما اا حصر للمعاني حهى   تهوه  على طالب العلم   
 إ  هذا التقسيم ؟  يا شيخ هل سبق:  الس ال
 ال أدري هل سبق أو مل يسبق ، :  الضااب

 أل  ما تتبعت هذا ، 
 وأنا طريقهي الويء الذي أقهن  به   أبحث طلباً لخالفه أو أحد قال به أو ما قال به  

 ما  ام ازنسا  مقهن  بد لة ال هاب والسنة في الويء  
   حاجة أ  يطلب البحث   

 كما أنه ال ينبغم لاالب العلم أن يسأل عن صفات اهلل إال ما سأل عنه السل  ، :  قال أحد الطلبة
 ألنه أحيانا  تعرف الاالب يقول  ا بعض الناس وال يعلم هل قال  ا السل  أو مل يقولوا  ا ، 

أصله إذا عرلت لك صفة وأنت ال تدري هل ثبتت بالستاب والسـنة أو :  قال الويخ رحمه اهلل تعالى
 ال تثبتها إطالقا  ، ال ف

 لسن أقصد السؤال عنها ؟ :  السا ل
 ال بأس أن تسأل عنها عامل هل ثبتت يف السنة فال بأس ، هذا غري ، :  الضااب
 انقدح يف ذهنه صفة  من صفات اهلل ، مثالً يعجل واحد 

 و  يدري ال جاء  بال هاب والسنة أو    
 فها أوً  من جهة العقيدة   يعهقداا  

   األصل أ  الصفا  تاقيفية  أل
 واا لم ي لف ما   علم له به فيضب أ  ي ف عنها  
 و  مان  من أ  يسأل عالماً يظن أ  عندل علماً منها   

 ال مانع هذا سؤال عن علم ، 
 جاهل يريد أن يسأل ،

 ل ن كاننا نهعمش ونهنط  في صفٍة جاء  مطلقة عن الورد  
 كراه السلف   نذاب ننقب وننقع اذا اا الذي  

 اإلميان باألمساء والصفات هو التصديق ؟ :  الس ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 266 

 هو التصديق ، التصديق واإلميان سواء ، :  الضااب
التصديق باألمساء والصفات اليت أثبتها اهلل لنفسه أو جاءت  ا السنة أال يسلـ  اهلل  ـا أكثـر :  الس ال

 من ذلك أي التصديق ؟ 
 من ذلك ، أبدا  ال يسل  أكثر :  الضااب

   ي لف أكثر من اذا خصاصاً في مسألة الصفا   
 أل  مسألة الصفا  أمار غيبية ليم للعقل فيها مدخل  

 فال يم ن لإلنسا  أ  يقيم  
 فإكا كا  ليم اناك مدخل للعقل فقف عليها         
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 فصل
   1في ميما  المقلد 

                 فيااااه الضاااالم بأ ال ااااطْ امااااا يأ  وكاااال – 11
                  ماهااااااااااااااد باااااااااااااذاك حاليااااااااااااااقات  أ اْناااااااااااام  ف                                                           

  
شيء يطلب فياه الضالم فإناي   تقلاد  كلكل شيء يطلب فيه الضلم يضب أ  يضههد ازنسا  فيه  

   فيه يضب أ  تعرف الح م من ال هاب والسنة 
نعـرف ، لسـن  الحنـن  :اام اآل  الاذين ي مناا  بااهلل ورسااله والياام اآلخار   لاا قاالاا وعلى ااذا فاالع

 نسمع علماؤنا يقولون هسذا فآمنا ، 
 ،  بصحيحأن إمياهنم ليس  :على كالم الم لف  لنقا 

 ال بد أن يسون عن اجتهاد وال يصح أن يسون عن تقليد ، أل  الذي يطلب فيه الضلم
 ، اً اذا القال ضعيف جد ل ن
 : قال  ولهذا
               مااماعاً باااااي فااااي الضاااالم مجاااا:  وقياااال

            امااافياااه عناااد بعاااض العل لبايطااا   
  

 ، واذا القال اا الراجحيالب فيه اجلزم  فيمابل يصح التقليد :  بعض العلماء قال:  يعجل
وغـري ذلـك ،  واحلجكاة والصيام ، كالولوء والصالة والز  2 العملية يضات فيها الهقليد با تفاق المسا ل

، ألن االجتهـاد يف هــذا  باالجتهـادفهـذه جيـوز فيهـا التقليـد باالتفـاق ، وال ميسـن أن يلـزم اإلنسـان النـاس 
 صعب ، والعامة ال ميسن أن يقرؤوا كتب الفقه ،

 :الضلم  فيهايضب على ازنسا   الهيمسا ل العقيدة   أما
   ؟الهقليد أو   بد من الاقاف على الدليل ال يضات فيها  :فقد اخهلف العلماء 

 ،  شي أ  الاقاف على الدليل أولى حهى في المسا ل العملية و 
 عقيدته أو عمله على الدليل اسرتاح وصار يعلم اآلن أنه ميشم يف طريق صحيح ،  بجلألن اإلنسان إذا 

                                                

 06) وجمموف فتاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة (  20،  7 – 6/  8( )  460 – 416،  353/  7) درء تعارض العقل والنقل   - 1
 095/  0) والتســــــعينية (  042/  0) واالســــــتقامة (  249/  0) والنبــــــوات (  226 – 225،  212/  21( )  358 – 328/ 

،  71/  0) وفـتح البــاري للحـافجل ابــن حجــر  274والفرقـان بــني أوليـاء الــر ن وأوليـاء الشــياان ص  68وكتـاب اإلميــان ص ( ا ومـا بعــده
 ،(  325/  8) والبحر  احمليط للزركشم (  360،  354 – 349/  03( )  340/  6( )  77
 –بعــض معتزلــة بغــداد  –، وخــال  بعــض املعتزلــة ( ائز إمجاعــا  وأمــا التقليــد يف الفــروف فهـو جــ: ) قـال الشــيخ موفــق الــدين ابــن قدامــة  - 2

 3) ، انظـر رولـة النـاظر ( وهـو باطـل بإمجـاف الصـحابة ،،،، : ) أنه يلزم العامم النظر يف الدليل يف الفروف ، قال ابـن قدامـة : ذلك فقالوا  
(  097/  4) حســــام يف أصــــول األحســــام لآلمــــدي واإل(  399/  4) والتمهيـــد يف أصــــول الفقــــه أليب اخلاــــاب السلـــوذا  (  0108/ 

واملسـودة يف أصـول الفقــه أليب (  246/  4) وتيســري التحريـر ألمـري بادشـاه (  433/  3) والتلخـيص يف أصـول الفقـه أليب املعـايل اجلـويجل 
 – 342/  3) بــن أمــري احلــاج والتقريــر والتحبــري يف شــرح التحريــر ال(  332/  8) والبحــر احملــيط للزركشــم  458ال كــات ابــن تيميــة ص 

 ،   (  062 – 061/  03) واملوسوعة الفقهية (  344
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 لم يم ن فهل ي في الهقليد أو   ي في ؟  مكال ن 
 :أال العلم  في اذا خالف بين

 ،  1 إنه يسفم:  من قال فمنهم .0
 ،  2 إنه ال يسفم:  ومنهم من قال .2

 إن مجيع مسائل العقيدة جيب فيها اليقني ، : أن نقول  ميسنأنه ال  ول ن الحقيقة
 ، العلماء فيهأل  من مسا ل العقيدة ما اخهلف 

 أبداً    نفيهيم ن  وما كا  مخهلفاً فيه بين أال العلم فليم يقينياً   أل  اليقين  
 يف عذاب الق  هل هو على البدن أو على الروح ؟   فمثاًل اخهلف العلماء

 األعمال أو صاحب العمل ؟   صحائ يف الذي يوزن هل هم األعمال أو  العلماء واخهلف
 اجلنة اليت أسسنها آدم هل هم جنة اخللد أو جنة يف الدنيا ؟   يف العلماء واخهلف
بقلبـه  أو رآه  –يعـجل يف احليـاة  –هـل رآه بعينـه  ربـهيف رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم  العلماء واخهلف

   3 ؟
 ؟  ةمؤبدة أو مؤمد هم هليف النار  العلماء واخهلف

 ، صحيح غير( العقيدة ليس فيها خالف على اإلطالق ) بأن  : والقال،  وكل اذل من العقا د
 نسا  بالظن    فيه من مسا ل العقيدة ما يعمل فيه از

القــرب  املــرادال جيـزم اإلنســان بــأن ،  4( مــن تقــرب إيل شـ ا  تقربــت منــه ذراعــا   ): قولــه تعــا   يف:  ماثالً 
 احلسم ، فإن اإلنسان ال شك ينقدح يف ذهنه أن املراد بذلك القرب املعنوي ، 

                                                

 566/  6) والفروف البـن مفلـح (  4108/  8) وهو قول بعض الشافعية وبعض املتسلمني ، انظر التحبري شرح التحرير للمرداوي  - 1 
 ) ، 
 عايل اجلويجل وهو قول مجهور العلماء ، وهو قول اإلمام أ د والقالم أبا يعلى وابن عقيل وأبو امل - 2

) والتحبـري شـرح التحريـر للمـرداوي (  0207/  4) العدة يف أصول الفقه أليب يعلى : انظر : ملزيد من الفائدة يف مسألة التقليد يف العقيدة 
ورولــة النــاظر (  396/  4)   والتمهيــد يف أصـول الفقــه أليب اخلاــاب السلـوذا 083والبلبـل يف أصــول الفقـه للاــويف ص (  4107/  8

ــــن قدامــــة  ــــة ص (  0107/  3) الب ــــن تيمي  431وشــــرح تنقــــيح الفصــــول للقــــرايف ص  457واملســــودة يف أصــــول الفقــــه أليب ال كــــات اب
ــــة الســــول (  223/  4) واإلحســــام يف أصــــول األحســــام لآلمــــدي (  427/  3) والتلخــــيص يف أصــــول الفقــــه أليب املعــــايل اجلــــويجل  وهناي

(  243/  4) وتيســـري التحريـــر ألمـــري بادشـــاه (  940/  2) واملعتمـــد يف أصـــول الفقـــه أليب احلســـني البصـــري (  264/  3)  لإلســـنوي
 8) والبحـر احملـيط للزركشـم (  73/  6) واحملصـول يف أصـول الفقـه للفخـر الـرازي (  260/  2) واإلحسام يف أصول األحسام البن حزم 

 ،(  433/  2) وحاشية العاار (  347/  6) والفتاوى الس ى  85ية للماوردي ص واألحسام السلاان(  328 – 325/ 
ـــن تيميـــة   - 3 ـــاوى شـــيخ اإلســـالم اب (  387 – 384/  6) ومنهـــاج الســـنة النبويـــة (  502 - 516/  6( )  335/  2) جممـــوف فت

 ، 470 – 471وبغية املرتاد ص 
 ، (  2675) ومسلم (  7198) حديا قدسم أخرجه البخاري  - 4
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هرولـة ، ينقـدح  حقيقيـا  شـم مشـيا  هذا أيضا  ال جيـزم اإلنسـان بـأن اهلل مي، ( من أتا  ميشم أتيته هرولة ) 
 من اإلنسان إ  العمل ،  أسرفيف ذهنه أن املراد اإلسراف يف إثابته وأن اهلل تعا  إ  اإلثابة 

 هذا ؟  أويف هذه املسألة هل هو هذا  ولهذا اخهلف علماء أال السنة
ل فيه الرسول عليه الصالة تتيقن نزول اهلل عز وجل الذي قا كماأو هذا لست تتيقنه   هذا فأنت إذا قلت
 هذا ال يشك فيه اإلنسان أنه نزول حقيقم ،  1 (السماء الدنيا  إ ينـزل ربنا ) : والسالم 

 ال يشك اإلنسان أنه استواء حقيقم ، ، ( 11األعراف ) { استوى على العرش } : وكما يف قوله 
 ن     بد فيه من اليقي ممامسا ل العقيدة ليس  كلها  أن : فالحاصل

 اإلنسان وعلمه ،  فهموجتاذب األدلة حسب  أل  اليقين أو الظن حسب تضاكب األ لة
جتـاذب إطالقـا   بينهمـاقد يسون هذان الدليالن متجاذبني عند شـخص ، ولسـن عنـد شـخص آخـر لـيس 

 وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه ، 
 عنده إشسال ،  يسونواألول  ،يقني عنده إشسال يف املسألة بل عنده  ليسفمثل هذا األخري 

  ومكا رج ح أحد الطرفين فإنما يرجحه ب لبة الظن 
 جمي  مسا ل العقيدة مما يهعين فيه الضلم   ومما   خالف فيه    م : لهذا   يم ن أ  نقال 
 ،  ففي مسا ل العقيدة ما فيه خالف ،ألن الواقع خالف ذلك 

   ل ن يهرجح عندل    بهنسا  أ  يضلم وفي مسا ل العقيدة ما   يسهطي  از
 ،  اذل ليس  على مطالقها( مسا ل العقيدة   خالف فيها  ) بأ  نسمعهاال لمة الهي  اذلمًكا 

كذلك مسألة العقيدة حبسب اعتقاد اإلنسان ليس كل مسائل العقيدة مما جيـزم   ،ألن الواقع خيال  ذلك 
  ، سائل حديا أو آيات قد يشك اإلنسان فيهايف بعض املال احتمال فيه  جزما  فيه اإلنسان 

 . ( 18القلم ) { يوم يُكشف عن ساق  } :  فمثالً 

 :السلف  فيهامن مسا ل العقيدة وقد اخهلف  اذل
 ؟ 2 ال المرا  ساقه عل وجل أو المرا  الودة

 وعلى هذا فقس ،،، 
 : اآل  ملى كالم الم لف  نرج 
 ، بذلك مسائل العقيدة وغريها  يريد: ( كل ما يطلب فيه الضلم  : ) فقاله

 الضلم     كل شيء يطلب فيه
  ،جيب فيه اجلزم أن جنزم بأن الصلوات اخلمس مفرولة  مما : (فمن  تقليد بذاك حهم ) : قاله 

                                                

 ، (  758) ومسلم (  0194) أخرجه البخاري  - 1
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، جيــب أن جنــزم بأهنـــا مفرولــة وأن الزكـــاة  ولهااذا لاااا أن اار ازنساااا  فرضااية الصااالاا  الخماام كفااار
 أن احلج مفروض وجوبا  ،وأن الصيام مفروض و  مفرولة

****************** 
ألناااااااااااه   يأا هافاااااااااااى باااااااااااالظن                – 11

لااااذي الحضااااا فااااي قاااااال أااااال الافااااان               
  

 التقليد ظن ،  ألن ( :  ي هفي بالظن  ألنه)  : فقالعلل الم لف  ةم
  يقوله فالن ، : لك  قالهل جتزم  ذا ؟ : وهلذا تقول للمقل د 

 ليم عندل جلم    مك 
 املقلد باملقلد ما قلده ،  ظنالتقليد يفيد الظن ولو حسن 

 املالوب ،  ينايفكل شمء يالب فيه اجلزم فال تقلد فيه ، ألن هذا : نقال مك 
 يضات أ  نقلد   فالفالمطلاب الضلم   والهقليد يفيد الظن 

****************** 
ي فااي الضاالم مجماعااا : وقياال  – 12
                                                         بما

يأاْطل اااااااابأ فياااااااه عانااااااااد بعاااااااض العلماااااااا            
  

 ،  الهقليدي في الضلم بما يطلب فيه الضلم ولا عن طريش  أنه:  قال ةاني : يعجل
  ،فاإلميان باهلل ومالئسته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، هذا مما جيب فيه اجلزم 

 بدليله ؟  يدرك كلي العامي ن ال ول
 ال يدرك ذلك بدليله ، :  الضااب

 ذلك بدليله ،  يدركهو مؤمن وإن كان ال :  ونقال،  وم  كلي نصحح ميمانه
 يسفم اجلزم مبا يالب فيه اجلزم باإلمجاف ،  يعجل : (ي في الضلم مجماعاً بما يطلب فيه : )  قاله

 القال اا الصحيح    واذا   (عند بعض العلماء ) :  قالوقال اذا بعض العلماء ولهذا 
 :  والدليل على كلي

}  :    من مسائل الدين اليت جيب فيها اجلزم ، فقال مسألةأن اهلل أحال على سؤال أهل العلم يف  - 0
م ونسأهل ( 13النحل ) { وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

 ،لنأخذ بقوهلم 
 بأ  الرسل رجال من العقيدة وم  كلي أحالنا اهلل فيه ملى أال العلم    ازيما ومعلام أ  

 ( 21يونس ) { فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك } : وقال تعا   - 2

 ،  إليهمويسأهلم لريجع  ،
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الــذين  إ يشــك فــنحن إذا شــسسنا يف شــمء مــن أمــور الــدين نرجــع وإذا كــان اخلاــاب هــذا للرســول ومل 
 يقرؤون الستاب إ  أهل العلم لنأخذ مبا يقولون ، 

   العقيدةاذا عام يومل مسا ل   مك
 والتزام األخذ باالجتهاد أللزمناه مبا ال يايق ،  التقليدلو ألزمنا العامم مبنع  أننا:  ةالثاً  - 3

 . ( 822البقرة ) { ف هللا نفساً إال وسعها ال يكل}  :وقد قال تعا  

 ( 28 – 21المؤمنون ) { أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ، وال نكلف نفساً إال وسعها } :  وقال

. 
طريـق الـدليل  عـنيـه اجلـزم يستفـم فيـه بـاجلزم سـواء فأن ما يالـب :  المضلوم به القال الثاني فالصااب

 أو عن طريق التقليد ،
****************** 

فالضااااتما  مااان عاااااام البوااار                  – 13
  

فماسلماااااااااااا  عاناااااااااااد أااااااااااال األةاااااااااار                           
  

 ،!!! ، عوام  علم عندهميعجل الذين جيزمون من العوام ليس  ( :فالضاتما  من عاام البور : )  قاله
 ،  االجتهادما يالب فيه اجلزم عن طريق وإْن كانوا مل يأخذوا  ( :فمسلما  : )  قاله
 وكفى  م قدوة أهل األثر ،  : (عند أال األةر ) : قاله 

 ا  واملقصـود أن محصـل اجلـزم سـواء - يضاات الهقلياد فيماا يطلاب فياه الضالم أناهمكا كا  أال األةر يارو  
 فهاااالااذي نارال نحان فهاا  - أو عـن طريــق االجتهـاد إذا كـان هـذا مـا يــراه أهـل األثـر التقليـدعـن طريـق 
 ،  الصحيح

 :في كالم الم لف رحمه اهلل مش ال  بقي
  ( فالضاتما  ) : لقوله  خ ( : مسلما  )  إعراب: ( فمسلما  ) : قوله 

 ،ودخلت الفاء يف اخل  
 ،املوصولة ( أل ) فيه  (الضاتما  ) ألن 

 ، والماصال يوبه الورط في العمام
  المبهدأ اسماً ماصاً   كا مكا   فيضات أْ  تدخل الفاء في الخبر

 ،( الذي يأتيجل فله درهم ) قوله :  ومنه
 ( 831البقرة ) { الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعالنية فلهم أجرهم }  : القرآ و ليل كلي في 

. 

 الماصال ألنه يوبه الورط في العمام   المبهدأفهنا جاء  الفاء في خبر 
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 الثاني  الباب
 في األفعال المخلاقة

 ، (  األشياء المخلاقةالقول الثا  يف ) : ر ه اهلل  أْ  يقال الم لف األ ْولى
 ،أفعال اهلل :  أ  المرا  بذلي تاام( في األفعال المخلاقة )  :أل  قاله 

  وأفعال اهلل ليس  مخلاقة 
  المخلاق اا المفعال 

 مخلاقة   الفعل فها صفة اهلل وصفا  اهلل ليس  ب وأما
 ، فهو خملوق من األعيان والصفات والزمان واملسان وكل شمء  اخلالقكل األشياء يعجل كل ما عدا 

 . ( 8الفاتحة ) { الحمد هلل رب العالمين } خملوق  فهوكل ما عدا اخلالق 

 فالرب غري خملوق والعامل خملوق ،
****************** 

       األشااياء غياار الااذا  وسااا ر – 12
             والصااااااافا   اءاماااااااااألسر ماااااااا اوغيااااااا                                                     

  
اجلــدار احملــيط  وهــو السااارمــن  مــأخوذةفاعــل  اســم(  سااا ر) ، و  جمياا هنــا مبعــىن  ( :سااا ر )  قالااه

  ،(  جمي  ) بالبيت وهم على هذا الوجه مبعىن
 ، (  باقم) وهم على هذا مبعىن ، قية الاعام والشراب من السؤر وهم ب ( :سا ر ) قاله  و

 األشياء كما قال املؤل  ،  مجيعيعىن (  األشياءسا ر  ) فهنا 
يف الغسـل يفـيض  وسـلمقول عائشة رلم اهلل عنها ملا ذكـرت أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه  : كلي ومن

 ،  2 واهلل أعلم(  باقي) : مبعىن (  سا ر) ،  1 (مث غسل سائر جسده )  : على رأسه ثالث مرات قالت
األشاياء ) : ، وإذا قلنـا  باألفعالاختص  (األفعال المخلاقة ) لو قلنا :  (األفعال المخلاقة ) :  قاله

 مشل األعيان واألفعال واألوصاف ، ( المخلاقة 
 ،  أوصافاآلدمم هو عني وفعله فعل باشه أكله شربه هذا فعل وأوصافه :  فمثالً 
 األشياء املوجودة إما خالق وإما خملوق ،  ( :األشياء المخلاقة )  : قاله
 ،رب العاملني عز وجل واملخلوق ما سواه  فاخلالق
  أي غري ذات اهلل  : (وسا ر األشياء غير الذا  )  :قال الم لف  ولهذا
 ،زائدة من أجل الوزن  ( :وغير ما : )  قاله
 ،اهلل  أي أمساء ( :وغير ما األسماء : )  قاله

                                                

 ، (  307) ومسلم (  269) أخرجه البخاري  - 1
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 ،يعجل صفات اهلل  ( :والصفا  : )  قاله
****************** 

                ة لربناااااا مااااان العااااادمقااااااخلا ام – 12
                    دماقااااااااااااان أةنااااااااااااى بالاماااااااااااا لاوضاااااااااااا                                                              

  
 ، (  سا ر) : ني قاله أع، هذا خ  املبتدأ  ( :مخلاقة : )  قاله
 ،يعجل هلل يعجل بعد أن كانت عدما   ( :لربنا : )  قاله
 يعجل تاه ولاف عن الاريق املستقيم ،  ( :ضل )  قاله
 يعجل من وصفها بالقدم ،  ( :من أةنى عليها )  قاله
 مبعىن باقم ،  : تقالا يعجل مجيع األشياء وال يصح أن  ( :وسا ر األشياء )  :قاله 
ومل يـذكر أفعالـه ألن أفعالـه مـن  وصـفاتهيعـجل مـن املوجـودات غـري ذات اهلل وأمسائـه  :( األشياء ) : ه قال

 صفاته ، 
بعد أْن مل يسن والروح  خملوقفهو خملوق ، فاآلدمم ها ذات اهلل وأمساؤه وصفاته غري خملوقة وما عدا إذن

مل تسن واألرض خملوقة بعد أْن مل تسن وكل  أنْ والسماء خملوقة بعد ،  1 خملوقة بعد أْن مل تسن بال شك
 شمء خملوق من العدم بعد أْن مل يسن ، 

 ، المسألة ضل فيها من ضل من الناس واذل
  الما ة أتلية كما أنها   تفنى  وأ وتعماا أ  المخلاقا  قديمة الناد 

 ، 2 من قبل وال تفىن من بعد معدومةإن املادة ال تفىن فليست :  يقالا وهلذا 
حادثـة أشـركت بـاهلل وجعلـت هلل شـريسا  يف  تسـنبقدم األشياء وأهنا مل : وكل هذا لالل ألنك إذا قلت 

 القدم وهذا شرك ،
 ال اهلل عل وجل أتى عليه وق أ لم ي ن يفعل شيئاً ؟  ول ن
 ،أتى عليه وقت  مل يسن يفعل شيئا  مث حدث الفعل ، نعم  :بعض العلماء  قال
 ،أْن جتعل املفعول قدميا   للممْ  لم تقل بذلي  ألني

 ،فعل إال مبفعول  فالأثبّت هلل فعال   فإني مكا
 ،بقدم املفعوالت فتقع يف الضالل  وحينئٍذ يللمي أْ  تقال

                                                

وشــرح العقيــدة الاحاويــة ص  226ومــا بعــدها كتــاب الــروح البــن القــيم ص  206/  4) جممــوف فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   - 1
390 ، 

/  5( )  446 – 444،  064 – 063،  86 – 83/  3( )  318،  024 – 022/  0) درء تعـــــــارض العقـــــــل والنقـــــــل   - 2
وبيــان تلبــيس اجلهميــة (  444 – 443/  5( )  212،  042،  039/  2( )  361/  0) ومنهــاج الســنة النبويــة (  213 – 213
/  5) وجممـــــوف فتـــــاوى شـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة (  0010 – 0199/  2( )  328 – 298/  0) وات والنبــــ(  079 – 078) 

 ، 317وبغية املرتاد ص (  443،  303،  261 – 242/  07( )  425 – 420
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 :  1 اخهلف الناس كما قل  ل م في اذل المسألة ولاهذا
 :  قاٌم الهسلسل في الماضي كما منعال في المسهقبل فمن 

 ،يف املالم واملستقبل  ممنوعا  فجعلوا التسلسل 
 ،أيضا  ال يفعل  النهايةل مل يسن يفعل ويف ز إن اهلل تعا  يف األ:  وقالاا

  م  اهلل عل وجل  يبقى    وبناا على كلي أ  الضنة تفنى والنار تفنى تعدم مرة 
 ،   2 فلها انتهاء   ابتداء  بأن األشياء ال تدوم كما أن هلا : قالوا  واذا مذاب الضهمية

النـاس كـأهنم  فيبقـىحركـات احلـم تفـىن دون ذاتـه  بل تفناى الحركاا   و  الاذوا : بعضأ منهم  وقال
 ،أصنام 

   4 من المعهللة 3 واذا مذاب العالف
 ، 5 اهلل في النانية رحمهوقد سخر به ابن القيم 

ء علـى مـا هـو وجـاء وقـت الفنـا فاكهـةإن اإلنسان من أهـل اجلنـة إذا رفـع إ  فمـه :  فقال له على تعمه
وإذا كـان علـى أهلـه مـن احلـور العـني أو مـن  اآلبـدينعليه وبقيت الفاكهـة بيـده مل تصـل إ  فمـه إ  أبـد 

 ،إ  أبد اآلبدين  م احلركات وهو على أهله بقم الصقا   فناءنساء الدنيا وأتى وقت الفناء وقت 
 !!!!! ؟؟؟؟كالم معقول هذا   له

 كة   ا ضحأبنى على علٍم من الورد  ا ماً ي ا    يأ الضالل والعياك باهلل الذي  ل ن
 ،   تسلسل في ا بهداء و  تسلسل في ا نههاء: يقال  المذاباذا 

 ، 6 تفنيا  والناروبناا على كلي أ  الضنة 

                                                

 – 047/  2) ودرء تعـــــارض العقـــــل والنقـــــل (  076،  436،  389،  298،  047 – 046/  0) منهـــــاج الســـــنة النبويـــــة   - 1
/  0) والصـفدية (  243 – 201/  08) وجمموف فتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة (  251 – 236/  9( )  399 – 342 ، 048
ومـــا بعـــدها وشـــرح كتـــاب التوحيـــد مـــن  029وشـــرح العقيـــدة الاحاويـــة ص (  440/  3) وجمموعـــة الرســـائل واملســـائل ( ومـــا بعـــدها  01

 ، 034صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمني ص 
/  0) وبيـان تلبـيس اجلهميـة (  45/  02( )  278/  9( )  380/  8( )  524/  5) موف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة جم   - 2

059  )، 
هو حممد بن اهلذيل بن عبيد اهلل البصري ، املعروف بالعالف ، أبو اهلذيل ، شيخ السالم ، ورأس االعتزال ، ومـن املعتزلـة فرقـة ينسـبون  - 3

قـارب مائـة سـنة ، : ن باهلذيلية يقولون مبقاالتـه ، ومـن مقاالتـه أن املقتـول بالسـي  أو غـريه مل ينتـه أجلـه وال مـات بأجلـه ، يقـال إليه ، يعرفو 
وفيـه (  060/  5) ، الـوايف بالوفيـات للصـفدي (  073/  00) هــ ، السـري للـذهيب 235: هــ ، وقيـل  226وخرف وعمم ، مات سنة 

 ،  (  44ص ) ملعتزلة للمرتضم طبقات ا! حادثة له منسرة 
ـــــيس (  45/  02( )  278/  9( )  054/  8( )  560،  543/  5) جممـــــوف فتـــــاوى شـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة   - 4 وبيـــــان تلب

 ،  (  083/  2) اجلهمية 
 شرح ابن عيسى ،(  82/  0) القصيدة النونية البن القيم  - 5
 ،(  083/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 6
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ومن فيهمـا كلـه يفـىن هـذا قـول  والناروال يبقى شئ  أبدا  السماء واألرض والنجوم والشمس والقمر واجلنة 
 ، 
 ،كما أنه ال هناية له   قدميوأن اخللق  قالاا بالهسلسل في ا بهداء وا نههاء: الثاني ع سه  لالقا 
   وا المسألة من الاجهين فطرش 

تسلسـل احلـوادث يف املسـتقبل وأن اجلنـة والنـار باقيـة إ  أبـد اآلبـدين  بإمسـانإذا كنـا نقـول :  يعناي قاالاا
 املالم ،  يففسذلك 
 ، مسهحيلالهسلسل في المسهقبل واجب وفي الماضي : هم أال السنة آخرو  تعماا أن وقال

 ، مستحيلوأما يف املالم فالتسلسل ممنوف  فالضنة والنار   تفنى ومن فيها   يفنى
 ،واذا شرك أن تسون احلوادث قدمية كقدم اهلل  ألنه يللم منه
 ،  الناس أنه مذاب أال السنة بعضواذا ا عى 

تسااهضد  أخارىوفاي كواٍ   الهسلسال فااي المساهقبل مم ان فاي الااذوا  نفساهاأ   :الرابا   والقاال
   فيما بعد 

  وأما الهسلسل في الماضي ففي الذوا  مسهحيل 
 ،هذه الذات مل وال تزال موجودة فهذا مستحيل  :نقال  أ ْ يعني بمعنى 

 ،يوص  بالقدم كقدم اهلل  املخلوقاتليس هناك شمء من  ألنه
  غير السماء واألرت  مخلاقا ل و  يلال خال قاً وأ  اناك ل ننا نعلم أ  لم يل 
 بعاد     وملء ما شئ  من شيء  بينهماملء السماوات وملء األرض وملء ما  : )ألن املصلم يقول 

 ،هم  ماهناك خملوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف  ، 1( 
  مفعال كقدم الفاعل أل  اهلل لم يلل و  يلال فعاً  و  يللم من اذا قدم ال

 ،أن املفعول مسبوق  بالفاعل  باتفاق العقالء ألنه
 ،له  الفاعل وص    وفعلاملفعول نتيجة فعل الفاعل  أل 

 ، الصفةاملوصوف سابقا  على الصفة مث املفعول بعد  و  بد أْ  ي ا 
 مفعول وفعل وفاعل ،  أل  عندنا

 ،أنه متأخر عن فعل الفاعل  المفعال   شي
 الفاعل مهأخٌر عن الفاعل    لوفع

 ،كقدم اهلل وأْن تسون شريسة  هلل يف الوجود   قدمية  بقدم احلوادث أْن تسون :  فإك    يللم من قالنا
   1 ازسالم ابن تيمية شيخواذا اا الحش الذي كاب مليه 

                                                

 ،(  470) أخرجه مسلم   - 1
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 ،  قال الفالسفةهذا :  وقالااشنعوا عليه  شن  عليه خصامه تونيعاً عظيماً  وقد
    2 قاٌل باطل واذا
 ، يسون مساويا  للفاعل  أنْ لسم بأنه ال يلزم من قدم املفعول  مبا ذكرتُ  رحمه اهلل تخلص منهم ول نه
ــه  والفعــل ال بــد أْن يســون مســبوقا  بفاعــل  بفعــلأن املفعــول ال بــد أْن يســون مســبوقا   بضاارورة العقاالألن

 ،  واذا اا الحش
 : ( بالقدم ضل من أةنى عليها ) : قال الم لف  مك 

 ،  بصحيح فليممن أثىن عليها بالنوف  مْ  أرا 
 ، فهذا صحيحمن أثىن بالشخص بالعني  مْ  أرا 

 قدميا  ليس له أول أبدا  ،  يسونما من شمء من املخلوقات 
 اذل المخلاقا  أبدية ؟  وال
 : فيه تفصيل:  نقال
 ،شمء أبدي خلقه اهلل للبقاء  منها
 ،وينتهم  مدةشمء أمدي يعجل له  ومنها

 ، فإن اهلل تعا  خلق الروح لألبد ، الروح :  فمن األشياء األبدية
 ،ميوت فتفقد روحه  احليوانإن  :و  يقال 

 ،موت احليوان ليس فقدا  لروحه  أل 
 ،إال روح من مل خُيلق لألبد فهذا قد تفىن  اللهممفارقة روح للبدن  بل

  وليم عندي أةارٌة من علم 
 لظاار مثل أرواح الحياا    ا اال ن اذا 

 ،  أرواح الحياا  ساف تعا  في أجسا اا يام القيامة
ْت } : تعا   قالكما  رر  . ( 1التكوير ) { وإذا الوحوش ُحشي

 ،بعدله يأمرها أْن تسون ترابا  فتسون ترابا   بينهاولسن يأمرها اهلل عز وجل بعد أْن يقضم 
   واألجسا وخاار اذا أنها تفنى األرواح 

    3 أل  بقاء األرواح بعد اذا الفصل والح م   فا دة منه فيما يظهر لنا
                                                                                                                                       

 ،(  445 – 444/  06) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
ابـن تيميـة  وكتـاب(  68ـ  00 ص) دفـع الشـبه الغويـة ملـراد شـسري كتـاب تفنيـد هـذا االهتـام عـن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ،   يف وانظر - 2

 ،(  98ـ  68ص ) املفرتى عليه للهاليل 
 395ومـا بعـدها ، وشـرح العقيـدة الاحاويـة ص  054والروح البن القيم ص (  279/  4) شيخ اإلسالم ابن تيمية  جمموف فتاوى  - 3
 ، 
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 ،فالذي ُخل َق للبقاء من األرواح هو أرواح املسلفني يعجل بجل آدم واجلن  مك 
 والولدان الذين يف اجلنة هؤالء ُخل قوا للبقاء فال ميوتون ،  احلور كذلي
 ق يسون أزليا  أبدا  ، ليس هناك خملو جهة األتلية من  :نقال  مك 
 :  تفصيلفيه  األبديةجهة من 

 ويلول   يفنىمنه ما خأل ش  على أنه أبدي ومنه ما خأل ش  على أنه أمدي 
******************  

                    يار   هاااااااااااش باخاخلاااااااااااي وربنااااااااااا – 22
             اضاااااااطرارة و  اجااااااااار حاغيااااااا مااااااان                                                         

  
 اذا بالنسبة ألفعال اهلل عل وجل   

   اخهياريةوتعالى  هأفعال اهلل سبحان
وهو على } :  وقال ، ( 83إبراهيم ) { ويضل هللا الظالمين ويفعل هللا ما يشاء } : كما قال اهلل تعا  

 ،عنه  يعجزقدير عليه ال  يعجل إذا شاء مجعه فهو ، ( 82الشورى ) { جمعهم إذا يشاء قدير 
  وليس  المويئة انا تابعة للقدرة 

إذا شـاء اجلمـع فإنـه اليستعصـم عليـه بـل هـو قـادر عليـه فـاهلل  جيمـعيعجل أنـه قـدير إذا شـاء ، ال بـل هـو  
 ، باختيارتعا  يفعل 

 ، وليم يفعل لذاته بدو  اخهيار كما تعمه بعض أال البدد
 ،فعل وإْن مل يشأ مل يفعل إْن شاء  لمويئههبل فعله تابٌ  

 ،إن فعله ذايت   :قلنا  ولا
   ليمسهحللم أ  يفعل الويء كرااً عليه واذا شيء 
 ،بل هو يفعل ما يشاء من إجياد أو إعدام 

 ،من إجياد على سبيل البقاء 
 ،على سبيل الزوال  إعدامأو 

 فها سبحانه وتعالى يفعل ما يواء باخهيارل   
 ،يعجل أنه ال محتاج وال يضار إليه  ( :  اضطرار من غير حاجة و )  قاله

 : بين الحاجة والضرورة والفرق
 ، (  ما يحصل الضرر بفقدل : ) الضرورةأن 

 ،(  بفقدل ال مالما يفا  : ) والحاجة 
   ( ما يحصل الضرر بفقداا : ) فاألمار الضرورية 

  (  بفقدااما يفا  ال مال  : ) والحاجية
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 ،ليت نقرأ  ا يف املقررات لرورية الستب ا:  فمثالً 
عنــدنا كتــب صــار علينــا لــرر والستــب الــيت للمراجعــة وزيــادة العلــم حاجيــة ألنــه يفــوت  يســنألنــه لــو مل 
 الضرر ،  السمال وال محصل بفقدها  بفقدها
 ؟  كمالهبمعنى أنه لا لم ياجد اذا الخلش لفا    1 اهلل عل وجل محهاة ملى الخلش فهل
 ال ، 
  ضرورة ملى وجا ام ؟ اا في ال
 من باب أ ْولى   ال ، 
 الهي يفعلها ال يفعلها لحاجهه مليها ؟ لضرورته مليها ؟  أفعاله
نفسم من اهلالك هذا  ألنقذاجيت ، أكتسب ليزداد مايل هذا حاجة ، أكتسب حل، أنا أفعل األفعال  ال

 لرورة ، 
 ، ل ن اهلل عل وجل يفعل بال حاجة و  اضطرار

 .(  11فاطر ) { وهللا هو الغني الحميد } :  يقولعز وجل اهلل  ألن

 لضرورة ،  يفعلصفة فال يفعل حلاجة وال كل فهو غجل عن كل أحد  يد على كل فعل وعلى  
 ال تنفا  ح مة اهلل في أفعاله ؟ : قال قا ل  فإ ْ 

 ال ، لسن احلسمة ال تعود لنفسه بل تعود لغريه ، :  الضااب
 :  افياً لهذل الوبهةقال الم لف ن ولهذا

****************** 
                ىلم يخلش الخلش سد هال ن – 21

            ص فاااتب  الهاادىاأتااى فااي الناا ااكماا                                                 
  

 ،  الاراريعجل ملا قال باألول إنه يفعل بال حاجة وال 
 اخللق عبا ، خلق  مك : كأْ  قا اًل يقال 

 فإنه ي ا  عبثاً فنفى الم لف رحمه اهلل اذا الاام   اضطرارألنه ما  ام ليم فيه حاجة و  
 : أةرٌي ونظري دليلهأنه مل خيلق اخللق سدى  و ليل اذا ( :لم يخلش الخلش سدى )  قاله
 . ( 32القيامة ) { أيحسب اإلنسان أن يُترك سدى } : فقوله تعا   :األةري  أما 

 . ( 111المؤمنون ) { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال تُرجعون }  :وقوله 

 . ( 112األنبياء ) { وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبين } : وقوله 

 .  ( 82ص ) { وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال } :  وقوله

 ( . 21الحجر ) { ما بينهما إال بالحق وما خلقنا السماوات واألرض و}  :وقوله 

                                                

 ،(  508/  0) بيان تلبيس اجلهمية  - 1
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 واآليا  في اذا كثيرة  
 ،فهو أنه مل خيلق اخللق إال حلسمة  :الدليل النظري  أما

 ال اا محهاة لها اا أو مضطر مليها أو يحهاة مليها الخلش ؟  الح مةل ن اذل 
إليـه ال حلاجتـه هـو إ  الفعـل  قاخللـمحتاج إليها اخللق ، فاهلل سبحانه وتعا  يفعل الفعـل حلاجـة :  الثاني

إ  ما يسون به كماهلم ودفع لرورهتم ، ولـذلك  محتاجونهو كامل على كل حال لسن اخللق هم الذين 
وما  وانتقامهإال اخللق ، يستدلون  ا على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه  اهللال ينتفع بأفعال 

فإنــه يفعــل بــال حاجــة وال  وجــلللخــالق ، وأمــا اخلــالق عــز أشــبه ذلــك فاحلاجــة إذن ملــن ؟ للخلــق ولــيس 
 الارار ، 

 اهلوى ،  تتبعالستاب والسنة يعجل وال : النص  ( :كما أتى في النص فاتب  الهدى ) :  قاله
 . ( 82ص ) { وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل هللا } : كما قال تعا  

******************  
                           ة هللاخلاقاااااااااااااااااام ااعالناااااااااااااااااأف – 28

                    ٌب لناااااااا ياااااااا  ااااااااياسااااااااك  اا نهاااااااال                                                          
  

أو العـني أو األنـ  أو  بالرجـليعجل ما نفعلـه مـن طاعـة أو معصـية سـواء  كـان باليـد أو  ( :أفعالنا )  قاله
خملوقـون هلل وخـالق األصـل خـالق  للصـفة فـإذا   وحنـنذلك ألن األفعال من صـفاتنا األذن كلها خملوقة هلل و 

 أيضا  خملوقة هلل فأفعالنا صفات  لنا وخالُق الذات خالق  للصفة ، صفاتهكان اإلنسان خملوقا  هلل فإن 
 م  أفعالنا مخلاقة هلل اذا وجه   : صح أْ  نقال  ولهذا
 عن مرا ة وقدرة   : عن أمرين  أ  فعل ازنسا  ناتجٌ : الثاني  الاجه
اإلنســان القــدرة  ســلبفــاهلل تعــا  الــذي خلقهــا وال إشــسال فيهــا ، لــو شــاء اهلل عــز وجــل :  القاادرة أمااا

 وصار عاجزا  عن الفعل ، 
، ومـا أكثـر  اإلرادةإن اهلل هو الذي خلقها ألنه هو الذي يودف يف القلب هـذه :  نقال:  كذلي  ازرا ة

أحيانـا  ثشـم علـى أنـك ذاهـب  إ   كثـريشيئا  ويف آخر حلظـة يتجـه إ  غـريه وهـذا شـمء  ما يريد اإلنسان 
 غد ،   له غدا  أو بعد ذهبأ: الزيارة ، تقول  وترتكصديٍق لك لتزوره يف أثناء الاريق ترجع 

غريــب ، ،  األعــرايب انظــربــنقض العــزائم وصــرف اهلمــم ، : مبــا عرفــَت ربــك ؟ قــال :  ساائل أعراباايٌ  وقااد
ــا  يعــزم علــى الشــمء عزمــا  أكيــدا  فاــ مث  فيــه إشــسال وال واحــد يف املائــة مــارة ، بــنقض العــزائم يعــجل أحيان

بالشــمء ويفعــل ويباشــر مث ينصــرف ، قــال  اإلنســانيرتاجــع بــدون أي ســبب ، أيضــا  صــرف اهلمــم يهــمُّ 
فـال بـد أْن يسـون اهلمم ليس له سبب  معلوم ُيضاف  إليه إذن  وصرفبذلك أعرف اهلل ألن نقض العزائم 

  ،السبب إهليا  
  :أفعالنا مخلاقة هلل و ليل كلي أمرا  : نقال مرة ثانية  نعود
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 لنا وخالُق الذات خالق  للصفات ،  اتأن أفعالنا صف: األول  األمر
 اإلرادة وخلق القدرة فينا هو اهلل خلقأن أفعالنا ناجتة  عن إرادٍة جازمة وعن قدرة ، والذي  :الثاني  األمر

 الناتج عن اإلرادة والقدرة ،  الفعل، وخالق السبب التام خالق  للمسبب وهو 
ً فلنفسه ومن } : يعجل معناه أن ثوا ا وعقا ا لنا كما قال تعا   ( :ٌب لنا سْ ك  )  قاله من عمل صالحا

ال }  اوالعقاب كسب  لن للثوابفاألفعال خملوقة هلل لسنها بالنسبة ،  ( 12فصلت ) { أساء فعليها 

 . ( 822البقرة ) { يكلف هللا نفساً إال وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت 

وتقديرا  فهم لنا مضافة  َخْلقا  لنا فإهنا ُتضاُف إلينا حقيقة  مباشرة وُتضاُف إ  اهلل  كانت كسبا   وإذا
 ن االجتماف ، فلما انفست اجلهة أمس وتقديرا  مباشرة  وكسبا  وهم هلل مضافة مضافة َخْلقا  

ألنــك إذا ألــفتها  ،كيــ  تضــي  أفعالــك إ  اهلل وإ  نفســك ؟ هــذا تنــاقض   :فقااد يقااال القا اال  وم 
  ؟تضيفها إ  اهلل  أالَّ إ  اهلل لزم أالَّ تضيفها إ  نفسك وإْن ألفتها إ  نفسك لزم 

 : وقد كاب ملى اذين ا حهمالين طا فها  
 إ  نفسك ،  تضيفها وإذا ألفتها إ  اهلل ال ميسن أْن ألفها إ  اهلل :قالاا  فالضبرية

 ال ميسن أْن تضيفها إ  اهلل ،  نفسكألفها إ  نفسك وإذا ألفتها إ   :والمعهللة القدرية قالاا 
  ،عز وجل  جعلاا فعل العبد منفصاًل عن اهللجعلوا أعجل املعتزلة  وهلذا
 فهو جمبور  عليه ،  ن العبدجعلاا فعل العبد منفصاًل عبالعسس  واجل ية
 ميسن ،  الكي  نضي  فعال  واحدا  إ  فاع َلنْيْ ، هذا   :الوبهة عندام قالاا  وجه

 من فاع ل ْين    يصدر  يم ن أْ  تضيف اذا ملى اهلل وملى ازنسا  ألنه فعل واحد   
 : نقال نحن في الضااب عن كلي  ول ن

اهلل تقـــديرا  وَخلقـــا  ُمضـــاف  إلينـــا ف ْعـــال  وكســـبا  حنـــن الـــذين باشـــرنا  إ إن اإللـــافة خمتلفـــة ففعلنـــا ُمضـــاف  
  ، 1 السسب
اهلل هـو  فلـيسإذا صـليَت لـيس اهلل هـو املصـلم ، إذا صـمَت فلـيس اهلل هـو الصـائم ، إذا تصـدقَت  فأنت

أو  هــذا العمــل مــن ثــوابٍ  مثــرةاملتصــدق ، بــل الصــائم واملصــلم واملتصــدق أنــَت املباشــر وأنــَت الــذي لــك 
 عقاب ، 

ْر وخالش فقط   انف   الضهة صح  النسبة ملى اهلل وملى ازنسا     فلماأما اهلل فإنه عل وجل مأق د 
 ما الدليل على أ  أفعالنا مخلاقة هلل ؟ : قال قا ل  مكا
  :األ لة في اذا كثيرة :  قلنا

جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما } : قال اهلل تعا  

 . ( 813البقرة ) { آمن ومنهم من كفر ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا يفعل ما يريد 
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اهلل َخْلقا  كما أنه منسوب إ  اهلل  إ اقتتاهلم مبشيئة اهلل ولسن اهلل يفعل ما يريد ، ففعلهم منسوب  مك 
 تعا  إرادة  وتقديرا  ، 

 واقع  مبشيئته ،  وأنهفألاف فعلهم إ  اهلل ،  ( 118األنعام ) { ولو شاء ربك ما فعلوه } :   وقال تعا
 :مضافهه ملى العبد ف ثير جداً  وأما
ألاف الفعل  ( 833البقرة ) { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة لهم أجرهم } 

 .إليهم 
فَّى كل نفس ما عملت } ،  ( 822البقرة ) { اكتسبت  لها ما كسبت وعليها ما}   ( 111النحل ) { وتُور

 ،األفعال والسسب إ  الفاعل املستسب  تعا فألاف اهلل 
 . ( 822البقرة ) { ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم } : وجعل ذلك مبشيئته وتقديره يف قوله 

 ،ذلك من اآليات  وغري ( 133ألنعام ا) { ولو شاء هللا ما فعلوه } : ويف قوله 
    1 فعاًل وكسباً  ومليناف ص حش اآل  أ  أفعالنا منسابٌة ملى اهلل خلقاً وتقديراً 

 يا الهم ؟ يا غافل ،  ما معىن!!!        يا الهم  (ل نها كسٌب لنا يا  اي ) :  قال وهلذا
ــا والتنبــه  جيــبكأنــه يشــري ر ــه اهلل إ  أنــه  ــتفان هن ألن        نقاا  فااي فااخ المعهللااة أو فااخ الضبريااةلاائالال

 ،          خارية  املسألة
 اهلل كيف يأثابأ العبد ويأعاق ْب ؟  فعلمكا كا  اهلل تعالى يضبر العبد والفعل : قيل لهم       الضبرية
 ،  ال يستحق العقاب منألن اهلل يفعل ما يشاء ، قد يثيب من ال يستحق الثواب وقد يعاقب :  قالاا
 هذا ظلم ، :  لهم قيل
 ،  2( تصرف ال ير في غير مل ه : ) الظلم كي  يسون ظلما  ، :  قالاا

ملســـه فلـــيس بظلـــم لـــو عاقـــب إنســـان مصـــلم لـــيال  وهنـــارا  يقـــوم الليـــل ويصـــوم النهـــار  يفوإذا تصــرف اهلل 
 فعاقبه يف نار جهنم ، باملالويتصدق 

 ، هذا ليس بظلم :  قالاا
َُتَصر ُف يف غري ملسه أْن ا: ألن الظلم 

 ،مل
 . ( 83األنبياء ) { ال يُسأل عما يفعل وهم يُسألون }   اهللوالسل ملك 

 ،  خلٌم بنص القرآ هذا :  فيقال
 . ( 118طه ) { ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلماً وال هضما } : قال اهلل تعا  
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ُل القول وما أنا بظالم  للعبيد ال تختصموا لدي وقد قد} : وقال اهلل عز وجل  ق ) { مت إليكم بالوعيد ، ما يُبردَّ

82 ) . 

 ، ! يأمر هذا الشخص أْن يفعل فيفعل مث يعاقبه ؟: تقولون  كي 
 الرا نيخملوق مع خملوق َلُعدَّ ذلك ظلما  ، فسي  مع اخلالق عز وجل الذي هو أرحم  منهذا لو جرى 

 هذا ظلم ، احلاكمني ل وأعد
  ، للة أقرب من الضبرية من وجه   من جهة المعقالالمعه
أحـدا  جيـ ه ، واجلـزاء علـى  أنوجيلـس ويقـوم ويقعـد وال يشـعر  ويـأيتاإلنسـان يفعـل مـا شـاء يـروح :  قالاا

 ،عمله ماابق ثاما  
 ل ن الضبرية من ناحية تقدير اهلل أقرب من ا  ء    الضبريةوام من اذل الناحية أقرب من 

  هلل أخذوا بهذا واذا  والحمدالسنة  أال
وتقـديرا  وإلينـا مباشـرة  وكسـبا  ، لـيس فعـل اإلنسـان هـو فعـل اهلل  خلقـا  هـم ُتضـاُف إ  اهلل تعـا  :  وقالاا

 العبد واملصلم هو العبد واملتاهر هو العبد ، لسن هذا الفعل خملوق  هلل ، هوفالصائم 
 ، 1 شمءأن اهلل خالق كل :  أفعالنا مخلاقة هللالذي يدل على أن  الثالث األمر

 ( . 28الزمر ) { هللا خالق كل شيء } : كما قال تعا  
 العبا  من الويء    أفعالواذا العمام يومل أفعال العبا  أل  

****************** 
                   ه العباااااااا اعلاااااااافاماااااااا ي وكااااااال – 23

               را ٌ اداا مااااااااااة أو ضاااااااااااعااااااااااط مااااااااان                                                           
  

 ،( كلما )  عندكم يتوالنسخة ال ( :وكل ما ) :  قاله
 ،(  كل) أهنا مشبوكة مع  يعني

  واذا غلط 
  أ اة شرط تفيد اله رار ( كلما )  أل 
 ،الفك  فيجباليت اسم موصول (  كل ما) وأما 

 ا ،وحده(  ما) وحدها و (  كل) يعجل تستب 
 وكل الذي يفعله العباد ، :  والهقدير

 بإرادته السونية ،  واقع  كل ما يفعله العباد من الااعة ولدها فهو مراد هلل أي   ( :لربنا )  قاله
  ةم مْ  كا  طاعًة فها واقٌ  بإرا ته ال انية والورعية 

 طاعًة فها واقٌ  بازرا ة ال انية  و  الورعية    كا  غير  وم ْ 
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  فها مرا  هلل  العبا عله كل ما يف
  :و ليل كلي السم  والعقل 

  :السم   أما
ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينذات ولكذن اختلفذوا فمذنهم } : قوله تعا  :  فمنه

 . ( 813البقرة ) { من آمن ومنهم من كفر ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا يفعل ما يريد 
 ولسن اهلل يفعل ما يريد بإرادته أيضا  ،،،،،،  اهللأن قتاهلم كان مبشيئة  ل اذا علىفد
  :العقل  وأما
 ،كما سبق   الفـعـلإن فعل العبد فعل ملخلوق وهو خملوق هذا :  نقال فإننا
 كا  مخلاقاً فهل خأل ش  بإرا ة اهلل أْم خأل ش  ب ير مرا ة منه ؟   فإكا

يسون هذا الفعل إال بإرادة  فالعلى شمء أحد ، ما دام خملوقا  فإن اهلل ال جي ه  بإرادة من اهلل:  الضااب
 ،  اذا  ليل عقلياهلل عز وجل 

  :قد اخهلفاا في اذل المسألة  والناس
  ،بإرادة اهلل اجمل ة جت  اإلنسان على أْن يفعل :  قالاا فالضبرية
 ان مستقل  بعمله ، ليس بإرادة اهلل إطالقا  واإلنس:  قالاا والقدرية
باختيـاره لـيس جُمْـَ ا  عليـه وال فـرق  الفعـلاجملـ ة ألن اإلنسـان يفعـل  إنه بإرادة اهلل غري:  السنة قالاا وأال

اليت تقع من العبد تقع بإرادة اهلل واملعصية اليت تقع من العبـد تقـع  فالااعةيف هذا بني الااعة واملعصية ، 
واقــع  بــإرادة اهلل فيــه  السرميــةار واملــؤمنني ألنــه ســبق أْن بـَيَّنــا أنــه مبقتضــى اآليــة ، ألن اقتتــال السفــ اهللبــإرادة 

للسفــار هــذا واجــب ، واحلــرام قتــال  املــؤمننيشــمء  حــالل بــل واجــب وفيــه شــمء  حــرام ، الواجــب قتــال 
 . ( 813 البقرة) { ولو شاء هللا ما اقتتلوا } وقع مبشيئه   أنهالسفار للمؤمنني ، ومع ذلك أخ  اهلل 

 للطاعة    مريدٌ مك  فاهلل مريٌد للمعصية كما أنه 
 م  اهلل مريٌد للمعصية ؟ أليس  شراش ؟ : قال قا ل  فإ 

ينتفـم عنـه  مصلحةبلى ، هم شر لسن اهلل تعا  قد يريد هذا الشر ملصلحة عظيمة وبسونه :  فالضااب
 أْن يسون شراَّ حمضا  ، 

   اهلليدل فالور المحض ليم ملى اهلل و  ير 
 ، شرهم بنفسها  المعصيةلسن هذه 
البقرة ) { وهللا يحب الفساد } ألن املعصية فساد   محضاً شرا  فليست  خيراً تسون  بما ت  ي مليهلسن 

ْحْض  ( 821
َ
 فيه خري ليست شراًّ حمضا  ،  لسنوال يريد الفساد امل
 : فمن الخير في المعاصي 
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مـا ُعـر َف فضـل الااعـة ،  املعصيةألنه لوال تقدير بين بذلي فضل الطاعة ليهأن اهلل تعا  يقدرها :  أو ً 
العامة واخلاصة والظاهرة والباطنة ُعر َف  العقوباتفإذا حصلت املعصية وحصل من نتائجها ما محصل من 

 ، خريبذلك َقْدُر الااعة وأن الااعة 
اخلـري وأراد املعصـية فـإن هـذا مـن  فيهـا يتالـ حيـا أراد الااعـة ياأْعر فأ بها تمام قادرة اهلل وح مهاه:  ةانياً 

 بني الااعة واملعصية ، الضم  بين النقيضين علىعز وجل  يهبين بها قدرة اهللاحلسم اليت 
منسـر محتـاج إ  النهـم  هنـاكإْذ لوال املعصية مـا كـان ،  قيام األمر بالمعروف والنهي عن المن ر:  ةالثاً 

 َمْر به ،عنه ومل يـُْعَرْف املعروف ح  يـُؤْ 
السفــار حــ  تســون   جماهــدة، إذا كانــت املعصــية كفــرا  فــإن املســلمني جيــب علــيهم  مقامااة الضهااا :  رابعاااً 

 ، اجلزية وبذل اإلسالمكلمة اهلل هم العليا إما بإسالمهم وإما بإخضاعهم ألحسام 
رهـا ، فيقلــع عــن آثا رأى، وذلـك أنــه ينتبــه إذا  المعصااية ي ااا  فيهااا أحيانااً خياار للعاصاايأن :  خامسااً 

 قبل املعصية ، منهاملعصية ويزداد عمال  صاحلا  ، ويسون بعد املعصية خريا  
ألن ذاهتـا شـر ، لسـن اهلل  لـذاهتافصارت املعاصم مرادة  هلل من أجل ما يرتتب عليهـا مـن املصـاحل ال  مك 

من مرٍض َأملَّ بـه فَـالَسمُّ شـر  األب احلنون أْن يسوي ابنه أراديريدها ألنه يرتتب عليها خري  كثري ، كما لو 
ملنعــه  سـببمـن املصــاحل يسـون مـرادا  لــألب وهلـذا لـو أراد أحــد  أْن َيْسـو َي ابنـه بــدون  عليـهلسـن ملـا يرتتــب 

 بقدر ما يستايع ، 
ألهنــا شــر واهلل تعــا  ال  املعصــيةإن اهلل يريــد الااعــة ألهنــا خــري ، وال يريــد :  بعااض المعهللااة يقااال وكااا 

 وال محب الفساد ،  محب الشر
 هذا طيب ،  السالمسبحان من تـَنَـزََّه عن الفحشاء ،  :كا  ياٍم عند رجٍل من أال السنة  فقال

إن هذا الرجل قد قدس ربه : قال  العاممهل اهلل يفعل الفحشاء ؟ حاشا وكال ، هذه السلمة إذا مسعها 
طنها عذاب ، فاهلل عز وجل تـَنَـزََّه عن األمر ر ة وبا ظاهرهاونـَزََّهْه عما ال يليق ، ولسن هذه السلمة 

إن اهلل ال يقدر الفحشاء : ومل يقل قل ،  ( 182األعراف ) { قل إن هللا ال يأمر بالفحشاء } بالفحشاء  
، 

  وبين تقدير الفحواء  بالفحواءوفرق بين األمر 
  ،سبحان من تـَنَـزََّه عن الفحشاء :  المهم أنه لما قال

 سبحان من ال يسون يف ملسه إال ما يشاء ،  :له السني  قال
 مملوك  هلل ومعصيته داخلة يف ملك اهلل ،  العاصمألن  األصح الثانية

ْأاا   ؟  اهللفهل يم ن أْ  ت ا  معصية لم ي و 
 نعم ، فقد حسمنا بأنه يسون يف ملك اهلل ما ال يشاء ، :  مْ  قلنا
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ــالردى َأْحَســَن إيل أرأيــت إْن منعــجل اهلــدى وقضــ :لااه المعهللااي  فقااال أســاء ؟ مشــسل ، إْن  أمْ ى علــم ب
ألجل يلزم السـجل ، يقـول إذا كنـَت تـرى أنـه  يعجلفهل أحسن إيلًّ أْم أساء  ا  كافر   جعلجلمنعجل اهلدى يعجل 

 أساء إيل ، وهل اهلل يسمُء إ  أحد ؟  فقدبإرادة اهلل أن كفره بإرادة اهلل 
يؤتيــه مــن يشــاء ،  اهللفقــد أســاء وإْن منعــه فضــله فــذلك فضــل  مــا هــو عليــه إْن منعــه :لااه السااني  فقااال

اهلداية فضل  مـن اهلل ، إْن تفضـل  ؟هل اهلل واجب عليه أن يهدي الناس : ، قال  أجاب بضااب سديد
 حقا  واجبا  عليه لك ،  مينعبه عليك فقد َأْحَسَن وإْن منعك فإنه مل 

 الحش   اا فا قأط    المعهللي وبأه ْ  وعضل عن الضااب واذا
ــة  كــل  عليهــا ، إذا أمــرتَ  الســالممــا يف الســون مــن طاعــة أو لــدها فهــو مــراد  هلل ويــأيت إْن شــاء اهلل بقي

 فانتهى فقد أطاعك ،  كذاال تفعل  : افعل كذا فقد أطاعك ، وإذا قلت : شخصا  وقلت 
 مك  فالطاعة تومل فعل األوامر وترك الناااي   

 ،    شرعاً  قدراً فالمعصية مرا ٌة هلل ل نها مرا ٌة هلل ،  أي املعصية ( :أو ضداا )  قاله
 ،  هلل شرعاً وقدراً  مرا ةٌ فهي إذا وقعت من العبد  وأما الطاعة فمرا ٌة شرعاً وقدراً 

شـرعا  وقـدرا  ، أمـا   هللهـذا الولـوء وهـذه الصـالة مـرادة :  فنقاالقام رجل  فتولـأ وصـلى ،  :كلي  مثال
 مرادة  قدرا  فألهنا وقعت ،  كوهناا حمبوبة إ  اهلل ، وأما  كوهنا مرادة  شرعا  فألهن

 رجل سرق هذه معصية مراد هلل لسنه مراد  قدرا  ال شرعا  ، :  آخر مثالٌ 
 : م  مرا ة اهلل تعالى تنقسم ملى قسمين : ةم نقال  ومن
  مرا ٌة شرعية  .1
    1 كانية  ومرا ةٌ  .8

 ،  2 كانيةإرادة  فهم المويئةكانت مبعىن وما   شرعيةفهو إرادة  حبةمالفما كان مبعىن 
 شرعية وكانية   : ازرا ة ملى قسمين  تنقسم
 ،  المويئةما كانت مبعىن  وال انية،  المحبةما كانت مبعىن  الورعية

 ،شرعا   لهفهو مراد   ف ل شيٍء محباب ملى اهلل
 فهو مراد  كونا  ألنه مل يقع إال مبشيئته ،  وكل شيٍء واق 

 مبا محبه اهلل ،  ختتصهذا واحد يعجل  ازرا ة الورعية بمعنى المحبةأن  :رق بينهما الف مك 

                                                

وشــرح العقيــدة الاحاويــة ص  83وجــواب أهــل العلــم واإلميــان ص (  088 – 087/  8) جممــوف فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   - 1
004 ، 

 ، 277 – 276الفرقان بني أولياء الر ن وأولياء الشياان ص   - 2
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يريد الصالة شرعا  لسـن قـد يصـلم اإلنسـان  تعا فاهلل  ازرا ة الورعية قد يق  فيها المرا  وقد   يق 
 شرعا  ،  الصالةوقد ال يصلم مع أن اهلل قد أراد 

 اهلل    تخهص ازرا ة الورعية بما يحبه مك  .1
    يللم فيها وقاد المرا   :  ةانياً  .2

املــراد وال ختــتص مبــا محبــه اهلل ، بــل تســون فيمــا محبــه ومــا  وقــوفيلــزم فيهــا  ازرا ة ال انيااة علااى الع اام
 يسرهه ، 

}      ، شيئا  كونا  وجب تعا فإذا أراد اهلل  ازرا ة ال انية يللم فيها وقاد المرا إهنا أي :  قلنا .0

  . ( 28يس ) { ه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إنما إمر
 اهلل ويف غري ما محب ،  محبه، بل تسون فيما  أ  ازرا ة ال انية   تخهص فيما يحبه اهلل:  ةانيا .2
 ،هل أراد اهلل من الزا  أْن يز  ؟ نعم كونا  أراد ذلك : لو سئلت  وهلذا
 ازرا ة ال انية    شيٍء واق  فإننا نعلم أنه قد تعلق  به ف ل

  :ولنضرب لهذا أمثلة 
  أي ازرا تين ؟من  هرضي اهلل عن ميما  أبي ب رٍ :  أو ً 

    وكانيةمرا ة شرعية 
 ؟  بازرا ة الورعية أو بازرا ة ال انيةهل هو مراد  :  أبي لهب كفر

 ألنه واقع ووقوعه يدل على أنه مراد  كونا  ،  ال انية
 شرعاً ؟ لم ي ن مرا اً  لماكا

 وهو غري حمبوب إ  اهلل فهو مراد  كونا  ال شرعا  ،  السون، كل شمٍء يقع يف  ألنه غير محباب هلل
أْن  كونـا  تعا  يريد من أيب هلب أْن يؤمن يريد شرعا  ، لسن كونا  ال ، ألنــه لـو أراد   اهلل : ميما  أبي لهب
 يؤمن آلمن ، 

 : فيه تفصيل : أبي سفيا  كفر
 ،مراد كونا  ال شرعا   فيا  حال كفرلكفر أبي س

 غري مراٍد ال شرعا  وال كونا  هذا هو الواقع ،  مسالمه بعدوكفرل 
ً }  : قوله تعا  ) { فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا

 أي ازرا تين اذل ؟  من ، ( 181األنعام 
 ، ، اإلرادتان كونيتان  لإلسالمصار معناها أْن السافر يلزم أْن يشرح اهلل صدره أهنا شرعية :  قل  مكا
 .{ فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم } ألن 
 ، ( فمن محب اهلل أْن يهديه يشرح صدره لإلسالم )  :المعنى  وليم
 أْن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أْن يشرح صدر كل أحد ،  محبألن اهلل 
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 ازرا ة في اآلية كانية في الضملة األولى والثانية     مك
   وشرعيةازرا ة كانية  ( 82النساء ) { يريد هللا ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم } 

 إذن البيان كو  شرعم ، 
ب على يتو  أنْ ألن يريد  ازرا ة انا شرعية ( 83النساء ) { وهللا يريد أن يتوب عليكم }  :تعا   قوله

 ،اجلميع 
 ل ن ال يهاب عليهم أو   ؟ 
 كانت قدرية لتاب اهلل على كل الناس ،   لوهذا يرجع إ  مشيئته ، ألنه 

 ،  ازرا ة انا كانية ( 31هود ) { إن كان هللا يريد أن يغويكم } : قول هود 
 ال انية شاملة لما يحبه اهلل وما   يحبه   اذا واحد    ازرا ة .1
 نية   بد فيها من وقاد المرا    ال ا  ازرا ة .8

  : ازرا ة الورعية بخالف كلي
 املراد ،    منها وقوف  و  يللممبا محبه اهلل ،  تخهصاإلرادة الشرعية  فإن
ول نه ي راهاا باازرا ة  ال انيةمكا قلهم م  اهلل يريد المعاصي بازرا ة : مكا قال قا ل : مش ال  فيه

 ؟  مضبر ه ما ي راه ؟ ال اهلل الورعية   ف يف ي ا  في مل
 ليس مبج  ال شك ، :  الضااب

 كيف ي ا  في مل ه ما ي راه ؟   ل ن
فيسرهـه  إلـافيةيسرهـه يف ملسـه مـا ال يسون يف ملسه ما يسرهه كراهة مالقة ، لسنـه يسـون :  فالضااب

 من وجه ومحبه من وجه آخر ، 
 ( 32اإلسراء ) { ان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك ك} : كما قال تعا    م رواة   شي فالمعاصي

له حسمة عظيمة  آدمشرعا  حلسمة بالغة فإن وجود املعاصم يف بجل هلا لسنه قد يريدها كونا  مع كراهته 
الااعات ، املعاصم يسون  ا الفتنة ،  فضلمنـها ما ذكرناه يف الليلة املالية فإن املعاصم يتبني فيها 

اهلل ألنه لو كان اجملتمع كله ما يعصم اهلل لعد اإلنسان  أحد  هلل ما عصى ألنه لوال وجود من يعصم ا
 ال يعصم اهلل ، وحينئذٍ  شاذا  نفسه 
وهسـذا فـإذا َمـنَّ  أربعـةمث جتدون املعاصم تنتشر شيئا  فشـيئا  مـن شـخص إ  شخصـني إ  ثالثـة إ   ومن

 عظيما  ،  كسبا    وكسباهلل على العبد وجتنب هذه املعاصم استفاد ، استفاد 
 واجلهاد والص  وغيـر ذلك  املنسروفيه فوائد ذكرناها أيضا  مثل األمر باملعروف والنهم عن 
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بالغـة كمـا أن اإلنسـان  حلسمـةإن اهلل يريـد املعاصـم مـع كراهتـه هلـا :  ااب على اذا أْ  نقاالضال فصار
يسويـه ألهنـا تؤملـه لسـن يفعـل ذلـك وهو يسره أْن  بالناريأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويسويه 

 ،  املصاحلملا يرتتب عليه من 
****************** 

                  ر ماااا اضاااطرار  اغيااا مااان لربناااا – 21
                          ار  اماااااااااااام و  تاهاااااااااااالناااااااااااا فاف هامنااااااااااا                                                           

  
 شمٍء مرادا  له ، كلألن هذا من مقتضى ربوبيته أْن يسون  (  ربنال) أتى بقوله  ( :ا ربنل) :  قاله
من غري أن يضارنا حنـن  يعجلهذه زائدة لتوكيد النفم ، (  ما: )  (من غير ما اضطرار منه لنا ) :  قاله

 إ  ما نفعله ، 
 له ، إن اإلنسان جم  على عم:  يقالا يريد بذلي الر  على الضبرية الذين 

نفعل الااعـات باختيارنـا  حننإنه يريد من ذلك ولسن مل يضارنا إ  هذا ،  :رحمه اهلل يقال  فالم لف
كـذلك باختيارنـا ، وال نشـعر أن أحـدا  جي نـا عليهـا   املعاصـم، وال نشعر بأْن أحـدا  جي نـا عليهـا ، ونفعـل 

 ، كثريةواآليات يف هذا املعىن  
 :إرادٍة منه أي بأن فعل اإلنسان صادر  عن 

 ( . 118آل عمران ) { منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة } : كقوله تعا  
 . ( 838البقرة ) { وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللا } 
 ،  1 (بالنيات  األعمالإمنا ) 

 :اهلل االختيار تابع  ملشيئة  هذاواألدلة أكثر من حُتَْصر بأن فعل العبد صادر  باختياره لسن 
 . ( 32اإلنسان ) { وما تشاؤون إال أن يشاء هللا } : لقوله تعا  

 : وواقعيالدليل على أ  فعل ازنسا  اخهياري   اضطراري الدليل سمعي  مك 
    ، ( 118آل عمران ) { منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة } :  ياعامساال
 . ( 838البقرة ) { وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللا } 
 ،  (إمنا األعمال بالنيات ) 

    سمعيوما أشبه كلي اذا  ليل 
، محضـر إ   الـذجيـ ه عليه أحـدا  فإن كـل إنسـان يفعـل األفعـال وهـو ال يشـعر أن :  الدليل الااقعي أما

 ،الدرس باختياره يغيب عن الدرس باختياره 
 .بد بل يُرفع عنه وقع الفعل من غري اختيار مل يُنسب إ  الع إذاوهلذا 

 ح  الصغريعن النائم ح  يستيقجل ، وعن : رُف َع القلم عن ثالثة ) الصالة والسالم  عليهكما قال النيب 
  ، 1 (يبلغ ، وعن اجملنون ح  يفيق 

                                                

 ، (  0) أخرجه البخاري  - 1
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نُقرلِّبُهُْم }  :إ  أنفسهم بل نسبه إليه فقال  السه ومل ينسب اهلل عز وجل تقلب أصحاب  الكهف ) { ور

إرادة ، النائم ال إرادة له ، وهلذا ال يقع طالقه لو  منهمألنه ليس ، ( يتقلبون ) : مل يقل و  ، ( 12
 طَلَّْق ، 

وهـــو نــائم مث أصـــبح  يقولــهيــا فالنـــه أنــت  طـــالق  ثالثــا  بتاتـــا  ، : واحــد يف النـــوم يسلــم زوجتـــه  فرضااانا لااا
  تالق ، ، مل بتاتا  أبعدي عجل قد طلقتك ثالثا  : فجاءت زوجته إليه ، فقال 

  اذل قاعدة مضطر ة  ،  إرادةهذا النائم ال يُنسب فعله إليه ، ألنه وقع بغري  على كل حال
الغضـبان غضـبا  شـديدا   طَلَّـقَ السسران وهو سسران وهو ال يعم ما يقول فإن طالقه ال يقع ، لـو  قَ طَلَّ  لو

 ال ميلك نفسه فإن طالقه ال يقع ألنه بغري إرادة ، 
بااإرا ة منااا ةابااٌ   الواايءلااه شاارعاً فهبااين بهااذا أ  وقاااد  ء ب ياار مرا ة فإنااه   ح اامكااا  الوااي  فااإكا

 بالقرآ  والااق    
أن ينتصـر اإلنسـان هـذا  أجـلأي ال جتـادل ألن املـراء بغـري حـق ولسـن مـن  ( :فافهم و  تماار  ) :  قاله

ق فإن ذلك من اجلـدال املـأمور مياري إلثبات احل الذيمراء  حمرم ألنه جيادل بالباطل ليدحض به احلق أما 
 واهلل املوفق ،

****************** 
ااات   – 21                   للمااالى يعااذب الااارى  وج 

          جااارى جااارمٍ ر ماااا كناااٍب و  اغيااا مااان                                             
  

 : العربية الل ةمن جهة  مش الهذه فيها  ( :وج ات  للمالى يعذب ) :  قاله
ماا  أ  الحارف المصاادري   ( جاات للمااالى تعاذيب ) أي   قا مااٌة مقاام الفاعاال ( يعاذب )  أ ش وااي 

 ؟  اً كامنها   فهل يعهبر اذا ش محذوف
 ، أْ  يأحذف  الحرف المصدري ويأنصب  الفعل بعدل الوذوك
 ، هذا الشاذ (  يعذبَ وجاز ملو  ) : فيقال 
    2 (ي خير من أْ  ترال تسم  بالمعيد: ) قالهم : ومنه 
 ،( أْن تسمع : )  الهقدير، ( تسمع ) 

 تنصب واي محذوفة   ( أْ  ) فالوذوك انا كا  
لش محل المصدر فهذا   بأس  به  يأرف   أما أْ     الفعل ول نه ي ح 

  العربية وكثير  بالل ةفهذا جا ل وسا غ 
                                                                                                                                       

) وأ ـد (  2140) وابـن ماجـة  (  4398) حديا حسن غريب من هـذا الوجـه ، وأبـو داود : وقال (  0423) أخرجه الرتمذي  - 1
 ، 297وصححه العالمة األلبا  يف إرواء الغليل برقم (  2296) والدارمم (  943

 47ص ) ألمثـال للسالعـم ، نستة ا(  371/  0) ، املستقصى يف أمثال العرب للزخمشري (  205/  0) مجهرة األمثال للعسسري  - 2
 )، 
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 . ( 18الرعد ) { طمعاً هو الذي يريكم البرق خوفاً و} : قوله تعا   : ومنه

 ،( ومن آياته إراءتسم ال َق خوفا  وطمعا   ) أي إراءتسم { يريكم } 
 بالمصدر ومْ  لم ياجد فيه حرٌف مصدري و  بأس بذلي    الفعلفهنا يأ ول 

 م  الحذف فإنه   بأس به    يعملما  ام حرف المصدر لم 
  وسبي المصدر  و  حرف مصدر كثير 

أي سواء  عليهم ،  ( 2البقرة ) { سواٌء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم } :  أيضا  ا  قوله تع:  ومنه
 ،  عدمهإنذارهم أْم 

 هسذا شاذ أْم غري شاذ ؟  ( :وج ات  للمالى يعذبأ الارى ) :  قاله
 ،شاذ  (وج ات  للمالى يعذب  الارى )  ، غير شاك

 ذفه ، مع ح املصدريعذَب ، أعملنا حرف  :ألننا مكا قلنا 
ْلْه ، بل وال نقدره أيضا  ، ( يعذب )  :ومكا قلنا   مل يـُْعم 

 وهو اهلل عز وجل ،  ( :وجات للمالى )  قاله
  بالمعنى الخاش، ومو  املؤمنني  بالمعنى العام أحدواهلل سبحانه وتعا  مو  كل 

 ( . 11محمد )  {ذلك بأن هللا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ال مولى لهم } : قال تعا  
    الا ية الخاصة هذه هم
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ، ثم ُردُّوا إلى هللا موالهم الحق } : وجل  عزوقال اهلل 

 ،وهم كفار  ، ( 21 – 21األنعام ) { 
 هنا ، الا ية العامةولسن هذه 

 من أي الواليتني ؟  ( :وجات للمالى )  قاله
 ،  أحدمو  لسل   فيهالذي يسون اهلل  ية العامةالا 
 اخللق ،  ( :الارى )  قاله
 هنا زائدة ، ( ما ) أي من غري ذنب فـ  ( :من غير ما كنٍب )  قاله
ذنــٍب بــرتك واجــب أو  دونيعــجل وال إجــرام أي أن اهلل جيــوز أن يعــذب النــاس  ( :و  جاارٍم جاارى )  قالااه

 إجرام بفعل حمرم ، 
فإ  اهلل يضاات أْ  يعذباه ويخلادل    تافيْرنا أ  رجاًل م مناً تقيا  يقام الليل والنهار بطاعة اهلل ق دش  فإكا

 في النار   كيف كلي ؟ 
 : الم لف  قال

****************** 
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                   ه تعااالى يضماالانااامااا م ف اال – 22
                      أ لأ اْساااااااااااا  يأ  ه  اْعل اااااااااااا  فعااااااااااان  هاألنااااااااااا                                                             

  
 : بهعليلين  فا ع لشلْ 
 أن كل شمٍء من اهلل فهو مجيل ، :األول  ليلعاله

األنبياء ) { ال يسأل عما يفعل وهم يسألون } : كما قال تعا  ،  أن اهلل ال ُيْسَأُل عن فعله  :الثاني  الهعليل

83 ) . 
  منه باطل  : نقال  بل ضعيف  :   نقال هلذا القول كالمها باطل ،  والهعليل اذا القال ول ن

 :يف كتاب اهلل  ألنه مخالف للنص الصريح
 . ( 113هود ) { وما كان ربك ليهلك القرى بظلم  وأهلها مصلحون }  :قال تعا  

 . ( 118طه ) { ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلماً وال هضماً } : وقال تعا  
 . ( 11يونس ) { إن هللا ال يظلم الناس شيئاً } : وقال تعا  

 . ( 12فصلت ) { من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم  للعبيد } : وقال 

 واآليا  في اذا المعنى كثيرة   
لانص القارآ    ةام  لفااً مخام  من آمان واتقاى وماا  علاى كلاي جاات أْ  يعذباه اهلل صاار : قلنا  فإكا

 ال اذا الفعل جميل أو غير جميل ؟ 
   أن اهلل تعـــا  : ) تعـــا  ال يفعـــل إال اجلميـــل ويف احلـــديا القدســـم الصـــحيح  نهاســـبحواهلل  غيااار جميااال

بـأمر  القـائموال أحد يشك يف أن من عذب املايع  ، 1 ( حرمت الظلم على نفسم  يا عبادي إ:  قال
 ،  مجيل  مات ال أحد يشك يف أن هذا ظلم وأنه غري اهلل ليال  وهنارا  ح

 ،( ف ل ما منه تعالى يضمل : ) سقط الهعليل األول في قاله  مك 
  ،ليس على إطالقه ، فإن عقوبة املايع ليست مجيلة ، فال يصدق عليها هذا التعليل :  نقال اذا
 يفعل ، عماْسَأُل ه ال ُيْسَأُل ، صحيح هو ال يُ ليف أنه عن فع :الثاني  الهعليل
حـ  احنـرف ، ال ُيْسـَأُل  الرجلُيْسَأُل ملاذا هديَت هذا الرجل ح  استقام على أمر اهلل وألللَت هذا  فال

ْر لسن بعد  يوجـد السـبب املقتضـم للثـواب لـو أن اهلل عاقبـه لسـان  أنْ عن هذا ألن اهلل له حسمة فيما َقدَّ
 نعرف ،  ؟ ال بد أنْ  اهللملاذا يعاقبه : هناك سؤال 

ــْل إذا أردنــا  لهااذا أيضاااً يسااقط اااذا الهعلياال جنعلــه صــحيحا  أنــه ال ُيْســَأُل عــن فعلــه يف أجيــاد  أنْ ، ومُحَْم
 أو للثواب ،  للعذاباألسباب املقتضية 

 أليم الخلش كله مل اً هلل ؟ : قال قا ل  فإكا
 بلى ، :  فالضااب

                                                

 ، (  2577) أخرجه مسلم  - 1
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 ؟  يواءيفعل في مل ه ما  م  له أ ْ : كا  مل اً له أفال يم ن أْ  يقال   ومكا
 ،بلى 
 هو نفسه عز وجل أخ  بأنه ال ميسن أْن يظلم أحدا  ،  :نقال  ول ن
خ  اهلل عز  مبقتضىأْن يعذب طائع فيسون هذا الشمء أعجل تعذيب املايع يسون هذا ممتنعا   ميسنوال 

 ،العادلني  وأعدلوجل ومبقتضى أمسائه وصفاته وأنه عز وجل أحسم احلاكمني 
}    وأن  ( 12فصلت ) { من عمل صالحاً فلنفسه } ممتنعا  ألخبار اهلل أنه ال يظلم أحدا  وأن يسون فحينئٍذ 

 ،إ  غري ذلك من اآليات  ( 3الزلزلة ) { فمن يعمل مثقال ذرة  خيراً يره 
 ،ممتنع هلذا الوعيد وإال فمن املعلوم أن يفعل يف خلقه ما يشاء  فهو

 تعا  حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أْن يثيب املايع ، سبحانه و  نفسهلسن هو 
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوًء بجهالة  ثم تاب من بعده وأصلح فأنه }  :عز وجل  اهللقال 

 . ( 11األنعام ) { غفوٌر رحيم 
اات  للماالى يعاذب الاارى مان غيار ماا كناٍب و  جارٍم جارى  ): قال الم لف  صار  بااطالً  قاا ً  : (وج 

  ،للستاب والسنة خمالفا  ملا تقتضيه أمساء اهلل وصفاته  مخالفاً 
 ،بالنسبة هلذه املسألة  غير صحيحينفهما أيضا   الهعليال  المذكارا  وأما
 كل فعل من أفعال اهلل فهو مجيل ،   :مكا قال  ألنه
 تعذيب املايع ،  يفال مجيل :  قلنا
 ُيْسَأُل ،ه ال لهو عن فع:  قال ومكا
 ،أو العقاب  للثوابهذا يف منع السبب املقتضم :  نقال 

 ؟  فالنا  هديَت فالنا  وألللَت  مل َ يا رب : فإذا هدى شخصا  وألل شخصا  فإنه ال ُيْسَأُل ال يقال 
َد الضالل أو اهلدى فإنه ال بـد أْن يرتتـب عليهمـا مقتضـامها مـن ثـواٍب  إذالسن  اهلـدى وعقـاٍب يف  يفُوج 
 ضالل ،ال

****************** 
               ه مااااان فضاااااله نااااْب فإاث اااااايأ  فااااإ ْ  – 23

اااااااااااعاااااااااااي وم ْ                                                                          ْحض  عدلااااااااااهاذب ف ب م 
  

 َفْضُلُه ،  ع فذلكاملاي أثاب، إذا  صحيحيعجل يثيب املايع فإنه من فضله ، هذا  ( :فإْ  يأث ْب )  قاله
على نفسه ؟ إذا كـان  اهللهل أوجبه اهلل على نفسه أو ال ؟ إثابة املايع هل أوجبها  :اذا الفضل  ول ن

 اهلل أوجبها على نفسه هل ميسن أْن يتخل  هذا املوجب ؟ 
فضـله بـل إْن يُث ـْب فإنـه مـن  َصـَدْقتَ نعـم :  نقاال (فإْ  يأث ْب فإناه مان فضاله ) هذا قاله لو ،  يم ن  

لـع  إ  ألـعاف   احلسنة بعشر أمثاهلا إ  سبع مائـة ،هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل 
 فهو فضل اهلل عز وجل ،  زادكثرية فعشر األمثال ثابتة وما 
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 ،  ُنَسل مْ إْن يُث ْب فإنه من فضله ، ُنَسل ْم هلذا أو ال ؟  :نقال  مك 
وتعا  ، هو الذي  سبحانههو على نفسه إياه  بإجيابهبا  على اهلل ، هذا الفضل كان واج :ول ننا نقال 

على نفسه على نفسه أْن يثيب  أوجبأوجب على نفسه أْن يثيب املايع ، وإذا كان لسرمه عز وجل 
 املايع فإن هذا اإلجياب لن يتخل  ، 

 وحاشاه من ذلك لسان خُمْل فا  للميعاد ،  ختل ألنه لو 
} ،  ( 12فصلت ) { من عمل صالحاً فلنفسه } ،  ( 2آل عمران ) { خلف الميعاد الي} واهلل عز وجل 

 به ،  يوجد هذا الذي وعد اهلل  أنْ فال بد ، ( 3الزلزلة ) { فمن يعمل مثقال ذرة  خيراً يره 
 صحيح ، إذا عذب فبعدله ،  ( :ومْ  يعذب ف ب م ْحض  عدله ) :  قاله

 العذاب عدً  ؟  ي ا ل ن مهى 
َد سببه صار عدال  ، أما إذا مل يوجد فإنـه يسون ظلما  ، وأراد  إذا بقوله هذا احتجاجـا  لقولـه ،  املؤل ُوج 

 ويف احلقيقة أنه حجة  عليه ، 
َد سببه وإذا مل يوجد فإنه  :نقال  ألننا  بعدل ،  فليسالتعذيب يسون عدال  إذا ُوج 

كـذا فلـه اجلنـة مث قـام   عـلفو فعـل كـذا وفعـل كـذا مـن : إذا كـان اهلل عـز وجـل قـال  :مثاًل لذلي  ونضرب
 اإلنسان بفعله مث عاقبه اهلل بالنار هل هذا عدل ؟ 

 ،ليس هذا بعدل ، وإذا مل يسن عدال  :    كلنا يقال، ليس بعدل  ال
يصـح فيمـا إذا  وإمنـاال يصـح يف مثـل هـذه الصـورة ، ( : ومْ  يعذب ف ب م ْحض  عدلاه ) : الم لف  فقال

َب علــى املخالفــة إمــا بــرتك خــال  املس أو فعــل حمــرم حينئــٍذ يســون هــذا  واجــبلــ  فإنــه إذا خــال  وُعــذ 
إ  ثـام العـدل وثـام الفضـل السـيئة مبثلهـا ال تزيـد واحلسـنة  وانظـرواله عدال  ،  عدال  ، ويسون تعذيب اهلل

 ،  أمثاهلابعشر 
 أْ  ت ا  الحسنة بمثلها أو السيئة بعور أمثالها ؟  والعدل
حسنة أعايتك عشر فمقابل ذلك إذا فعلَت سيئة بعشر ، لسن مع هذا ليتبني فضل  فعلتَ ا كنت إذا إذ
يقبـل أن يغفـر  الإن اهلل  ، صارت احلسنة بعشر والسيئة بواحدة ومع ذلـك هـذه السـيئة قابلـة للمغفـرة اهلل

 ،ر ما دون ذلك ملن يشاء فأْن ُيْشَرَك به ويغ
 إلسقاط ؟قابل ل ااأما ةااب الحسنة فهل 

 ال غري قابل لإلسقاط ، إْن مل يزد مل ينقص ، 
 تمام فضل اهلل عل وجل    بهواذا أيضاً يظهر 

غـري قابلـٍة للـنقص بـل هـم باقيـة ، لسـن مـا زاد علـى  أمثاهلـاأن السيئة بسيئٍة قابلة للعفو ، واحلسـنة بعشـر 
 ،لع  إ  ألعاٍف كثرية  مائةالعشر ممسن إ  سبع 
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   صحيحغير قاله املؤل  ر ه اهلل من احلسم والتعليل كله  أن ما : فالحاصل
 أما الهعليل فها مضمل يحهاة ملى تفصيل   

 : يحهاة ملى تفصيل  : (ف ل ما منه تعالى يضمل ) : قاله 
 اهللال عــ، ال جيمــل إذا تضــمن نقصــا  بــل ال ميســن أْن يســون يعــجل فعــل مــن أف نقصــا  جيمــل إذا مل يتضــمن 

 غري مجيل ،   
 : فيه الهفصيل : ( ألنه عن ف ْعل ه    يأْسأ لأ ) : قاله 
 الضـالله ، سبب الثواب اهلداية وسـبب العقوبـة نالعقوبة أو الثواب ال ُيْسَأُل ع سببله الذي هو ععن ف

 هذا ال ُيْسَأُل عنه ، 
  ذلــك واهلل عــز وجــل قــد لــمن أن يســونالســؤال كيــ   دُ ر  لســن لــو أنــه عــذب مــن اهتــدى فهنــا قــد يَــ

 د د دإ،د (  

 وأنه ال يظلم أحدا  ، (  54فصت ) 
 إذا أثاب فهذا مبحض فضله ،  صحيحهذا  :( مْ  يأث ْب فبمحض فضله ) : قاله 
  :اذا فيه الهفصيل : ( مْ  يعذب ف ب م ْحض  عدله ) : قاله 

َْحض  عدله أمـا أْن ي فهذاإن  عذب من يستحق العذاب  عـذب مـن ال يسـتحق فهـذا غـري وارد إطالقـا  ، مب 
 أن هذا ظلم  يـُنَـزَُّه اهلل عنه ،  يعرفوكل أحد 

ْب فإنـه مـن فضـله ، سـواء  أثـاب املايـع علـى عملـه يُث ـ فـإنْ نعـم ، : ( فإْ  يأث ْب فإنه من فضاله ) : قاله 
 ، فإن عفوه عن اجملرم يعت  إثابة ،  اجملرمعن  ابالااعة أو عف
عــن اجملــرم فهــو بفضــله العفــو عــن اجملــرم حمتمــل إال إذا كــان اإلجــرام  اعفــعقوبــة إحســان ، وإذا ألن تــرك ال
 ،شركا  
فهو إذا  ( 12النساء ) { إن هللا ال يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }  :قوله تعا   : و ليله

 أثاب فإنه من فضله ، 
بالعفو عن العمل  يسونبالفعل الصاحل وقد لعمل الصاحل باجلزاء على االثواب قد يسون : وقلُت لسم 

 السمء ألن ترك العقوبة إحسان ، 
وجاات لاذي ) :  لقولـه مطلقااً إْن يعـذب : كـالم املؤلـ    خااار ( :ومْ  يعذب ف ب م ْحض  عدله ) :  قاله

   ( المالى أْ  يعذب الارى 
 ،  غير صحيحإن هذا الظاهر إْن كان مرادا  للمؤل  فهو  :نقال  ول ننا
 ، إْن يعذب على اإلساءة فبمحض العدل ،  اذا اا الصحيح، ( يعذب على اإلساءة  إنْ ) بل 
) { ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال مثلها وهم ال يُظلمون } ال يعذب على اإلساءة إال مبثل السيئة  ألنهنعم 

 مون ، يعجل لو جوزي باألكثر لسان ظلما  لسنهم ال يُظل : ( 122األنعام 
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إْن أراد بـه أْن  أمـاإْن أراد به مـن أسـاء ،  صحيحٌ : ( ومْ  يعذب ف ب م ْحض  عدله ) : قال الم لف  ك إ
 ، فليم بصحيحيعذب ح  من أحسن 

 واهلل عز وجل منزه عن الظلم ،  ظلما  ألنه لو عذب احملسن لسان هذا 
******************  

يضاااااااب علياااااااه فعااااااال  فلااااااام – 22
                                                             األصلح 

             حافلاااااااااح ماااااااان ييااااااااالح و االصاااااااا و  
  

 ،  1 الصالحأن يفعل األصلح وال جيب عليه أْن يفعل اهلل يعجل ال جيب على 
 : والمراتب أرب  

  صالح  .1
  وأصلح  .8
  وسيء  .3
 وأساأ    .1

 عز وجل ، ال ميسن أْن يفعل السمء وال ميسن أْن يفعل يفعله اهلل أنْ  ميسنفهذا ال  أما والسيء واألساأ
أن احلسمـة ثنـع أْن  إذْ ألن هذا نقص  يف اإلرادة أْن يفعل السمء واألسـوأ وألنـه منـاٍف للحسمـة ،  األسوأ

 يفعل الفاعل ما هو سمء أو أسوأ ، 
ااْدب والفساااق   : قااال قا اال  فااإ ْ  اا ماانم  ال ااالم اااذا منقااات بمااا يحصاال ماان الض  ْدب واااا الض 

  ؟ اهللالمهعلش بال ا  ومن الفساق المهعلش بالورد واذا حاصٌل بإرا ة 
 إن هذا سمء من وجه صاحل  من وجه ،  :فالضااب عن كلي أْ  نقال 

ظهر الفساد في } اخلصب  منهو نفسه السمء لسن اهلل يقدره ألمٍر أعظم وأْنفع للعباد :  مثالً  فالض ْدب

بقاء الناس على  ( 11الروم ) { ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون البر والبحر بما كسبت أيد
مفسدة اجَلْدب فإذا جاءت مفسدة اجلَْدب من  منفسوقهم وعتوهم ولالهلم مفسدة عظيمة أعظم 

 عظيما  ،   وجود اجَلْدب صالحا  صار صالحا   صارأجل استقامة الناس على دين اهلل 
إساءة ولسنه رجـاء مصـلحٍة  فالسميب مريض  مبرض ُيْشفى بالسم منه ، مث َكَويْـَتُه إذا كان عندك ص أرأيتَ 

أسـأَت التصـرف ، : فـإذا َكَويْـتَـُه مل يقـل النـاس  يقتلـهأعظم ، ألن السم ال يقتله واملرض الذي أصـابه رمبـا 
 أحسنَت ، : بل يقولون 

                                                

/  2) ومفتـاح دار السـعادة البـن القــيم  522والـرد علـى املناقيــني ص (  93 – 90/  8) جممـوف فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة   - 1
ال اهلل تعــا  للشـيخ الــدكتور حممـد بــن وكتــاب احلسمـة والتعليــل يف أفعـ(  333 – 332/  0) ولوامـع األنـوار البهيــة للسـفاريجل (  62 04

 ، 002ربيع بن هادي املدخلم حفظهما اهلل تعا  ص 
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ــُه قلــَت  يف الســوق ؟ وَكَويْـُتــَك مــن أجــل  تلعــبملــاذا  :وجــدَت َصــب يََّك يلعــب يف الســوق ، فأخذتــه وَكَويْـَت
ــارأنــك تلعــب ، هــذا ال جيــوز ألنــه ال يعــذب  ــا هــم الســبب بصــالحه قــد يُْســوى  بالن ــار ليســت هن ، والن

 من املرض ،  الشفاءويالع ، لسن السم سبب  يف 
 السـوق ومـا ال خيـرج إ  أنْ جاز السم لالستشفاء من املـرض ومْل جيـْز السـم مـن أجـل أْن يصـلم أْو  وهلذا

 أشبه ذلك ، 
 ،  ( الصالحفلم يضب عليه فعل األصلح و  ) : قال الم لف من هنا ننتقل إ   :كل حال   على

فياه سااء وفعال  وفعالفعل فيه صالح وفعل فياه أصالح وفعال لايم فياه صاالٌح و  أصالح فإذا كان 
 ،  1 ة أقسامس  خم فيه أساأ
 الم لاف جاا ل علاى اهلل ن ظ ار  فعل األساأ فإنه في وتعـا   اهلل عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه َففعل

 ، جائز على اهلل أْن يفعل األسوأ ، 
ــاٍف  األســوأ، ألن فعــل  ن ظ ااٌر خاااارهــذا أيضــا  فيــه َنظَــْر ،  كااالم الم لااف ولســن مــع إمســان الصــالح من

ف مـا ظـن خالف كـذا ولسـن األمـر خـال األصلحللحسمة لسن قد خيائ اإلنسان يف الفهم ، فيظن أن 
 ،وليس كذلك ، لسن لو كان األسوأ حقيقة  وتقديرا  وتصورا   األسوأ، فيظن اهلل تعا  يف هذه احلال فعل 

وتعــا  حســيم ، ال ميســن أْن  ســبحانهإن اهلل ال ميســن أْن يفعلــه ألنــه منــاٍف للحسمــة واهلل  :نقااال  فإننااا
أي علـى اهلل فعـل األصـلح وال  (فلام يضاب علياه  ): قالاه ،  بغـريهيفعل إال ما فيه اخلـري إمـا بذاتـه وإمـا 

 الصالح ، 
 سوء ،  والاألصلح والصالح واألسوأ والسمء وما ال صالح فيه  ( :ويح من لم يفلح ) :  قاله

 األقسام مخسة ،
 والصالح أيهما أعلى ؟ األصلح   السيء واألساأ أيهما أ نى ؟  األصلح
ما شاء كما قال  يفعل، هلل عز وجل أْن  هاي الطرفين  ما   صالح فيه و  ساء اذا مس األساأ
وكماله ، فال بد أْن  حسمتهلسن ما كان من مقتضى ،  ( 83إبراهيم ) { ويفعل هللا ما يشاء }  : تعا 

 ،  مستحيليسون وما خال  مقتضى احلسمة والسمال ، فإنه 
 تعذيب المطي  اذا مسهحيل لماكا ؟ :  فمثالً 
لسان فيه إخـالف  لوعـده واهلل  احملسنيُثاب احملسن على إحسانه وألنه لو عذب  مقتضى احلسمة أنْ  ألن

ولـيس كاذبـا  سـبحانه ، بـل الصـادق  عـاجزا  ألنـه لـيس ،  ( 2آل عمذران ) { ال يخلف الميعاد } عز وجل 
 القادر فال خيل  امليعاد ، 

                                                

 .قبل قليل أن املراتب أربعة ، وهنا ذكرها مخس ر ه اهلل تعا   الشيخ ذكر - 1
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احلسمـة والسمـال ألنــه  قتضـىمب هـذا الـذي عمـل صــاحلا  ، جيازيـه اهلل تعـا  باألصـلح وجوبــا  :  نقاال مك 
 وعد عز جل بأنه يثيب الاائع ، 

 أو بإيضابه اا على نفسه ؟  بإيضابنافيضب عليه 
 بإجيابه هو على نفسه ، 

 الض ْدب الذي يصيب الناس صالح ؟ : لا قال قا ل 
، هـو غـري  باجلَـدْ ومنـه  ( 11الذروم ) { ظهر الفساد في البذر والبحذر } شك هو يف احلقيقة غري صالح  ال

 . ( 11الروم ) { لعلهم يرجعون } :  بدليلصالح يف حد ذاته لسنه صالح  لغريه 
علاى اهلل فعال  يضابال يضب علاى اهلل فعال األصالح أو   يضاب ؟ واال : اخهلف العلماء  ولهذا

 الصالح أو   ؟ 
 وهذا نقص ،  عن النقص منزه  إنه ميتنع عليه عز وجل فعل األسوأ وفعل السمء ألنه  :نقال  نحن
 ما ليس فيه صالح وال سوء أيضاَ منزه عنه ، ملاذا ؟  فعل
 واألصلح ،  الصالحمثل هذا الفعل َسَفْه ولعب ، واهلل تعا  منزه عن ذلك ، بقم عندنا  ألن

 ما ميلا  الصالح واألصلح ؟  ول ن
فإنـه عـز وجـل  الااقا  لمقصاا اومْ  كا  فرمبا نتوهم أن اهلل تعا  فعل األسوأ أو السمء  كا  عقالنا  م ْ 

 إذا كان صالح وأصلح فإنه يفعل األصلح ،  أنهال يفعل إال الصالح أو األصلح ، بل مقتضى السمال 
ْلاشأ مبلايم    و ر    مْ  قلهم منه يضب علياه فعال األصالح أو الصاالح   : مكا قال قا ل  مثالً  علاي م خ 

قلاهم مناه  فاإ ْ  واهلل تعاالى قاد خلقاه   لهامأصالح لا س ل م  الناس مان مبلايم ل ااناا فاي خيار   وكاا  
 نقال ؟  فماكايضب عليه فعل األصلح انهقض علي م بخ ْلش  مبليم   

ْر :  نقال َيـْ أصلح ألن الناس كانوا علـى  هذانعم ، َخْلُق إبليس ال شك أنه شر لسن وجود شر  ُيصارف خب 
الصادق ، ألنـه لـيس هنـاك سـبيل إ  أْن يسـون  غريطريقٍة واحدة ، ال أحد يضلهم مل يتبني الصادق من 

نفس أمَّارة بالسوء ما كان فيه طريق لإلنسان فيسون فـاجرا  حـ  يـُْعـَرْف  والفاجرا  ألنه مل لو يوجد إبليس 
 من سوء ن ي ت ه  ، ن ي ت ه  حسن 

 لماكا ؟   مك  أْ  يأْخل ش  مبليم الح مة واألصلح أْ  يأْخل ش  مبليم  فالح مة
إال بوجـود إبلـيس والشـر والـنفس  هلـواهال ميسن امتحان العبد ومعرفـة كونـه عبـدا  خالصـا  هلل أو عابـدا   ألنه

 األمَّارة بالسوء ،
 ،  اذا ليم صالحاً في نفسه و  أصلح في نفسه ول ن ل يرل مك 

 فساد للناس تعال مصاحل هالك مواشم ورمبا هالك أنفس أيضا  ، ، شك أنه فساد  الاجَلْدْب 
ُر اجَلْدْب ،  عزواهلل   وجل يـَُقد 
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 ؟  الصالحكيف يسهقيم م  اذا قالي م  اهلل   يفعل م  األصلح أو : قال قا ل  مكا
 هذا صالح  لغريه ، :  نقال

َ احلسمة منه فقال  . ( 11الروم ) { لعلهم يرجعون }  : ألن اهلل بـَنيَّ
َط هلقد ولو بقم الناس  ولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا }  : تعا ا قال اهلل م الرزق ، لسان األمر كمُبس 

ر  ما يشاء  ل بيقردر  . ( 83الشورى ) { في األرض ولكنَّ هللار يُنزِّ
درهـم لـذهب  ألـ بإنسان أراد أْن يعام شخصا  أل  درهم ، لسن يعلـم لـو أنـه أعاـاه  :مثاًل  ونضرب

يف بعـض األيـام مينعـه ويســون يف  ورمبـايـوٍم درمهــا   يشـرتي  ـا أشـياء ال تنفعـه ويتمـرد  ــا ، لسـن يعايـه كـل
 ال يعايه إال درمها  ورمبا منعه بعض األحيان ،  كانذلك صالح أو أصلح له ، فالرجل الثا  الذي  

من إصالح الرجل األول الذي أعااه أل  درهم وذهب ينفقهـا يف  أحسنإن إصالحه للُمْعَاى :  نقال
 ٍء فيها لرر ،يف أشيا أوأشياء ليس فيها نفع 

   أ  اذل المسألة فيها نلاد طايل بين أال السنة وأال ا عهلال  والحاصل
 أن اهلل جيب عليه أْن يفعل األصلح والصالح ،   : يرو  المعهللة
 ال جيب ، :  السنة يقالا  وأال

 ،  كمالهإن اهلل تعا  يفعل ما كان من مقتضى   :واا أْ  نقال : الهفصيل :  والصحيح
  ن الميلا  في األصلح أو عدمه ليس  عقالنا كما تقاله المعهللة ول 

وجال  عالاذا الفعال الاذي أجارال اهلل أ  ل صلح والصالح اا الااق  الذي يهبين به  الميلا ول ن 
 اا األصلح   

ً ويذيق بعضك}  يرعا م بأس قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شي

العذاب من فوقنا أو من حتت  ،كل هذه يف ظاهرها مفاسد ومساوا ،  ( 21األنعام ) { بعض 
يرعاً ويذيق بعضكم بأس } براكني ،  زالزلمن السماء ، من حتتنا صاحب أرجلنا ، من فوقنا  أو يلبسكم شي

 يعجل قتال فيما بينهم ،  ( 21األنعام ) { بعض 
إليه ح  نتقم  ونرجعها مصلحة عظيمة من أجل أْن نتوب إ  اهلل هذه يف ظاهرها سيئة ولسن في كل

 :هذه العقوبات على أْن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 .( أعوذ بوجهك : ) { أو من تحت أرجلكم }  : األولقال يف 
 وهلذا َوقَـَعْت يف األمة ، ،  1 (هذه أهون أو أيسر : ) قال  الثانية ويف

 مة ، يف األ َوقَـَعتْ  الثالثة
يوجد يف أجزاء من األرض زالزل أو ما  ورمباأما األول والثا  فلم تقع يف األمة على سبيل العموم ، 

 أشبه ذلك لسنها ليست عامة واهلل أعلم ، 
                                                

 ، (  4352) أخرجه البخاري  - 1
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             ب علياااااه فعااااال األصااااالح اضااااااي فلااااام
             حافلاااااااااح ماااااااان ييااااااااالح و االصاااااااا و                                                  

  
أال السنة من جهة وخالف المعهللة من جهة  عليهموى على ما موى سبق لنا أن املؤل  ر ه اهلل 

 أخرى   
 الصالح جبانب الفساد ،   وفعلاهلل فعل األصلح جبانب الصالح ،  ىإنه جيب عل:  يقالا  المعهللة
 ،  بالعقليُناُط  إنه إْن كان املراد بالصالح والفساد واألصلح ما:  قلنا ول ننا
ــا تقصــر عــن إدراك الصــالح والفســاد ، قــد  المعهللااة خطااأ فقااال هــذا الشــمء  نظــن، وذلــك ألن عقولن

 فسادا  ويسون صالحا  ، وقد نظنه صالحا  ويسون فسادا  ، 
فإْن هذا هو ما تقتضيه  سيئا  أرادوا باألصلح ما تقتضيه حسمة اهلل عز وجل ، وإْن كان بالنسبة لنا  وإن
وهللا ال }     :، كي  يفعل ذلك وهو يقول  فسادا  ة اهلل عز وجل ، ألن اهلل ال يفعل شيئا  يسون حسم

فسادا  وهو صالح ، كخلق إبليس  الشمءولسننا حنن قد نظن هذا ،  ( 821البقرة ) { يحب الفساد 
 مثال  ،
إنه جيـب علـى  ولسمقخلق إبليس فساد فهذا ينقض عليسم :  يقال أال السنة للمعهللة،  مبليم خلش

 اهلل فعل األصلح ، 
 جيب على اهلل فعل األصلح ، :  يقالا  المعهللة

 ال جيب ، :  يقالا كما قال املؤل    السنة أال
 حنن نريد أْن نـَُفص ْل كما َفصَّْلنا باألمس ،  لسن
 إنه فساد وشر ، :  مبليم يقال أال السنة للمعهللة خلش

 هلل فعل األصلح أو الصالح ، فسي  يتفق قولسم مع خلق إبليس ؟ على ا جيبإنه :  وأنهم تقالا 
من وجٍه آخر ، لوال  خريإن خلق إبليس شر  من وجه ، :  يم ن الضااب عن اذا   بأْ  يقال:  نقال

َد السفر وال الفسوق والعصيان ، ووجود  والفسوق والعصيان هو مقتضى  السفرخلق إبليس ما ُوج 
لو شاء ربك لجعل الناس أمةً } : اهلل تعا   قالبه تتم كلمته ويصدق وعده حسمة اهلل عز وجل الذي 

نَّةي والناس  واحدةً وال يزالون مختلفين ، إال من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمألنَّ جهنم من الجي

 ،  ( 558  55ود  )  ( 112 – 112هود ) { أجمعين 
 تهم كلمة اهلل ب م    النار ؟ الناس كلهم على الصالح   ال  كا  لا
، ألن ذلــك ُمَقَتضــى  مصـلحةجيــاده إ، إذن فوجـود إبلــيس وإْن كــان فيـه الشــر والفســاد ، لسـن خلقــه و  ال

  احلسمة الذي يتم به غايات  أرادها اهلل عز وجل ،
***************** 

               مان شااء اادال يههادي ف ل – 22
               ٍد يعهاااااادياعباااااا اللامضاااااار ْ  ايأاااااا وم ْ                                                    
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املهتدي ، ومن يضلل فال  فهومن يـَْهد  اهلل ) :  اذا البي  يوهد له قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
 ،  1 (هادي له 

 ( 13الكهف ) { مرشدا  من يهدي هللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً } :  بل يوهد له قاله تعالى

. 
 ،سبب اهلداية وسبب اإللالل ، سببه من العبد  ولسن

 . ( 13محمد ) { والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم }  : ألن اهلل تعا  يقول
 اهلدى هداه ،  وطلبهفإذا علم اهلل من العبد أن نيته اهلدى 
 . ( 1الصف ) { زاغوا أزاغ هللا قلوبهم فلما } : وإذا زاغ القلب أزاغه اهلل كما قال تعا  

فون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما }  : وقال تعا  فبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرِّ

روا به   . ( 13المائدة ) { ُذكِّ
علم أن هذا كما أنه إذا   َهداهْ اإللالل سببه من العبد لو علم اهلل من العبد أنه أهل  للهداية  فسبب

 العبد أهل  للرسالة أرسله قبل َخْتم  النبوة ، 
 .  ( 181األنعام ) { هللا أعلم حيث رسالته } : اهلل تعا   قال

                                                

 ،(  867) أخرجه مسلم   - 1
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 والمناقوة  األسئلة
 خالف له حجل  من النظر إال              وليس كل خالٍف جاء معت ا                               -

غـري معتـ  ، اخلـالف  فهـوالنظر فهو معتـ  فمـا خـال  إمجـاف السـل  مـثال   إذا كان له حجل من اخلالف
 ، معت غري املعت  معناه أال ننظر فيه إطالقا  ألنه غري 

وال بد من عـذاب  موجودةليس يف صلب العقيدة ، كلهم يؤمنون بأن النار  1 الخالف في فناء النار -
 ؟ هل تبقى أو ال تبقى  ل ن الخالففيها 
 ؟ ، 2 رأى ربه لسن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهسذا الرسوليؤمنون أن كلهم 
بـد أن يسـون فيهـا شـك  الإذا شك اإلنسان يف وجود اهلل فهو كافر ، لسن املسائل اليت فيها اخلـالف  -

 ني عند آخرين ،ق، لسن قد يسون فيها شك عند بعض الناس وي
 ،  ال تلحق باملسائل السابقة مسألة نفي الصفا   -

 ،أو إثبات الصفات عن طريق العقل ختتل  عن املسائل السابقة  للصفاتنفم املعتزلة :  فمثالً 
 :  ألمرينواي طريقة من رة 

  لمخالفهها لطريقة السلف :  أو ً 
 عقب    ىأ  اذل تنقض العقيدة رأساً عل:  ةانياً 
أو بعينـه هذه  بفؤادههل رآه : ليس هناك صفات أو نقول : هناك صفات إطالقا  فرق عندما نقول  ليس

 ،     فقطهذه املسألة  صفةمسألة رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم مسألة جزئية مث خالف يف 
ــو كــان شــمء مــع اهلل لــزم أْن يســون مثــل اهلل لفــجل احلــديا  - يف بعــض ،  3 ( معــهومل يســن شــمء : ) ل

 ،  5 (شمء  قبلكأنت األول فليس )  :كما جاء يف احلديا ،   4 (ومل يسن شمء قبله ) : األلفا  
هو املفعول واملفعـول ال بـد  الشمءال تنايف يعجل ال شمء قبل اهلل وال شمء مقارن هلل ألن  وعلى اللفظين

 أن يسون بعد الفاعل كما قررنا ،
 أفعال اهلل   نهاية لها ول ننا   نعلم كل أفعال اهلل   -
 ،  أبدا  هناك من املخلوقات يسون أزليا   ، ليس ليم في الاجا  م  خالش ومخلاق -

    الفالسفةقدمه م  بولم يقل أحٌد ما من خملوق إال وهو حادث بعد أْن مل يسن ، 
                                                

 ،  40والنار وبيان األقوال يف ذلك ص  انظر رسالة الرد على من قال بفناء اجلنة - 1
 ،  331 – 329الرد على البسري ص  - 2
 . 033شرح العقيدة الاحاوية بتحقيق العالمة األلبا  ص  - 3
 521/  5( )  273/  2) وانظر كالم شيخ اإلسالم ابن تيميـة علـى هـذا احلـديا يف جممـوف الفتـاوى (  6982) أخرجه البخاري  - 4
وبيــــــــــــان تلبيــــــــــــيس (  209 – 200 – 1 20/  08( )  037 – 036/  06( )  506،  084/  8( )  550 / 6( )  520 –

 ،(  589/  0) اجلهمية 
 ،(  2703) أخرجه مسلم  - 5
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 ،  1 بقدم العامل وأن العامل مل يـََزْل وال يزول قالااالذين  الفالسفة
 إن املادة ال تفىن كما أهنا ليست حادثة ، :  يقالا وهلذا 

   2   من ا عى أ  م  اهلل شري اً في الاجا  فها مورك الملةشرك مخرة عن واذا   شي أنه 
بعاض صافاته فلاا    ملاىم  اهلل سبحانه وتعاالى قاد يحهااة : مكا قال قا ل أحسن اهلل إليك :  س الال

  كالم اهلل سبحاناه وتعالى لما فهم الناس مرا ل ؟
 ،  إذن من الذي يصلح ؟ من الذي انتفع ؟ الناس:  الضااب

 محتاجه اهلل يعجل لو كفر الناس كلهم ، محتاج اهلل إ  إمياهنم ؟  ما
العبـاد ، لسـن هـو حاجـة بـل  ملصـلحةمحتاج ما فيه حاجة هلل ال تتصور هـذا ، إمنـا يفعلـه اهلل عـز وجـل  ما

 لرورة إ  العباد ،
 إذا نُف َخ يف الصور عادت األرواح إ  أجسادها ، واحلم ُيْصَعْق ميوت ، -
 ؟ (    سمح اهلل) قول بعض الناس :  س الال

) :  علـى الشـمء ولسـن قـل  يُْسـرَهْ تشـعر بأنــه (    سامح اهلل) واهلل ما أرى هذا ، ألن كلمة :  الضااب
 تسأل اهلل أال يـَُقّدَر هذا الشمء ،  يعجل(    ق د ر  اهلل) ال بأس ، (    ق د ر  اهلل كلي

ق ْل ملى مثاال) :  قالهم - ( ملى مثاال األخيار ) : هذا حرام أنك تقوله ألنك إذا قلت  (األخير  ياأناْ
{ ألهاكم التكاثر ، حتى زرتم المقابر }  األخريلزم من ذلك أال يسون بعا ، ألن القبور ليست هم املثوى 

 ،( واهلل ما الزائر مبقيم : ) قال  اآليةمسع أعرايب  رجال  يقرأ هذه  ( 8 – 1التكاثر ) 
أل  الناار السفـار يف النـار  وأرواحاملؤمنني يف اجلنة وأرواح الشهداء يف قناديل معلقة حتت العرش أرواح  -

 والضنة ماجا تا  اآل    
 اذا البرتخ   ( بين الحياة الدنيا والحياة اآلخرة  الفاصل) معنال : البرتخ  -

 ، (  الويء الفاصل) معناه  البرتخما هو اسم مسان  البرتخ
 اآل  األرواح ماجا ة في الضنة اآل     رواح ماجا ة في الضنة اآل  اآل  األ -
 الذين يف الق  ما تسون األرواح معهم ؟ :  س الال
  ،  ما تسون معهم ، لسن تعاد إليهم عند الفتنة فتنة الق:  اابضال
يف  يتالواحلور يدخل فيها الولدان :  قال السلف،  ( 23النمل ) { إال من شاء هللا } : قوله تعا   -

 اجلنة ممن استثجل واملالئسة أيضا  ، 

                                                

 ، 63انظر رد شيخ اإلسالم ابن تيمية على من قال بقدم العامل يف كتابه الرد على البسري ص  - 1
ـــاء واحلسمـــاء البـــن جلجـــل انظـــر يف الفلســـفة والفالســـفة ، طبقـــا - 2 ـــيس اجلهميـــة (  06ص ) ت األطب ، جـــامع (  54/  2) ، بيـــان تلب

 ،(  414/  7) ، دائرة معارف القرن العشرين لوجدي (  679ـ 678ص ) العلوم أل د نسري 
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 :صفا  اهلل ليس  بمخلاقة  -
 ،الصفات تابعة للموصوف ، فاملوصوف هو اخلالق وليس مبخلوق :  أو ً 

 مبخلوقة ،  ليستإذن صفاته 
 مــن املوصــوف وليســت بائنــة  أن املخلــوق شــمء بــائن  عــن اخلــالق منفصــال  عنــه والصــفات ليســت :  ةانياااً 

 منفصلة عنه ،
 ( : ضل من أةنى عليها بالقدم ) قاله  -

وأ  اااذل المخلاقااا  الهااي نوااااد اااي ،  قديمااة الناااد وأناااهاقااالاا بقاادم المخلاقااا  يشــري إ  مــن 
  أتلية أبدية 

 ،أن املادة ليست حادثة وأهنا ال تفىن :  جملة ما يهفرد على اذا منولهذا عندام 
 شرحنا ،  كما واذا قاٌل باطل

 يأاص فأ قا ل كيف تصفا  اهلل با خهيار ؟ ال جاء في النص ما يدل على أ  اهلل قال لا  -
 . ( 22القصص ) { وربك يخلق ما يشاء ويختار } : قال تعا   با خهيار ؟

 عنها ،  االستغناءأن احلاجة ميسن االستغناء عنها والضرورة ال ميسن  : بين الحاجة وا ضطرار الفرق
بـََهْم وهـو غـري ظـامٍل  اهللإن : )  ما جـاء يف احلـديا خار على بايل - لـو عـذب أهـل مساواتـه وأرلـه َلَعـذَّ
 عن هذا احلديا ؟  جنيبفسي  ،  1 (هلم 

 :نقال من أوجه : عنه  الضااب
 ناالب بصحته ،  : أو ً 
غـري ظلـم ، أي إيـاهم يف  تعذيبـهإن اهلل لو عذب أهل مساواته وأرله لسان : فإذا صح كان املعىن  : ةانياً 

 لسان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو املعصية ،
بـََهْم وهو غـري ظـامٍل هلـم وذلـك بـأْن  : ةالثاً  إحسـانه بإحسـاهنم فإنـه إذا قابـل إحسـانه  يقابـللو عذ م َلَعذَّ

 ، بشمءبإحساهنم لصار إحساهنم ليس 
 باب املقابلة ،  منأي ،  2 (لن يدخل أحد  اجلنة بعمله : ) وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم 

 علينا ،  َديْنا  لو أن اهلل حاسبنا على وجه املناقشة لسان ف ْعلُنا للخريات  ألننا
 ألنه هو الذي منَّ علينا بذلك ، 

 أو من هذا الوجه ، لسان عذبنا وهو غري ظامٍل لنا ،  احلالوحينئٍذ لو عذبنا يف هذه 
 ل  مش افال ي ا  في اذا   اذا مكا صح الحديث 

                                                

 ، (  045)  وصححه العالمة األلبا  يف ظالل اجلنة(  20010) وأ د (  77) وابن ماجة (  4699) أخرجه أبو داود  -  1
 ( .  2806) أخرجه مسلم  -  2
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 فصل
 في ال الم على الرتق 

                اللامااااا ينفاااا  ماااان حاااا والاااارتق – 32
ااااااااضااااااادل ف   أو                                                       ااااااااْل عااااااان المأ احأ              ال  اح 

  
 ق العباد ، يرز  الذيمبعىن العااء ، واهلل سبحانه وتعا  هو الرزاق ، وهو  ( :الرتق ) :  قاله
 الرتق شامل للحالل والحرام   أو اا خاٌش بالحالل ؟ فهل
 : الرتق ناعا  :  نقال
 رتق ما يقام به البد     .1
 ورتق ما يقام به الدين    .8
واإلنسان ، هذا عام  البهائماحلالل واحلرام ويشمل رزق  يوملفشامل  عام ،  رتق ما يقام به البد  أما

ال يأكـل اخلنزيـر وامليتـة فهـو رزق ، لــو  الرجـلهـذا عـام ، حـ  لـو فُـر ض أن  نوهـو الـذي مـا يقـوم بـه البـد
 بالغش واخليانة فهو رزق ،  يسونوما  فرض أنه ال يأكل إال الربا

احلـرام وإْن قـام بـه البـدن  رزقبـالرزق احلـالل ، ألن  خااشٌ ، فهـذا  رتق ما يقام باه الادين: الثاني  الناد
 لسن ينقص به الدين ، 

بـه البـدن ، فهـذا  يقـوميريـد بـه الـرزق الـذي  ( : والرتق ما ينف  مان حاالل أو ضادل) : م لف ال فقال
 عام للحالل واحلرام والناطق والبهيم وكل شمء ، 

****************** 
                     ش  اخلااااااااااااراتق كااااااااااال ال هاألنااااااااااا – 31

                      ر رتق  ا ياااااااااااااااٌق باخلااااااااااااام ولاااااااااااايم                                                             
  

قسـم كبـري  مـن  خلـرجإن الرزق خـاص  بـاحلالل :  ولا قلنا:  (ألنه راتق كل الخلش ) : علل الم لف  مث
 اخللق عن َكْون  اهلل يرزقهم ، 

 ،إن الرزق هو احلالل فقط وأما احلرام فليس برزق :  قلنا لا
} اخللق ، فـ  كلريا  من اخللق عن َكْون  اهلل تعا  رازقهم ، مع أن اهلل رازق  خيرج كث : القالل ا  اذا 

 . ( 2هود ) { وما من دابة في األرض إال على هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلٌّ في كتاب  مبين 

الـرزق احلــالل  إمنـا يالـب أناللهـم ارزقـجل ، فـال ريـب : إذا كـان الـرزق مالوبـا  مـن العبـد كقـول العبــد  أمـا
أن اهلل يرزقه ال خيار بباله أنه يريد احلالل واحلرام  اهللالذي به قوام الدين ، وال خيار ببال أي إنسان دعا 

 الرزق احلالل ،  يريد، أبدا  إمنا 
 ؟(  طيباً اللهم ارتقني رتقاً حالً  : ) أليم ازنسا  يقال : قد يقال قا ل  ل ن

 ذلك من باب التأكيد ،  بلى ، ولسنه يقول:  فالضااب
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لَّـْه عالنيتـه وسـره )  :يقال القا ل  كما مـع أنـه يغـجل عـن ،  1 (وآخـره  وأولـهاللهم اغفر ذنيب كله د قَّـُه وج 
علـى اهلل  ومن باب ازلحااح،  باب الهأكيد منلسن يقول هذا ، ( اللهم اغفر ذنيب : ) ذلك أْن يقول 

الدعاء ، ومن باب كثرة مناجاة اهلل عز وجل ألن اإلنسان احملب  يف امللحنييف الدعاء ، واهلل تعا  محب 
 أْن يسثر مناجاته ، ألن احلبيب محب طول املناجاة مع حبيبه ،  محبهلل 
 : الرتق ينقسم ملى قسمين  مك 
 ما يقام به البد     .1
 وما يقام به الدين    .8

 بهيم ، عام يشمل احلالل واحلرام ورزق الناطق وال يقام به البد  فالذي
 يقوم به الدين ،  مماخاص  بالرزق احلالل ومنه رزق العلم واإلميان ، هذا  يقام به الدين والذي
السـؤال ، ألنـجل ال أظـن أن  بقرينـةالرزق املالوب الذي يالبه العبد من اهلل فهو خيتص بالرزق احلالل  أما

 منا الرزق احلالل ، أبدا  ، وإ كانأحدا  من املؤمنني يسأل اهلل رزقا  على أي وجٍه  
 ،  وهذاجيوز هذا (  ر ْتق  ) أو (  ر ْتق  )  ( :وليم مخلاٌق ب ير رتق  ) :  قاله
 بالسسر هو املرزوق ، ( :  الر ْتق  )  بالفتح هو الفعل ، و:  (الرشْتقأ ) ـ ف
خلقه ثم هدى  الذي أعطى كل شيء  } ، كل املخلوقات رزقها اهلل عز وجل  ياجد مخلاق ب ير ر ْتق أبداً   

 ( . 12طه ) { 
****************** 

                 مأْ  ب ق ْهل اااه  مااان البواااراي ااا ومااان – 38
                       دراقااااااااااااافبالقضااااااااااااء وال رلايااااااااااااغ أو                                                      

  
يعــجل مــن ميــوت مــن البشــر  ،(  ماان) بيــان  لـــ  (لبواار ماان ا) :  (وماان ي مأااْ  ب ق ْهل ااه  ماان البواار ) :  قالااه

 بالقتل فبالقضاء والقدر ، 
من مَيُْت مـن البشـر ) :  املعىنأْن تسون عائدة  إ  البشر ، فيسون  يحهمل( غري )  ( :أو غيرل ) :  قاله

 على القتل ،  عائدةأْن تسون  ويحهمل، ( بقتله من البشر وغري البشر 
ُــْت بق:  أيْ  ــا  تلــه مــن البشــر أو بغــري قتلــه بــل ميــوت ومــن مَي ــا  فبالقضــاء والقــدر ، واللفــجل الــذي  موت طبيعي

 .يتنافيان فيسون شامال   الواملعنيان صحيح محتمل هذين املعنيني 
 غريهم بالقتل فبالقضاء والقدر ،  أومن ميت بقتٍل أو بغري قتل ومن ميت من البشر :  يعني
 من ؟  قضاء

 ه ، قضاء اهلل عز وجل وقدر 
  والقدر بمعنًى واحد مْ  انفر  أحداما عن اآلخر  القضاء

                                                

 ، (  483) أخرجه مسلم  -  1
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رَُه اهلل يف األزل  القاادرويســون  عنااد ا جهماااد ويخهلااف بــه فعــال  ، هــذا يســون  َحَســمَ مــا  والقضاااءمــا قَــدَّ
 عند االجتماف ،

    1 اً جميع للمعنيينوحدل   فها شامٌل ( قدر اهلل ) وحدل   أو قيل ( قضاء اهلل : ) مكا قيل  أما
****************** 

        يا فأْ  مان رتقاه و  األجال ولم – 33
          ل الضااالل والخطاالافاادد أااا شاايءٌ                                            

  
 اهلل له شيء    كهبهلم يا فأْ  من رتقه الذي ق دشر لأ اهلل شيء   و  من أجله الذي  

 ( 31األعراف ) { ولكلِّ أمةٌ أجل فإذا أجلهم ال يستأخرون ساعةً وال يستقدمون }  :قوله تعا   :اذا  و ليل

ال يبقى من  ، (وأجلها  رزقهاإنه لن ثوت نفس  ح  تستسمل ) : ، وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 
يـُْقَتْل  فإذا كان كذلك علمنا بأن الذي ينتهماألجل وال حلظة وال من الرزق وال حبة ، كلها يستسملها 

 قد استسمل رزقه ، يسونيسون قد مات بأجله ، والذي يـُْقَتْل 
الغـداء مـن الـرزق  فاتـهإن هـذا الرجـل  :  يقاال قا ال رجل قُت َل عند زوال الشـمس مـثال  ،  :كلي  مثال

 ولو بقم لتَـَغدَّى ، لفاته من رزقه الغداء ، 
َر ألْن ميوت هذا ميسنهذا ال :  نقال  الرجل قبل أْن يأيت موعد الغداء ،  ، ألن اهلل َقدَّ
 ليس له مل يُْسَتْب له ، كذلك األجل ،  فالغداءإذن 
 اذا الرجل يبقى ملى الليل لا لم ياأْقه ْل ؟ : قا ل  لا

َر أْن ميوت  ذا السبب يف هذه :  لقلنا بالقضاء  ، فال يفوت األجل أبدا   الساعةهذا حمال ، ألن اهلل َقدَّ
 ، 
 م ياأْقه ْل لبقي ملى الليل ؟ لا ل: قال  لا
أو ال ميتد هذا شمء ثا  ،  الليللو مل يـُْقَتْل مل ميت بالقتل هذا صحيح ، لسن كونه ميتد األجل إ   نعم

 مل ميت بالقتل هذا ،  يـُْقَتلْ جمهول لنا إمنا املعلوم لنا أنه لو مل 
 هل هذا فرض أمٍر ميسن أْن يقع أم ال ؟  ولسن
َر أجلـه إ  هـذه السـاعة بـل  اهللٍر ال ميسـن أْن يقـع مـا دام قـد قُت ـْل ألننـا نعلـم أن هذا فرض أم:  نقول قَـدَّ

 ذا السبب ، إ  هذه اللحظة و 
  أو با ْ ه اْة أو بمارت   ماااكا  م  سأايم ان ألْ  يماا  قبال أْ  ياأْقه اْل ب ل ْدغ اة  حياة أو أكال : قاال قا ال  لاا

 نقال ؟ 
 بالقتل ويف هذه الساعة ، ألن اهلل كتب أن ميوت يم ن    

                                                

/  00) ولسـان العـرب البـن منظـور (  63 – 62/  5) وما بعدها ومعجم مقـاييس اللغـة البـن فـارس  217الرسالة التدمرية ص    -  1
 ، 25ر لعمر األشقر ص والقضاء والقد 09والرولة الندية للشيخ زيد بن عبدالعزيز آل فياض ص (  56 – 55
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 ،(  لا لم ياأْقه ْل لبقي)  : وهو قوله ازيرا فهذا  إذن
 ( 21الزخرف ) { قل إن كان للرحمن ولٌد فأنا أول العابدين } : ، كقوله تعا   حمالهو إيراد شمٍء :  نقال

 ،  حمالهذا شمء 
  ،أْن يبقى بعد هذا الزمن الذي قُت َل فيه وال حلظة  فمحالٌ 
 ،  األزلأْن ميوت بغري هذا السبب ألنه ملا وقع ، علمنا أن اهلل قد كتبه يف  الٌ ومح
ياأْبس اط  لاه فااي  أ ْ مان أحاب ) مااكا تضيباا  عاان قاال النباي علياه الصاالة والسااالم : قاال قا ال  فاإ ْ 

اْه  م  اْل ر ح  أخير فاي سابباً فاي بساط الارتق وللها الارحم؟ فضعال صالة  1 (رتقه وياأْنس أ  له في أةرل فا ْلي ص 
 كا تضيبا  ؟ ااألةر م
ياابْ  مــن أســباب طــول  ،وصــلة الــرحم مــن أســبابه  ،قــول النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم حــق  :نقااال :  نأض 

َر أن اإلنسان َوَصَل  َهُ العمر ، ومن أسباب سعة الرزق ، وإذا ُقد  ، علمنا أنه فعل السبب الذي يسون  َر  
ــَل صــاحلا  بأنـه يــدخل اجلنــة ، ال هــذ خيتلـ بـه طــول العمـر وســعة الــرزق ، وال  ا عــن قولـه تعــا  فـيمن َعم 

ـَد املسـبب ، وإذا مل يفعلـه مل يوجـد املسـبب  ألننـاخيتل   هـذا الرجـل إذا  ،نعلـم أنـه مـ  فعـل السـبب ُوج 
َْه مل َيُاْل عمره ، ومل يـُْبَسْط له يف رزقه ألنـه مل  َـُه طـال ع يفعـليصل َر   مـره السـبب ، لسـن إذا َوَصـَل َر  

َــه وعمــره ينتهــم يف الوقــت  الرجــلواتســع رزقــه ، ونعلــم أن هــذا  قــد ُكت ــَب أصــال  عنــد اهلل بأنــه وصــول  لَر  
َـه فُست ــَب رزقــه  يصــلورزقــه يسـون إ  الســاعة الفالنيــة ، ونعلـم أن الرجــل اآلخـر مل يُْسَتــْب أْن  الفـال  َر  

 وينقص عن الذي ُكت َب يف األزل ،  زيديمضيقا  ، وُكت َب عمره قاصرا  من األصل ليس فيه شمء 
 ما الفا دة من قاله عليه الصالة والسالم من اذا ال الم ؟ مك  
 احلا على صلة الرحم ،  : الفا دة من كلي:  نقال

َه ،  الرجلوإذا كان اهلل قد كتب هذا  َه سيصل َر    وصوال  لَر  
 ، ال نعلمه ، صوال  للرحم أمر  جمهول لنا أْن يسون و  الرجللسن كتابة اهلل سبحانه وتعا  هلذا 

 أْن نعمل ،  هواألمر الذي بني أيدينا 
 وما وراء ذلك فهو عند اهلل عز وجل ، 

بسـعة  والمارا ، فيـه  البركاةباول العمر  المرا إن :  الهقرير نسلم من قال من قال من العلماء وبهذا
 ،  في البركةأي ( أْن يـُْبَسَط له يف رزقه ) الرزق 
العمـر ونـَْزُعهـا كقصـر  كاـولأجـدى عـنهم شـيئا  ألن ال كـة أيضـا  وجودهـا  مـا  لا قالاا اذا القاال ألنهم

ُمبارَكا  كان ُمبارَكا  وإْن كان اهلل قد كتب أنـه  عمركالعمر ، نفس الشمء ، إْن كان اهلل قد كتب أْن يسون 

                                                

 ، (  2557) ومسلم (  0960) أخرجه البخاري  -  1
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 ُمبارَكـا  تبـه ُمبارَكـا  كـان ُمبارَكـا  وإْن يسـن كتبـه ، وكذلك الـرزق إن كـان اهلل قـد ك ُمباَركغري ُمباَرك صار غري 
 مل يسن ُمبارَكا  ، 

ْر ،  فاملسألة املـال وبركـة العمـر وبسـط  بركـةهم هم ، هم فروا من شمء ووقعوا فيـه ، ألن كـل شـمٍء ُمَقـدَّ
 الرزق وطول العمر كله مستوب ، 

 أ  الذين يقالا  اذا القال قالهم غير صحيح    والمهم
ورزقـني رزقـا  إْن وصـل  ،إن لإلنسان عمرين ، عمرا  إْن وصـل وعمـرا  إْن قاـع  :يضًا الذين قالاا أ كذلي

يسون اهلل تعا  غري عامٍل باملآل ، وهـذا  أنْ ، ألن هذا يؤدي إ   اذا أيضاً غير صحيحورزقا  إْن قاع ، 
 خاأ ، 
يف رزقه ، وهذا ال يصل فيقصر  لهيـُْبَسَط إن اهلل عامل  باملآل ، عامل  بأن هذا يصل وياول عمره و :  نقال

ــر يف رزقــه ، يــنقص رزقــه ، هــذا عنــد  معلــوم وهــو شــمء  واحــد مــا يتغــري لسنــه عنــدنا غــري  اهللعمــره ويـَُقصَّ
 والسالم أْن نصل الرحم ، صالةعليه ال الرسولمعلوم ، وهلذا حثَّنا 

مـن أحـب أْن ) : < عليـه وسـلم  الرسـول صـلى اهلل أي> ، قـال  كلي أيضًا فاي مساألة الالواة ونظير
 نفس الشمء ، ، ( يولد له فليتزوج 

 ال، وإال فنحن نعلم اهلل قد كتب هلذا الرجل أْن يتزوج وأْن يولد لـه أو أن  الزواجاحلا على  المرا  بهذا
 العمر ،  لاوليتزوج وال يولد له ، فنحن فرلنا هذا ألنه سبب  للوالدة كما أن صلة الرحم سبب  

ســعة الــرزق  بســببهأن اإلنســان إذا علــم أن الشــمء مستــوب بأســبابه طــول العمــر مستــوب :  لوالحاصاا
مثل هذا القـول مـن رسـول صـلى  منمستوب بسببها الذي هو الصلة ، لسننا حنن ال نعلم صار املقصود 

وأنــه ســبب ، الـــدعاء أيضــا  ســبب حلصـــول  الـــرحماهلل عليــه وســلم صـــار املقصــود منــه احلـــا علــى صــلة 
 الرزق ، السؤال سبب ، اهللد ، من أحب أْن يُرزق فليسأل املقصو 

  ؟مكا كا  اهلل كهب لي الرتق فال حاجة للس ال : قال قا ل  لا
للشرف ، واهلل تعـا   مالوبغلط ففعل األسباب اليت جاءت  ا الشريعة أو شهد  ا الواقع أمر  :  نقال

 حبسمته قد ربط املسببات بأسبا ا ، 
مستوبا  ، وعندك غـري  معلوما  ، إمنا هو ذكر  لسبٍب يسون عند اهلل  حمد هلل في الحديثمش ال وال فال

 ، السببمعلوم ، إمنا الشمء الذي خُتاَطُب به أن تفعل 
 لده احلرام ،  :( م  الرتق اا من الحالل أو ضدل )  :قاله

إن :  قلنااا مكاحلـرام غــري مــرزوق بــاملعىن العــام ، ولـو مل نقــل بــذلك لسـان الــذي ال يأكــل إال ا رزق  واحلـرام 
 لآلية ،  خمال   الرزق ، لزم من هذا أن الذي يتـغذى باحلرام غري مرزوق وهذا 

  : ولهذا قال
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****************** 
                     ش  اخلااااااااااااراتق كااااااااااال ال هاألنااااااااااا – 31

                      ر رتق  ا يااااااااااااااٌق با اخلااااااااااااام ولاااااااااااايم                                                             
  

ــا  فلــيس عليــه تبعــة يف رزقــه ألن هــذا املــؤمن التقــم  ا كــانإذ يأكــل إال احلــالل ، فــال  لــناملــرزوق مؤمنــا  تقي
 يسون عليه شمء ، 

ليس على الذين آمنوا وعملوا } : ال تسون خالصة  هلم لقوله تعا   ألهناأما السافر فإنه يعاقب على رزقه 

 جناح ، أن غري املؤمنني عليهم  فمفهامه ،(  23المائدة ) { الحات جناٌح فيما طعموا الص
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 والمناقوة األسئلة
مستوب عن  هذا، لسن هل ستلقم نفسك يف النار ؟ ُمتَّ فيه شك أنك إذا ألقيت نفسك يف النار  ما 

أن جتلـس حتتـه وهلـذا يـروى أن النـيب جيوز  مااهلل وحنن منهيون أن نلقم أنفسنا إ  التهلسة ، اجلدار املايل 
ــه فــنحن مــأمورون بفعــل األســباب فأســرفصــلى اهلل عليــه وســلم مــر جبــداٍر  أمــا  خوفــا  مــن أن يســقط علي

 جداٍر مائل وسقط عليه ،  عند، فهذا الرجل الذي مر من  الشمء املستوب عن اهلل فإنه ال يتغري
  ؟م  الطريش الثاني نضا  كابلا : لا قال قا ل 

 عند اهلل ، املستوبما ميسن ، ال بد أْن مير من هذا الاريق ويسقط عليه اجلدار ، هذا هو :  لنقا 
فإنـه بالـدعاء يرفعـه  معـني، وإذا كـان ُمَقـدَّر عليـه شـمء  صحيح 1 (ال يرد القدر إال الدعاء ) حديا  -

أن ) : ول ملـــا أخـــ  املستـــوب ، كمـــا قـــال الرســـ هـــذااهلل ، إمنـــا املستـــوب يف األصـــل أنـــك تـــدعوا فيعـــود ، 
كـــأن هـــذا معنـــاه إنـــذار مـــن اهلل أنـــه   ، 2 (اهلل  مـــا عبـــاده  خُيَـــو فُ الشـــمس والقمـــر آيتـــان مـــن آيـــات اهلل 

 بالـــكجلأنــا إ  اهلل وصــلينا وتصـــدقنا ودعونــا رُف ــَع هـــذا الشــمء املهــم أنـــت اجعــل  فـــإذاسيصــيبنا عــذاب 
 ستوب يف األزل ما يتغري ،للمستوب يف األزل ، وأن ما دونه فهو أسباب فقط فامل

 : 3 (و  جرم  بم  اهلل تعالى يضات له أْ  يعذب بدو  كن) : الم لف  يقال
 : ( 83األنبياء ) { ال يُسأل عما يفعل وهم يُسألون } : قاله تعالى :   ليله
 ، 4 (بـََهْم وهو غري ظامٍل هلم َلَعذَّ إن اهلل لو عذب أهل مساواته وأرله ) : حديا :  السنة ومن

اهلل   يعاذب  أ ( : أ  اهلل يعاذب النااس بادو  كناب ) : الثاني فاي ااذل المساألة   مساألة  والقال
 الناس بدو  كنب   

ومن يعمل من الصالحات وهو } ،   ( 13الجن ) { فمن يؤمن بربه فال يخاف بخساً وال رهقا } :   ليلهم

 ( . 118طه ) { مؤمن  فال يخاف ظلماً وال هضما 

يعااذب الناااس  اهللااال يم اان ) :  بأنــه قــد يتوجــه هــذا الســؤال وهــو :ا اسااهدل بااه الم لااف عماا نضيااب
 العاصم ،  ويعاقبولسن ال حاجة له ألن اهلل قد وعد بأنه يثيب املايع ،  (بدو  كنب ؟ 

 أنه إذا عذ م وهم مستحقون للعذاب فال يسون ظاملا  هلم ،  الحديث أما
 اهلم ال تفم حبق اهلل ،أنه لو عذ م لسانت أعم:  الثاني
 أننا ناالب بصحته ، املاالبة بصحة احلديا ،:  الثالث

                                                

ـــرقم (  286/  0) ، وحســـنه العالمـــة األلبـــا  يف سلســـلة األحاديـــا الصـــحيحة (  20880) وأ ـــد (  91) أخرجـــه ابـــن ماجـــة  - 1 ب
054 . 

 ،(  910) أخرجه مسلم  - 2
 ،( وما بعدها  026/  0) وجامع الرسائل واملسائل (  217/  8) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 3
 ،(  045) وصححه العالمة األلبا  يف ظالل اجلنة (  20010) وأ د (  77) وابن ماجة (  4699) أخرجه أبو داود  - 4
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 الثالث الباب
   1وازيما  ومهعلقا  كلي  في األح ام

 ،  األح ام جم  ح م
الدينيـــة يف األمســـاء كمـــا ســـيأيت واألحســـام  واألحســـاماألحســـام الشـــرعية واألحســـام السونيـــة  والمااارا  باااه

 خروية ، الدنيوية واألحسام األ
 ، كما سيتبني من الشرح ،  األح ام عامة المهم

****************** 
            علاااى العبااا  طااارا     وواجاابٌ  – 31

                              را  اوباااااااااااااااعًة ادول طاااااااااااااااباااااااااااااااعاي أ ْ                                                         
  

 دم ، خ  مق ( :واجب ) :  قاله
ــا بــذلك ألن :  (أْ  يعباادول ) :  قالااه حمســوم (  العبااا )  وحســم ، (  واجااب) مبتــدأ مــؤخر ، وإمنــا قلن
 عليه ، 
فاعــل  (  أْ  يعباادول) و  مبتــدأ(  واجاب) علــى لغــة قليلـة أو علــى قــوٍل لـبعض النحــويني أْن جنعــل  وجيـوز

جيوز أْن يسون الوص  مبتـدأ ويسـون مـا بعـده املبتدأ  وتأخرأغىن عن اخل  ألنه جيوز إذا كان اخل  وصفا  
 عن اخل  ،  أغىنفاعل  به أو نائب فاعل 

 أن هذا ال جيوز إذا اعتمد على نفمٍ  أو استثناء ، الموهار لسن
اار  بااه علااى ساابيل ازلاالام ) ،  الااجااب عنااد أااال العلاام ( :وواجااب ) :  قالاه  مااا أأْلاال م  بااه )  أو (مااا أأم 

    2( الم لف 
 املراد  م كل الناس ،  ( :على العبا  )  : قاله

 العبودية اخلاصة ،  ليستفالعبادة هنا باملعىن العام 
 : أ  العبا ية وقد مر علينا كثيراً 

  ت ا  عامة واي الهعبد ال اني  – 1
 خاصة واي الهعبد الورعي    وت ا  – 8

 اهلل عز وجل ،  أْن يعبدوا العباديعجل جيب على كل  والمرا  انا الهعبد ال اني
 أي مجيعا  ، ( :طرا  ) :  قاله

                                                

 فارجع إليه إن شئت ، ( كتاب اإلميان ) ر ه اهلل تعا  كتاب نفيس يف هذا الباب أال وهو  - 1
وشـــرح السوكـــب املنـــري (  236/  0) والبحـــر احملـــيط للزركشـــم (  208/  4) وأحســـام القـــرآن البـــن العـــريب  23صـــفى للغـــزايل املست - 2

وحاشـية (  250 – 251/  0) وبريقة حمموديـة للخـادمم (  01 –  9/  0) وجممع األهنر لدامادا أفندي  001 – 017للفتوحم ص 
وحاشية ابـن عابـدين (  024 – 023/  0) وحاشية العاار (  011/  0) ى للرحيبا  وماالب أويل النه(  31 – 29/  0) العدوي 

 ،(  96 – 95/  32( )  000 – 001/  23( )  213 – 212/  7) واملوسوعة الفقهية (  303/  6) 
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ولسـن مرجعهـا معلـوم  الحـقلـيس هلـا مرجـع سـابق وال (  يعبدول) اهلاء يف قوله  ( :أ  يعبدول ) :  قاله
 إذن عائدة على اهلل عز وجل ، فاهلاءمن السياق ألن الذي جيب أْن يـُْعَبد هو اهلل عز وجل ، 

  ، أْن يعبدوه امتثاال  ألمره واجتنابا  لنهيه يعجل ( :طاعًة وبرا  ) :  قاله
بأنــه فعلهــا طاعــة  هلل ورجــاء   العبــادةأي رجــاء  لــ   ه  وثوابــه ، فيشــعر اإلنســان عنــد فعــل  ( :وباارا  ) :  قالااه

 ،لثوابه  ورجاء  لثوابه فالصالة مثال  يقيمها طاعة  هلل 
 ، كرامته   دارإ  اهلل عز وجل وإ   يف عبادته الوصولأن ينوي أنه ينبغم لإلنسان  وقد سبش

 ، ( 18األنعام ) { يريدون وجهه } : فيجمع بني األمرين بني إرادة اخلالق عز وجل كما قال تعا  

 . ( 82الفتح ) { يبتغون فضالً من هللا ورضوانا } : وبني إرادة ثوابه كما قال تعا  
 ،على كل خملوق أْن يعبد اهلل عز وجل  واجبهذا 
 ، (  نااايهالهذلل هلل عل وجل محبًة وتعظيماً بفعل أوامرل وترك : ) هنا  بالعبا ة رادوامل

 :قال  ولهذا
****************** 

                    ر   اذي بااااااه أماااااااالاااااا لعااااااويف – 31
            تجااااار عنااااهرك الاااااذي اويهاااا ماً احهاااا                                                       

      
 الفعل الذي أمر به حتما  ، يفعلوايعجل وواجب  عليهم أْن 

 وص  يعود على األمر يعجل الذي أمر به أمر حتٍم ،  ( :حهماً ) :  قاله
 :مأمارا  اهلل عل وجل قسما   أل 
 مأمارا  حهم    قسم .1
 مأمارا  تطاد    وقسم .8

 جيب أْن يُفعل ما أمر به حتما  ،  والذي
الرسـالة يتوقـ  عليـه مبعـىن  تبليـغوعا  قد يسون القيام به فرض كفايـة إذا كـان التبليـغ ، ما أمر به تا ولسن

ـنَّـة ،   أننا لو تركناه ملاتت السُّ
ويسـون وجوبـه هنـا لغـريه ، يعـجل  ،إنه جيب أْن يقوم اإلنسان مبا مل يؤمر به حتمـا   :ربما يقال قا ل  فهنا

ـنَّـة ، ال الجياد الفعل  ،  لئال ثوت السُّ
ـنَّـة مشهورة فمعلوم  أن القيام  ا ليس على سبيل  أما  ،  الوجوبإذا كانت السُّ
 يعجل يرتك ما زجر عنه من النواهم ،  ( :ويهرك الذي عنه تجر ) :  قاله

 فيما ندب إليه ،  واستحبابا  أْن يفعل ما أمر اهلل به وجوبا  فيما َحتََّمُه  على كل م من الااجباذا اا 
 هو مسروه ،  فيماذي عنه زجر وجوبا  فيما َحرََّمُه ، وندبا  ويرتك ال

  ما خأل ش  ازنسا  م  للعبا ة فقط 
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   للعبا ةوما عدا كلي فإنه مأ  م ل 
  حهى تناول المباحا  منما أباحها الوارد لئال ت م لش النفاس 

 ،  بفعل شمء وترك شمء َلَسلَّْت وَملَّتْ  بقي  مأْلل م ة مكاأل  النفاس 
ح  لها   أحل اهلل عل وجل    فيمال ن فأس 

دأ أ  الوارد ف س ح  للنفاس في أيام الفرح   تهناول ما يفرح ويأْطر ْب    أ ْ ولهذا ن ض 
 الدُّْف يف األعياد وكذلك يف األعراس ، :  مثل

 ،تنال مالو ا عند األحزان  أنْ وأباح للنفس 
  ،أيام  فأباح لإلنسان أْن محُ دَّ على امليت ثالثة
ثـالث ، إال علـى زوجهـا  فـوقال محَ ـلُّ ألمـرأٍة أْن حتُ ـدَّ علـى ميـت ) : كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ــة األيــام جيــوز يف اإلحــداد ،  1 (أربعــة أشــهٍر وعشــرا   ــنفس تســون حزينــة كئيبــة مــا  علــىفثالث امليــت ألن ال
 تنبسط لألمور الرتفيهية ، 

فعلـت   مـامـا فعلـت كـذا  ملـاذاما خرجـت مـثال  للنزهـة ؟  ملاذامثال  ما جتملت ،  ملاذا:  لإلنسا فال يأقال 
 ، واهلل أنا حمزون ، فيناوي على نفسه ،  ؟ كذا من األمور الرتفيهية العادية

 وقـدره، التسـخط مـن قضـاء اهلل الحامل له على كلاي الهساخط  ا ي     بأس به   بورط أْ   اذا
 كلي الهسخط فها حرام      فإْ  كا  الحامل له على

ملـاذا   حـدوٍد معينـة ، يفالواجب العبادة هذا الواجب لسن الشرف أباح لإلنسان مـا يرتفـه بـه  :نقال  مك 
 ؟ 

ــئال يلحقــه امللــل والســ احلســم الشــرعم ، فهمنــا اآلن األحســام  هــذامة ، واإلنســان لنفســه عليــه حــق ، آل
 منها واجب وباملستحب منها مستحب ،  بالواجبة أم غري واجبة ، القيام بالشرعية واج
ي  أْ  تنقرت : م  أننا قلنا   وتخفى معالمها فقد ي ا  فعلها واجباً ل يرل    السنةمْ  خأو 

****************** 
                   ا قاااادشر أو قضااااالاماااا وكاااال – 32

                      كماااااااااا قضاااااااااال  اً امااااااااااحه  ٌ اااقااااااااااف                                                              
  

 مبتدأ ، :( كل ) : قاله 
 خ ه ، لو سألنا ملاذا وقعت الفاء يف خ  املبتدأ ؟  :( فااق  ) : قاله 
تقــرتن  أنْ ، فــإذا كــان عامــا  فإنـــه جيــوز (  كاال) متضــمن ملعــىن الشــرط ، ومعــىن الشــرط العمــوم  املبتــدأألن 

 الفاء يف خ ه ، 
 كل أحٍد فقائم ، صح ، : ت فلو قل

                                                

 ، (  0486) ومسلم (  0222) أخرجه البخاري  -  1
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 ،، ما صح  فقائمزيد : لسن لو قلت 
 ألن األول مبعىن الشرط والثا  ليس كذلك ، 

 كل الذي قدَّره أو قضاه ، :( كل ما قدشر ) : قاله 
 يعجل فالبد أْن يقع ،  :( فااق  ) : قاله 
 أي جزما  ، : (حهماً ) : قاله 
كـان   أوالـذي قضـاه سـواء  كـان هـذا الشـمء مـن فعلـه عـز وجـل  أي على الوجـه :( كما قضال ) : قاله 
 لقا  بأفعال العباد فالبد أْن يقع ، عمت
 قدَّر اهلل على شخٍص ألْن يهتدي اهتدى ،  فإذا

  ،وإذا قضى على شخٍص بالضالل لل 
 بالفقر افتقر ،  ه بالرزق رزق وإذا قضىوإذا قضى ل

 ،  والرخاءاخلصب وإذا قضى اهلل تعا  باخلصب والرخاء حصل 
 وإذا قدَّر اهلل اجلدب والضيق حصل اجلدب والضيق ، 

َرْت الف    وقع ذلك ،  والقتالوإذا ُقدًّ
ُعُه وقع ،  َر َرفـْ  وإذا ُقد 

 فالبد أْ  يق     اهللالمهم على كل حال كل شٍئ يقضيه 
قضـاها اهلل ، كمـا  موانـع أنه قد يسون هلذا املقضم موانع قضاها اهلل عز وجل ، قد يسـون  حظاا ول ن

َر له مانع بأمر اهلل عز وجـل  ُمَقدَّرهذا : ، فنقول  1 (ال يرد القدر إال الدعاء )  : جاء يف احلديا مث ُقد 
 فمنع ، 
د  له المان  فإنه   مك  في عمام كالم الم لاف   اخلكل ما قضال أو ق دشر ل حهى ما كا  مقضياً ةم وأج 
   

ر  القضااء ول ناي  أساألياللهام مناي   ) : أْن يقـول بعـض النـاس يف دعائـه :  نرى من الضهال ولهذا
، مـن !!! ألاـ  يب ، سـبحان اهلل  ولسـنابتلـجل مبـا شـئت مـا يهـم : ، كأنـه يقـول ( أسألي اللطف فياه 

 قال هذا الدعاء ؟ من أين جاء هذا الدعاء ؟ ، 
 الصاحابة يم ان أْ  يصاح عان الدعاء   يصح نقاًل عن السلف   ومْ  صح عان بعضاهم   فاال اذا

 اللا  يف قضائك ، صح ، أسألك اللهم إ  :  قل الذين أقاالهم مأةارة موهارة  

                                                

بــرقم (  286/  0) العالمــة األلبــا  يف سلســلة األحاديــا الصــحيحة  ، وحســنه(  20880) وأ ــد (  91) أخرجــه ابــن ماجــة  -  1
054 . 
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وجل مـا يقضـم شـئ سـواء  َلاَـَ  بـك أو شـدد عليـك إال وهـو قـد  عزاهلل (    أسألي ر  القضاء) أما 
 من يقول هذا الدعاء ،  ننبهقضاه ، لذلك ينبغم أْن 

 منه ؟  ما الفائدة، الدعاء  تعال يا أخم: نقول 
 معناه أنك تريد أال يعذبك اهلل ،  (قني عذابي  مالله: ) إذا قلت 
 عذايب ، فالا  يب يف العذاب ،  ا  ر مقد   كنتيا ريب إْن  : تقول  تريد أن

ْرَت شـقائم (  ر  القضااء أساأليمناي   )  : اذا معنى الضملاة الدعا ياة ااذل يعـجل معنـاه إذا كنـت قَـدَّ
 ،  قليال  علجل شقيا  لسن َهو ْن فاج

معنـاه  يعلمـون الو  بـهحلو ، تركيبه طيب أخذوا : السالم كما يقولون  رأوابعض الناس إذا  على كل حال
 مبيزان الستاب والسنة ،  نزنـه، وهذا من الغفلة ، فالواجب أْن نتأىن يف كل ما نسمع ح  

ّر أْن تسـون :( ماا قضاال ك  حهمااً  فااقا ٌ وكل ما قادشر أو قضاال  ) : قاله  تقـع ؟ تقـع   املعاصـم ، إذا قَـدَّ
 بالقـدروتـؤمن ) : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا سأله ج يل عن اإلميان ، قال  هذاكما قضاه ودليل 

 ،  1 (خريه وشره 
 ،  2 (ي ن  لمما شاء اهلل كا  وما لم يوْأ ) : وأجم  المسلما  على قالهم 

ولسـن قــل ،،،  -: إ  أْن قــال  -… احــرص علـى مــا ينفعـك : ) صــالة والسـالم وقـال الرســول عليـه ال
 واحلديا مشهور ،  ، 3 (َقَدُر اهلل وما شاء فعل 

ــة   مااا ق اادشر لأ اهلل فالبااد أْ  يقاا  مك  فيمــا يصــيبك ،  كاملــة، وأنــت إذا آمنــت بــذلك حصــل لــك طمأنين
 قع ، ألنك تعلم أنه لن يتغري الواقع أبدا  ، لن يتغري الوا

َ ماله ، جيب  قأد ر   فلا يعلم أن هـذا الـذي حصـل  أنْ أن شخصا  صار يعمل يف التجارة مث خسر ح  َفجل 
 ،  رباًّ بقضاء اهلل وقدره وحينئٍذ يامئن ويسلم ألنه يرلى باهلل 

، أنـه لـو مل خيـرج مل ميـت  قلبهخرج ابنه إ  السوق ، فأصابه حادث  ومات ، ال جيوز أْن يورد على  رجل
 ؟  ملاذاهذا غري واقع ، هذا جيب أْن تارده عن قلبك ، 

 ،  حصل الذيالبد أْن يسون كما حصل ، ال ميسن أبدا  أْن تسري األمور إال على هذا 
:    ؟ قال  اهلل، ماذا قال  ( 112آل عمران ) { ما ماتوا وما قتلوا } : عن املنافقني قال اهلل تعا   ولهذا

تـَُول د إال احلسرة ،  الهذه األمور  ، ( 23النمل ) { في قلوبهم وهللا يحيي ويميت  ليجعل هللا ذلك حسرةً } 
) { قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم } واإلحياء واإلماتة بيد من ؟ بيد اهلل  

                                                

 ، (  8) أخرجه مسلم  - 1
 ، (  096/  4) الفتاوى الس ى   - 2
 ، (  2664) أخرجه مسلم  - 3
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رره املؤل  ر ه اهلل ، تاب والسنة وقسالذي جاء يف ال السالمفأنت إذا آمنت  ذا  ، ( 111آل عمران 
  وال َثَلَّ وال تتضجر واهلل أعلم ، تسأمفإنك سوف تسرتيح وال 

 ، وجاب عبا ة اهلل عل وجل على جمي  العبا  من جملة األح ام
وما خلقت الجن } : وقوله  ، ( 32النساء ) { واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً } : قوله تعا  :  و ليلها

 سبحانهوكذلك فعل ما أمر به وتـَْرُك ما هنى فإنه هو عبادته ،  ( 12الذاريات ) { دون واإلنس إال ليعب
 وتعا  ،

رَُه اهلل أو قضــاه فإ ال خيتلــ  عمــا قضــاه يف األزل وهــذا يعــود إ   قضــاهه واقــع ، واقــع  حتمــا  كمــا نــمــا َقــدَّ
 وجوب الرلا بالقدر ، 

، واإلنسـان جيـب أْن يرلـى بـاهلل  رباًّ بالقدر من الرلا باهلل  بالقدر من أركان اإلميان الستة والرلا واإلميان
 رباًّ مدبراًّ يفعل ما يشاء عز وجل ، 
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 األسئلة
مقــدر علــمَّ ومستــوب  هـذا: مــا الــرد علــى مـن يفعــل املعاصــم ونقــول لـه ملــاذا فعلــت ؟ ويقــول :  السا ال

 علمَّ أن أفعل هذه املعاصم ، ؟
 هل تزوجت ؟  :رحمه اهلل  الويخ

 ال ، :  رحمه اهلل سا لال
 أنا أرى أال تسعى يف الزواج ،  :رحمه اهلل  الويخ
 ملاذا ؟  :رحمه اهلل  السا ل
، ال يـُْعَلْم ،  اهللإذا كان مستوب عليك سيقع ، القضاء والقدر أمر مستوب عند  :رحمه اهلل  الويخ

يعلم  ن اهلل كتبها عليه ؟ يقينا  الأ يعلمفالذي أقدم على املعصية هل أقدم على املعصية حني إقدامه وهو 
   !عنها ؟  أقدمت وأنت منهم  ملإذن لسن  ، ( 31لقمان ) { وما تدري نفٌس ما تكسب غدا } 
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 فصل
 في ال الم على القضاء والقدر غير ما تقدم 

أو الرضاا  والمقضايال الااجب بالنسبة للقضاء والقادر   الرضاا بالقضااء : مسألة مهمة جدا   وانا
 لقضاء ويأْسها ْفص ل في المقضي ؟ با
 :الم لف كلي في قاله  ن  ايش اب  

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

          واجباااً علااى العبااد الرضاااا ولاايم – 33
             بالقضان اي ول اقضام لا اب                                                 

                عله تعااااااااااااالى  اماااااااااااان فاااااااااااا ألنااااااااااااه – 32
             ااقات الذيل اعان فام وكاك                                                            

 ،( وليس واجب  ) : أنتم عندكم  : (وليم واجباً ) : قاله 
  النصب  األ ْولىوالظاار أ  
  ويضات الرف  

 ،  يضات الاجها أنه   حظ
 ،(  ليم) منصوب خ  (  الرضا) مرفوف و (  اجبالا ) فـ  الواجبأن خت  عن  فإْ  أر  
 ،(  ب ل مقضي الرضاوليم الااجب ) : يعجل 

 ،أْن خت  عن الرلا  ومْ  كن  تريد
 ، (  وليم الرضا واجباً ) على هذا  ال الم وتقديروليس واجبا  ، :  فإني تقال

  ، فالاجها  جا لا 
 على ازنسا  أْ  يرضى ب ل مقضي    يضبعني   ي  

 اهلل عل وجل    فعلومنما يضب أْ  يرضى بالقضاء الذي اا 
 : يحهاة ملى تفصيل  فالمقضي

 ،  فهذا يضب الرضا بهأْن يسون املقضم حسما  شرعيا  ،  : أو ً 
  ح ماً شرعياً وجب الرضا به والسخط به أو منه مناٍف لإلسالم  المقضيمكا كا  

 ، ذلكللصالة والزكاة والصوم واحلج وال  والصلة وغري أْن نرلى ب َفْرض  اهلل  مثالً فيضب علينا 
 ،جيب علينا 

 أل  كلي محباٌب ملى اهلل عل وجل والمحباب يضب أْ  نحبه  
 وإْن كان املقضم أمرا  كونيا  ،  : ةانياً 

   النفاسفإ  األمر ال اني منه ما يال م 
 ،  واذا الرضا به أمٌر فطري
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  ومنه ما   يال م النفاس 
    مراتباس فيه على أرب  والن

 :المقضي مكا كا  أمراً كانياً فها قسما  
 فالرضا به أمٌر فطري  ،  ما يالئم النفوس:  األول
 ما ال يالئم النفوس ،  : والثاناي

 والناس فيه على أرب  مراتب   
 ،ان وإمي وعلمإذا قضى اهلل لإلنسان بولد ورزٍق واسع وداٍر مهيئة ومركوٍب فخم  :كلي  مثال

 يرضي به ازنسا  أم   ؟ 
 يرضى به   

 ألنه يال م نفسه   
 فطري    أمرٌ رضال بذلي 

 جيب أْن ترلى به ألنه سريلى به ، :    يحهاة أْ  نقال
 : مكا كا  المقضي   يال م النفاس فإ  الناس فيه على أرب  مراتب  أما

 ال م ؟ منساٌ  قضى اهلل عليه بمرت   المرت مال م أم غيار م مرت
  ،غري مالئم 

 :  1 ينقسم الناس فيه ملى أرب  مراتب
 مرتبة السخط ، :األولى  المرتبة
 مرتبة الص  ، : والثانية
 الرلا ، : والثالثة
 مرتبة الشسر ،  : والرابعة

    : أرب  مراتب
 أْن يسخط هذا الذي قضاه اهلل ، يسخاه ،  :السخط  مرتبة

 منسرا  أو يفعل فعال  منسرا  ،  قوال  أْن يقول :  وعالمة السخط
تنبــئ عـن التســخط ،  الـيتيــا ويـاله ، واثبـوراه ، ومــا أشـبه ذلــك مـن السلمــات : أْن يقـول  :القااال  مثاال

الشــعور ، القفــز حــ  يســقط علــى  نتــ لاــم اخلــدود ، شــق اجليــوب ،  :فمثاال  : وأمااا الفعاال المن اار
  اذا تسخط فعلي أم قالي ؟األرض ، وما أشبه ذلك ، 

                                                

 – 351والتحفـة العراقيـة ص (  682،  579 – 574/  01( )  092 – 091/  8) جمموف فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة   - 1
363  ، 
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 تسخط فعلي   
اجلاهلية   بدعوى ودعاليس منا من لام اخلدود وشق اجليوب : ) النيب عليه الصالة والسالم  قال ولهذا
 ،  األو   فعال    والثالث قال،  1 (

وال يلام خداًّ وال يقول  ثوبا  يشق  يتأمل اإلنسان نفسيا  ولسنه يص  ، ال   2 مرتبة صبر :الثانية  المرتبة
 منسرا  ، 

يَب باملصائب ، اإلنسانيعجل جيب على    3 واذل المرتبة واجبة  أْن يص  إذا ُأص 
الصـدر مبـا قضـى اهلل عـز  منشـرح، أْن يرلـى بقضـاء اهلل معنـاه أْن يسـون مامئنـا   الرضاا: الثالثة  المرتبة

 وجل ، ال يتأمل نفسيا  ، هو يسره هذا الشمء الشك ، 
ملك  من مُجَْلة  من ملك  وأناهذا قضاء اهلل : يتأمل نفسيا  ، يقول  مل ، الال يالئم النفوس لسنه ال يتأ ألنه

 اهلل عز وجل له أْن يفعل يفَّ ما شاء ، مامئن ، 
 : المرتبة اخهلف فيها العلماء على قالين  اذل
 إهنا واجبة ،  : من قال منهم .0
 ،  4 أهنا مستحبة : ومنهم من قال .2

 بة ، ألهنا صعبة على كثيـر من النفوس ، أهنا مستحبة وليست بواج:  والصحيح
، أل  أعلـم  ال: هل أنت تأثرت  ذا الذي قضاه اهلل عليـك لقـال : أنك لو سألته فقلت  الرضا عالمة

ْر يل شيئا  إال كان خريا  يل أنا مؤمن واهلل   له ،   يقضم لعبده املؤمن قضاءا  إال كان خريا   الأن اهلل مل يـَُقد 
 ،  5 اذل المرتبة أعلى من األولى،  مرتبة الو ر :عة الراب المرتبة

   ألنها ر ضاً وتيا ة    قبلهاأعلى الهي 
  ؟كيف يو ر اهلل على المصيبة : قال قا ل  فإكا
يعلــم أن ثوا ــا وأجرهــا إذا صــ  عليهــا واحتســب األجــر أكثــر مــن  ألنــهيشــسر اهلل علــى املصــيبة :  قلنااا

، فمـن  األذى، ألن ما يرتتـب عليـه مـن اخلـري أكثـر ممـا يرتتـب عليـه مـن اهلل على هذا  فيشسرمصيبتها ، 
 هذه الناحية يشسر اهلل ، 

                                                

 ، (  013) ومسلم (  0232) أخرجه البخاري  - 1
 ملزيد من الفائدة يف الص  وتعريفه وأقسامه وأحسامه والسالم عليه بتفصيل انظر كتاب عدة الصابرين البن القيم ر ه اهلل تعا  ، - 2
/  2) وجــامع الرســائل واملســـائل (  261/  00)  مرتبــة الصــ  واجبــة باتفــاق العلمـــاء انظــر جممــوف فتــاوى شــيخ اإلســـالم ابــن تيميــة - 3

 ، 353والتحفة العراقية ص  265والفرقان بني أولياء الر ن وأولياء الشياان ص (  016
( )  682،  40/  41/  01( )  090/  8) على قولني ألصحاب أ د كمـا قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة انظـر جممـوف الفتـاوى  - 4

 ، 356والتحفة العراقية ص (  016 2) ائل واملسائل وجامع الرس(  261/  00
 ، 265الفرقان بني أولياء الر ن وأولياء الشياان ص   - 5
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 الرلا ،  منإن هذه املرتبة أعلى من اليت قبلها أعلى  :قال أال العلم أو بعٌض منهم  وقد
 فهذا ح م الرضا بالمقضي   

  ؟قضاء من لقضاء ، ولسن جيب أْن يرلى با: يعجل :  (ول ن بالقضا ) املؤل   وقال
 قضاء اهلل عز وجل الذي هو ف ْعُله ، 

 ماكا تقالا  في المعاصي   أواقعٌة اي بقضاء اهلل أو   ؟ : قال قا ل  مكا
 بلى ، هم واقعة بقضاء اهلل ، :  نقال

  ؟كيف ترضا  بقضاء اهلل 
 نعم ، نرلى بقضاء اهلل وإْن كرهنا املقضم ، :  نقال

، وال نعـرتض علـى  ون  ب عليها   ول ن نرضى ل ا  اهلل قضااا ون راهاا اذل المعصية   نرضاا
 ، ال نعرتض على اهلل ،  قضائهااهلل عز وجل يف 

عليناا أْ  نرضااى بماا وقا  ماانهم باعهباارل ماان  يضااب فاإكا رأيناا العصاااة ماثاًل والفساااق وأاال المضاا 
 قضاء اهلل   

 ن فعلهم   بما صدر منهم باعهبارل م نرضىل ن   يضات أْ  
 قضاؤل   وبهذا الهفصيل تلول عني مش ا ٌ  كثيرة    اافنسخط فعلهم ونرضى فعل اهلل الذي 

أْ  نرضى بإيضاا   علينافي الخلش شر مثل مبليم   مبليم أصل الور   فهل يضب : قال قا ل  مكا
 مبليم   خلش مبليم ؟ 

، ال نرلى بذلك ، ألن  إبليسا يأمر به ، لسننا ال نرلى مب بدو  تفصيلأْن نرلى بإجياد إبليس  جيب
النور ) { ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر } إبليس يأمر بالشر والفحشاء واملنسر  

81 ) . 
خلقــه حلسمــة ، ولســن نرلــى مبــا يســون مــن فعــل  اهللال شــك أن :  ونقااالإذن نرلــى بــأن اهلل خلقــه ، 
 ،اخل … إبليس من الشر والفساد 

من فعله ) : قال  وهلذاأي من فعل اهلل (  من فعله) أي القضاء ، (  ألنه)  ( :ألنه من فعله ) :  الهق
   ( تعالى 
 أي املقضم ، :( وكاك ) : قاله 
َغُض عليـه ، وهـذا  : (من فعال الاذي تقاالى ) : قاله  الـذي ذكـره املؤلـ   التعليـلأي تباعـد وفعـل مـا يـُـبـْ

 بق ثاما  على املعاصم ، ينابق على املعاصم ، ينا
الشـخص ، العاصـم مـن  فعـلواقعة  بقضاء اهلل وقدره نرلى  ـا مـن هـذه الناحيـة ، وواقعـة  مـن  فاملعاصم

 ،( فعل الذي تقالى  من) أي املقضم (  وكاك)  ولهذا قال  هذه الناحية ال نرلاه 
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 صلىوبين قاله اهلل    ( 8لق الف) { من شر ما خلق } : ما الضم  بين قاله تعالى : قال قا ل  مكا
 ؟  1 (والور ليم مليي : ) اهلل عليه وسلم 

 الفرق بينهما خاار   :  نقال
أمــا إ  اهلل فــال يضــاف الشــر ، كيــ   املخلــوقألــاف الشــر إ  مــن ؟ إ   { مذذن شذذر مذذا خلذذق } ألن 

َر الشـر لســن قَــدَّ  اهلليـَُتَصـوَُّر هــذا ؟ يـَُتَصـوَُّر ال شــك أن  َر الشـر يف مفعوالتــه أمـا تقــديره هلــذا هــو الـذي قَــدَّ
 ، 2 حسمة حسمة عظيمة يرتتب عليها من املصاحل ما جيعلها غري مسروهة خريالشر 

 ،  المفعال وبين الفعل والفاعل بينل ن فرق 
 على كل حال ،  حنبهالفاعل هو اهلل عز وجل واملقدر هذا ال شك 

 ،  أعلم، واهلل  نعمفيه شر ، وفعله أيضا  خري  على كل حال ومفعوله فيه خري و 

                                                

 ،(  94/  07( )  269 – 266/  04( )  500،  411/  8) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
 ، 020لم واإلميان ص وجواب أهل الع(  96/  8) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 2
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 األسئلة والمناقوة
فيهـا الوصـفني اإلخـالص  نـدخلالااعـة ميسـن أْن : اشرتط املؤل  للعبادة شرطني أو ذََكَر هلـا وصـفني  -

 إال بإخالص ومتابعة ،  اهللواملتابعة ألنه ال ميسن أْن َيْصُدق عليه أنه أطاف 
ْهماً م  كل شيء ق دشر لأ اهلل: يقال الم لف  -    وقضال فالبد أْ  يق  ح 

أْن  البدفأخ  أنـه  ، ( 28يس ) { إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون } : قوله تعا   : والدليل
 يسون ،

 الفرق بين القضاء والمقضي ؟  ما
 القضاء فعل اهلل ، واملقضم مفعول اهلل ،

 مقضي ؟ ال الااجب على ازنسا  ازيما  بالقضاء أو ال -
    بالقضاءيضب ازيما  

  .أما المقضي ففيه الهفصيل 
 المقضي شرعاً يضب الرضا به   

 وجوبـا  فيجب علينا أْن نرلى بوجوب الصالة ونرلى حترمي الزنـا  شرعياً وجب الرضا به ح ماً فإْ  كا  
 ، 

 ،  مكا كا  كانيا  فإما أْ  ي ا  مال ماً للنفم أو م لماً للنفم
 فالرضا به طبيعي فطري     ماً مالمْ  كا  

  ومْ  كا  م لماً 
 : فالناس فيه على أربعة مراتب 

  ساخط  .1
  وصابر  .8
  وراٍت  .3
 ، وشاكر .4

    العبد  ومكا كا  المقضي شرعيا  فها باعهبار فعل 
 مرضٌي به مكا كا  طاعة   
  ومسخاط مْ  كا  معصية 
ه اهلل كونـا  مـن األمـور الشـرعية لـيس باعتبـار ف ْعل ـه  ، يعـجل مـا قضـا كانااً   المقضايفهذا أيضاًا يأضاافأ ملاى 

 ، باعتبار وقوعه من العبد ،  وتشريعه
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جيـب علينـا  وهلـذاإذا كان طاعة فهو مرلم ، إذا كان معصية فهو مسخوط جيـب السـخط بـه ، :  نقال
 أْن ننسر على العاصم ، 

 هذا قضاء اهلل وقدره ، :  قال فإكا
رَه عليــك ، هــذا مــن بــاب إثبــات فعــل اهلل  ،اهلل وقــدره  نعــم حنــن نرلــى بقضــاء:  قلنااا نرلــى بــأن اهلل قَــدَّ

 ال نرلى به ،  ف ْعل كلسن باعتبار 
 ،  فالرضى به واجبباعتبار فعل اهلل  المقضي مْ  كا  شرعياً اآلن  فصار
 الرلا بوجوب الصالة وبتحرمي الزنا مثال  ، :  مثاله

 ،  فإما أْ  ي ا  مال ماً للنفم أو م لماً لها كونا  يعجل قضاه اهلل   ومكا كا  كانياً 
 ال فهاذا الرضاى باه فطاريوالـرزق والولـد والزوجـة ومـا أشـبه ذلـك  الصـحة: مثل  مْ  كا  مال ماً للنفم

 واجب أو غري واجب ، : محتاج أْن نقول 
ملراتـب هـو ، الواجـب فيـه مـن هـذه ا الصابروالااجاب فياه فالنـاس فيـه علـى أربعـة مراتـب  مكا كا  م لمااً 

 من العبد ففيه التفصيل الذي قلُت ،  وقوعهالص  ، وإذا كان أمرا  شرعيا  باعتبار 
 : نضعل األمر الورعي ياأْنظأرأ فيه من وجهين : أْ  نقال  ولنا

 باعهبارل واقعاً من اهلل   : األول  الاجه
 ده ،لوح والشرعم لوحدهالسو  لنجعل ،  باعهبارل واقعاً من العبد:  الثاناي
مـن العبـد  وقوعـهالرلا باألمر الشرعم من حيا وقوعه من اهلل واجب بال تفصيل ، من حيـا :  فنقال

 إْن كان طاعة  َوَجَب الرلا به ، وإْن كان معصية َوَجَب َسَخاُُه ، 
 ،  ينقسم ملى قسمينإذن نقسم هذا إ  قسمني ،  و ذا
 لرلا ، فهذا جيب ا باعهبارل واقعاً من العبد: قسمني  إ 

 َوَجَب الرلا به ،  مْ  كا  طاعة العبدواقعا  من 
 َوَجَب َسَخاُُه ،   ومْ  كا  معصية
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 فصل
 ال الم على الذناب ومهعلقاتهافي 

 ما المرا  باألح ام ؟ 
واجلزائيـة ، كـل هــذا  1 أو كـافر ومـا أشـبه ذلـك اإلنسـاناألحسـام الشـرعية والسونيـة واحلسميـة هـل يصـبح 

 ،  متعددةم هذا فيه أحسام الباب ، هذا عا
****************** 

  المااااذنب بااااال بيرة       شأ ساااااأ ويا فْ  – 32
               رةا ياااااااااااااابالصرش  اأ ص ااااااااااااا مكا ذااكااااااااااااا                                                    

  
م أيضـا  وهـو أمـر  مهـم األحسـا مـنهـذا : ( ويفسش الماذنب باال بيرة كاذا مكا أ ص ارش بالصا يرة : ) قاله 

 ،  الثالثةألن الناس تنازعوا فيه فابتدعت فيه طائفتان وسلمت 
 ، كي  ؟  مؤمنا  أنه يسون فاسقا   معور أال السنةإذا أذنب بسبرية فهو عندنا  املذنب

    والضماعةاذا مذاب أال السنة يسون فاسقا  مبعصيته مؤمنا  بإميانه ، 
إنساٍن مبا يستحق  كل، العدل أْن نعامل   2 وي يدل النظر والعدل واا المذاب الذي ت يدل النصاش

علـى إميانـك لسنـك فاسـق  ب َسبريَتـ ك  بـاقٍ أنَت  : نقالومل يـَُتْب منها كبرية ، فهذا الرجل مؤمن لسن فعل  
، 
ــُه مــن  نــاقصإنــه مــؤمن نــاقص اإلميــان ، مــؤمن مبــا معــه مــن أصــل اإلميــان ،  :نقااال  أو ـــما ثـََلَم اإلميــان ب

 كما سنذكره إن شاء اهلل ،   الحش المذاب  اذا مذاب أال السنة والضماعة   واا  معصيته
كفـر ، وإذا قتـل نفسـا    فقـدإنه ليس مبؤمن بل هو كافر فإذا زنا فقـد كفـر ، وإذا سـرق  :الخاارة  وقال 

ا فعـل أي كبـرية فقد كفر ، وهسـذا ، إذ أرحامهبغري حق فقد كفر ، وإذا عقَّ والديه فقد كفر ، وإذا قاع 
 صار كافرا  خارجا  عن اإلميان ، 
 فما ح مه في اآلخرة ؟   ومكا كافراً خارجاً عن ازيما  

 ، أنه خُيَلَُّد يف النار ،  النارأنـه خُيَلَُّد يف 
، يعــجل وافقــتهم يف  الاادنياْ اام فااي حأ المعهللااة علااى الهخليااد فااي النااار ل اان خااالفههم فااي ال ووافقااههم

 وخالفتهم يف حسم الدنيا ، حسم اآلخرة ، 

                                                

 091وشـرح العقيـدة الواسـاية للشـيخ حممـد خليـل هـراس ر ـه اهلل تعـا  ص (  468/  02) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة  - 1
، 
 ،(  086 – 085/  2) وكتاب االستقامة (  083 – 082/  3) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 2
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بـــني املنــزلتني ، ال نصـــفُه  منزلــةٍ إن فاعــل السبــرية خُمَلَّـــد  يف النــار لسنـــه يف الــدنيا يف  : المعهللاااةفقااالاا أي 
بل كافر ولو ب َقْيد  أصل اإلميان ،   :و  نقال  ،ب َقْيد  النقص  ولومؤمن  :فال نقال باإلميان وال بالسفر ، 

 املنزلتني ،  بني منزلةيف :  نقال
اآلخــرة فجعلــوا فاعــل  أحســامتوافقــوا يف  ،يف شــمء  وتخااالفاايف شــمء  تاافااش الخاااارة والمعهللااة مك 

 :السبرية خالدا  يف النار واختلفوا يف أحسام النار 
على رأي بني املنزلتني  منزلةبأنه ليس مبؤمن وال كافر يف  المعهللةبأنه كافر وحسمت  الخاارة فحسمت
ال مــا نقتلـه ألنــه لــيس  وعلااى رأي المعهللاةمرتــد مبـاح الــدم  ألنـهذا رأينــا فاعـل كبــرية فلنـا قتلــه إ الخااارة

 املؤمن ألنه ليس مبؤمن عرفتم ؟ ، إكرامبسافر وال نسرمه 
  :مبهدعة ةالثة المرجئة  فيه

ن كامـل ، مـؤم يستحق العقاب ما عليه شمء والمؤمن كامل اإلميان أن فاعل السبرية :  المرجئة يقالا 
وعق وقاع وغش وكذب ، كل شمء ، هل أنت مؤمن باهلل ؟  وقتلاإلميان ، لو زنا وسرق وشرب اخلمر 

إميانــك كإميــان ج يــل وحممــد ، أعــوذ بــاهلل ، هــذا معقــول ؟ لسنــه  اإلميــاننعــم ، أنــت مــؤمن كامــل : قــال 
 اذا مذابهم    عندهم

 الخاارة ؟  مذابة أم ما الذي يصلح ل ثير من أبناء اذا اللما  مذاب المرجئ
 الذي يناسبهم مذهب املرجئة ، 

 ل ن الذي يهناسب معهم للهأ يب ؟ 
مشـسل ، كـل مـن فعــل كبـرية مـا نصـلم عليــه ونقتلـه ، هـذا صــعب ،  مــذهبهممشـسلة اخلـوارج يف هـذا ، 

 هذا فيه شدة ، 
 : الذي يناسب اللما  ما جاء  به السنة كل حال  على

 ،ميانه فاسق  بسبريته هذا احلق إناقص اإلميان أم مؤمن ب مؤمنهو : أنه نعامله مبا يستحق نقول 
 :رحمه اهلل  الم لفولاهذا قال 

  رة      ابيااااااااالماااااااذنب بال  شأ اأ ويا ْفسااااااا
               رةا ياااااااااابالصرش  اأ ص ااااااااا مكا كاااااااااذا                                                    

  
               ا   امااااايخاااارة الماااارء ماااان ازي  

              والعصاااااايا  باالذناااااا قا ابماباااااا                                                  
  

أي برزت وخرجت منه  قشرهااخلروج ، ومنه فسقت الثمرة عن  :الفسش في الل ة  ( :ويا ْفسأشأ : )  قال
 ، 

 هذا الفسق ، ،  1 ( الصغريةفعل السبرية أو اإلصرار على )  :وفي ا صطالح 

                                                

 (  27/  0) م بريقة حممودية للخادم  - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 327 

اااشأ الماااذنب ) : فعـــل السبـــرية كمـــا قـــال املؤلـــ   علـــى  يعـــجل ( بالصااا يرةكاااذا مكا أ ص ااارش    باااال بيرةويا ْفسأ
 ، 1 (فعل ال بيرة أو ازصرار على الص يرة )  فالفسش شرعاً الصغرية ، 

واحـدة فقــط  مـرة اخلمـرإذا زنـا املـرء صـار فاسـقا  ، إذا أصـر علـى شـرب الـدخان صـار فاسـقا  ، إذا شـرب 
 صار فاسقا  ألنه كبرية ، 

 ما اي ال بيرة ؟ 
 ال بيرة في الحقيقة في المعنى ضد الص يرة   

 ما اا الميلا  ؟  ل ن
 فهو صغرية ،  عليهفهو كبرية وما مل ينص  (ما نص الوارد على أنه كبيرة )  :بعض العلماء  قال
يسـون كبـرية ،  3 (بأك  السبائر ؟  أنبئسمأال ) رية هذا يسون كب،  2 (اجتنبوا السبع املوبقات ) :  فمثالً 

 كبرية وما ال فال ،   يسون، املهم ما نص الشارف على أنه كبرية 
    فهو كبرية( ما تاأاأع د  عليه بلعن أو غضب ) : بعض العلماء  وقال
    فهو كبرية ( ما فيه حٌد في الدنيا أو وعيٌد في اآلخرة) : آخرو   وقال

 ،  4 خهالفاً كبيراً ا واخهلفاا
 ،  5( تا ب ْ  عليه عقابٌة خاصة  رأ ال بيرة ما )  ذكر أن وشيخ ازسالم رحمه اهلل

ْ له عقوبة خاصة فهو صغرية ،  هنمَ يعجل ما ُجع ل عليه عقوبة خاصة فهو كبرية وما   عنه فقط ومل يـَُعنيَّ
 تتفاوت بعضها أشد من بعض ، السبائرإن :  وم  كلي يقال

 ،  ب ملى الصاابأقر  وقاله
  ،صار فاسقاً من فعل السبرية ومل يتب منها 

 ،  صار فاسقاً من أصر على الصغرية واإلصرار ليس فيه إقالف 
 خالفا  للمرجئة ،  ( :ويفسش المذنب : )  قاله

                                                

انظــر كتــاب اإلميــان ص ( فالفســق تــارة يســون بــرتك الفــرائض وتــارة بفعــل احملرمــات : ) وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ر ــه اهلل تعــا   - 1
237 ، 

 ، (  89) ومسلم (  2605) أخرجه البخاري  - 2
 ، (  87) ومسلم (  2500) أ خرجه البخاري  - 3
 – 65/  4( )  036 – 021/  0) والفـروق للقـرايف (  268/  6) وبـدائع الصـنائع للساسـا  (  472 / 8) احمللى البـن حـزم   - 4

والبحــر الرائــق  386 – 385واألشــباه والنظــائر للســيوطم ص (  244/  2) والتقريــر والتحبــري يف شــرح التحريــر البــن أمــري احلــاج (  66
(  312 – 294/  8) وهنايــة احملتــاج للرملــم (  346 – 344/  6) خلايــب ومغــجل احملتــاج للشــربيجل ا(  91 – 89/  7) البــن جنــيم 

  ،   (  050 – 048/  34( )  09 – 07/  27( )  25/  8) واملوسوعة الفقهية (  553 – 552/  2) وسبل السالم للصنعا  
 ،(  650/  00) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 5
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ماا من كاماال ال يفســق بــالسبرية وال باإلصــرار علــى الصــغرية بــل هــو  املــذنبإن : يقولــون  أل  المرجئااة
  ازيما   

 :ابن القيم مبيناً مذابهم  قال
ــــاس               واحــــد   مء  ـيف اإلميــــان شــــ والن

                   1 ماثل األســـنانـعنـــد تـــ كاملشـــط                                                  ،
، 

 : قال  ةم
****************** 

            ن ازيماا      ارة المرء ماخي   – 22
              والعصاااااااااايا  باالذناااااااااا ا امابقاااااااااااب                                                  

  
 املهلسات ،  :(  المابقا : ) قاله 
  ؟واذا ر  على من   بفعل المابقا  ( :   يخرة المرء من ازيما  : ) قاله 

 ،  مياناإلإنه خيرج من :  يقالا ألن اخلوارج واملعتزلة هللة عالخاارة والم
 :ل ن الفرق بينهما 

 ما فيه وسط ،  السفرإذا خرج من اإلميان دخل يف :  قالاا الخاارةأن 
املنزلتني ، كرجل سـار إ  املدينـة يريـد مسـة فَـنَــَزَل  بنيإذا خرج من اإلميان فهو يف منزلة :  قالاا والمعهللة

 ال من أهل مسة ، املنزلتني ، ليس من أهل املدينة و  بنييف بدر ، صار يف منزلة 
فماذا بعد الحق } : اهلل تعا   ال، ق منهم في أنه ليم اناك واسطة الصاابل ن الخاارة أقرب ملى 

ومل يذكر منزلة ،  ( 22التوبة ) { ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } : وقال ،  ( 38يونس ) { إال الضالل 
 على صاحبها ،  مردودةفاملنزلة هذه بدعة ، بدعة  

 من ؟ اخلوارج واملعتزلة ، لقولرد (   يخرة المرء من ازيما  : ) المهم أ  قاله 
****************** 

                         ااهاباااااااااعلياااااااه أْ  ي وواجاااااااب – 21
اااااا  ماااااان                                                                              ابااحاااااا هاعلياااااار اش كاااااال مااااااا ج 

  
 أي على املرء املذنب ، :( واجب عليه ) : قاله 
: ، والــروي  الــرويإهنــا لإلطــالق ، أي إلطــالق :  يقالااا بــاألل  ، واأللــ  هنــا  :( أْ  يهابااا ) : قالااه 

 عليه بالسسون ، يُوَق أْن يتوْب ، ألن املتحرك : آخر البيت ، وكان لوال ذلك أْن يقول 
يتـوب مـن   أنْ أي إمثا  ، جيب على اإلنسان ( حابا ) لى الفاعل أي ع :(  من كل ما جر عليه) : قاله 

، ألن تـرك الواجـب  فبرتكـهكل شمء حصـل لـه بـه إمث ، إْن كـان تـرك واجـب فبفعلـه ، إْن كـان فعـل حمـرم 
 جير عليه اإلمث ، وفعل احملرم جير عليه اإلمث أيضاَ ، 

 ،  ريةاألصل في الااجبا  الفا فورا  ألن  :( واجب عليه ) : قاله 
                                                

 ،بن عيسى شرح ا(  65/ 0) النونية  -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 329 

 يأتيه املوت بغتة قبل أن يتوب  قدميوت ، ف أنْ وألن اإلنسان ال يأمن 
 .ولا تاب عند الما  لم تنفعه الهابة 

) { وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن } : تعا   لقوله

 . ( 12النساء 
 كل ذنب ،   منها قريبا  ، فال بد من التوبة ومل يبعد عنا ذكر شروط التوبة وقد ذكرنا

****************** 
المااااااااالى بمحااااااااض  ويقباااااااال – 28

                                                                       الفضل
                   منفصاااااالد كااااااافر ار عباااااااياااااااغ ماااااان 

  

أي بالفضـل اخلـالص  الفضـلمن إنسان مبحـض يقبل التوبة  :( ويقبل المالى بمحض الفضل ) : قاله 
 بالتوبة ،  أوال  احملض ، ملاذا ؟ ألن اهلل عز وجل هو الذي منَّ عليه 

،  ( 112التوبة ) { ثم تاب عليهم ليتوبوا } : قال اهلل تبارك وتعا   فإ  تافيش اهلل العبد للهابة تابة
تتوب مث مَيُنُّ عليك مرة  أخرى  أنحض الفضل يعجل مث وفقهم للتوبة ليتوبوا فاهلل عز وجل مين عليك مب

فضله ور ته عز وجل أن من تاب إ  اهلل تاب اهلل  منلقبول التوبة ولو شاء أال يقبل مل يقبل ولسن 
{ إن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين }  ، يفرح بتوبة عبده ومحب توبته أنهعليه بل أشد من ذلك وأبلغ 

عبده فرحا  أشد من فرح اإلنسان الذي ألل راحلته وعليها طعامه  بتوبة ويفرح،  ( 888البقرة ) 
 هذافإن فرحه ال يُوَص  ومع ذلك فإن اهلل يفرح بتوبة العبد املؤمن أشد من فرح  وجدهاوشرابه مث 

 الرجل براحلته ، 
****************** 

ما لم يهب مان  كفارل بضادل                    – 23
  

اااااااااا  ْ  عااااااااان شاااااااااركه وصااااااااادل                     فا ي اْرت اض 
  

فيه شـمء   االستثناءاحلقيقة أن هذا  :( من غير عبد كافر منفصل ما لم يهب من كفرل بضدل : )  قال
 ،من النظر 
الفاسـق أيضـاَ ، فـإن الفاسـق ال  علـىينابـق  : (مان غيار عباد كاافر منفصال ماا لام يهاب )  : أل  قاله

 ، الفسقسيبقى على وص   يقبل اهلل منه ح  يتوب وإال
فهـذا لـه وجـه لسنــه ال  السـافرأي يقبـل العبـادات مـن غــري  (ويقبال المااالى ) م  مكا كاا  الم لاف يرياد 

 يريد هذا الشمء ، 
 ما لده اإلسالم ؟  :( ما لم يهب من كفرل بضدل : )  قال

 ،فإنه تُقبل منه التوبة  ال فر بضدال فر مكا تاب من كفرل 
 ، منهفإنه ال يُقبل  رل بضد كفٍر آخرومْ  تاب من كف

 يسفر جبميعه ،  أنإْن تاب من نوٍف من السفر ورد على النوف اآلخر ، فإنه ال يُقبل بل ال بد :  مثل
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منه   ال يأقبل  الصنمالرجل من راً لويٍء مما جاء به الرسال وتاب منه ل نه مورك يعبد  كا  فلا
 ؟ 

 ،كفر به   ال ، ال يُقبل منه ح  يؤمن بسل ما
  تاب المسلم من كنب واا مصر على آخر تأقبل تابهه مما تاب منه  ولا
وهـو أن  سا سااً شارطاً إ  أن ألـاف إ  الشـروط اخلمسـة :  كاب بعض العلماءال تُقبل يعـجل :  وقيل

 ، 1 عن كل الذنوب –ما هو عن الذنب اخلاص  –يقلع عن مجيع الذنوب 
 ، تابههفإنها   تأقبل من ذنٍب وهو مصر  على آخر لو تاب :  على اذا القال وبناءاً 
 ،الزنا  منال تُقبل توبته  فعلى اذا الرأيرجل  تاب من الزنا لسنه يشرب اخلمر :  مثاله
 ،يف الذنب اآلخر  اهلللو كان صادقا  ما عصى اهلل لو كان صادقا  يف التوبة والرجوف ما عصى  ألنه

   تأقبل على اذا الرأي  ولو تاب من الربا لسنه يغش الناس 
   2 أنها تأقبل: الصحيح  ول ن

 ،لتوبته من أن يسون مقلعا  من مجيع الذنوب  بدفهذا ال  الهابة المطلقةأما التائب  :ول ن يأقال 
 ،من ذنٍب مع اإلصرار على غريه  تصحفإهنا  الهابة الخاصة المقيدةوأما 
 ،الذنوب  يعمجفاملدح بالتوبة ال يسون إال ملن أقلع عن  إذن

 ،وأما التقليد فيصح من ذنٍب ولو مع اإلصرار على آخر 
 ل نه يورب الخمر يصح أ  نصفه بالها ب على سبيل ازطالق ؟  اللنافالذي تاب من 

الزنا فال يصح أن نقول الوص  املالق الذي مُيدح به التائب إمنا مُيدح بقدر  منتائب :  نقاللسن ، ال 
 نعم ،  له من توبة فقط حصلما 

                                                

ـــة (   58 – 57/  0) وهـــو قـــول بعـــض األصـــوليني كمـــا قـــال ابـــن مفلـــح انظـــر اآلداب الشـــرعية  - 1  – 023/  04) املوســـوعة الفقهي
024  ( )34  /060 – 062  ) ، 

 ،(  359/  4) أسىن املاالب لزكريا األنصاري   - 2
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 األسئلة
يسـرق السـارق حـني يسـرق  والال يز  الزا  حني يز  وهو مـؤمن : ) عن االستدالل حبديا :  الس ال

 ؟  1 (وهو مؤمن 
األخرى الدالة على أنه ال  لألدلةهذا مؤمن كامل اإلميان هذا املراد وإمنا قيدناه بذلك :  نقال:  الضااب

 خيرج من اإلميان ، 
 مصريه يف اآلخرة واحد ؟ أنخال  املعتزلة اخلوارج حسم فاعل السبرية يف الدنيا مع ملاذا :  الس ال
لســن يف  املعتزلــةألن الســل أخــذوا نصــوص الوعيــد اخلــوارج أخــذوا بنصــوص الوعيــد وكــذلك :  الضااااب

فلهـذا  دمـه وال ميسـن أن نـدف الصـالة عليـه نبيحالدنيا قالوا أننا ما ميسن أن نبيح دم الفاسق ما ميسن أننا 
ــة عــن  يف الــدنيا يشــبه مصــانعة وجمــاراة النــاس ألهنــم لــو قــالوا اســتبيحوا دمــاء  تسفــريهامتنعــوا وامتنــاف املعتزل

 وأمواهلم إذا فعلوا كبرية من السبائر صاح عليهم الناس كلهم ،  الناس
َفُن يف مقابر املسلمني وال يُدْ  عليهأن فاعل السبرية ال يغسل إذا مات وال يَُسفَّن وال ُيَصلَّى  الخاارة عند

 وإمنا يدفن يف الصحراء ، 
 ،  يغسل ويسفن ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني المعهللة وعند

 ما هو حد السبرية عند املعتزلة ؟:  الس ال
وعيــد وإن قــل فإنــه  كــلال أدري مــا حــدهم يف السبــرية هــل هــم يوافقــون أهــل الســنة علــى أن  :  الضااااب

ــالفواحش مثــل يوجــب أن يســون الــذن املوبقــات والزنــا وشــرب اخلمــر  الســبعب كبــرية أو خيصــون السبــائر ب
 وهذه األشياء ، 

                                                

 ، (  57) ومسلم (  6411) أخرجه البخاري  -  1
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 فصل
 في ككر من قيل بعدم قبال مسالمه 

يمااااا  ولااااام يهاااااب مااااان  ومااااان – 21
                                                       الخطا

             ااطاااااااااالاااااااااذي الع اتافاااااااااام فاااااااااأمرل 
     

 الشرك ال يغفره اهلل ، فإناده هنا أي من غري الشرك يعجل إال الشرك مر( ولم يهب من الخطا )  : قاله
 وهو اهلل عز وجل ،  ( :ات لذي العطا ففأمرل م ):  قاله

****************** 
               يواأ يعفاا وم  شااء اناهقم  فاإ  – 21

       الاااااانعمطى وأجاااااالل اأ أعااااااايواااااا م و                                              
  

 ،فوق الذنب  ( :وم  يوأ أعطى وأجلل النعم ) :  قاله
 12النساء ) { إن هللا ال يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } :  وجلقول اهلل عز :  و ليل اذا

 ، الشركما عدا  ذنبوهذه قالية على كل ،  (
ماثاًل ااذا   القارآ  و  الورك مثال أ  ي اا  قاد جحاد شايئاً مان قال قا ل لا ما  على ال فر  فإ 

 كافر فما  على كلي ال ي ا   اخاًل تح  المويئة ؟ 
مــا كــان خمرجــا  عــن اإلســالم كــل شــمء خيــرج عــن اإلســالم فــإن اإلنســان إذا مــات  بالشــركألن املــراد ، ال 
 يغفر وما دون ذلك فإن اهلل يغفره إن شاء ، العليه 

****************** 
                 ا قة  افااااي الاااادروت واللناااا وقياااال – 22

اة              قاااااااااااااافاالمن اا فاالطاااااااااااا ا راوساااااااااااا                                                    
  

  يقبل منه ويرتف  عنه القهل  فإنهعلى أن كل من تاب من كفر  اتفش العلماء
ي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب قل يا عباد} : قول اهلل تعا   لعمام

وهذه اآلية نزلت يف التائبني فسل ذنب يتوب اإلنسان منه  ، ( 13الزمر ) { جميعاً إنه هو الغفور الرحيم 
 يتوب عليه ،  تعا فإن اهلل 
  :الخ …… ة العلماء في اذل المسا ل الهي ككر الم لف الدروت واللنا ق واخهلف
إهلــا  والعيـــاذ بـــاهلل  املخلـــوقفرقـــة أصــلها التشـــيع آلل البيــت مث غلـــت غلـــوا  فاحشــا  حـــ  جعلــوا :  الاادروت

 ، 1 وصاروا يعبدون املخلوق من دون اهلل ومذاهبهم معروفة
 إن الدروز جيب قتلهم بسل حال ولو تابوا ، ملاذا ؟  :بعض العلماء  يقال
 ،جل عظمة الذنب ال تقبل منهم التوبة لعظم ذنبهم فهم من أ:  قالاا

 ، (  اا المارق عن الدين كله) : واللنديش ،  اللنديش كذلي
                                                

 ،(  063 – 060/  35( )  636/  28( )  429/  4) شيخ اإلسالم ابن تيمية  جمموف فتاوى  - 1
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 .هو املنافق  :اللنديش  وقيل
  ولعل اللنديش أشد من المنافش 

للمسلمني ويظهر أنـه مسـلم كمـا هـو الشـأن يف املنـافقني يف عهـد الرسـول صـلى  يتصنعرمبا  أل  المنافش
 ،  1 وسلم عليهاهلل 
 الدروز الزنادقة املنافقون ،  ( :وسا ر الطاا ف المنافقة ) :  قاله

****************** 
                    لأ  اقهاااااااااا اٍد  بهاااااااااداد يأ  وكااااااااال – 23

               ه   يأقبااااااااالا ثاااااااااارر نا اااااااااات كمااااااااان                                                     
  

  ،كل إنسان يدعو للبدعة واملراد البدعة املسفرة   ( : بهداد وكل  اٍد ) :  قاله
 ،  توبتهيعجل ولو تاب فإهنا ال تقبل : (  يقهل) : هذا مقول القول قال :  (يقهل ) :  قاله
ويرتـد مث يتـوب وهسـذا  يتـوبيعجل تسررت ردتـه يرتـد مث يتـوب ويرتـد مث  ( :ت رر ن ثه   يأقبل ) :  قاله
، 

  قبل تابهه اذا   ت: قال 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن هللا ليغفر لهم وال ليهديهم } : لقوله تعا  

 وهذا يقتضم أهنا ال تقبل توبتهم ،، { لم يكن هللا ليغفر لهم } : فقال ،  ( 133النساء ) { سبيال 
******************  

                      ه امانااااااان ميماااااا د  اْبااااااالاااااام يأ  ألنااااااه – 22
            انهسااااااااااااااماااااااااااااان ل أكادالااااااااااااااذي  م                                                     

  
 الضمري يعود على هؤالء باعتبار اجلنس ، :  (ألنه ) :  قاله
 ، املنافقأذاف يعجل أظهر من لسانه  ( :لم يبد من ميمانه أكاد من لسانه ) :  قاله
رسـول اهلل وأصـلم معسـم  حممـدا  أنا مسلم أقـول ال إلـه إال اهلل وأن : فقال  ، إذا قلنا إنه جيب قتله:  مثالً 
ألن قولـك أنـك تائـب ، نقتلـك  تبـتولـو : نقـول ، أنـا تائـب : قال ، ولو كنَت كذلك : نقول ، وأزكم 

ا أذاعـه لسـانك ومـا أذعتـه اليـوم  إال مـ إميانكألنك تنافقنا فلم يبد من ، وتصلم وتزكم هو قولك باألول 
 ،منك  نقبلكالذي أذعته باألمس أنت تنافقنا فال 

 ، المنافش تقبل تابههأن :  الصحيح ول ن

                                                

والـــرد علـــى  242 – 338وبغيـــة املرتـــاد ص (  555/  28( )  472 – 470/  7) جممـــوف فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة   - 1
واإلنصــــاف (  248/  6) قدامــــة واملغــــجل البــــن (  091/  0) وجــــامع الرســــائل واملســــائل  213وكتــــاب اإلميــــان ص  356البســــري ص 
والبحــر الرائــق البــن (  99 – 98/  6) وفــتح القــدير البـن اهلمــام (  509/  3) والفتــاوى الســ ى (  335 – 326/  01) للمـرداوي 
وتبصـرة  احلسـام (  282 – 280/  5) واملنتقـى شـرح املوطـأ للبـاجم (  244 – 240/  4) وحاشية ابن عابـدين (  037/  5) جنيم 
/  3) الغـــرر البهيــة لزكريــا األنصـــاري (  375/  8) والتـــاج واإلكليــل للمــواق  490وشـــرح حــدود عرفــة ص (  279/  2) بــن فرحــون ال

 ، (  082 – 080/  7) وطرح التثريب للعراقم (  444
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إن المنافقين في الدرك األسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ، إال الذين تابوا وأصلحوا } : لقول اهلل تعا  

النساء ) { مع المؤمنين وسوف يؤت هللا المؤمنين أجراً عظيما واعتصموا باهلل وأخلصوا دينهم هلل فأولئك 

111 – 112 . ) 
إال الذين تابوا وأصلحوا } : يف أهنا تقبل توبة املنافق ولسن اهلل شروطا  ال بد منها  واآلية اذل صريحة

 ،ح  نعرف إصالحهم ،  {واعتصموا باهلل وأخلصوا دينهم هلل 
ــه  :ين يقالااا  فااي عاادم قبااال تابااة اآلخاار  الثاااني ــة الــيت  تابهااهفإننااا   نقباال مــن تســرر نسث أيضــا  لآلي
 ،ذكرناها 

  وألننا لا قبلنا مسالمه اليام ساف يرتد غداً 
  فنقهله يؤمن ويسفر ويؤمن ويسفر ما نثق منه  ل عا تهاذأل  

نوا ثم كفروا ثم ازدادوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آم} : قال اهلل فيهـا  السرميةإن اآلية :  ول ن أيضاً نقال

تــابوا  فــإذافسانــت هنــايتهم ازديــاد السفــر مل تســن هنــايتهم التوبــة وعلــى هــذا  ، ( 133النسذذاء )  {كفذذراً 
 ،وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحواهلم 

 أنها تقبل   :  فالصحيح
 ، تقبلفال ا ال تقبل لفداحة كفرهم كاملستهزئني باهلل إهن:  واللنا قة قالاا الدروت

 ، 1 تقبل تابههمن أنواف السفر  بأي نادٍ أن كل كافر  : والصحيح
آمنت أنه ال إله إال الذي }  :أعظم من كفر فرعون ومع هذا ملا قال حني أدركه الغرق  كفرا  فإننا ال نعلم  

نس يو) { اآلن وقد عصيت } ماذا قيل له ؟ ،  ( 22يونس )  {آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين 

 ، {اآلن وقد عصيت } : بل قيل ، إن كفرك عظيم ال تنفع فيه التوبة : ومل يقل له ،  ( 22
بــل  نقتلـهوقـت التوبـة اآلن فـإذا تــاب اإلنسـان مـن أي ذنـٍب كـان وعلمنــا صـدق توبتـه فإننـا ال  فـاتألنـه 

 ،حنسم بإسالمه نعم 

                                                

 – 483/  2) ة وجممــوف فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــ(  445/  5( )  509،  480/  3( )  004/  0) الفتــاوى الســ ى   - 1
484  ( )7  /205 – 206  ،470 – 472  ( )05  /418  ( )08  /089 – 091  ( )28  /434 – 435  ( )35  /
وإعــالم املــوقعني (  091/  0) ومــا بعــدها وجــامع الرســائل واملســائل  213وكتــاب اإلميــان ص  338وبغيــة املرتــاد ص (  000 – 001

 – 58/  0) واآلداب الشــرعية البــن مفلـــح (  263،  070 – 067/  6) ف البـــن مفلــح والفــرو (  017 – 014/  3) البــن القــيم 
وأحســــام (  082 – 080/  7) وطـــرح التثريــــب للعراقـــم (  583 – 580/  2) وغـــذاء األلبـــاب للســــفاريجل (  001 – 019،  59

ـــن العـــريب  وأحســـام(  218/  3( )  415 – 413،  349 – 348/  2( )  36 – 35/  0) القـــرآن للجصـــاص  /  0) القـــرآن الب
ـــن قدامـــة (  546 – 545/  2( )  20 – 21 /  9) واإلنصـــاف للمـــرداوي (  09 – 08/  9( )  250 – 248/  6) واملغـــجل الب

وماالـــب أويل النهــــى (  078 – 077/  6) وكشـــاف القنـــاف للبهـــويت (  335 – 333،  327 – 326/  01( )  444 – 440
) والتـاج واإلكليـل البـن املـواق (  99 – 98،  70 – 69) وفتح القـدير البـن اهلمـام (  292 – 290/  6( )  651/  4) للرحيبا  

(  201 – 219/  7) ونيــــل األوطــــار للشـــــوكا  (  78/  5( )  444/  3) والغــــرر البهيــــة لزكريــــا األنصــــاري (  378 – 375/  8
 ،   (  50 – 49/  24( )  310/  06( )  027 – 026/  04( )  086/  03( )  076 – 075/  3) واملـوسـوعة الفقهية 
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فاي األرت فلاه أ  يقهلاه مان بااب  بالفساا ٍُ  الداعي للبدعة لا رأى ولاي األمار أ  يقهلاه ألناه سااد
  الهعلير حهى لا تاب 

يعـجل ولـيس واجبـا  عليـه قـد يـرى ويل األمـر أن هـذا الداعيـة :  ( الهعليار باابله أ  يقهلاه مان : ) وقالنا 
 كـانا يسون داعية للسنة ألن التائب مـن البدعـة حقيقـة البـد أن يـنقض مـا  مبمن بدعته ر  تابللبدعة إذا 

ذلـك مصـلحة  يفا نقض ما كـان عليـه مـن قبـل مـن البـدف ال شـك أننـا نسسـبه ويسـون من قبل وحينئٍذ إذ
 ،للسنة وأهل السنة 
فإننااا نقباال إذا تــاب وصــلحت حالــه  السفــرأن كــل مــن كفــر بــأي ســبب مــن أســباب  : والخالصااة اآل 

 ، تابهه مهما كا  كنبه على كل حال
****************** 

            ر وسااااااااحرة ااحاااااااوس كملحااااااد – 22
           اآلخااااارةهم فاااااي ااتااااااياعلاااااى ن واااااام                                                  

  
ي ه ْم اليت ألقوها كانت :  تأةيرلو ليل  ح  يف  مؤثرةأن السحرة ملا سحروا أعني الناس حبباهلم وع ص 

 ةحبال وعصم ساكن أهنامع ،  ( 22طه ) { يخيل لهم من سحرهم أنها تسعى } : موسى قال اهلل تعا  
 ،يف األرض ما تتحرك لسن يراها الرائم وكأهنا تتحرك 

 ال اذا يدل على أ  للسحر تأةيراً أو ليم له تأةيار ؟ : قال قا ل  فإكا
  أما في قلب الحقا ش فليم له تأةير :  نقال

 ، فهذا له تأةير ايئههوأما في تصاير الويء على غير 
ميسـن أن يقلبهـا إ  حيـة لسـن ميسـن أن  السـن للسـاحر أن يقلبهـا إ  حيـة واحلبـال ال مي:  ماثالً فالعصم 
 ،ني يروهنا وكأهنا حيات ئجيعل الرا
 : وقال  يف إناء فجاء الساحر  ولعوهامجاعة كانوا جينون خنلة خيرفوهنا وقد  نقصة اهلل أعلم  ا أ ويذكر

أن الرطــب إذا خــاض فيــه اإلنســان يتــأثر يفســد  وفومعــر ؟ أتريـدون أن أخــوض يف هــذا الرُّطَــب وال يتــأثر 
وجعـل يـدور حـول اإلنـاء مـن خـارج وهـم يرونـه وكأنـه يف  َفَسَحَرُهمْ ، أستايع : قال ؟ ما تستايع : قالوا 

 يدورإن الرجل : يتعجبون وكان الرجل الذي يف النخلة مل يبلغه السحر فناداهم قال  فجعلواوسط اإلناء 
يف وسـط  خيـوضأبـدا  صـحيح ، ال  ، ال : اإلنـاء فأرسـل إليـه سـحرة فقـال لـه حول اإلناء وليس يف وسط

 ،اإلناء فاهلل أعلم هل هذا صحيح أم ال لسن مسعناه وحنن صغار 
 . ي ةر ل ن   في قلب الحقا ش السحر :كل حال   على

 . م  الخالش عل وجل الحقا شألنه   يقدر على قلب 
 ، وتأكلعصا موسى حية تسعى  فهو القادر على قلب احلقائق قَـَلبَ 

 :السحر ناعا  
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  سحر ي فر به الساحر  .1
  وسحر   ي فر به  .8

  بالوياطين فهذا كفر  ا سهعانةفإ  كا  السحر بااسطة 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل } : لقول اهلل تعا  

 ، ( 128البقرة ) { من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر  هاروت وماروت وما يعلمان
  ومكا كا  باأل وية فإنه   ي فر 

 ، أ  يأقهل  رءاً لمفسدته يضبل ن 
  لمفسدته  قأهلواألول كذلي يضب أ  يأقهل ل فرل ومفسدته فإ  تاب 

 :فيه اذا الهفصيل : (  ةوساحر وساحر ) : الم لف  فقال
 ،توبته باعتبار أننا أقمنا عليه احلد نقتله  تُقبلفإهنا ال  حرلمكا كفر بس:  نقال

 ،  1 تاهريا  ال كفرا   احلدأقمنا عليه  وم  لم ي فر بسحرل
 . نحن نح م بالظااريعجل :  (اتهم في اآلخرة يوام على ن: )  قاله
 فإلى من ؟    السرا روأما 

    اآلخرةاتهم في ملى اهلل عل وجل السرا ر ملى اهلل عل وجل وام على ني
****************** 

                 اال الهاادىام   لاا  لااق – 22
            ااهااااااادى ياانااااااالباللعيجااااااارى  كمااااااا                                                  

  
 ،هذه شرط  :( قل  ) : قاله 

 هذه جواب الشرط ،  :( ااهدى ) :  لها ق
يهتــدي وإذا  فإنــهيعــجل يوجــد قــرائن تــدل علــى صــدق توبتــه  ( :ل الهاادى قلاا  م   لاا     اا: )  قالااه

 اهتدى قبلنا توبته ،
 . 2 فهذا رجل كان من الزنادقة ( :كما جرى للعيلباني ااهدى : ) قاله  وأما
 ،سبحانه وتعا  هداه  اهللولسن 
 ، تابههفمثل اذا نقبل فاهتدى يقول املؤل    رتييف األصل  وأخنه

                                                

(  081 – 077/  6) والفـــروف البـــن مفلــــح (  38 – 34/  9) ملزيـــد مـــن الفائــــدة يف حســـم الســـاحر انظــــر املغـــجل البـــن قدامــــة  - 1
 054لشـرعية ص والسياسـة ا(  293/  6) وماالب أويل النهى للرحيبا  (  353/  01،  440 – 441/  9) واإلنصاف للمرداوي 

  – 266/  24) واملوسـوعة الفقهيـة (  376/  8) والتاج واإلكليـل للحاـاب (  79  – 70/  0) وأحسام القرآن للجصاص  057 –
269  ) ، 

لرد عليهم وبيان لالالهتم هو حسن الصفدي العيلبو  الشاعر اللبيب الفائق ، وكان حسن املاارحة طيب العشرة ، يقال أنه درزي مث تاب وله نونية طويلة يف ا - 2
 ( .  79/  2) ، انظر خالصة األثر للمحيب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 337 

 ؟ائن اليت دلت على صدق توبة العيلبو  فما هم القر 
 :  يقال

****************** 
                   أكاد ماااااااااان أساااااااااارارام فإنااااااااااه – 21

             أساااهارامههي مااان اكاااا  فياااه الااا  ماااا                                                    
  

              م ناصااااارااللااااادين القايااااا وكاااااا  – 28
ا                          ر ااااااااااااااوخا ااطنااااااااااامنااااااااااا ب ارافصاااااااااا                                                         

  
فإنناا نقبال تابهاه ونرفا  عنااه  حقيقـةعلى أن هذا الزنـديق أو هـذا امللحـد صـار مؤمنـا   ل  القرا ن  فإكا

  القهل 
 فقد عملناا بالظااار على صدق تابهه وقبلنا تابههالظاارة  القرا نوقام   ألننا مكا كنا نعمل بالظاار

، 
  ـامن اتصـ     تأقبل تابةأهنا  العلماءمن األشياء اليت ذكر    نقبل تابهه فإننا  أما م  عدم القرينة 

، 
   تأقبل تابهه  لمفمن اسههلأ باهلل : ا سههلاء باهلل وا سههلاء بالرسال صلى اهلل عليه وسلم قال 

 لماكا ؟ 
 ،يستهزأ برب العاملني  كي   كنبه  ملعظ

    تأقبل تابهه لعظم كنبه  فإنهمن اسههلأ بالرسال صلى اهلل عليه وسلم 
 : أنها تأقبل تابة كل تا ب : الصحيح  ول ن

) { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جميعاً }  :لقوله تعا  

  ، ( 13 الزمر
ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعُف عن طائفة منكم نعذب } : أن اهلل  المسههل ين خاصة فيوالدليل 

 ، أنه قد يعفوا عن طائفة منهم ويعذب الاائفة األخرى فبنيَّ ،  ( 22التوبة ) { طائفة 
  ورفعنا عنه القهل تابهه قبلنا  ول ن من سب اهلل أو اسههلأ باهلل

 ، 1 فتاب قبلنا توبته وقتلناه عليه وسلم اهللب الرسال صلى ومن س
 ؟  تقبل تابهه ويأقهليسب الرسول  والذي تقبل تابهه و  يأقهلالذي يسب اهلل  كيف

                                                

 305 – 318والصــارم املســلول ص (  545/  5( )  489،  474/  3) والفتــاوى الســ ى (  33/  9) املغــجل البــن قدامــة   -  1
/  6) وكشــــاف القنــــاف للبهــــويت (  335 – 332/  01) واإلنصــــاف للمــــرداوي (  015 – 014/  3) وإعـــالم املــــوقعني البــــن القــــيم 

) والتـاج واإلكليـل للمــواق (  236 – 230/  4) وحاشـية ابــن عابـدين (  293/  6) وماالـب أويل النهـى للرحيبـا  (  069 – 067
) وســبل الســالم (  226 – 223/  7( )  357/  0) ونيــل األوطــار للشــوكا  (  024 – 020/  5) وحاشــية اجلمــل (  386/  8
 201،  093 – 092،  085 – 084/  22( )  57 – 56/  04( )  230/  03) واملوســوعة الفقهيــة (  385 – 384/  2
– 200  ( )33  /22  )، 
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 :الفرق  أل 
 ،ولم يسهثن  شيئاً  بالهابةيعفا عن حقه قد أخ نا بأنه يعفو عن حقه  اهلل عل وجلأن 

 ،أو ال  يسقاهوال نعلم هل  م فسبه حٌش لهوأما الرسال صلى اهلل عليه وسل
 ،كنا ال نعلم هل يسقاه أو ال   وإذا

 ، فإ  األصل عدم ازسقاط
 ،   كفراً  حدا  وعلى اذا فنقهله 

 ، قبال تابهه:  فالصحيحمن سب اهلل أو رسوله مث تاب :  الخالصة
 ،ارتفع عنه القتل  حش اهللكان يف   إنمث 
 ،د عفا اهلل عنه إمنا يقتل حلق اهلل وق ألنه
 ، م من ول ن نقهله ةم ن سله ون فنه ونصلي عليهفهو  حش الرسالكان يف   وإن

******************  
                   ش وكااااااال مااااااااار اديااااااااتن ف ااااااال – 23

             شانافاد ومالحاوم داوجاح                                                           
                 ه للاااااااديناحااااااااصاساااااااهبا  ن مكا – 21

                        ناقياااااااااااااان ياعااااااااااااا لأ ابااااااااااااااقايأ  هافإنااااااااااااا                                                                
  

 ،وال يسفم جمرد التوبة  (مكا اسهبا  نصحه ) : قال  اذل قاعدة عامة
 ( 112النساء ) { تابوا وأصلحوا واعتصموا باهلل وأخلصوا دينهم باهلل  إال الذين} : اهلل قال يف املنافقني  ألن

 ، 
 ،نقبل ، أنا مسلم : فجعل إلافات على التوبة ليس جمرد ما يقول املنافق 

به  واعتصام  لسن ال بد أن يسون هناك إصالح وإخالص  هلل ، من قبل ، أنه مسلم  : كان يقول  ألنه
 واهلل أعلم ، ن تبين أنه صا ق ت ا  اناك قرا يعجل مبعىن أنه 
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 األسئلة
نعايـه املـال  جيـوزإذا كان الساحر يستعمل دواء لسم يضع  الرجل ح  ال جيامع زوجته هل :  س الال

 لسم يفك هذا السحر ؟ 
ال بـأس نعايـه  نقـضبأس أن يـنقض السـحر ألن هـذا  على كل حال إذا علمنا فال بأس ، ال:  الضااب

أيضا  َفكَّ السحر عن ذاك وولـعه  َسَحرَُكمْ ال باملال وخيشى عليه أنسم إذا علمتم به املال ألنه لن يايع إ
 عليسم ، 

ال نســـتايع أن  ولســننســمع كثــريا  مـــن النــاس يســبون اهلل ويســبون رســـول اهلل ويســبون الــدين :  ساا الال
 نعمل شيئا  فماذا نعمل ؟ 

ميسـن أن تقتلـه ولسـن الـذي  فـال ذممسـميع فقـد أبـرأ  بـَل غوا من يسـتايع فـإذا بـَلَّْغـُتْم مـن يسـتا:  الضااب
 ،  واحدةيظهر يل أن القول بأنه يُلحق أو  ألن العلة 
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 فصل 
 1في ال الم على ازيما  واخهالف الناس فيه 

 وتحقيش مذاب السلف في كلي 
           قاااال وقصاااد وعمااال ماننااميااا – 21

          بالهقاى وتنقص بالللل داليات                                                 
 : ال الم على ازيما  في أمار 

 هذه مسألة ، ؟ ال ازيما  اا ازسالم ؟ أو اما شيئا  مهباينا  :  أو ً 
 ، 2 ازسالم غيرفازيما  يف سياٍق واحد  كأك ر  ازسالم وازيما إذا  :مهمة نقال  مسألة
  ومكا افهرقا اجهمعا  افهرقافهما من باب مكا اجهمعا صارا مبعىن  واحد  أُْفر َد أحدمها عن اآلخر وإنْ 
 ،هو اإلسالم اإلميان :  و  تقل، اإلميان غري اإلسالم :    تقل إذن

  من الهفصيل  فالبدمكا أطلق  أخطأ  
 ، ازيما فازسالم غير  اا مْ  ككرا في سياٍق واحد افهرقا:  الهفصيل

  اآلخر فازسالم اا ازيما  ومْ  أفر  أحداما عن 
رلـم اهلل عنـه يف قصـة ج يـل حـني أتـى النـيب صـلى اهلل عليـه وعلـى  اخلاابحديا عمر بن :  والدليل
سـياٍق واحـد  يفأخ   عن اإلميان فأخ ه مبا خيال  مـا أخـ ه عـن اإلسـالم ألهنمـا ذكـرا :  قالآله وسلم 

اإلميـان األعمـال الباطنـة  وجعلم هو األعمال الظاهرة فجعل النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم اإلسال
ــه إال اهلل وأن حممــدا  : ) فقــال  اهلل وتقــيم الصــالة وتــؤيت الزكــاة وتصــوم  رســولاإلســالم أن تشــهد أن ال إل

تـؤمن بــاهلل ومالئستـه وكتبــه ورســله واليـوم اآلخــر والقــدر  أن: ) وقــال يف اإلميــان ،  (رمضـان وحتــج البيـت 
 ، 3 (خريه وشره 
  منفر اً عن اآلخر  خل اذا في اذا  أحداماومْ  ككر 

 ازسالم انا يومل ازسالم وازيما ،  ( 1المائدة ) { ورضيت لكم اإلسالم دينا } : قوله تعا  :  مثاله
، 

 ؟  4 م  ازيما   ين: من قال : قال قا ل  فإكا
 .النيب صلى اهلل عليه وسلم  :نقال 

                                                

 ، 396كتاب اإلميان لشيخ إلسالم ابن تيمية ص    - 1
،  270 – 271،  238،  062،  057 – 054،  03 – 5/  7( )  94/  5) جممـــوف فتــــاوى شــــيخ اإلســـالم ابــــن تيميــــة   - 2

329 – 331  ،357 – 381  ،419 – 405  ،424 – 428  ،472  ،474 – 476  ،550 – 553  ،555  ،575 
– 576  ،635 – 636  ( )8  /305 – 306  ( )08  /275  )، 
 ، (  8) أخرجه مسلم  - 3
 ، 095،  3  - 0كتاب اإلميان ص    - 4
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ورسوله أعلم ،  اهلل: الوا ق (أتدرون من السائل ؟ : ) وعلى آله وسلم حني قال  النيب صلى اهلل عليه فإن
 ، ( فإنه ج يل أتاكم يعلمسم دينسم : ) قال 

   ازيما ومما علمهم 
 ، يومل ازيما  وازسالم، { ورضيت لكم اإلسالم دينا } ،  إذن

 ؟  لماكاان عن اآلخر نقول اإلسالم هنا يشمل اإلمي أحدمهاألنـه أُْفر َد 
 ، يدخل ازيما ،  ( 1المائدة ) { إن الدين عند هللا اإلسالم } : وقال  أأْفر    وحدل ألناه
 .اإلميان من الدين ال شك  ألن

 ، ازيما  بهفسير وازسالم بهفسير ياأف سشرأ  :فأما مكا ككرا في سياٍق واحد فهما كما قل  
عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان قالت األ} : قال اهلل تعالى  : قال قا ل فإ 

 ما الضااب عن اذل اآلية ؟    ( 11الحجرات ) { في قلوبكم 
 ،نعم ذكرا يف سياٍق واحد فَـَفرََّق اهلل بينهما :  نقال

 ؟  1 اإلميان أم هم منافقون واهل هم مؤمنون لعيف، هؤالء األعراب  يف :وقد اخهلف المفسرو  
 ،إهنم منافقون  :المفسرين من قال  فمن
 ،اإلسالم الظاهر فإن املنافقني مسلمون ظاهرا   يعجل، { ولكن قولوا أسلمنا } : إن قوله :  وقال
 ، قلو مبل هم مسلمون حقيقة  لسن إمياهنم ليس تاما  مل يتعمق يف :  من قال ومنهم

  ،{ ولما يدخل اإليمان في قلوبكم } :  بدليل قاله

 ، تدل على قرب الويء( لماش )    الشمء هسذا قربهذه تدل على ،  ( لماش  )و 
 ،  ( 2ص ) { بل لما يذوقوا عذاب } : كما قال تعا  

 ،وكون اإلميان قريبا  من دخول قلو م يدل على انتفاء النفاق عنهم 
آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم ومن الناس من يقول }  :املنافقني نفى اهلل عنهم اإلميان هنائيا  فقال  ألن

 ،{ ولما يدخل اإليمان في قلوبكم } :  بل قال عنهموهؤالء مل ين   اهلل اإلميان ،  ( 2البقرة ) { بمؤمنين 
 ، مأْحه م الً اا األقرب اذا القال الثاني أقرب من القال األول ومْ  كا  األول  واذا
  اناك فرق بين ازسالم وازيما   مك 
الذاريات ) { فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } : هلل تعا  ا وقال

31 – 32 ) ، 
  م  ازيما  اا ازسالم مطلقاً : اآلية اسهدل بها بعض العلماء من قال  اذل
 ، {المسلمين  فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من} : اهلل قال  ألن

                                                

 وما بعدها ، 225وكتاب اإلميان ص (  028/  35( )  475 – 474 ، 238/  7) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  1
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 أ  اذل اآلية  ليل عليهم وليس   لياًل لهم    والحقيقة
  م  ازسالم اا ازيما  مطلقاً : اآلية اسهدل بها من يقال  اذل
 ،{ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } : قال فيها  اهللألن :  قال

 ليهم وليست دليال  هلم كي  ؟ إن هذه اآلية دليل ع:  وأقال
والبيــت هــو بيــت لــوط ومــن بيــنهم امرأتــه ،  ( 32 – 31الذذذاريات ) { غيذذر بيذذت مذذن المسذذلمين }  :قـال 

 ،وامرأته ليست مؤمنة ولسن مسلمة 
ضرب هللا مثال للذين كفروا أمرأة نوح وأمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا } : قال اهلل تعا   وهلذا

لوط كانت كافرة هلست  فامرأةأي أظهرتا اإلسالم ومها كافرتان  ، ( 12التحريم ) { انتهما صالحين فخ
 ؟يف البيت مسلمون أليس كذلك  منمع قومها فاآلية فيها أن البيت مسلم لسن ليس فيها أن 

  مك  ليم في اآلية  ليل على ما كاباا مليه 
مـن املـؤمنني وبـنيَّ أنـه  فيهـام ألن اهلل أخرج مـن كـان إن اآلية تدل على أن اإلميان غري اإلسال : نقال بل

 ،أحد  منهممل يوجد يف هذه القرية كاملة ورسوهلم يدعوهم مل يسلم 
قال هؤالء الناس ما  املائةيف  اآلن الواحد منا إذا دعا ومل يستجب الناس له مائة:  ملي م أيها الدعاة

من القرية بل مل يوجد من القرية بيت   يسلمم ومل فيهم خري ما عاد أدعوهم مرة  ثانية وهذا رسول بق
 ،مسلم إال بيته 

 ؟بقم يف قومه  كمنوح عليه الصالة والسالم  
 ، باآلياتأل  سنة إال مخسني عاما  وما آمن معه إال قليل وهو رسول يأيت 

 ،خاأ  ووق  وهذا وزعلاستحسر  باملائة أما حنن فاإلنسان إذا دعا مث دعا ومل جيد استجابة  مائة
 ،وأنت مأجور على كل حال ،  ( 181النحل ) { ادع إلى سبيل ربك } 

 ؟ أننا إذا سئلنا هل اإلسالم هو اإلميان أو غريه  مك  الخالصة
 ، وم  ف صشْلنا أصبنا، وإْن قلنا غريه أخاأنا ، أخاأنا  اإلسالمهو : إْن قلنا 
فهمـا جمتمعـان أي  اآلخـرن وإْن أفـرد أحـدمها عـن إْن ذكرا مجيعا  يف سـياٍق واحـد فهمـا مفرتقـا:  الهفصيل

 مبعىن واحد ، 
    والقلب واعهرافه فقط ررامقال ازيما  تصديش القلب و :  ةانياً 

 ومللوماته أو مسهللماته ؟ الثاني أم األول ؟  للهصديشأو اا شامل 
 ،ال شك يف القلب  1 ازيما  أصله اا الهصديش،  الثاني

 ، ال حتس إال أنك أقررت به يف قلبك  باهلل آمنت : أنت عندما تقول

                                                

 ،(  501/  05) وما بعدها وهتذيب اللغة لألزهري  274كتاب اإلميان ص    - 1
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  فازيما  في القلب اذا اا األصل 
 ، شرعاً أوس  من ازيما  ل ًة واذا من ال را ب ازيما ل ن 
 المصطلح الل اي    نالقاعدة المطر ة أ  المصطلح الورعي أضيش م أل 

 ، 2 مال  خاص:  وفي ا صطالح،  1 النماء:  في الل ة اللكاة
 ،نظافة خاصة :  وفي الورد،  3 النظافة:  في الل ة هارةالط

 ،دعاء  خاص :  وفي الورد،  4 الدعاء:  في الل ة الصالة
 ، 6 قصد  خاص:  وفي الورد، 5 القصد :  في الل ة الحج
 ،التصديق وال يشمل األعمال الظاهرة  :ازيما  في الل ة  ل ن

 ، واألعمال الظاهرة التصديقيشمل  :وفي الورد 
  فالمصطلح الورعي في باب ازيما  أوس  منه ل ًة على خالف المعها   مك 

ازيما  في الورد يومل الهصديش وازقرار الحاصل بالقلب ويومل ما يللم منه من  حالعلى كل 
   الصالحةاألعمال 
وســتون  أو شــعبةاإلميــان بضــع  وســبعون : ) قولــه صــلى اهلل عليــه وعلــى آلــه وســلم  :علااى اااذا  والاادليل

 ، 7 (من اإلميان  شعبة  شعبة فأعالها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الاريق واحلياء 
  وقال باللسا    اعهقا ( ال إله إال اهلل : ) قول 
 ،  عمل بالضاارح، ( األذى عن الاريق  إماطةوأدناها ) : قوله 
 ،  اذا عمل قلبي( واحلياء شعبة من اإلميان ) 
ورسله واليوم اآلخر والقدر  وكتبهاإلميان أن تؤمن باهلل ومالئسته )  : النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم لوقا

 ،  اذا اعهقاٌ  قلبي 8 (خريه وشره 
  ، ( 113البقرة ) { وما كان هللا ليضيع إيمانكم } : قال اهلل تعا   :القرآ   وفي

                                                

 ، 06طلبة الالبة يف االصاالحات الفقهية للنسفم ص  - 1
 ،(  3/  3) واإلنصاف للمرداوي (  306/  2) الفروف البن مفلح  - 2
 055/  0) وإحسـام األحسـام البـن دقيـق العيـد (  023/  0) واجملمـوف شـرح املهـذب للنـووي (  3/  0) نائع للساسا  بدائع الص - 3
ومواهــب اجلليــل (  8/  0) والبحــر الرائــق البــن جنــيم (  02/  0) وشــرح البهجــة لزكريــا األنصــاري (  09/  0) واإلنصــاف للمــرداوي ( 

 ،(  90/  29) ة واملوسوعة الفقهي(  43/  0) للحااب 
 ، 4طلبة الالبة يف االصاالحات الفقهية للنسفم ص  - 4
 ، 27طلبة الالبة يف االصاالحات الفقهية للنسفم ص  - 5
 ،( وما بعدها  331/  0) البحر الرائق البن جنيم  - 6
 ، (  35) أخرجه مسلم   - 7
 ،(  8) أخرجه مسلم  - 8
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 ،  1 الة عملصالتسم إ  بيت املقدس والص أي:  قال المفسرو 
 ،اللسا  وعمل الضاارح  وقالفصار ازيما  في الورد يومل اعهقا  القلب 

 :ةالةة أشياء ( ميماننا قاٌل وقصٌد وعمل : ) قال الم لف  ولهذا
 ،( إله إال اهلل  ال) : مثل :  قال
 ، اخل…… مثل أن تؤمن باهلل ومالئسته وكتبه ورسله واليوم اآلخر :  ا عهقا : مثل :  قصد
 ، 2 (وأدناها إماطة األذى عن الاريق ) :  عمل

  مك  يومل األشياء الثالةة كلها تسمى ميماناً  فازيما 
  كا  ا عهقا  ميماناً فااضح   أما

 ،اإلميان االعتقاد الذي يف قليب  إالألنه مل محملجل عليه  ل ن كا  العمل ميماناً 
 ،ما أماته لسان عملم عبثا   الاريقإماطة األذى عن أ  اعتقد الثواب يف أ  اعتقد أ  أثاب لوال 

 ،ألنه يسون عبثا   قلتهاما ( ال إله إال اهلل ) لوال أ  أُثاب على قويل 
 ،وهذا والح  ميماناً فلما كا  اذا العمل نهيضًة لالعهقا  الهام في القلب صار 

 أحٌد خالف أال السنة والضماعة في اذا ؟  ال
 الطا فاة:  مهطرفها  ونحن   ناذكر م  أصاال الطاا اف أل  الهفرعاا  كثيارة خالفهم طا فها   نعم 
 وإنْ  فها م من كامل ازيما  تاماا اعهقا  القلب فقط فمن كا  عندل اعهقاٌ   ازيما م  :  األولى

حممــد وج يــل  كإميــانزنــا وســرق وشــرب اخلمــر ومل يــزك ومل محــج ومل يصــم فهــو مــؤمن كامــل اإلميــان إميانــه  
 ، المرجئةوا  ء ام سائيل وال يدخل النار مهما عمل من املعاصم ومي

 : وقد عناام ابن القيم في قاله في النانية 
                مان شـــــمء  واحــــــد  ـيف اإليـــــ والنـــــاس

ـــــــد ت كاملشـــــــط                                                 ، ــــــــعن                                         3 ل األســـــــنانـماث
، 

يف اإلميـان  واحـدأسنانه سواء يسون الناس يف اإلميان شمء واحد أفسق الناس وأطوف النـاس كلهـم  املشط
 ،نسأل العافية غريب 
لسنـه مـؤمن بـاهلل وينتسـب لإلسـالم  وخيـونالذي يشرب اخلمـر ويسـرق ويـز  ويسـذب  اذا مك  العاصي

 ،عندهم أنه مؤمن كامل اإلميان 
كمن ،  ( 2الزمر ) { أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ربه } : يقول  واهلل

 ال يسهايا  ؟ ؟ ليم كذلي 

                                                

 يراجع برنامج جامع الفقه اإلسالمم ،(  37/  35( )  414/  00( )  439/  01) ة جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمي  - 1
 ،(  53 – 48/  0) فتح الباري البن حجر   - 2
 ،شرح ابن عيسى (  70/ 0) النونية  -  3
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  يسهايا    
وال يسـتحق دخـول النـار وال  اإلميـانأهنم يستوون ففاعل السبرية عنـدهم مـؤمن كامـل :  ل ن ام يقالا 
 ،يستحق العقاب 

مــؤمن   أنــاتنهــاه عــن الفســق يقــول  حا  للفسااقة ماان أااال العصااريصاالحا  ألااال العصاار يصاال ااا  ء
  على رأي المرجئة كامل اإلميان 

 :ثالث جيمات  ةالع جيما  افهمااا :أقال  وأنا
   جهمية جبرية مرجئة

  واحد  لماصافٍ كلها وصف 
 ، أيضا  ينسرون الصفات هم  معطلٌة من رةصفات اهلل عز وجل  ام باعهبار الصفا  الضهمية

 وجـــدناعلـــى عملـــه مـــا يقـــدر يـــتخلص فلـــو  مضبااارإن اإلنســـان :  باعهباااار أفعاااال العباااد يقالاااا  ياااةجبر 
وعجـز أن  الدرجـةشخصني ينزالن مـن السـق  أحـدمها ينـزل بتـؤدة درجـة  درجـة والثـا  دفعنـاه مـن أعلـى 

  ، 1 ميسك نفسه يقولون السل سواء كلهم جُم ون
 ، 2 اعهراف ازنسا  بقلبهان هو اإلمي:  الثالثة مرجئة ا رجاء يقالا  الضيم
 ،إن إبليس عندكم مؤمن كامل اإلميان  : هلم نقال أن نللمهموحنن 
 مبليم م من باهلل أم غير م من ؟  أل 

 ،نعم فهو عندهم مؤمن كامل اإلميان  ، ريب أَْنظ ْر : مؤمن باهلل ويسأل اهلل يدعو اهلل يقول 
 أم غير ماحد ؟  ماحد

 ،لربوبية موحد ألنه مؤمن با
 ،  للصااب مأضان بٌ ا  ء   شي أ  قالهم 

) { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها }  : فيه آيا  فيه أحا يث فيها وعيد: مكا قيل له 

 ، وهو كافر ، { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } : قال هذه للسافر ،  ( 23النساء 
 نقال ؟  ماكا
   اذا تحريف :  نقال
الوصـ  جانبـا  وأتيـتم بوصـٍ  جديـد  هـذا َعلَّق هذه العقوبـة علـى وصـ  وهـو القتـل وأنـتم تـركتم ألن اهلل

 وهو السفر أين السفر ؟ 

                                                

 ، 045والرد على املناقيني ص (  499  – 498/  06) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
 063 – 022ومــــا بعــــدها وكتــــاب اإلميــــان ص  330وشــــرح العقيــــدة الاحاويــــة ص  078،  063 – 022ميــــان ص كتــــاب اإل   - 2

 ،(  426/  0) ولوامع األنوار البهية للسفاريجل 
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 ،َبْت عليه العقوبة وأتوا بوصٍ  جديد ـُر ت   الذيما فيه كفر فألغوا الوص  
الشـرك والسفـر  وبـنيبـني الرجـل : ) يف قـول النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  :اذا قال بعضاهم  ونظير

 : 1 (ترك الصالة 
 ؟  الضحدك ْكرأ  نمن جحداا فأل اا الاصف الماجا  واعهبروا الاصف المفقا  أي:  قالاا

كل يوم فهو    اخلمسإذا جحد وجوب الصالة ولو كان يصلم الصلوات :  ةم نقال لهمنعم غري موجود 
وأتيتم بوصٍ  مفقود جديد من  احلسمه الشارف كافر فأنتم اآلن ألغيتم الوص  املوجود الذي َر تََّب علي

 ،عندكم 
 ، للضاللالهعصب للقال سبٌب هذه األشياء يعجل إذا تأملتها سبحان اهلل عرفت أن  ومثل

 ،  أْ  يعهقد ةم يسهدل  وأ  ازنسا  ينب ي أ  يسهدل ةم يعهقد
  ةم اسهدلل  تلاي أعناق النصاش لهاافش ما اعهقد   اعهقد ألني مكا 

  بني  عقيدتي على الدليل وموي  م  الدليل  اعهقد ن مكا اسهدلل  أوً  ةم ل 
أشـياء مث محـاولون يَلَّ أعنـاق  يعتقـدونل اهلل أْن يعفوا إلخواننا العلماء السـابقني والالحقـني الـذين أأس وأنا

 ،النصوص إ  ما يعتقدون 
 فــإذا حســم اهلل أو رســوله حبســم ال اآلن تــؤمن أن األحســام مردهــا إ  اهلل أنــتوهــذا ال شــك أنــه خاــأ 

تابقــه وال ختجـل وال تتهيــب احلسـم لــيس إليــك أنـت منفــذ حسـم اهلل علــى هـذا بــالسفر قــل   أنْ تسـتحيم 
أنا اعتقد  سأحتسمواهلل : وال تبايل أما أْن تقول ، مؤمن : وال تبايل حسم اهلل على هذا باإلميان قل  كافر

 ، هذا ليس إليك  ،أن هذا ليس بسافر أو هذا ليس مبؤمن 
يحاذر مان أْ   وأ ْ   مساألة أحاب أْ  ينهباه لهاا طالاب العلام أ  يضعال الادليل مهباعااً   تابعااً  واذل

  يم ظفإ  اذا على خطٍر ع  يلاي أعناق النصاش ملى رأيه 
 اتـرك القـرآن ملــا دلَّ ،  2 (مــن قـال يف القـرآن برأيـه فليتبـوا مقعــده مـن النـار : )  ولهاذا جااء فاي الحاديث

 ،وكذلك السنة ، مبا دلَّ عليه  وخذعليه 
 ، 3 واعهقا ازيما  عند أال السنة والضماعة قال وعمل  اآل 

 : مذاب أال السنة والضماعة 
  أ  ازيما  قاٌل وقصد وعمل 

  بالضاارح والقصد بالقلب  والعملالقال ي ا  باللسا  

                                                

 ، (  82) أخرجه مسلم  -  1
 هذا حديا حسن صحيح ، : وقال (  2950) أخرجه الرتمذي  -  2
 ،(  5/  0) وفتح الباري البن رجب (  376/  0) اقتضاء الصراط املستقيم   -  3
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  :وخالف السلف في اذا طا فها  
بقلبـه بـاهلل  اإلنسـانمـ  اعـرتف :  وقاالاا، اإلميـان مقتصـرا  علـى القصـد فقـط  جعلاااالذي  المرجئة -0

 ، 1 عز وجل فهو مؤمن سواءا  عمل أم مل يعمل
يتجـزأ مـن اإلميـان  الإن اإلميـان قـول وعمـل واعتقـاد وأن هـذه األشـياء جـزء  :الثانياة قاالاا  والطا فاة -2

 ، فإنه كافرٌ فمن اعتقد ومل يقل أو مل يعمل 
إن فاعـل السبــرية :  والعمال جالءاً مان ازيمااا  وشارطاً فاي وجاا ل حهااى قاالاا القااال جعلااا أهنـم مبعـىن
 ،اإلميان ولو صلى وصام وزكى وحج فإنه إذا فعل السبرية خرج من اإلميان  منخارج  

 :اخهلف ا  ء  ةم
  ي فر : فقال بعضهم  .1
   المنللهيني ا  في منللة بين : وقال بعضهم  .8

  ا ف أخرى مهفرعة ول ن اذل اي األصل فيه أيضاً طا 
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن : فإذا قال اإلنسان بلسانه ، هو القول فقط  اإلميان :منهم من يقال 

منــافق هــؤالء  فهــورســول اهلل فهــو مــؤمن لسنــه خملــد يف النــار ألن مــن قــال بلســانه ومل يعتقــد بقلبــه  حممــدا  
 ،إنه خملد يف النار :   ول نهم يقالا ، يسمونه مؤمنا  

 :أيضاً   شي أنه مناٍف لقال أال السنة والضماعة وللقرآ   واذا
وأيضا  ،  ( 2البقرة ) { ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين } : لقول اهلل تعا  

 ؟  مؤمننيفسي  نسميهم  هؤالء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس بقلو م مساهم منافقني مسىفإن اهلل 
 ،اإلميان قول وعمل واعتقاد  : أال السنة والضماعة يقالا  فإذن

 ،ذكرنا لسم منها ما تامئن إليه النفس  بأ لةويسهدلا  لذلي 
 :فرقها  المخالفة األصلية  وخالفهم
 ، اإلميانهو اعتقاد القلب فقط واألعمال ال تدخل يف : اإلميان :  قالاا :األولى  الفرقة

وأن اإلميـان هـو  سـواءإن النـاس يف اإلميـان :  يقالاا الـذين  وا  ء ام المرجئة وعلى رأساهم الضهمياة
 ،جمازا   والاعتقاد القلب وأما األعمال فإهنا ال تدخل يف اإلميان ال حقيقة 

ذا ُفق َد منها مبعىن أنه إ وجودهإن األقوال واألعمال من اإلميان ولسنها شرط يف :  قالاا :الثانية  والطا فة
 ،شمء ُفق َد اإلميان كله 

ومـن مل يصـلم فهـو كـافر ومـن مل يصـم فهـو كـافر ومـن مل محـج فهـو كـافر  كـافرمـن مل يـزك فهـو  :  فقالاا
 ،كافر   فهوومن عق والديه 
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 ، منزلتنيهو يف منزلة بني :  ول ن نقال، ال نسميه كافرا  وال نسميه مؤمنا   : قال وبعضهم
 ، المعهللةوهم  من يرو  أنفسهم أككياء العالم مذاباألخري  وهذا
  ،فسان اخلوارج أشجع منهم  الخاارةقبله مذهب  والذي

 ،وال نبايل  كافر :نقال : الخاارة قالاا 
اهلل  ــا ســلاانا  وهــم  ينــزلقــالوا ال نقــول كــافر وال مســلم يف منزلــة بــني املنــزلتني فأحــدثوا مرتبــة مل  وهــؤالء

 ،املنزلة بني منزلتني 
 ال األعمال شرٌط في وجا  ازيما  ؟ : قال قا ل  فإ 
  ، ما ليس بشرط ومنهاما هو شرط  منها:  قلنا
 شارٌط فاي وجاا  ازيماا ( إلـه إال اهلل وأن حممـدا  رسـول اهلل  الشـهادة أن ) أو ( ال إلـه إال اهلل )  فقال

 ، ها كافرف( إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل  إلهأشهد أن ال : ) من مل يقل 
 ، 1 كافر  فهاوإن آمن باهلل ومن مل يصل والصالة عمل 

األعمـال مـن اإلميـان  مـنوالزكـاة  ل ان مان لام يالك، وإْن آمـن بـاهلل ، أشهد أن ال إلـه إال اهلل : وإن قال 
  ، 2 فليم ب افر

  ل وم  وجد ل ن تخلف  األقاال أو األعماكفر ازنسا  اآل  مْ  فقد ا عهقا  في القلب   فصار
 ،إن دلت النصوص على أنه يسفر كفر وإال فال :  تفصيل ففيه
 ي فار باذلي ول ناهقوال  أنا أؤمن باهلل وال أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل فَـَقَد  : قال فمن
، 

 فقااد كفاار علااى يصــلًّ آمنــت بــاهلل واشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدا  رســول اهلل ولســن مل  :قااال  وماان
  القال الراجح 

فلايم ب اافر مل يـزك  ولسـنأشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل وأؤمن باهلل وأصـلم  :قال  ومن
  

 ، الزكاةإن كانوا يرون كفر مانع  م يف منزلة بني املنزلتني  الخاارة وعند المعهللة وعند
البيـت وإن   وزنمـن أجـل الـوزن (  صيانق) جيـب تسـسني  ( :تليدل الهقااى ويانقص بالللال : ) قال  ةم

 ،يوجب جزمها لسنها ُتَسسَّن  يوجد ماكان 
على آخره منع من ظهورهـا إقامـة الـوزن إقامـة وزن  مقدَّرةمرفوف بضمة : (  ينقص) :  وعلى اذا فنقال

 ،اإلميان   أي تقوى اهلل تزيد يف  (  الهقاىتليدل ) الباء هنا  ،البيت 

                                                

 ،(  34 - 26/  2) الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ ابن عثيمني   -  1
 ،(  9 – 7/  6) الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ ابن عثيمني   -  2
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 ليد أو ينقص ؟ ال ازيما  ي: نبحث  وانا
 ، 1 مذهب السل  يزيد وينقص:  نقال
 ، 2 ينقص: وال تقل ، يزيد : قل  :من السلف بعض العلماء  وقال
 ،ال يزيد وال ينقص  :المرجئة  وقال 
  ،  3 ال يزيد وال ينقص : الخاارة والمعهللة وقال 

 :مك  أربعة  فاألقاال
 ،يزيد وينقص  :تقال  أ  .0
 ، واذا  ألال السنة والضماعةينقص : يعجل وال تقل ، قص يزيد وال ين :تقال  أ  .2
  واذا قال المرجئةال يزيد وال ينقص  : الثالث .3
 ، كلهوإما أن يعدم  كلهاإلميان إما أن يوجد :  يقالا  ألهنم، أيضا   وقال الخاارة والمعهللة .4

 أوً  بالعقيدة ال العقيدة تليد وتنقص ؟  فلنبدأ
 ، 4 بال شك تليد وتنقصنعم :  الضااب
 ، ختتل االعتقاد مبجل  على العلم والعلم مبجل على طرق العلم وطرق العلم  أل  وكلي

 االعتقاد يزيد وينقص ملاذا ؟ اذا  ليل عقلي
االعتقـاد أو يـنقص  يزيـداالعتقاد مبجل  على العلم والعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه فلزم من ذلـك أن  ألن
، 

  اذا عقاًل 
 ،فقد دل الشرف على أن االعتقاد يزيد وينقص :  شرعاً  أما
 ، ( 822البقرة ) { وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي } 

والثـا   سامعيقـل أحـدمها  شائ وإن  نظاريوالثـا   أةريأحدمها  لدليلين وينقص يليدفصار ا عهقا  
  عقلي

جـاءك آخـر أخـ ك  ـذا  إذا ،ثقـة هلـذا اعتقـدت خُمْبَــرَه  رجـل  إذا أخـ ك :  لهاذا ماثاًل محساسااً  ونضرب
 كذلك ؟  يزيد أليس  أنهاخل  زاد اعتقادك ، ثالا يزيد ، رابع يزيد ، شاهدت أنت بنفسك 

 ،اذا  فيعلى خالٍف اليقيجل أو الضروري  المهااتر يفيد العلمإن  :قال المحدةا   ولهذا
                                                

( )  038/  00( )  672،  647،  515/  7( )  223 – 222،  077/  3) جممــوف فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   -  1
 ، 201وكتاب اإلميان ص (  55،  50 – 51/  03( )  475 – 474/  02
 ، 201وكتاب اإلميان ص (  546/  7) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  2
 ، (  501،  223/  7) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية    -  3
 ،(  563/  7) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  222،  063كتاب اإلميان ص    -  4
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 د وينقص أو   ؟ صار ا عهقا  يلي
يســـون عنـــدك صــفاء ذهـــن وحضـــور نفـــس فتتعبـــد هلل  أحيانـــا  نعــم يزيـــد ويـــنقص حـــ  أنــت بنفســـك اآلن 

 ،تستويل عليك الغفلة وال محصل عندك هذا االعتقاد  أحيانا  وكأنك تشاهد اجلنة والنار 
منــا أاجلنــة والنــار فس وذكــرتيــا رســول اهلل إذا كنــا عنــدك : ســئل النــيب عليــه الصــالة والســالم قــالوا  ولهااذا

ــا إ  أهلينــا وعافســنا  ــه الصــالة  األوالدنشــاهدها رأي عــني فــإذا ذهبن والنســاء يعــجل غفلنــا فقــال النــيب علي
 ، واذا أمر موااد ، 1 (، ساعة  وساعة  وساعةيا حنظلة ساعة  : ) والسالم 
  ،املوصلة إليه  ارقالاالعتقاد يزيد وينقص ألنه مبجل  على العلم والعلم يزيد وينقص حبسب  إذن

 من ازيما  ال القال يليد وينقص ؟  القال
 ،العشر  ؟الذي يذكر اهلل عشر مرات مثل الذي يذكر اهلل مخس مرات ؟ أيهما أَْزيَْد  نعم
  القال يليد وينقص مكا تا  القال تا  ازيما   مك 

 القال ال اي بال مية أم بال يفية ؟  وتيا ة
  ما ،  وتارةً السيفية ب وتارةً يالسمية  تارةً 
هــذا أَْزيَــد ممــن قاهلــا مــع الَغْفَلــة  ملقتضــياهتاموقنــا   ــا قلبــه ثامــا  ُمْســتَـْلز ما  ( ال إلــه إال اهلل : )  يقــول إنســان

 ،أَْزيَد من الذي قال مخس مرات ( إال اهلل  إلهال : )  -عشر مرات  -واإلنسان الذي قال 
   2 ةفليا ة القال ت ا  بال مية وال يفي

  ،نقص اإلميان  القولأنه من اإلميان َلز م زيادة اإلميان وإذا نقص  :مكا تا  القال وقلنا  مك 
وديـن أذهـب  عقـلٍ مـا رأيـت مـن ناقصـات : ) قال النـيب صـلى اهلل عليـه وعلـى آلـه وسـلم للنسـاء  ولذلك

أليس إذا حالت مل تصـل )  : قالرسول ما نقصان دينها ؟  يا: قالوا ( حداكن إل ُلب  الرجل احلازم من 
وآله وسلم نقصه مـن احلـائض نقصـا   عليهوالصيام والصالة عمل فجعل النيب صلى اهلل ،  3 (ومل تصم ؟ 
 ،يف الدين 

فيسـون  ركعتـنيالذي يصلم أربع ركعـات أكثـر مـن الـذي يصـلم  4 انا نا ق ص  ازيما  بنقص العمل مك 
 ،إميانه أَْزيَد 

  ، عاً وعقالً سمةابهة شرعاً وحسا  وم  شئ  اآل  تيا ة ازيما   فصار
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم } : تعا   قوله

 ،  ( 181التوبة ) { يستبشرون 
                                                

 ، (  2751) أخرجه مسلم  -  1
 ، 257كتاب اإلميان ص    -  2
 ( . 298) أخرجه البخاري  -  3
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 ؟  القال أو العمل أو ا عهقا  تيا ةمن أي أنااد الليا ة ؟ 
  ،فيها أمر  بأقوال  كانويزدادون عمال  إذا اآلية فيها أمر  بأعمال أو قوال  إذا   يزدادون إميانا   كلها

 ما اا سبب تيا ة ازيما  ؟ 
  تقرر عندنا أ  ازيما  يليد في ا عهقا  والقال والعمل  اآل 
 سبب تيا ة ازيما  ؟  ما

عـز وجـل أي  اهللقـوى تقـوى الت وااذا أحاد أساباب تياا ة ازيماا  :( الهقاى  ليليد: ) الم لف  يقال
 ،تقوى ما يغضبه 

   1( واجهناب الناااي  األوامراتخاك وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل ) اي : والهقاى 
 ،خملصا  هلل زاد إميانه  النواهمفسلما زاد اإلنسان من فعل الااعة زاد إميانه وكلما جتنب 

هـذا سـبب  يلياد ازيماا  اهلل  وترك المعصية تقرباً ملى فعل الطاعة تقربًا ملى اهلل يليد في ازيما مك 
، 

 ،يزيد يف اإلميان  الورعيةالنظر في آيا  اهلل فإ  النظر في آيا  اهلل ال انية أو : الثاني  السبب
) { قل انظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون } : اهلل تعا   قال

قل انظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني اآليات } هذه آيات كونية أم شرعية ؟ ،  ( 121يونس 

  ،هذه آيات كونية { والنذر عن قوم ال يؤمنون 
 ،هذه آيات شرعية  ، ( 8البقرة ) { هدى للمتقين } : قال اهلل تعا  فيه  القرآن
يف خلق األرض  يتفسرخلق السماوات  جيلس اإلنسان ساعة يتفسر يف :في آيا  اهلل ال انية  فالنظر

ما يتناقض أو يتدافع ليس فيها  فيهاهذه املخلوقات العظيمة الواسعة كي  هم منتظمة منذ األزل ليس 
أهنا من خلق اهلل عز وجل  يعرففيتأمل  ، ( 3الملك ) { فارجع البصر هل ترى من فطور } ، من خراب 

، 
آيــات اهلل العجــب الُعجــاب هــذا اجلســم  مــننفســك لرأيــت  لــو تأملًّــت يف ةاام يهأماال مْ  شاااء فااي نفسااه

يف االصــاالح ال أعرفهــا لسـن معامــل عظيمــة يف هــذا  يـذكروهناالـذي حنــن فيــه ، معامـل كيماويــة وأشــياء 
 ؟أن بيضة  مرت على ذراعك ألحسست بتدحرجها أليس كذلك  لواجلسم مع أنك ال حتس بشمء 
ا ظنك لو كنت حتس مبرورها بأمعائك كما حتس مبرورها ال حتس م ولسنلسن هم اآلن ثر باألمعاء 

تتحسك ما تستايع أْن تنام أليس كذلك لسن اهلل عز وجل حبسمته جعل  الليلعلى اجللد لسان كل 
إحساس ، ليس فيه إحساس من أجل أن ال يتأمل اإلنسان مبرور الاعام والشراب  فيهالداخل ليس 

جداًّ أي  حساسةود هل هو على حٍد واحد ؟ ال فيه مناطق مث انظر اإلحساس أيضا  يف اجلل وغريها
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هل محس كباطن اليد ؟ لو  القدمشمء مير عليها تتأثر وحتس ، فيه مناطق ما حتس هذا اإلحساس باطن 
ما استاعت أْن ثشم لسن اهلل جل  حساَّسا  ثشم الذَّرَّة على باطن القدم ما أحسست ألنه لو كان 

اآلن ما فيها شعر باطن القدم ما فيه شعر لو كان فيه  الراحةالشعور اآلن  وعال جعله هسذا حساَّسا  
ولتلوثت األشياء وملا أتقنت الشمء بدقة وهلذا لو تلبس قفازين وتعمل  بالاعامشعر يف باطن اليد لتلوث 

لو  لسنما أتقنته ثاما  وكذلك يف القدم على كل حال حنن معرفتنا  ذه األشياء ساحية  بيدكعمل 
: قال اهلل تعا   وهلذاأنك أتيت إ  واحٍد من األطباء وقلت اشرح يل ما يف اإلنسان من اآليات لبهرك 

 ، ( 81الذاريات ) { وفي أنفسكم أفال تبصرون } 
ال انياة يلياد فاي  اآلياا الهف ار فاي إن التفسـر يف آيـات اهلل السونيـة والشـرعية يزيـد يف اإلميـان  : أقال

 ، نه محساسازيما  واا خاار أل
لسـن محتـاج إ  كـون  اإلنسـان بصـريا  يف أحسـام  فاي ازيماا  باال شاي يليدالهف ر في اآليا  الورعية 

احلسمــة يف األشــياء الــيت شــرعها اهلل وهــذا يـخفـــى علــى بعــض النــاس وال ســيما مـــن  يعــرفالشــرف حــ  
 ،عن ذكر اهلل فإنه ال يـُْفَتُح له باب املعرفة  أعرض

 :  1 يقال المعري
          خبمــس مئــنٍي عســجدا  ُود يَــْت  يــد  

ــــ مــــا                                               ، ــــْت يف ـبال َع ــــعها ُقا  ــــار رب                دين
، 

ـــ ـــا إال الســـسوت لـــه  اقض  ـتن            مـــا لن
ـــــــمـــــــب ونســــــتعيذ                                                    ،                   2 اروالنا مــــــن الن

، 
هـو الـذهب يعـجل  العسـجد( مخـس مئـني عسـجد ) الناس هم املشر عون ح  ينتقدهم هذا االنتقـاد  كأن

إذا قاعهـا  ملـاذا ؟القيمـة ؟ ربـع دينـار  كانـتدينار دية اليد فـإذا سـرق ربـع دينـار ُقا َعـْت فسـم   مخس مائة
ااذا   يعارف الح ماة فياه م  مان فاهح ينـار ُقا َعـْت ، د ربـعدينار وإذا سـرقت  إنسان يـُْلَزم خبمس مائة

    شريعة اهلل   بانهقا  ت أ مفلْ اهلل عليه وأقبل بصدق على 
اهلل لااه باااب  يفااهحم  ازنسااا  الااذي يريااد أ  ينظاار ملااى الوااريعة بانهقااا  واهلل لاان : أقااال ل اام  أنااا

  المعرفة 
مااا يخفااى  األساارارفااهح اهلل علياه ويبااين لااه مان الااذي ينظاار مليهاا باسهرشااا  يطلااب الرشاد فهااذا ي أماا

 على كثيٍر من الناس ما اي الح مة ؟ 

                                                

هو أبو العالء أ د بن عبد اهلل بن سليمان التنـوخم املعـري اللغـوي الشـاعر ، صـاحب التصـاني  املشـهورة ، والزندقـة املـأثورة ، أصـيب  - 1
عــرة النعمــان ، بــالعمى يف أول عمــره بســبب اجلــدري ، فســان أعمــى البصــر والبصــرية ، وألــ  كتابــا  يعــارض فيــه القــرآن ، واملعــري نســبة إ  م

(  208/  3) ، العـ  للـذهيب  (  057/  0) هـ ، دميـة القصـر للبـاخرزي  449وهم مدينة  قدمية مشهورة بني  اة وحلب ، مات سنة 
 ، املشـرتك ولـعا  (  018/  0) ، انبـاه الـرواة للقفاـم (  4609/  9) ، املنـتظم البـن اجلـوزي (  097/  8) ، البداية والنهاية البن كثري 

 ( .                                                                                319/  0) تاريخ معرة النعمان للجندي (  410ص ) للحموي 
 ( . 369/  0) اللزوميات له : البيت موجود يف  - 2
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 : مضيباً للمعري  1 يقال الواعر
                  ار  ـما عـــــــــــــار  أيـــــــــــــللمعــــــــــــري  عــــــــــــ لـقــــــــــــ

         عـاريالف  وهو عـن ثـوب التقـى  جهل                                          ،
، 

        عســــــجدا  ُود يَـــــــْت    س مئــــــنيٍ ـخمـــــــب يــــــد  
ــــــــب مـــــــا                                            ، ــــــــال ـــــــعا َعْت يف ـها ُق ـــــــار رب               2 دين

، 
ــــــــــص ـــــــــنفس أغالهـــــــــا ةـيان               صهاـوأرخـــــــــ ال

ــــاري حسمــــةماية املــــال فــــافهم ـحــــ                                        ،               3 الب
، 

وهـذه حسمـة عظيمـة ألن  لألمـوالأهنا ُتودى خبمس دينـار صـيانة  للنفـوس وتـُْقاَـع بربـع دينـار  ايـة  يعجل
ـم ومـن علـم أهنـا  أيضا  إذا قاع اليد أو تـُْقَاع يده مخس مائة دينار من علم أنه سُيَضمَّن  فإنـه سـوف مُحْج 

م عن   ، فهذل الح مة السرقةستُـْقَاع بربع دينار سوف مُحْج 
  ت أ مفال  انهقاا  حهاى يفاهح اهلل لناا  اسهرشاا منه يضب علينا أ  نهأمل اآليا  الوارعية ت أ مفال  : قال فأ

  يخفى على كثير من الناس  مامن الخير ومعرفة ح مة اهلل عل وجل 
فتجـدك ال تســتفيد  قاراءة منهقااٍد علاى م لفااه تقاارألتقاارأ ال هااب وإذا أردَت ان تعـرف هـذا انظــر أحيانـا  

فتجدك تنتفـع كثـريا  حـ  لـو رأيـَت مـا يُنتقـد جتـد أن  من م لفه تسهرشدوأحياناً تراج  ال هاب ه كثريا  من
 تصحيحه فيه ،  ميسنله تأويال  

                                                

ا حملمـد بــن عبـد السـتار بــن حممـد العمــادي الَسـْرَدر ّي ، مشــس يف الواقـع أن األبيـات لشخصــني قـد مجــع بينهـا ، فأمـا البيتــني األولـني فهمــ - 1
ته الدين احلنفم ، ويعرف بشمس األئمة ، قد برف يف املذهب وأصوله ، وأقرأ يف فنون عدة ، وانتهـت إليـه رياسـة احلنفيـة يف زمانـه ، فـذاف صـي

، (  254/  3) ، الـوايف بالوفيــات للصــفدي (  228/  3) اجلــواهر املضـية البــن أيب الوفــاء . هـــ  642، وانتشـرت تصــانيفه ، مــات سـنة 
وهــــو ( العمـــادي ) بـــدل ( العلمـــاوي ) وفيـــه (  376/  7) ، شـــذرات الـــذهب البــــن العمـــاد (  276ص ) تـــاج الـــرتاجم البـــن قالوبغـــا 

 .  تصحي  

و غـري السـخاوي احملـدث ـ شـيخ القـراء لعلـم الـدين أبـو احلسـن علـم بـن حممـد بـن عبـد الصـمد السـخاوي املقـرا ـ وهـوأمـا البيـت األخـري فهـو 
، السـري للـذهيب (  568/  0) هـ ، طبقات القراء البن اجلـزري  643واألدباء ، شرح الشاطبية فسان سبب شهرهتا يف اآلفاق ، مات سنة 

             ( . 65/  05) ، معجم األدباء للحموي (  529/  2) ، خزانة األدب للبغدادي (  022/  23) 
 :        ، وتتمته (  429ص ) ، والتبيان للاييب (  73/  2) أعالم املوقعني البن القيم لبيتني للسردري ، يف ا - 2

ـــــــــــــــــت بقيمتهـــــــــــــــــا                     ـــــــــــــــــاك مظلومـــــــــــــــــة غال هن
. 

وههـــــــــــنا ظََلَمــــــــــْت هـانـــــــــــت علــــــــــى البــــــــــاري                  
. 

، كي  وقـد سـبقت وفـاة الشـافعم وفـاة املعـري بنحـو ( ُرو َي ) شافعم بصيغة التمريض ولقد أصاب ابن القيم ر ه اهلل ملا ذكر نسبة التتمة لل
 !  قرنني ونص  

كالمهـا للصـفدي ، مـع اخـتالف يسـري (  82/  0) ، والغيا املسـجم (  001/  7) البيت للسخاوي ، موجود يف الوايف بالوفيات  - 3
 .بني لفجل البيت يف املرجعني 
، ببيـت مقــارب لبيــت ( هـــ  661ت ) حمــم الـدين يوســ  بــن يوسـ  ابــن الـزبالق أو الــزيالق الشـاعر ،  : أيضـا  وممـن رد علــى هـذا البيــت 

ص ) ، ونســبه القــزويجل يف كتابــه آثــار الــبالد  (  73/ 2) ، وأعــالم املــوقعني البــن القــيم (  429ص ) الســخاوي ، كمــا يف التبيــان للايــيب 
 . ، وليس هو يف ديوانه ( هـ  416ت ) وف بالشري  الرلم ، الشاعر الشيعم حملمد بن احلسني املوسوي ، املعر (  273

ـــزبالق  ـــن ال ـــات للستـــيب (  262/  5) العـــ  للـــذهيب : انظـــر يف ترمجـــة اب ـــن (  384/  4) ، وفـــوات الوفي ـــاب احلـــوادث املنســـوب الب ، وكت
يتيمـة : ، وانظـر يف ترمجـة املوسـوي " ! د بـن يوسـ حممـ: " ، وفيـه (  527/  7) ، وشذرات الذهب البـن العمـاد (  379ص ) الفوطم 

، ورولـات (  285/  07) ، وسـري أعـالم النـبالء للـذهيب (  336ص ) ، واحملمدون مـن الشـعراء للقفاـم (  055/  3) الدهر للثعاليب 
             ( . 077/  6) اجلنات للخونساري الشيعم 
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     د وعماااااال   اقااااااال وقصاااااا ماننااميااااا
        قص بالللاااالابااااالهقاى وتناااا تليااااد                                                 

  
 :مركٌب من ةالةة أشياء ثالثة أشياء  ال السنة والضماعةعند أ ازيما 

   والعملالقال والقصد 
 غريهم ،  وبنيوسبق لنا اخلالف يف هذه املسألة بني أهل السنة  والقصد انا بمعنى ا عهقا 

 ، وينقص يليدأ  ازيما  من هذا الشار  اسهفدنا ( :تليد بالهقاى وينقص بالللل : )  قال
 على تيا ته ونقصه ؟ اناك  ليل فهل
 ،نعم 
 . ( 1الفتح ) { ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم } : اهلل تبارك وتعا   قال
 . ( 181التوبة ) { فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا } : تعا   وقال
 . ( 31المدثر ) { ويزداد الذين آمنوا إيمانا } : تعا   وقال
  نص في كهاب اهلل عل وجل  واذا
 ،وشرحناها  تيا ة ازيما  ت ا  في القال وفي العمل وفي ا عهقا  دةوالزيا
وجـه ذلــك أن االعتقـاد مبــجل   وبـَيَّنــاإن االعتقـاد خيتلــ  قـوة  ولــعفا  حبسـب الوســائل املوصـلة إليـه :  وقلناا

 ،حبسب وسائله وطرقه  ولعفا  على العلم وأن العلم وأن العلم خيتل  قوة  
    وناعاً ت ا  في العمل كميًة وكيفيًة  الليا ةكذلك بـَيَّنا أنه 

 ، الااجب أفضل من الهطاد الناد
،  1 (إيل عبـدي بشــمٍء أحـب إيل ممــا افرتلـته عليــه  تقـربومــا : ) لقـول اهلل تعـا  يف احلــديا القدسـم 
 األلحية يف وقتها أفضل من الصدقة هذا يف النوف ،  باجلنسالصالة أيضا  أفضل من الصدقة هذا 

يامـئن فيهـا  صـالة  ة من صلى عشر ركعات فإميانه أزيد ممن صلى ركعتـني يف السيفيـة مـن صـلى السمي يف
 ،  الوجهخبشوف وتأن  وتدبر ملا يقول ليس كمن صلى صالة  على غري هذا 

  منهاذكرنا أن هلا أسبابا   تيا ة ازيما  أسباب
عااة   الطاعااة ماان أسااباب تيااا ة فااي آيااا  اهلل الواارعية والطا والنظاارالنظاار فااي آيااا  اهلل ال انيااة 

 ازيما    
 ،يعجل اإلميان ينقص بالزلل  ( :وينقص بالللل : ) الم لف  قال

 على نقصه ؟  الدليلما اا : فإ  قيل 
ــه وســلم  الاادليلأن  :فااالضااب علااى كلااي  مــا رأيــت مــن : ) النســاء  يفقــول النــيب صــلى اهلل عليــه وآل
 ،  اذا  ليل( ين عقل ود: ) قال ،  1 (ناقصات عقٍل ودين 

                                                

 ، (  6037) أخرجه البخاري  -  1
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بوجـود مزيـد  إالوهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبـت الـنقص ألنـه ال تعقـل زيـادة  : ليل عقلي : الثاني  الدليل
 ، زيادة إال بنقص يُتصورومزيد عليه فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا  أنه ال 

 ، ناقصا   زاد إميانه معىن ذلك أنه قال جلأن هذا الر  :قلنا : فمثاًل 
  : فدليل النقص مك  مركٌب من شيئين

 ،( من ناقصات عقٍل ودين : ) كما يف قوله   النص على كلي:  أو ً 
 ،فإنه ال ميسن وجود زيادة إال بوجود نقص ،  الللوم أو الهالتم:  الثاني

 : النقص أعني نقص ازيما  على قسمين  أ ةم أعلم 
    حيلة لإلنسا   نقصٌ  -1

دعـو  أصــلم : اختيــار هلـا فيـه بــل لـو قالــت  الاملــرأة بـرتك الصــالة يف أيـام احلـيض فــإن هـذا كـنقص ديـن 
 ،صليت لزاد نقص اإلميان أكثر  لوح  ال ينقص إميا  قلنا هذا حرام  عليك 

عليـه ألن هـذا ال  ُيالمهذا نقص ال حيلة لإلنسان فيه فهل ُيالم عليه ؟ الذي نقص دين أو ال ؟ ال  إذن
 له فيه إطالقا  فال لوم عليه ، اختيار 

  نقٌص باخهيار ازنسا  :  الثاني -8
 : فهذا ينقسم ملى قسمين من حيث اللام 

 ،فإنه ُيالم عليه ويأمث به  كا  سببه المعصية أو ترك الااجب  م  .0
 ،به  يـَُؤمثفإنه ال ُيالم عليه ، ال ُيالم عليه لوما   كا  نقصه بهرك تطاد غير واجب  وم  .2

 ،يا فالن اجتهد يف العمل الصاحل :  قد يأقال وم  كا 
ــه الصــالة والســالم :  املنــامقيــل البــن عمــر يف  ولهااذا نعــم الرجــل لــو كــان يقــوم مــن الليــل وقــال النــيب علي
  ،يا عبداهلل ال تسن مثل فالن كان يقوم من الليل فرتك قيام الليل : عمرو بن العاص  بنلعبداهلل 

ُيالم لوما  يأمث به  فإنهفعل احملرم  لوم  ال إمث به خبالف من ترك الواجب أو أنه نوف لوم لسنه واذا   شي
، 

 :على قسمين : نقص ازيما  نقال  مك 
 ، فهذا   لام عليه فيهأن ال يسون لإلنسان فيه اختيار :  األول القسم
 ،املرأة الصالة أيام احليض  ترك :ومثاله 

ــر زاد إميانـــه وزادت  يــنقصفــإن إميانــه  أن ميــوت اإلنســـان صــغريا  :  ومثالااه أيضاااً  ــر ألن مــن ُعم  عمـــن ُعم 
 ، عليه مطالقاً  يأالمفهذا النقص   حيلة له و  أعماله 

                                                                                                                                       

 ، (  81) ومسلم (  298) لبخاري أخرجه ا -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 356 

فقاد كان غري واجب   وإنما كان لإلنسان فيه اختيار فهذا إن كان واجبا  فهو ُمالم  آمث  :الثاني  والقسم
 ،  يأالم ول نه لاٌم   مةم فيه

وهـو مثـل الزَّلَـق يعـجل  زلـال  البـاء هنـا للسـببية والزلـل مصـدر زلَّ يـزل  ( :يانقص بالللال  : )الم لاف  وقال
 واجبه نقص إميانه ، عناخلروج عن االعتدال هذا هو الزلل فإن خرج عن اإلنسان 

****************** 
               ا نساااهثني  امانناااافاااي مي ونحااان – 22

         ي  فاسااااهم  واسااااهبنار شاااااغياااا ماااان                                                    
  

 ،الضمري يعود على أهل األثر  ( :نحن ) : قاله 
 ، على مذاب أال األةر مبنيةٌ اذل المنظامة ألن هذه العقيدة أو 

 يعني نحن أال األةر نسهثني في ميماننا   
 ، 1 ؤمن إن شاء اهللأنا م: أن يعلق باملشيئة فيقول  :في ازيما   وا سهثناء
 ،سنذكر إن شاء اهلل  في ازيما  ونرى أنه جا ل بل نفصل في كلي نسهثنيفنحن 
 ، حراميف اإلميان  ا سهثناءإ  أن  :بعض العلماء  وكاب
ألنـك  في اا  ا ساهثناء حرامااً قلت أنا مـؤمن كأنـك شـاك يف املولـوف  فإذا ينبئ عن شيألنه :  قالاا

 ،غري مؤمن أو  مؤمنشسست هل أنت 
 ،جيب  ا سهثناء واجببل  :بعض العلماء  وقال

وشـهدت هلـا بأنـك قمـت  تكشيا   نفسايتسـون قـد  فإنياهلل  شاءومل تقل إن  أنا م من: أل  مكا قل  
 ، حراموتلكية النفم بسل الواجبات 

مـؤمن مث  اآلنفلعلـك  وألناي   تادريأنا مؤمن إن شاء اهلل ألن ال تزكم  :وعلى اذا فيضب أ  تقال 
 ،احلياة  آخرتسفر ال تدري واإلميان النافع هو الذي يوايف به اإلنسان ربه ويسون يف 

 :قا    اذا 
  تحريم ا سهثناء : األول 
  وجاب ا سهثناء : والثاني 

 : ينقسم ملى ا سهثناءأن  : والصحيح
  واجب  .1
  حرم مو  .8

                                                

ومـا  239وكتـاب اإلميـان ص (  279 – 287/  08( )  680،  666،  429/  7) جمموف فتاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة   -  1
 ،(  051/  0) وما بعدها واالستقامة  397بعدها ، 
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  وجا ل  .3
  واجب  فا سهثناءن الهلكية ميمانه خافاً م فيفإكا كا  ازنسا  مسهثنياً 

اجلنة فيسون قد شهد لنفسـه بـأن لـه اجلنـة  لهإذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن واملؤمن  ألنه
فااإكا  إال مـن شـهد لـه الرسـول صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  اجلنـةوال جبـوز لإلنسـان أن يشـهد ألحـٍد أن لـه 

 ، واجب فا سهثناءكا  يخوى من الهلكية 
لإليماا  فهاذا محارم  منافيااً الهر   وعدم الضلم كا  ا سهثناء حرامااً بال  لالسهثناءكا  الحامل   مكاو 

 ،هل هو جازم أو غري جازم  مرتدديعجل أنا مؤمن يعجل إن شاء اهلل أ  مؤمن ،  بل اا ر ة
ما  أناه اجـزم (  اهلل شـاءإن : ) ال تقـل  :سـأزورك غـدا  إن شـاء اهلل تقـول لـه : لو قال لك الرجـل  ولهذا
 ،( إن شاء اهلل : ) أن يقول  مورود

 ،الرتدد : معناه ( اهلل  شاءإن : ) لسن اإلنسان يعرف أنه إذا قال 
 ، كفراً لاجاب الضلم بازيما   ي ا فإكا كا  الحامل لالسهثناء في ازيما  الوي والهر   فإنه 

 حـرامفـإن كـان ل شـك فهـو  : (شاي   يارغ مان  نساهثنيونحن في ميمانناا ) : فقال الم لف رحمه اهلل 
 بل كفر ،  
 ، اا الحقيقة اذاويئة اهلل فهذا جا ل أل  ممكا كا  ا سهثناء للهعليل أي أنا م من ب:  والثالث

فالتعليق هنا ،  ( 83الفتح ) { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنين } : قوله تعا   :والدليل لذلي 
  ، دخولسم مبشيئة اهلل أنري مرتدد وإمنا هو لبيان العلة وهو ليس للرتدد ألن اهلل غ

ســـيلحق  بأنـــهوإنـــا إن شـــاء اهلل بســـم الحقـــون فـــإن اإلنســـان ال يشـــك  :كلاااي قاااال تا ااار القباااار  ومااان
 ،اهلل تعا   مبشيئةأي أن حلوقنا بسم يسون ، باألموات لسنه أتى باملشيئة بيانا  للتعليل 

 : ملى ةالةة أقسام  ينقسم فا سهثناء في ازيما 
 واجب    – 1
 جا ل   – 8
     ومحرم   – 3

 يعني اسهم  لما أقال   ( : فاسهم  : )  قاله
 ،  ملى ةالةة أقسام ينقسما سهثناء يعجل اطلب بياهنا اخلفم عليك وقد عرفنا أن  ( :واسهبن : )  قاله
يسـون عـن قصـد  والسـمافف عن قصد مل يقل فامسع ألن االستماف واإلنصات والسما  ( :اسهم  )  قاله

 ،وعن غري قصد 
ــه  حمرمــا   لــو مــررَت برجــل يغــجل غنــاء   :ونضاارب لهااذا مااثاًل  فــال إمث عليــك لســن لــو اســتمعَت وأنصــتَّ إلي

 ،لسنَت آمثا  
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 ، ( 821األعراف ) { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } : تعا   قوله :ويدل على اذا الفرق 
فاستمعوا } : امسعوه ألننا مسعناه من قبل لوال أننا مسعنا للقرآن مل يقل  : يقلومل ، { ا له فاستمعو} : قال 

  .{ له وأنصتوا 

 خالف أحٌد في ا سهثناء في ازيما  ؟  ال
 : على قالينإهنم خالفوا يف ذلك :  قلنا

  وجاب ازسهثناء : األول  القال
  تحريم ا سهثناء : والثاني 

 صيل   الهف: والصحيح 
****************** 

                         األخيار مان أاال األةار  نهاب  – 23
                  األشاااااااراآلةاااااااار   أاااااااال  يافااااااااقهاون                                                 

  
 ،األخيار مجع خري  وهم السل  الصاحل  ( :األخيار : )  قاله

فــنحن ،  1 (خــري النـاس قـر  مث الـذي يلـوهنم مث الـذبن يلـوهنم : ) عليـه وآلـه وسـلم  هللالقـول النـيب صـلى 
 األخيار ،  نتابع
 ،(  وسلم وآلهما روي عن النبي صلى اهلل عليه : ) املراد باألثر  ( :من أال األةر : )  قاله

 ،(  ما ةب  عن طريش الورد) وهو  أعم من كلياملراد به ما هو :  وم  شئ  فقل
 ،العقل  أو مقابله ولده

 ،( ما كان ثابتا  بالعقل )  :الدليل العقلي 
 ،(  باألثرما كان ثابتا  : )  واألةري

 ،  روي عن الصحابة والهابعينالقرآن والسنة مث ما :  وعلى رأسها
 ،  واي النصاش الاار ة في الورداآلثار مجع أثر  ( :ونقهفي اآلةار : )  قاله
مـن البـدف وهـو إشـارة  إ   عليهيعجل ال نتبع أهل األشر والبار والفرح مبا هم  ( :شر   أال األ: )  قاله

 نتبع يف ذلك أهل األثر ،  وحننأن هذه املسألة قد اختل  فيها أهل األثر وأهل األشر 
****************** 

                       اق اخلااااااانااااااا منل ميماقاااااات و  – 22
                اقاطلاااااااااااااام ا اااااااااااااذام اديااااااااااااااق و                                                               

  
اال وهـو  الصـحابةومل يسـن يف كتـاب اهلل وال يف سـنة رسـوله وال يف عهـد  بحث أحدةه المه لما  اذا

 ازيما  مخلاق أم غير مخلاق ؟ 
 : وهو  وقاعاً وقد سبش لنا بحٌث أام منه وأكثر 
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 ، ازيما ا سهثناء في 
 :  القال الراجح في ازيما وبـَيَّنا أن 
 : تفصيالً فيه أن 
 ، فهذا محرم بل كفر ترددشك  أو  كا  الحامل على ا سهثناء  فإ 

 ، فها واجبخوف تزكية النفس  وم  كا  الحامل لالسهثناء
 ، فهذا جا لبيان أن إميا  واقع  مبشيئة اهلل  الحامل على ا سهثناء كا وم   
 مخلاق أو غير مخلاق ؟  ازيما ال أما 

   1 فهذا محدع حدع بعد أ  حدع القال بخلش القرآ 
 هل إميانك خملوق أو ال ؟ ماذا تقول ؟ :  يهساءلا  يهحدةا فصاروا 
 ،غري خملوق أخاأت :  قل وم  خملوق أخاأت ، :  م  قل 

 ،خملوق  غريقدمي مبعىن (  و  تقل ميماننا مخلاق و  قديم: ) ولهذا قال 
 ، ( األتلي الذي لم يأخلش من عدم ءالوي ) هو:  أل  القديم عندام
  اذا  و يعني   تقل اذا 

 آمنت باهلل أو أنا مؤمن سواء  جعلته خملوقا  أم غري خملوق ملاذا ؟  :بل قل 
 : قال

****************** 
                    يوااااااااااامل للصاااااااااااالة فإناااااااااااه – 22

             الطاعاااااااا  ساااااااا رن امااااااا ااحااااااااااون                                                             
  

نحاااااااااا الركااااااااااد  ففعلناااااااااا – 122
                                                                      محدع  

               اااحثاااااااااافاب ماديااااااااااققااااااااارآٍ   وكااااااااال 
  

 : يومليقول املؤل   ازيما 
  ٍء محدع والمحدع مخلاق لوي

  غير مخلاق  المحدعولويٍء غير محدع وغير 
كــل األفعــال الــيت يف   مخلاقااةكلهااا الصــالة فيهــا قــول وفعــل األفعــال الــيت فيهــا ، الصــالة  :مثااال كلااي 
 ، ألنها صفة حا عالصالة خملوقة 

القرآن   قراءيت  خلاقاذا موفيها أمري باملعروف وهنيم عن املنسر  فيهااألقوال  وصفة الحا ع حا ع
، 

                                                

( )  422/  8( )  665 – 655،  501/  7( )  85،  78/  5) فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  هــذه املســألة يف جممــوف  -  1
02  /77 – 78  )، 
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 ،وهو من اإلميان هسذا قال املؤل   مخلاق غيرإن القرآن :  يقال
 ؟  فهل القرآ  مخلاقستقرأ القرآن  ألنكإميانك خملوق وال غري خملوق : ال تقل  : قال
 ،ال 

 ،خملوق إمياننا كله خملوق  إميانناأن  :ول ن القال الراجح في اذل المسألة 
 ،والقرآن غري خملوق  خملوقةفإن القراءة اليت هم ف ْعلم  أما قراءة القرآ 

هو إميا  لسنه مما أنـا مـؤمن بـه وفـرق بـني  ليسليس هو إميا  القرآن مما أنا مؤمن به القرآن  ل ن القرآ 
 ،إميا  وما أنا مؤمن به 

 ، أيضا  أنا أن اهلل عز وجل حم قيوم موجود  عقيديت :وم  نقال 
 ؟   مخلاقة اذل العقيدة أليس

    مخلاقة  نعم 
 ،كالمم أنا بالقرآن خملوق   ل ن المعهقد غير مخلاق

 ، ل ن ما أت لم به غير مخلاق
 ،كالم املؤل  ر ه اهلل فيه نظر   :نقال  ولهذا

 ،ولسن قراءيت للقرآن من إميا   إميانناوالقرآن ليس من  بل ميماننا كله مخلاق
 ، باألركا  واعهقاٌ  في الضنا  وعملٌ ة قاٌل باللسا  عندنا معاشر أال السن ازيما أل  

 ،صدقت  : إميا  خملوق قلنا :وعلى اذا فمن قال 
 : منه مخلاق ومنه غير مخلاق :ما آمن أ به فيه الهفصيل  : نقالا ذا 

 وكتبـه وآله وسلم خملوق وأنا مؤمن به والقرآن غري خملوق اإلميان باهلل ومالئستـه عليهفرسول اهلل صلى اهلل 
خملوقـة اإلميـان بالرسـل  غـريورسله واليوم اآلخر نرى املخلوق من هذه األشياء ، املالئسة خملوقـون الستـب 

ـْؤَمُن بـ ه  
ُ
خملـوق ومنـه غـري خملـوق أمـا إميـا  أنـا فإنـه خملـوق  منـهإميان باملخلوق اليوم اآلخر خملوق فصـار امل

 ،مذكورا  وأحدثُت اإلميان فسنُت شيئا   مذكورا  ألنه حادث أنا مل أكن شيئا  
 ،إميا  خملوق ألنجل خملوق  : اإلنسان يقولأنه جيوز أن  :وعلى اذا فالقال الصحيح 

 ال القرآ  مخلاق ؟  القرآ أن  اآل  تقرأ : فإكا أور  عليه مأار   
 ،إميا   وليسال لسن القرآن ليس إميا  القرآن مما أنا مؤمن به :  أقال

    الهفصيلمه اهلل نظر ل نه ف صشل  اذا الهفصيل وعرفهم سبب ففي كالم الم لف رح
 : هذا أيضا  مما يؤخذ على املؤل   ( :وكل قرآٍ  قديٌم فابحثاا : )  قاله
 ؟  قديم أو حا ع القرآ ال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 360 

إ  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،  بهيتسلم اهلل به حني إنزاله فيتلقاه ج يل فيأيت  القرآ  حا ع
وإذ غدوت من } : بلفجل املالم يقول عز وجل  مضتأن اهلل يتحدث عن مسائل :  يل على اذاوالدل

يعجل فيما مضى وهو إشارة إ   :{ غدوت } ،  ( 181آل عمران ) { أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال 
 يسمع قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى هللا وهللا} : غزوة أُُحد ويقول جل وعال 

 ، ( 1المجادلة ) { تحاوركما 
 ،نزلت بعد أن حصلت الشسوى ألن ع َّ عنها بلفجل املالم  اآليةإذن هذه 

أتى أمر هللا فال تستعجلوه } : بلفظ الماضي ألنه مهحقش الاقاد فها كقاله  عنهاعبشر : فإ  قال قا ل 

 ؟  ( 1النحل ) { 
يعجل يسمع  احلالفعل مضارف حلساية : { يسمع } ألن ، { اوركما وهللا يسمع تح} : هذا يأباه قوله :  قلنا

 ،احلال   احني حتاورثا فأخ  اهلل عن شمٍء مضى بصيغة املضارف الذي حُتْسى 
 ،أن اهلل جل وعال يتسلم يف القرآن حني إنزاله  وحينئٍذ يهبين
) { أحل لهم قل أحل لكم الطيبات  يسألونك ماذا} : أنه تقع مسائل فيجيب اهلل عنها  : أيضاً ويدل لذلي 

 ؟ هل اهلل تسلم  ذا اجلواب قبل أْن يسألوا أبدا     ( 1المائدة 
 د دخ  ،  صريحويف القرآن  مك  فها محدع

2د د خخ  خ) 

   ( ياءأن2ا  )
1

وقد َأوََّل  ، 
أي حمدث  إنزاله وهذا :    : وََّل قوله قدمي أَ  القرآنإن : من يقول 

  فاعله فيه يعود على الذ كر ال على اإلنزال فـ  ونائبمفعول  اسمحتري  ألن حمدث 

خد د 2د د خخ 

   :  أي هو أي الذ كر فصرف الضمري إ  غري الذ كر حتري، 
   ( 32 – 33الواقعة ) { إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون } : عل وجل  اهلل ألم يقل: فإ  قال قا ل 

واذا يدل على أ  القرآ     ( 88 – 81البروج ) { بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ } : وقال 
في } : وقال أيضًا   { بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ }  :م هاب في اللاح المحفاظ ألنه قال 

واذا يقهضي أ  اهلل كهبه في اللاح    ( 32 – 32الواقعة ) { ن ، ال يمسه إال المطهرون كتاب مكنو
 ؟على محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم  ينللهالمحفاظ قبل أ  يه لم به وقبل أ  

  تدل { بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ } ، { إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون } : هذه اآلية : قلنا 
 ، المحفاظ اللاحأنه م هاٌب في  على
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) { وإنه لفي زبر األولين } :  تعا قوله  بدليلذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته :  مْك قد ي ا  المرا 

وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح األمين ، على } : القرآن ، اقرأ آية الشعراء  أي:  ( 122الشعراء 

 وهل،  ( 122 – 128البروج ) { لسان عربي مبين ، وإنه لفي زبر األولين قلبك لتكون من المنذرين ، ب
 القرآن مستوب يف ُز بُر  األولني ؟ أو ُمَتَحدَّث  عنه يف زُبُر  األولني ؟ 

بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ } و { إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون } : عنه ، فيسون قوله  ُمَتَحدَّث  

 ،دالة  على أنه يسون مستوب  اآليةث عنه وذكر شأنه وحاله وال يتعني أن تسون يعجل التحد، { 
عنه  والتحدثأي ذكره  :{ وإنه لفي زبر األولين } : ما ذكرته لسم يف قوله :  والدليل على أنه   يهعين

 ،ال أن القرآن نفسه مستوب هناك 
 ، 1 عليه وآله وسلم بأعوام حممٍد صلى اهلل قبلألنه لو كان مستوبا  هناك لسان نازال  

   2 أ  القال بأ  القرآ  قديم قاٌل من ر : والخالصة
 ،  ليم بقديممبا وصفه اهلل به أما بأنه قدمي فال ،  ونصفهالقرآن جميد كرمي  : بل نقال
  القال أعني أ  يأاصف القرآ  بالقدم اا نلعٌة من نلعا  األشاعرة  واذا
 هو املعىن القائم بالنفس وهو قدمي  كقدم العلم ، إن كالم اهلل  : يقالا الذين 

 ،كالم اهلل هو املعىن القائم بالنفس واملعىن القائم بالنفس قدمي  : يقالا األشاعرة 

                                                

الـذي شـرحه يف (  098/  2) العقيـدة الواسـاية  األول علـى شـرحهذكره الشيخ ر ـه اهلل يف  ال المهذا ) : قال مقيدل غفر اهلل له  - 1
األربعــني النوويــة يف علــى  الثــا ر ــه اهلل يف شــرحه  ورجاا  عنااههـــ ،  0418يف ســنة ( العقيــدة الســفارينية ) هـــ ، وقــد َشــرََح  0418ســنة 

والقـرآن حجـة  : ) هلل عليـه وسـلم مـن الشـريط عنـد شـرحه للحـديا الثالـا والعشـرون عنـد قولـه صـلى ا الشريط احلادي عشر يف الوجه الثا 
وكانه في ال هاب الم نا  ال معنال أ  القرآ  كله كهب في اللاح المحفااظ أو أ  الم هااب ككار القارآ  : )  فقال( لك أو عليك 

رات الدالـة كي  يُستب قبل أن ختلق السماوات خبمسني ألـ  سـنة وفيـه العبـا: لسن يبقى النظر  وأنه سينلل وسي ا  كذا وكذا ؟ األول  
وهـو حـني  { قـد سـمــع اهلل الـيت جتادلـك } : ، ومثـل قولـه { وإذ غدوت من أهلك تبوا للمؤمنني مقاعد للقتال } قوله : على املضم مثل 

كتابتـه قبـل خلــق السـماوات واألرض خبمسـني ألــ  سـنة مل يسـمع ألن اجملادلــة مـا خلقـت أصــال  حـ  تسـمع جمادلتهــا ؟ فـاجلواب أن اهلل قــد 
كـن فيسـون } : ذلك وكتبه يف اللوح احملفو  كما أنه قد علم املقادير وكتبها يف اللـوح احملفـو  وعنـد تقـديرها يـتسلم اهلل عـز وجـل بقولـه علم 
م  الاذي فاي اللااح المحفااظ ككار : وكنا  قابالً أقاال ، هسذا قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ـه اهلل وهـو مـمــا تامـئن إليـه الـنفس ، { 

{ وإنـه لفــم زبــر األولــني } :  –عــن القــرآن  –بنــاء  علــى أنــه يعـرج بلفــجل املضــم قبـل الوقــوف ، وأن هــذا كقولــه تعـا     القاارآ   القارآ    
ول ان بعاد أ  اطلعا  علاى قاال شايخ ازساالم رحماه والذي يف زبر األولني ليس القرآن ، الذي يف زبر األولني ذكر القرآن والتنويه عنه ، 

صدري ملى أنه م هاٌب في اللاح المحفاظ و  ماان  مان كلاي   ول ان اهلل تعاالى عناد منلالاه ملاى محماٍد صالى اهلل اهلل تعالى انورح 
األربعـني ) ، وقـد شـرح الشـيخ كتـاب  ( عليه وعلى آله وسلم يه لم به ويلقياه ملاى جبريال   ااذا قاال السالف وأاال السانة فاي القارآ 

 09) هـــ الــيت قبـل وفاتــه ببضــعة أشــهر وشــرحه موجــود  منتشــر وعــدد أشــرطته  0420ألخــرية يف ســنة مــرة  ثانيــة يف دورتــه الصــيفية ا( النوويـة 
وااذا ااا قاال أاال   م هااٌب كلاه فاي اللااح المحفااظ  ال ريمما رج  مليه الويخ رحمه اهلل واا أ  القرآ  : والصحيح ، ( شـرياا  

 التنبيــهفاقتضـى ذلـك (  223/  05،  027و  026/  02) فتـاوى يف جممـوف الابان تيميااة  ازساالمالسانة والضماعاة وااا قااال شايخ 
 . (  واهلل أعلموالتنويه على ذلك ، 
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 ،عز وجل مريدا  للشمء عاملا  به  اهللمل يزل  جليع
سـى أو مسعـه حممـد يسمعه ج يـل أو مـا يسـمعه مو  وما، إن كالم اهلل هو املعىن القائم بنفسه  :فيقالا  

فهـذا عبــارة  عـن أصـواٍت خملوقـة تعــ   عـن كـالم اهلل يعـجل خلــق اهلل  املعـراجصـلى اهلل عليـه وآلـه وســلم ليلـة 
 ،يف اجلو تع   عن ما يف نفس اهلل من السالم هذا كالم اهلل عندهم  أصواتا  
متفقـون  ألننـاوبـني اجلهميـة احلقيقـة أن ال فـرق بيننـا :  بعض العلماء علما هم المنصافين قاال قالوقد 

 ،على أن ما ُيسمع ويُقرأ فهو خملوق 
 ،منسم يف التعبري  خري  ثام هذا حقيقة لسن اجلهمية  : قلنا

 ، هذا كالم اهلل : أل  الضهمية يقالا  
 ،كالم اهلل وليس كالم اهلل   عنهذا عبارة   :وأنهم تقالا  

 ،وأَبْـَعَد عن الصواب  اخلاأقال فصاروا أحسن منسم يف التعبري وإن كان كل منسم 
 مك  كالم الم لف في اذين البيهين فيه نظر ما اا النظر ؟ 

 : وجه النظر فيه: (  م  ميماننا ليم بمخلاق)  : قوله :األول  النظر
 ،صفاتنا إمياننا من صفاتنا وحنن خملوقون فصفاتنا خملوقة  ألنهإن إمياننا خملوق كله 
 :ينقسم ملى  الذيل ن ما ن من به اا 

  مخلاق  .1
    وغير مخلاق .8

 ،فإن اهلل يتسلم به حني إنزاله  وليم بقديم كريموالقرآ   أن القرآن قدمي  : الاجه الثاني من الخطأ
 ، ( 121 – 128الشعراء ) { وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح األمين ، على قلبك } : ألن اهلل قال 

 ،ينزل به ج يل إ  حممٍد صلى اهلل عليه وآله وسلم  بهتسلم اهلل أنه من حني أن ي فظاار السياق
وينبغــم لنــا حنــن يف العقيــدة أن ال نســتوحش مــن شــمٍء دل عليــه  المعقااالواااذا اااا الحااش واااذا اااا 

وال تتهيب الوحشة كل الوحشة أن حترف نصوص الستاب والسنة مـن أجـل  تستوحشالستاب والسنة ال 
 ،ذه هم الوحشة وهم خاأ ه تعتقدهاعقيدٍة 

    قالهأما شيٌء  ل عليه خاار ال هاب والسنة فال بد لي من 
 ما معىن البحا ؟  ( :وكل قرآ  قديم فابحثاا : )  قاله

مـن حبـا األرض أي حرثهـا باليـد فسـأن املفـتش للوصـول إ  العلـم كأنـه  وأصالهيعجل التفتيش ،  البحث
 ،ما كان خابئا  فيها  ليستخرجمحرث األرض 

 ،  بحث من أام وسا ل العلموال
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إ  احلـــق دون االنتصـــار للقـــول ســـواء  كـــان قولـــك أم قـــول  الوصـــولأن يســـون الغـــرض منـــه  ل ااان بوااارط
 ،متبوعك 

ـــك تريـــد الوصـــول إ  احلـــق ســـواء  كـــان معـــك أو مـــع  ساااليمة نيهااايمكا بحثااا  فلاااه ن    يعـــجل تنـــوي أن
 ،خصمك 

 اجعــلبــل    كاا  يعهقااد أنااه حااش فإنااه   يضااتومالــذي ينـاقش مــن أجـل أن ينتصــر لقولــه  ازنسااا أماا 
 ،مناقشتك من أجل الوصول إ  احلق سواء  كان معك أو مع غريك 

 ،احلق إذا كان مع خصمك جتد لذة وجتد توالعا  ويهون عليك خمالفة نفسك  إ إذا انقدت  ةم مني
ال شـك سيضــيق  وسـرت حتـاول أن تنتصــر هلـا ولـو باخلاــأ فإنـه سيضـيق صــدرك لقالااي تعصاب أماا مكا 
 ،ال تتمسن يف املستقبل من الرلوخ للحق  وسوفصدرك 

   واذل آفٌة عظيمة واي ا سه بار عن الحش 
  الااجب أ  ازنسا  ينظر ملى الصااب سااٌء معه أو م  خصمه 

ـ مثال  إذا حبثنا  ةم م  البحث م وأتى كل واحٍد منا حبجته ومل يتبني ألحدنا صواب صاحبه فلـدينا مـن حُنَس 
 حُنَس م من ؟  ،

 ويزول اخلالف واهلل أعلم ،   االتفاقكتاب اهلل وسنة رسوله عن طريق الذي هو أعلم منا ح  يسون 
****************** 

ااااااا – 121           اهلل مااااااان ال ااااااارام    ل  او و كش
                    ن ل ناااااااااااااااااماظياااااااااااااااااافاح نايااااااااااااااااانااة                                                         

  
 ،هذا التوكيل  (مقامة ال ير مأقام  النفم : )  الهاكيل

 ،رياالت اشرتي يل  ا حاجة من السوق  عشرةيا فالن هذه : قلت  :مثال كلي 
 فأنا ُموَك ل وأنت وكيل أليس كذلك ؟ 

 اهللياأا ك ال ؟ اال  فهال اهلل عال جال  ( ووكال اهلل مان ال ارام : ) في قاله : عندنا مش ال  يبقىوانا 
 في حاجة ملى أ  ياأا ك ل ؟ 

 ،املضاف إ  اآلدمم  كالتوكيلالتوكيل املضاف إ  اهلل ليس   :الضااب أ  نقال 
ال يسـتايع أن يصـل إ  السـوق  مـريضالعجـز كرجـٍل : قد يسون سـببه  :الهاكيل المضاف ملى اآل مي 

 ،فَـوَكََّل شخصا  يشرتي له حاجة  من السوق 
فهو لسمال سلاانه وأنه يـدبر اخلالئـق فهـم جنـود فهـم جنـود  هلل عـز وجـل وليسـوا  :اهلل  منهاكيل أما ال
سـلاان  لسمـاليقومون مقامـه مـن أجـل عجـزه عـن تصـري  خلقـه بـل هـم يقومـون مبـا وُك ـَل إلـيهم  وكالء

 ،خالقهم عز وجل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 365 

ء فقد وكلنا بها قوما ليسا بها فإن يكفر بها هؤال} : يف قوله تعا   أضاف اهلل الهاكيل ملى نفسهوقد 

 . ( 22األنعام ) { بكافرين 
   وكيلم  اهلل : وحينئذ  نقال 
خللقه لسمال  مدب رأي قائم  بشئون خلقه وُموَك ْل أي ،  ( 21النساء ) { وكفى باهلل وكيال } : لقوله تعا  
 ،سلاانه 

وَك ل  ليم فالهاكيل انا
ُ
 ،لسمال سلاانه  ول نلنقص امل

وهذا جند  مـن جنـود  بالنارما شاء وهذا جند  له ُموَكَّل لستابة األعمال وهذا جند  من جنوده ُموَكَّل  ب ريد
 ُموَكَّل باجلنة وهسذا ، 

 ،أي من املالئسة السرام  ( :ووكل اهلل من ال رام : )  قاله
 – 2االنفطار ) { اما كاتبين كال بل تكذبون بالدين ، وإن عليكم لحافظين ، كر} :  تعا قوله :  و ليل كلي

11 ) . 
  ل مال أخالقهم وال مال يأسمى كرماً  بال رموصفهم اهلل 

ــه وســلم :  باادليل ــه وآل ــه صــلى اهلل علي ــيمن  ملعــاذٍ قول ــه إ  ال أي  ،  1 (إيــاك وكــرائم أمــواهلم : ) حــني بعث
النــاس شــيئا  لســن الســرم فهــم كرمــاء لسمــال صــفاهتم وإال فــإهنم ال يُعاــون  واحُلْســنْ كاملهــا يف الصــفات 

 من أجل البذل ويسون من أجل السمال مع أن البذل من آثار السمال ، يسون
 :يعجل من املالئسة السرام  ( :اةنين حافظين ل نام  : )  قاله

  ي ا  عن اليمين : أحداما 
  عن الومال : والثاني 

) { عيد ، ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ق} : كما قال تعا  

 والثا أي  قوٍل تلفجل به فلديك رقيب  عتيد حالر ال يغيب عنك أحدمها عن اليمني :  ( 12 – 13ق 
 ،عن الشمال 

يئن ، يئن أنني املريض قال لـه  ومسعهوملا دخل على اإلمام أ د رلم اهلل عنه أحد أصحابه وكان مريضا  
َلَك يستب ح  أنني املريض ملا  –ر ه اهلل  التابعنيوهو من كبار  –إن طاووسا   يا أبا عبداهلل

َ
يقول إن امل

 ،ر ه اهلل أمسك ح  عن األنني خوفا  من أن يُستب عليه  عبداهللقال هذا أليب 
عان تساخفط فإناه يأ هاب علياه أماا مكا بمقهضاى الحأماى فاإ   ينبئمكا كا   المريضو  شي أ  أنين 

  ي لف نفساً م  وسعها   اهلل 
 ، يف سجالت تُقرأ يوم القيامة  يستبوهناإذن هؤالء املالئسة محفظون األنام أي محفظون أعماهلم 
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ونخرج له يوم } ، يعجل عمله ،  ( 13اإلسراء ) { وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه } : قال اهلل تعا  

 ( 11اإلسراء ) { اقرأ كتابك } ، ال يسلفه يف النظر إليه  مغلقمفتوحا  غري ،  {القيامة كتابا يلقاه منشورا 

 .{ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا } ، يعجل يقال اقرأ كتابك كل شمٍء مستوب   
 نفسك ،  علىواهلل لقد أنصفك من جعلك حسيبا   :قال بعض السلف 

اإلنصاف  هوهذا  أنت حاسب نفسك: صحيح هذا اإلنصاف ، إنسان يقدم لك دفرت احلساب يقول 
، ال شـك يف هـذا  سيئات، هؤالء املالئسة يستبون ما عمله اإلنسان من حسنات ويستبون ما عمله من 

، 
 ؟  1 وال ي هبا  ما صدر منه من ل ا أي ما ليم بحسنة و  سيئة

 : ماءلقالين للع على
 ،ال مُحاسب اإلنسان عليه  ل ن، إهنم يستبونه  : فمنهم من قال .0
والسـرمي  ، وهـؤالء املالئسـة كـرام ، وكتابة اللغو من اللغـو ،  لغو  ألنه، ال يستبونه  إهنم :ومنهم قال  .2

 ،الصفات وكامل الصفات ال يفعل ما هو لغو  كامل
  ؟ال في ال الم من ل ا : ول ن لا قال قا ل 

اآلخار فليقال  والياممن كا  ي من باهلل ي من باهلل : ) مكا كا  النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم يقال 
 ؟ أو شرا   خيراً واا مكا صم    يأ هب عليه شيء وم  قال قال ( خيراً أو ليصم  

 : ول ن الذي يظهر أنه اناك ل ااً 
 ،وهذا يعم اللغو القويل واللغو الفعلم ،  ( 38الفرقان ) { وإذا مروا باللغو مروا كراما } : لقوله تعا  

 ،  بهه أو عدم كهابهه فيها شيٌء من الهاقف ال ي هبانه أو  كها  فيفالظاار أنه ياجد الل ا ول ن 
} و    ( 13ق ) { إذ يتلقى المتلقيذان عذن اليمذين وعذن الشذمال قعيذد } :  قاله تعالى عماممْ  نظرنا ملى 

 . ( 12 – 13ق ) { من } النفم وهم نسرة مؤكدة  بـ  سياقنسرة يف  :{ من قول 
 ،يُستب وال مُحاسب عليه ألنه لغو  المحاسبةلم من ال هابة يأ هب كل شيء ول ن   يل:  قلنا

  ازنسا  كهابهه ل ا  عليهومْ  نظرنا ملى أ  الل ا الذي   يأحاسب 
 ،   تأ هب : قلنا

إال } يُثاب عليه أو يُعاقب { من قول } يُراد به اخلاص أي ، { من قول } : وميسن أن يُراد بالعموم يف قوله 

 ،{ لديه رقيب عتيد 
 ،له أو عليه  أهنافاإلنسان جيب أْن محتاط وأن محرتس وأن ال يقول كلمة  إال وهو يعرف  كل حال  وعلى

 ليحرص اإلنسان على هذا ،    نفسهفإن كانت له فليحمد اهلل على ذلك وإن كانت عليه فال يلومن إال 
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 ؟  نسا اذا  ازةنا  ال اما  ا ماً م  از ( :اةنين حافظين ل نام  : )  قاله
  نعم 
 .{ إال لديه رقيب عتيد } : لقوله 
  منهما يفارقانه مكا  خل الخالء ومكا كا  عند الضماد :  وقيل

 ،اهلل عليه وآله وسلم فعلى العني والرأس  صلىعن رسول اهلل  فإ  صح كلي
 ،{ إال لديه رقيب عتيد }  وم  لم يصح فاألصل العمام

خاااارا  ل اان ااال  والفعاالوي هبااا  الفعاال ألنهمااا أي القااال  امااا ي هبااا  القااال: فااإ  قااال قا اال 
 ؟ ي هبا  الهم ؟ واا في القلب أو   ي هبا  الهم 

ومل عليه الصالة والسالم أن من همَّ فلم يعملها ُكت َبْت حسنة ومن همَّ بالسيئة  النيبثبت عن :  قلنا
االنفطار ) { ليكم لحافظين ، كراما كاتبين وإن ع} حسنة واملعروف أن الذي يستب املالئسة  ُكت َبتْ يعملها  

12 – 11 ) ، 
وجل يقول يف كتابه  عزفيسون عندهم اطالف  على ما يف القلب وال غرابة يف ذلك فإن اهلل  وعلى اذا
فيجوز أن يُْال َع  بذلكفهو عامل  ،  ( 12ق ) { ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه } : السرمي 

بواساة من علم اهلل عز وجل  بذلكالئسة على ما علمه من حال الشخص ويسون علمهم اهلل هؤالء امل
 ،وجيوز أْن يعلموا ذلك مبا محصل للقلب من حركة 

وإذا كـان  القلـبحركـة القلـب اهلـم حركـة القلـب يهـمُّ بالشـمء يتحـرك فيعلمـان مـا محصـل حبركـة  اهلمَّ  أل 
املالئسـة مبـا محـدث لإلنسـان  يعلـمغاف  قلبـه فـال غـرو أن الشياان جيري من آدم جمرى الدم ويصل إ  ش  

 ،يف قلبه 
علـى مـا يف القلـب فيستبـاه أو مهـا يعلمـان ذلـك حبركـة  يالعهمافسواء  كان اهلل عز وجل  وعلى كل حال

 ،القلب  همَّ القلب فإهنما يستبان 
  فصار الهمش والقال العمل كله يأ هب 

 أو  بد من حركة ؟  نيحصل في قلبه من الاا امول ن ال يأحاسب ازنسا  على مضر  
 ،أي ميل وهّم  القلبليست حركة ظاهرة ، حركة يف : لضااب ا

، ال يُستــب عليــه وال لــه أيضــا   عليــهأمــا جمــرد مــا خياــر علــى اإلنســان أو محــد ث بــه نفســه فإنــه ال يستــب 
 ، يعمل عمال  صاحلا   أناللهم إال أن يُستب له حُلْسن  نيته حيا فسَّر 

  :واناك فرق بين حديث النفم والهم  
 ، يعملهو أن يتحرك ويتقدم :  الهم

  ،فهو حديا  جمرد تفسري يف الشمء خواطر يف الشمء ال أثر له  ل ن حديث النفم
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أنفسـها مـا مل  بـهإن جتـاوز عـن أمـيت مـا حـدَّثت : ) ثبت عـن النـيب عليـه الصـالة والسـالم أنـه قـال  ولهذا
 ، (تعمل أو تتسلم 

 األنام هم اخللق ،  ( :األنام : )  قاله
****************** 

                 كاال أفعااال الااارى   في هباا  – 128
أتاااى فاااي الااانص فاااي مااان غيااار  كماااا                                            

                اْمه را
 أي امللسان ، ( :في هبا  : )  قاله
 وهذا عام ، ( : كل أفعال الارى: )  قاله
 ،ظاهره أهنما ال يستبان القول وال يستبان اهلّم :  (أفعال الارى : )  قاله
  اذا نظٌر خاار  وفي

 ، ( 12ق ) { ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد } :  فإ  القرآ  ال ريم يقال في القال
فلــه حســنة ومــن هــّم  لهــايعممــن هــّم باحلســنة فلــه عشــر حســنات ومــن مل : ) فسمــا مسعــتم  وأمااا الهاام  

 ،اهلل عز وجل  يعلمهماان ذلك أو ملعوعرفتم هل ي،  1 (بالسيئة فرتكها هلل فله حسنة 
وإن عليكم لحافظين ، } : تعا   قولهأخذ هذا أي َقْصَرُه ما يُستب على الفعل أخذه من  ولعل الم لف

 ، ( 18 – 12االنفطار ) { كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون 
ويسون  هذهأننا نضم هذه إ  ، { ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد } أنه إذا جاء  المعلاممن  ول ن

ومن هّم ……  باحلسنةمن هّم ) إ  احلديا  االثننيالذي يُستب القول والفعل مث نضم هذين 
 فيسون الذي يُستب القول والفعل واهلم ، ، ( ……… بالسيئة 
 أي النص ؟  ( :غير اْمه را  كما أتى في النص من: )  قاله
 .{ وإن عليكم لحافظين ، كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون } 

ورسلنا } ، يعجل نسمع :  ( 22الزخرف ) { أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى } : وقال تعا  

 .{ لديهم يكتبون 
ورسلنا لديهم يكتبون } :  واذا قال، { أم يحسبون أنا ال نسمع }  يأ هب القالواذا أيضًا نص في أ  

 } . 

كل   يفوشمء  مُحصى على املرء  يأ هب اآل  ةالةة و  ياجد غيراا الهم  والقال والفعل الذيفصار 
 ،حلظة من قوٍل وفعٍل وهّم سيسون كثريا  

يف جلسـٍة واحـدة مـن جلوسـنا كـم يـأيت مـن صـفحة ؟ يـأيت  بـهولذلك اآلن لو أن أحـدا  سـّجل مـا نـتسلم 
 يف اليوم والليلة ؟ نسأل اهلل أن يعفو عنا ،  مُحصىفحات كثرية كي  وكالمنا ال ص
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 األسئلة
  ؟بالنسبة للمحو ، حمو ما تستبه املالئسة يعجل التوبة إذا تاب اإلنسان :  س الال

)  {إال  من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل هللا سيئاتهم حسنات } : قال اهلل تعا  :  الضااب

 مُيحى ،  ، ( 32الفرقان 
(  أنعم اهلل باه علاى ال يار ساااًء تمناى توالاه أم لام يهمناى ماكرااة : ) الحسد  :شيخ ازسالم  يقال

1   
  واذا اا الصحيح 

  اذا اا الحسد  أن يُنعم اهلل على شخٍص بنعمة  كرهتفإذا  
} : لقوله تعا   وكذلكالعمل  الفعل أوأال نستايع أن القول إذا أُْطل ق يف القرآن فإنه يشمل :  س الال

 ؟ ( 12ق ) { ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد 
 ، القال يأطلش على الفعلإن :  لا حاول  أ  تقال:  الضااب

 ،( إمنا كان يسفيك أن تقول بيديك هسذا : ) عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر  اهللكما قال النيب صلى 
 ، بمعنى الفعل قالهنا 
 ، واللفظ اا القال {ما يلفظ } :   ن يمنعنا من كلي قالهل

 ،بالقول  لفظت: مكا قيل 
 واضح أنه ما يلفظ من لفٍظ   يطلش اللفظ على الفعل أبداً   

 لفجل أنفاسه ، لفجل يعجل فعل ليس بقول ؟ : ما معىن قوهلم :  س الال
 معىن لفجل أنفاسه أنه انتهت حياته ، :  الضااب
ما يلفظ من } ، لسن هنا  اللسانْدناها لفجل أنفاسه قيدناها بالنـََّفس علمنا أن هذا ليس قول ملا قيَّ  أصال  

 ، اللسان قولقال لفجل مضافا  إ  القول تعني أْن يسون هو { قول 
 ما تفسريها ؟ :  الس ال
األفعال ُتستب    ( 18االنفطار ) { يعلمون ما تفعلون } ، لسن  األقاال تأ هبمعناها أن :  الضااب
 ، أيضًا بالقياس مكا كا  القال يأ هب فالفعل من باب أولى ويقال
 ؟ (  ا سهثناء معيار العمام: ) لسن القاعدة :  الس ال
  ؟ اءأين االستثن:  الضااب
  .{ إال لديه رقيب عتيد } :  الس ال
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لا عتيد مث االستثناء  يب  رقهنا استثىن من الوقت يعجل عنده إال عنده { إال لديه رقيب عتيد } :  الضااب
 ، ما تومهت لسان استثناء  من القول :  قلنا

  ،   يدل على عمام القال للفعل يدل على عمام األقاال القالوا سهثناء من 
   ( 3 – 1العصر ) { والعصر ، إن اإلنسان في خسر ، إال الذين آمنوا ،،،،،،،،،، } :  فإكا قلنا
  ؟يوان أيضا  هذا استثناء من احل:  نقالهل 
 استثىن من اإلنسان ، ، ال 

هذا استثناء من القول يعجل يف  كان ( 22الزخرف ) { ما بلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد } :  فإكا قلنا
{ يعلمون ما تفعلون } : لسن الفعل دل عليه قوله  والحأي وقٍت يسون القول فلديه هذا الرقيب العتيد 

، 

ومنهم املوكلون  العابدونلقهم اهلل تعا  من نور وسخَّرهم ملا أراد منهم منهم عامل غييب خ:  المال  ة
جاعل المالئكة رسال أولي } هم أجسام  ذلكببجل آدم وليسوا هم القوى املادية أو العقلية أو ما أشبه 

منا علمنا امسه منهم وبصفة كل من عل منونؤمن بسل ،  وهم خملوقون من النور،  ( 1فاطر ) { أجنحة 
، من مجلة املالئسة من ذكرهم املؤل  ، امللسان  عنهبصفته وما وراء ذلك من علم الغيب فال ندري 

 الرقيب والعتيد ، 
 ؟ ( م  لديه رقيٌب وعهيد ) العهيد أو غيرل ؟ ال قال اهلل تعالى  ااال الرقيب 

األعمــــال الســــيئات يستبــــان كــــل ، العتيــــد ، ملســــان عــــن اليمــــني وعــــن الشــــمال  هــــوإذن فالرقيــــب ، ال 
 ويستبان إرادات القلوب ،  واللغوواحلسنات 
 ،أهنا ُتستب اللغو :  مكا قلنا

 م  السيئا  ؟  أوفهل يأ هب م  الحسنا  
لقول النـيب صـلى اهلل عليـه  أقربإنه إ  السيئات : يُستب على أنه فعل هذا واحلساب على اهلل أو نقول 

فهــذا يــدل ظــاهره علــى ،  1 (خــريا  أو ليصــمت  فليقــلوم اآلخــر مــن كــان يــؤمن بــاهلل واليــ: ) وآلــه وســلم 
   ،وجوب السسوت إذا مل يسن القول خريا  

أو  لوحــدهإن اهلل عــز وجــل جعــل الســيئات واحلســنات كــل واحــٍد منهمــا يستــب : هــل نقــول :  الساا ال
 جعل احلسنات والسيئات يستبان معا  ؟ 

 ال ، كل منهما يستب لوحده ، ، ال :  الضااب
وإذا مل نقــل فيستبهــا مــن شــاء اهلل يــأمر اهلل مــن شــاء ، الســيئات  مــعأن اللغــو ســيئة فيستبهــا  :ومكا قلنااا 

 ال نقدر أن حندد من يستب اللغو ، غيبيةمنهما هذه أمور 
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ميزة يف قوله تعا   للصاحلنيإن اللغو ليس مع احلسنات وال مع السيئات ما كان  : لو قال قائل:  سؤال
  ؟ ( 38الفرقان ) { ا باللغو مروا كراما وإذا مرو} : 

تــركهم للغــو يف  فيستـبهلــم ميــزة بـأهنم يُثــابون علـى ذلــك علــى تـركهم اللغــو : ميســن أن يقـال :  الضاااب
 ميزان حسناهتم ، 

 القا لين بأ  المال  ة قاة عقلية ؟:  الس ال
 : 1 النفاس ةالةةبأن :  يقالا :  الضااب

  أمشارة بالساء  .1
  ومطمئنة  .8
  ولاشامة  .3

  اي المال  ة  المطمئنةفالنفاس 
فهم نفس اإلنسان لـيس هنـاك  مالئسةفليس هناك شياطني وال  والنفاس األمشارة بالساء اي الوياطين

 أحد  غريه ، 
 : بالنسبة لشيخ اإلسالم جاء يف أبياته :  الس ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف ال وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول                                          قرآنـ
. 

؟                           مةـالقديــــ آياتــــهجــــاءت بــــه  مــــا 
. 

ثبوهتا فإن هـذا لعلـه  تقديرهذه أوال  هذه حتتاج إ  إثبات أهنا لشيخ اإلسالم ابن تيمية وعلى :  الضااب
 ،فرمبا قال هذه يف أول طلبه  الناسيف أول طلبه ألن القول بأنه قدمي هو املشهور عند أكثر 

 تصح أصاًل عن الويخ      ل ن الظاار أنها  
 ما حسم الف َرق ؟ :  الس ال
ما ميسـن حنسـم حبسـٍم  خيتلفونالف َرق هذه فيها كافر وفيها فاسق وفيها معذور :  ح م الف ر ق:  الضااب

 واحد على اجلميع ، 
 ،وكذب به  خالفههو الذي علم احلق وأصر على  ال افر
 ،ه شبهة هو الذي دون ذلك يعجل قريب لسن عند والفاسش
 ،ولسنه مل يصل اجتهاده إال إ  هذا  اجتهدهو الذي  والمعذور

بينة ال ميسن أْن نقول فيها باالجتهاد هذا يسون  والحةأشياء :  واناك أشياء ما يم ن فيها ا جهها 
 ،املخال  هلا معاند 

 : ( 11األعراف ) { ثم استوى على العرش }  :مثاًل  يعني
 ،أعرف إال استوى مبعىن استو   واهلل أنا ما :قال  مكا
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 منه معذور ؟ : أو نقال   منه معاند : نقال  ال؟ ماكا نقال لهذا الوخص 
لنــا بــدليل واحــد مــن اللغــة أو مــن القــرآن أو مــن الســنة علــى أْن  يــأيتألننــا لــو طالبنــاه أْن  معانااد   شااي
 ،مبعىن استو  ( على ) بـ  َيتاستوى إذا ُعد  

 : الذي يقول فيه القائل  الدليل بدليل أبدا  ليس عندهم إال هذا ما استااف أن يأيت
         راق ـاســـــتوى بشـــــر  علـــــى العـــــ قـــــد

      1ق مهـــراغيــــر ســـيٍ  أو دٍم  مـــن                                             ،
، 

 القا ل ؟  من
 القا ل مضهال كيف نقبل قال شخٍص مضهال ؟  اذا
جمهـول أنـا لـو  شـخصٍ قـول  مـن أجـللستاب والسنة لسم نبال داللة الستاب والسـنة دليال  على ا وجنعله

قبلـت مـجل املعارلـة كيـ   والأعارض قـول رجـٍل مـن النـاس بقـول رجـٍل جمهـول مـا اسـتقامت يل معارلـة 
 ،أعارض القرآن بقول شخٍص جمهول هذه واحدة 

 ، ستوى هنا مبعىن عالا : لنا هنا أْن نقول، ( استوى بشر  على العراق : )  ةانياً 
 أليس كذلك ؟ ،  ال امل علا ا سهيالءأل  

 عال عليه    يعنيا سهيالء ال امل يعهبر علا وسيطرة فمعنى اسهاى عليه 

                                                

والعـز  212والـرازي يف أسـاس التقـديس ص (  084/  0) والنسـفم يف تبصـرة األدلـة  95البيـت اجلـويجل يف ملـع األدلـة ص  هـذا ذكـر - 1
 ، 001ص  اإلجيازبن عبد السالم يف اإلشارة إ  

 ، (فاحلمد للمهيمن اخلالق : ) وزاد فيه  226والقالم عبد اجلبار يف شرح األصول اخلمسة ص 
 ،والتوحيد دل العله لمن رسائل (  206/ 0) يف املختصر يف أصول الدين و 

 ، ( قد استوى عمرو )  : ولسن فيه 297واإلجيم يف املواق  ص 
 ،(  051/  3) اجلرجا  يف شرحه له  يتعقبهومل 

 ، (  بشر قد استو  على العراق) : ولسن بلفجل ( املختصر  359/  0) وابن القيم يف الصواعق املرسلة 
 ،  النسبةوكلهم ذكروه جمهول 

 أنه منسوب إ  األخال ، (  073/  2) ياء لإلحولسن ذكر الزبيدي يف شرحه 
 وأرجع هذا القول إ  اجلوهري ، 

 ، ! مل ينسبه ألحد (  2385/  6) للجوهري  الصحاحويف 
 ،(  557ص ) يه وليس من أصل ديوانه وجعله حمقق ديوانه لمن ما نسب إل(  447/  6) وانظر لسان العرب البن منظور 

إذ الـذين قـالوا ذلـك ; أنه مل يثبـت أن لفـجل اسـتوى يف اللغـة مبعـىن اسـتو  ( : ) 046/  5) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموف الفتاوى 
 :عمدهتم البيت املشهور 

 من غري سي  ودم مهراق                                   مث استوى بشر على العراق                                                  
إنه بيت مصنوف ال يعرف يف اللغة وقد علـم أنـه لـو احـتج : ومل يثبت نقل صحيح أنه شعر عريب وكان غري واحد من أئمة اللغة أنسروه وقالوا 

وذكـر عـن ; عـرف إسـناده وقـد طعـن فيـه أئمـة اللغـة حبديا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم الحتـاج إ  صـحته فسيـ  ببيـت مـن الشـعر ال ي
هـذا مـا ال تعرفـه : سـئل اخلليـل هـل وجـدت يف اللغـة اسـتوى مبعـىن اسـتو  ؟ فقـال : قـال ( اإلفصـاح ) اخلليل كما ذكره أبـو املظفـر يف كتابـه 

 ،(  يعرف  ل باطل وال هو جائز يف لغتها وهو إمام يف اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ  له على ما ال; العرب 
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عليـه مبعـىن  يسـتوياستوى على العرش ممسن الرجل استوى على البعـري ممسـن لسـن العـراق هـل أن :  ةالثاً 
 ما هم الاائرة بالنسبة للعراق ؟  ميسنراق ما ميسن ح  الاائرة ال يعلو عليه علوا  حسيا  يعجل يركب الع

هـذا معانـد مث إْن اسـتلزم عنـاده هـذا مقالـة كفـٍر  نقـولاآلن هذا الذي يعارض يف االسـتواء  على كل حال
 فهو كافر ،    

 ملاذا مسيت املرجئة  ذا االسم ؟:  الس ال
ارول عاان  ما اازياارام العمال عان اء ومماا لهأخيااساماا مرجئااة مماا له ليابهم جانااب الرجاا:  الضاااب أخش

 العمل ليم من ازيما   : ازيما  وقالاا 
 الهساهري عباداهللساهل بان : مثـل  بعاض العلمااءأنه يسـون جامعـا  مانعـا  ،  من شروط الحد:  الس ال
 السانةأ  ي اا  علاى )  أورد(  قال وعمال وقصاد) من أن اإلميان  تيا ة على تعريف أال السنةأورد 
 البدعة تشتمل على املعىن ما ذكروه ؟ :  ألنه يقال 1 (

، املــراد قــول  واعتقــادالسفــر يشـمل هــذا السفــر قــول وعمـل  والسفــر أيضــا  السفــر يشـمل حــ :  الضاااب
 ،  باهللأي الذي هو إميان ( أي يف تعري  اإلميان ) وعمل واعتقاد 

وأعمـل ولسـن ال أعتقـد  والقـولط يدخل فيـه االعتقـاد أن اإلميان فق: أنا أقول : إذا قال رجل :  الس ال
 ، ماذا نقول فيه ؟  العمل يدخل في مسمى ازيما أن 

  ي ا  مبهدد  يسون خمالفا  ألهل السنة ، :  الضااب
 ما نقول كافر ؟ :  الس ال
 ال ما نقول أنه كافر ، ال ، :  الضااب
 وجوب الصالة ، أنا أعمل ولسن مثال  ال أعتقد : لسن يقول :  الس ال
 ال ينفعه عمله ، معناهنعم لسن يعمل متقربا  بذلك إ  اهلل أما إذا كان ال ، غري متقرب :  الضااب
 ما وجه من قال أن اإلميان يزيد وال ينقص وما وجه اإلجابة عليه ؟ :  الس ال
 ،مل يَر د  ألنهينقص : إنه يزيد وال نقول :  قال بعض العلماء:  الضااب
يدخل فيه اإلميـان ألن اإلميـان  وهذا(  ودينما رأيت من ناقصات عقٍل ) : بل قد ورد :  ل لهول ن نقا 

 ،  عقليفاألول  ليل سمعي والثاني  ليل الدين وأيضا  ال تعقل زيادة إال يف مقابلة نقص  من
 هل يرتدد اآلن يف إميانه بني نقٍص وزيادة أن هناك حالة  وسط ؟ :  الس ال
يشـاهد األمـور الغيبيـة  كإمنـا، نعم خيتل  أحيانا  يصفو لإلنسان الذهن ويزداد إميانه ح   واهلل :  الضااب

 بعينه هذه الزيادة ما فيها شك ، 
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يف تـردد يزيـد ويـنقص  إميانـههل يسون لإلنسان مرحلة يسون فيها إميانه فيها ثابت أم أنه دائما  :  الس ال
، 

مث رُق ــَم  املعصــيةفرهــا الصــالة فيســون نـََقــَص حــني عمــل يــنقص ويزيــد ، رمبــا يعمــل معصــية تس:  الضااااب
ومـع ذلـك إذا ،  1 (يـز  وهـو مـؤمن  حنيال يز  الزا  : ) بالصالة وقد قال النيب عليه الصالة والسالم 

 تاب من الزنا رجع إليه إميانه ، 
احادة ةام نالل بعاد كلاي و  جملاةً روي عن ابن عباس أنه قال أ  القرآ  أأْنل ل  أول ما أأنْال ل  :  الس ال
 ، فعل يسون هذا فيه دليل على أن القرآن قدمي ؟  منضماً 
 ،  يصحم يصح اذا يأروى عن ابن عباس ل ن فيه نظر   ال هذا غري صحيح ، ل:  الضااب
 على فرض صحته هل يسون القرآن قدمي ؟ :  الس ال
القاديم ااا الاذي  عنادامة حادثـة هـم أبدا  ال يسون قدمي ألن كتابته يف اللـوح احملفـو  حديثـ:  الضااب

 حادث ،  فهوح  لو ُكت َب يف اللوح احملفو   : ونحن نقال،    يهصار حدوةه
يقولونـه مـن عنـد  أهنـمالقـرآن عبـارة  عـن كـالم اهلل ، هـل عنـدهم اسـتناد أم  : األشاعرة يقالا :  الس ال

 أنفسهم ؟ 
 ،وهم  وخيال يقولون  ال أبدا  عندهم استناد يدعونه عقال  وهو:  الضااب
 ، حبادثمن هذا قيام احلوادث باهلل واحلوادث ال تقوم إال  لللمإن السالم حادث  : قلنا لاألننا 

 ،  واذا ليم بصحيح
 ،على احلدوث  سابقإن احلوادث ال تقوم إال حبادث قد محدث الشمء من شخٍص :  من يقال
 كلها لعيفة ،   فأقواهلملى هذه احلركة أنا اآلن أفعل أحترك بيدي وجودي سابق  ع : فمثالً 
 ؟  ابتدفمن قال القرآن خملوق فقد كفر ومن قال غري خملوق : قال اإلمام أ د :  الس ال
يقولـون القـرآن خملــوق  وكـانوااإلمـام أ ـد ر ـه اهلل كــان يف زمـٍن قـد طغـت فيـه أقــوال اجلهميـة :  الضاااب

 ،فإذا أىب عليهم العامة 
 ،يشمل قراءة القرآن  واإلمياناننا خملوق ، إمي :قالاا : قالاا 

 ، 2 اجلهمية كفار والضهمية عند ازمام أحمد كفار
 ،أصل السالم يف هذا أصله حمدث ما كان معروف عند السل  :  قبل اذا ل موكما قل أ 
 ،خبلق القرآن صاروا يتحدثون  ذا الشم ء  القوللسن ملا جاء 
 ،مجلته القرآن خملوق  ومن  كافرالقرآن خملوق فهو   :أما مكا قال 
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 فـألن( أي قولـه القـرآن غـري خملـوق ) مـا مبتـدف إالقرآن خملوق فهـو كـافر و  :من قال :  يقالا فالسلف 
 غري خملوق ، : وال تقل ، خملوق : ال تقل ، السل  مل يتسلموا به 

أن الزكــاة ليســت  وقلنــان األعمــال فيهــا مــا هــو شـرط يف اإلميــان وفيهــا مــا لــيس شـرطا  يف اإلميــا:  السا ال
 الزكاة ؟  منعشرطا  يف اإلميان ، فسي  استحل أبو بسر رلم اهلل عنه دماء من 

يُقاتل ألهنـا شـعرية مـن  مسلما  ، املمتنع من الزكاة ولو كان  اناك فرق بين القهال وبين القهل:  الضااب
نقـاتلهم    رك األذان لـيس بسفـر لسـنتـ مثالً  األذانشعائر اإلسالم كما أنه لو اجتمع أهل قريٍة على ترك 

، 
 شيخ ،  هذا استحالل لدمائهم يا:  الس ال
وإن طائفتان من } : نستحل دماءهم ألهنم هم الذين جنوا على أنفسهم أليس اهلل يقول :  الضااب

 . ( 2الحجرات ) { المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهمافإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي 
 ؟ال ت فر مكا ب   على األخرى و 

 ،أحسام اإلسالم  يلتزمواما تسفر لسن نقاتلهم من أجل أن 
 إذ قد جتوز املقاتلة وال جيوز القتل ،  فالمقاتلة أعم من القهل

 ؟  ا قهرانيةقول املؤل  أن القرآن قدمي أليس هذا مذهب :  الس ال
البــاء  يعــجلحــادث لســن فيــه اقــرتان :  يقالااا  ا قهرانيااةهــذا مــذهب األشــاعرة ، ، ال ، ال :  الضااااب

 والسني وامليم هذه كلها خرجت اهلل دفعة  واحدة ، 
 ما الفرق بني احملدث واملخلوق ؟ :  الس ال
 ال فرق ألن كل خملوق فهو حمدث ، :  الضااب
 إذا قلنا  ذا فقد فتحنا الباب على الفالسفة ، :  الس ال
 ن احملدث من اخلالق ليس مبخلوق ألنه صفته ، ما نفتحه أل، ال ، ال :  الضااب
شـك أن املتغـري هـو  والالعامل حمدث وكل حمدث متغري وكل العـامل متغـري : يقولون يف مقولتهم :  الس ال

 املخلوق ؟ 
عز وجل اهلل يفعل مـا يشـاء  اهللاملتغري خملوق إذا كان هلم أن يغريوه أما إذا يتغري بنفسه كفعل :  الضااب

 . ( 83إبراهيم ) { هللا ما يشاء ويفعل } 
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 الراب  الباب
 في ككر بعض السمعيا  من ككر البرتخ والقبار وأشراط الساعة والحور والنوار 

 (كذا عندي في ال هاب ) البرتخ والقبار والبعث والنوار  ككر
          ا صااح ماان األخبااار   ماا وكال – 123

              ارال واآلةاااااااااااليااااااااااانافااااااااااي اله وجاااااااااااء                                                      
  

 ، العالمة:  في الل ةمجع شرط وهو  األشراط
 ،العالمة  : والمرا  به انا، (  وجودهما يتوق  صحة الشمء على ) : وفي ا صطالح 

 ،  القيامةيعجل عالماهتا والساعة هم :  ( أشراط الساعة: ) فقاله 
يسمى ساعة  فإنهعظيما   يسونعظيمة وكل شمٍء  ساعة مشقة وإنذار وساعة  ألهنا :  وسمي  ساعة
 . ( 12محمد ) { فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها } : قال اهلل تعا  ،  ألهنا مفزعة

 :  وأشراط الساعة تنقسم ملى ةالةة أقسام
  مضى  قسمٌ  .1
  ما تال يأتي  وقسمٌ  .8
  شراط القريبة منها واي األشراط ال بار أكبر واا األ وقسمٌ  .3

بعثة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فإن بعثته وَجْعَلُه آخـر الرسـل تـدل علـى :  مض فمن األشياء الهي 
وذكــر ،  1 ( كهــاتنيبُعثــُت أنــا والســاعة  : ) قريبــة وهلــذا قــال النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم  الســاعةأن 

 ، والوساى السبابةما ُمقرتنان وليس بيننا إال كما بني السبابة والوساى يعىن أهن
  ، وغري ذلك الزمان تقاربو  القتل جلكثرة اهلرج يع كثرة املال:  مثل واناك أشراط ما تال  تق 

 والســـالم الصـــالةكنـــزول عيســـى بـــن مـــرمي عليـــه  :ةالاااث لااام ياااأ   بعاااد مثااال األشاااراط ال بيااارة  وقسااامٌ 
 ،ها وما أشبه ويأجوج ومأجوج والدجال

 فما ماقفنا نحا اذل األشراط ؟ 
أو  وسـلميعجل األحاديا عن النيب صلى اهلل عليه وآله :  (وكل ما صح من األخبار : ) الم لف  يقال
  ( جاء في الهنليل واآلةار ) 

 : الساعةشراط أاذل ةالةة أشياء أو ةالةة طرق تثب  بها 
  وسلم ما صح من أخبار النبي صلى اهلل عليه وآله : األول 

 ،احرتازا  مما مل يصح  : (ما صح : )  بقالهوقيشد الم لف كلي 
وذكـر مـا ال يصــح عـن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلــه  األشاراطواعلام أ  العلمااء أفارط بعضاهم فااي ساياق 

 ،صحة هلا  والحاديا ال زمام هلا أوسلم ذكر 
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شياء  أفإن فيه ، (  الساعةأشراط اإلشاعة يف ) : مثل  ولهذا يضب الهحرت من ال هب الم لفة في اذا
 ،كثرية غري صحيحة 

كـذلك    رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم ولـيس إ لئال نقع يف نسبة شمٍء  فيضب الهحرت من اذا
 ، 

تنزيل الكتاب ال ريب فيه } : املراد به القرآن كما قال اهلل تعا   : ( الهنليلأو جاء في : ) قال : الثاني 

 . ( 8السجدة ) { مين من رب العال
 ، (ما رأوي عن الصحابي ) : مجع أثر وهو  ( :أو جاء في اآلةار : )  قاله

  معروفاً باألخذ عن بني مسرا يل  ي ا بورط أ  
 بناي مسارا يل   تأصادشق و  تأ اذشب كأخباارت ا    أخبارلفإ  فإن كان معروفا  باألخذ عن بجل إسرائيل 

 ، 
  أشراط الساعة ةالةة طرق زةبا   اذل

****************** 
              فهناااة البااارتخ والقبااااار   مااان – 121

                   اران األمااااااااماااااااكا ى فاااااااي اأتااااااا ااومااااااا                                                          
  

  من أشراط الساعة أ  اذا ليم  الااق  (والقبار  البرتخمن فهنة : ) مثلة قال أةم ككر الم لف 
 من السم     تأهلقىل نه من األمار السمعيا  الهي 

 ، 1(  الحاجل بين الويئين) : ال زخ  ( :فهنة البرتخ والقبار : )  قاله
    2 بين ما  ازنسا  ملى قيام الساعة ماوالمرا  به 
 ،من باب عا  اخلاص على العام  القبار عليه وعطف

كله السباف فهل كان يف قـ  ؟ أاإلنسان ويُلقى على وجه األرض فت ميوتقد  أل  البرتخ أعم من القبار
 ،فسل ميت فهو يف برزخ وكل مقبور فهو يف برزخ  برزخال ولسنه يف 

 ، الخاش على العام عطفمن باب فعا  القبور على ال زخ 
 ،االختبار الذي محصل للميت إذا ُدفن : هم  البرتخ وفهنة
 ،آمنوا بالقول الثابت  الذينن فيقعدانه فيسأالنه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت اهلل بأنه يأتيه ملسا وذلك

ـــم حممـــد : فيقـــول املـــؤمن  ـــجل اإلســـالم ونبي ـــادي ، ريب اهلل ودي أن صـــدق عبـــدي : مـــن الســـماء  منـــادٍ فين
مـن ويعتـ  هـذا ، من السماء بأنه صادق  شاهد  فيزداد بذلك فرحا  أن شهد له ، ويسمعه هو ، فُيصدَّق 
 ،ازداد بذلك فرحا  وسرورا   قولهألن اإلنسان إذا صد ق يف ، نعيم الق  
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فينادي مناٍد من ، الناس يقولون شيئا  فقلته  مسعتال أدري ، هاه هاه : وأما املنافق أو املرتاب فإنه يقول 
ــه أكــذب عبــدي فإنــه يــدري : الســماء أن  ي أن الــدين إلــه إال اهلل ويــدري أن حممــدا  رســول اهلل ويــدر  الن

مث إن األول يُفسـح لـه يف قـ ه ويُفـتح ، كـذب عبـدي : فُيقـال ، عانـد وأصـر  ولسنهعند اهلل هو اإلسالم 
 ،ويأتيه عمله الصاحل فيجلس عنده يؤنسه  اجلنةله باب إ  

 ق ه حـ  ختتلـ  ألـالعه ويـدخل بعضـها يف بعـض مـن شـدة الضـيق عليهوأما الثا  والعياذ باهلل فَـُيَضيَُّق 
 فيوخبـهيف أخبـا صـورة والعيـاذ بـاهلل  السـيئفيأتيه من حر ها ومسومها ويأتيـه عملـه  النارويُفتح له باب إ  

 ،على ما فرَّط وأمهل من دين اهلل عز وجل 
  اذل الفهنة يضب علينا أ  ن من بها 

    ةبه  اذل الفهنة في ال هاب والسنة وقد
يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا } : تعا   قولهيف  أما في ال هاب فعلى طريش ازشارة

 . ( 83إبراهيم ) { وفي اآلخرة ويضل هللا الظالمين ويفعل هللا ما يشاء 
   معلامةوأما في السنة فاألحا يث في كلي موهارة 

  فيضب علينا أ  ن من بها 
 :مباحث في اذل المسألة  واهنا
 بهسليم ازنسا  ملى عالم اآلخرة ؟  أمفهنة ال اي بخروة الروح ؟ مهى ت ا  اذل ال:  أو ً 

 ،الثا  :  الضااب
  أما مضر  خروة الروح فال يحصل فهنة و  يحصل شيء 

أســرعوا : ) إذا َدف ــن وقــال ( إذا ُدف ــَن امليــت أو قــال العبــد : ) اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال  صــلىالنــيب  أل 
 ، 1 (تقدموهنا إليه  باجلنازة فإن تك صاحلة فخري  

ــَع يف  إ أهنــا ال تصــل  وااذا ياادل علااى ذلــك اخلــري مـا دامــت بأيــديهم وعلــى هـذا فــإذا مــات ميــت وُول 
 ،موته وأسبابه فإنه ال يُف  وال يأتيه ملسان ح  يُدفن  منالثالجة للتحقق 

كلاي بنااءاً علاى  كأكار أو؟ ( مكا  أفان الميا  : ) لقالاه ؟ اال ااذا خااٌش باالمقبار : الثاني  البحث
 د  بمفهام أغلبي فال مفهام له ؟ اي  ااألغلب وما قأ 

 ،الثا  :  الضااب
 ،فإنه يأتيه امللسان ويُف   هناكفإذا أُلقم اإلنسان يف ال  أو أُلقم يف البحر ومات  وعلى اذا
 يخرة منها من يخرة بإك  اهلل ؟  أوحد ؟ أال اذل الفهنة عامٌة ل ل : الثالث  البحث

 :اذل الفهنة يخرة منها من يخرة الثا   : لضاابا
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    1 غير الم لف: أوً  
خباأ أو صواب  أجاباملسل  ال ُيسأل ألنه غري مسل  سواء  غري إن :  كثيرًا من أال العلم قالاا  فإ 

 ،فما دام التسلي  رُف َع عنه يف الدنيا فإنه يُرفع عنه يف اآلخرة 
 ، 2 بالصواب جييبمللسان ويسأالنه وهو إذا حمسوما  بإميانه سوف بل يأتيه ا :بعض العلماء  وقال

 ،أن اهلل عز وجل يسل  هذا الصغري وأن الصغري جييب بالصواب  و  يبعد
قال إني عبدهللا آتاني } : وملا انتقدوا على أمه أشارت إليه فقال  هدكان يف امل  اا عيسى بن مريم فها

ا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا ، وبرا بوالدتي ولم الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مبارك

كل هذا ،   ( 33 – 32مريم ) { يجعلني جبارا شقيا ، والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 
ميوتون أو اجملانني وإن كانوا غري مسلفني فإن اهلل قادر على أن  الذينقاله وهو يف املهد فهؤالء األطفال 

 ،مبا يشاء  الق يناقهم يف 
   الوهيد :  ةانياً 

 ،يعجل يستثىن من هذا الشهيد فالذي قُتل يف سبيل اهلل ال ُيسأل 
علـى  السـيوفكفـى ببارقـة : ) عـن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم وقـال  جاء كلي في الحاديث كما
 ،  3 (أسه فتنة ر 

فعلاه ااذا أكبار   لاة علاى صاحة  يدلفإ  اذا الرجل الذي وقف أمام السياف وسلشم رقبهه للعدو 
  ميمانه 

  وحينئٍذ   يحهاة ملى س ال 
 ، النبيمما يستثىن :  ةالثاً 

لنيب نبيك ؟ وألنه إذا كـان الشـهيد ال ُيسـأل فـا منألن النيب مسئول عنه أليس كذلك ، يقال ما دينك ؟ 
لــيس فيهــا قيــاس لسننــا نقــول النــيب عنــده مــن اليقــني أكثــر مــن  اآلخــرةأعلــى درجــة  منــه وإن كانــت أمــور 

 ،الشهيد ال شك 
   ل أم  النبي   يأس:  نقالفلهذا 
 بأي ل ٍة يأسأل ؟  : الراب  البحث
 ،ُيسأل بالسريانية  :بعض العلماء  قال

 ،سبحان اهلل السريانية لغة النصارى 
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لغتنـا لغـة السـؤال يف  ويقولـواألجـل أن يفتخـروا  واهلل أعلم أ  اذا القال ماأخاٌك مان النصاارى والظاار
 ،الق  لسل ميت 

ألهنـا لغـة أمــة  العربياة لفضشاالناردنــا أن نفض ـل لغـة  علـى لغـة أولـو أننـا  يظهار أناه يأسااأل بماا يفهام والاذي
الم األمة كلها أن تسـون لغـتهم اللغـة العربيـة والس الصالةحممد الواجب على األمة بعد بعثة الرسول عليه 

، 
والعلم عند اهلل أن اإلنسـان يفهـم إن كـان مـن العـرب فباللغـة العربيـة  لناالذي يظهر  ل ن على كل حال

  ، العرب فبلغته غريإن كان من 
 من السا ل ؟ : الخامم  البحث
 ل ن من اما ؟   مل ا    شي :  السا ل
ــان علــى اإلنســان عملــه مــن خــرٍي وشــر فهمــا مهــا ال إن امللســني : قياال يف الــدنيا ومهــا  صــاحباهلــذان يستب

 سائاله يف الق  
 ،بل مها ملسان آخران :  وقيل
  نهاقف في اذا واهلل أعلم  ونحن

 ،( أل ) بـ ( يأتيه امللسان : )  بعضهاوفي ،  1 (يأتيه ملسان : )  فاألحا يث في بعضها
 ،املعروفان اللذان يستبان أعمال العباد  امللسانود الذهجل أي أهنا للمعه يحهملهذه ( أل ) و 

 ، َمَلَسنْي أهنا للجنس فتسون مبعىن  ويحهمل
 ، جاابي أنا   أنا أتاقف في اذا ول ن
 ،وال أدري منهما ( امللسان ) أو  احلدياكما جاء يف ( إنه يأتيه ملسان : )  :أقال 
 ما اسم اذين المل ين ؟  : السا س البحث

 ، 2 من ر ون يرأن امسهما  :في بعض اآلةار  ر و 
 ،  غير المعروف المن روليم المن ر انا المن ر الورعي بل 

ون ير بمعنى امليت  يعرفهفهذا منسر ال ،  ( 81الذاريات ) { قوم منكرون } : كما قال ابراهيم للمالئسة 
 ، مأن ر فا خهالف في اللفظ

    يسميا  :  وقيل
  صلى اهلل عليه وآله وسلم  النبيمن ر ون ير ضعيف لم يصح به الحديث عن   تسميههما بأو 

 ، نعهقدل فنحنسمااما بذلي النيب صلى اهلل عليه وسلم  م  كا :  في اذا أ  نقال وعقيدتنا
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 ، و  يسعنا أكثر من كليونقول ملسان فقط  فنحن نطلشمسامها  وم  لم ي ن
  أنهما يقعدا  المي  : في الحديث ور  في الحديث بل ةب  : الساب   البحث
  1 ؟ يقعدانهمنهما  : القبر   يهس  لضلاس المي  كما اا معروف ف يف يقال: مش ال  وانا

 أمار اآلخرة   تقاس بأمار الدنيا   : على كلي أ  نقال  والضااب
نـرى يف الـدنيا أشـياء  كنـا  وإذااآلخرة وظيفتنا أن نقول مسعنا وصدقنا وآمنا وال تسـون كـأحوال الـدنيا  أمور

 يف املنام ال تاابق يف اليقظة فما بالك يف املمات ؟ 
ركـوب طــائرة يــرى أنــه  وأحيانــا  املنـام يــرى اإلنســان الرؤيــا فيهـا ذهــاب وجمــمء فيهــا أحيانـا  ركــوب ســيارة  يف

حــ  اللحــاف مــا انسشــط منــه شــمء ومــع  يتحــركراكــب طــائرة ياــري يف اجلــو وأيــن هــو ؟ علــى فراشــه مل 
وبـاف واشـرتى وتـزوج وجـاءه أوالد وهـو علـى فراشــه مل  حمــالًّ ك الرجـل سـافر ورجـع وميسـن رأى انـه فـتح ذلـ

سـبحان اهلل يف املنــام يــرى اإلنسـان أشــياء يقضــيها يف حلظـة وهــم حتتمــل  لســنيتحـرك واملــدة أيضـا  قصــرية 
 ،أياماًّ 
وأمااار  بالتقااس بااأمار اليقظاة  األماار األخروياة   تقاااس بااألمار الدنياياة وأمااار الماا   :  فنقاال

    النام   تقاس اليقظة
 منهاا  العظيماة  األمارما يهعلش فيه من القبر والبرتخ من  أي ( :من األمار كا وما أتى في : )  قاله
 : 

  أنه بعد اذل الفهنة مما نعيم ومما عذاب 
 ،نؤمن بأن اإلنسان يُعذب أو يُنعم يف ق ه  أنفيجب علينا  وعلى اذا

    من بأنه يأنعم أو يأعذب في قبرلن
 :كلي من ال هاب ومن السنة  ومةبا 

الذين تتوفاهم المالئكة طيبين يقولون سالم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم } : فقال عز وجل  :أما ال هاب 

 ،{ سالم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون }  :يقول  ، ( 38النحل ) { تعملون 
 ،يوم يفارقون الدنيا  أولنه يأتيهم من نعيم اجلنة يف أ واذا يدل على

 :وأما العذاب فمن كلي 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا المالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب } : قوله تبارك وتعا  

وجوههم يضربون } ، يف تلك الساعة  ،{ إذ يتوفى الذين كفروا المالئكة } ،  ( 12األنفال ) { الحريق 

 ، { وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 
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ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والمالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم }  :قوله  :ومن كلي أيضاً 

} ،  ( 23األنعام )  {اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على هللا غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 

قال الويخ في المناقوة اذل أصرح ما ت ا  )  ،{ فسكم اليوم تجزون عذاب الهون أيديهم أخرجوا أن
تجزون } ، يعجل يوم إخراج أنفسسم وهو يوم موهتم ، { اليوم } ، ( من اآليا  في مةبا  عذاب القبر 

 ، { عذاب الهون 
م الساعة أدخلوا آل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقو} : قوله تعا  يف آل فرعون  : كلي نوم

قبل قيام الساعة ؟ م  ، { النار يعرضون عليها غدوا وعشيا } : فقال  ، ( 12غافر ) { فرعون أشد العذاب 
 ،{ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب } ، 

    1 مسهفيضٌة موهارة في مةبا  عذاب القبر ونعيمه فهيأما السنة 
 :فهاتا  مسألها  

 2؟ ازنسا  يأعذب في قبرل أو يأنعم  أ : األولى المسألة 
   ليل كلي في ال هاب وفي السنة : ةانياً 
 وتاارةً على البد  أو على الروح أو عليهما معاً أو يخهلف تارًة ي ا  عليهما معااً  العذابال : ةالثًا 

 ي ا  على الروح فقط ؟ 
 : والضااب عن كلي أ  نقال 

ويُـرى يف اجلسـم لـو ُحفـر أثـر العـذاب فاألصـل أنـه  تهصال أحيانااً  ول نهاا أن العذاب علـى الـروح األصل
 ،قد تتصل بالبدن فيتنعم  الروحعلى الروح ولسن 

 4وتلميااذل اباان القاايم  3 تيميااة اباانكواايخ ازسااالم : اااذا مااا كاااب مليااه المحققااا  ماان أااال العلاام 
   5 وغيراما
 ؟ال العذاب عذاب القبر  ا م أم منقط  : رابعاً 
فيحتمـــل أن ينقاـــع ومحتمـــل أن يســـتمر ألنـــه وأمـــا املـــؤمن أمـــا الســـافر فعذابـــه دائـــم  مســـتمر  : لضااااابوا

 ،على حسب عمله وعمله قد يستوعب مجيع الزمن وقد ينقص عنه  سُيعذب
 ؟على عذاب القبر  نطشل ال يم ن أ  : الخامم 

                                                

 ،(  241،  236،  233/  3) فتح الباري البن حجر    -  1
 ،(  262/  4) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  2
 ،(  299 – 282،  271 – 262/  4) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 3
 . 96الروح البن القيم ص  - 4
 ،(  366/  00( )  235،  233/  3) انظر فتح الباري  ومنهم احلافجل ابن حجر العسقال  ر ه اهلل تعا  - 5
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ا لـــوال أن تَـــدافَنو : ) الســـالم و  الصـــالةوقـــد قـــال النـــيب عليـــه  أناااه   يم ااان األصااالاألصـــل ال ،  : نقاااال
 ، 1 (لدعوُت اهلل أن يريسم عذاب الق  

كمـا أطلـع   باليقظـةما إغري معلوم لسن قد يُْال ُع اهلل عليه بعض الناس إما برؤيا صاحلة و  أنه فاألصلمك  
اس مـن حـديا ابـن عبـ الصـحيحنيالق ين الذين يُعذبان كمـا يف على اهلل نبيه صلى اهلل عليه وآله وسلم 

إهنمـا لُيعـذبان ومـا يُعـذبان يف  : ) فقال  بق ينمر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم : رلم اهلل عنهما قال 
 ، 2 (من البول وأما اآلخر فسان ميشم بالنميمة  يست أكبري فأما أحدمها فسان ال 

 ،ولسن قد يُعلم اهلل به من شاء من عباده  معلاممك  فاألصل أ  عذاب القبر غير 
  وعذاب القبر  القبرذل خمسة مباحث في ما يهعلش بنعيم ا

 أ  ن من به    عليناوكل ما ةب  عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم في كلي فإ  الااجب 

                                                

 ( . 2868) أخرجه مسلم  - 1
 ، (  292) ومسلم (  203) أخرجه البخاري  - 2
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 األسئلة
جبنـون   يف ق ه فلو ُكل َ  مث زال تسليفه يعجل كـان بالغـا  مث أصـيب ُيسألقلنا أن املسل  ال  إذا : الس ال
 ؟ 

 الظاهر أنه ُيسأل ألنه أتى عليه زمن التسلي  ، : الضااب
املوجود  احلالولسان ،  ( 2الحجر ) { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } : قال اهلل تعا  :  الس ال

 ُمنَـزَّلَـة مثل ما نزل القرآن ؟  السنةاآلن أن السنة ُحف َظت لنا كما ُحف جَل القرآن فهل هذا يدل على أن 
 ال السنة مل حتفجل كما ُحف جَل القرآن وهلذا جاء فيها الولع والضع  ، :  الضااب
 الصحيح ال زال موجود ،:  الس ال
 ،  ز يَدتْ ال ليس على كل حال ، ح  الصحيح فيه أشياء ُحذ َفت منه وفيه أشياء :  الضااب
 األمة مجيعها ال خيفى عليها دليل ؟ :  الس ال
لــو كــان كــذلك  ألنــهون هنــاك دليــل خيفــى علــى مجيــع األمــة أبــدا  صــحيح ، ال ميســن أن يســ:  الضااااب

حمفوظــة لسـن الســنة حصــل  والشـريعةالشـريعة حمفوظــة القــرآن نفسـه حمفــو  : لسانـت الشــريعة حنـن نقــول 
 فيها ، 
 النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت توحى إليه السنة ؟ :  الس ال
ال تسـون  وقد 1 لسنة وقد ال توحى قد تسون بوحمالنيب قد توحى إليه ا، ليس بصحيح ، ال :  الضااب

نعم )  :هل تسف ر ؟ قال  الشهادةأمل منثل لسم يف هذا الرجل الذي سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن 
  . 2 (أخ   ج يل بذلك آنفا  ، الدَّين  إال: ) وملا و َّ لرجل دعاه وقال ، ( تسف ر كل شمء 

 ؟  ( 1 – 3النجم ) { وما ينطق عن الهوى ، إن هو إال وحي يوحى } : قوله تعا  :  الس ال
النجم ) { إن هو إال وحي يوحى ، علمه شديد القوى } : ال ، يعجل بذلك القرآن وهلذا قال ، ال :  الضااب

 يعجل ج يل ،  ، ( 1 – 1
أن الدفن قيد أغليب  قاعدةالقلنا إذا كان امليت ُرم َم يف البحر فإنه ُيسأل فما الذي أخرجه من :  الس ال
 ؟ 

 ،  عنهالذي ُرم َم يف البحر معناه كالدفن ثاما  ، هم اآلن غري مسئولني :  الضااب
 والذي يف الثالجة ؟ :  الس ال
فمــا دام أنــه يف  ســننيال ، الــذي يف الثالجــة سيغســلوه ويسفنــوه ويصــلوا عليــه ولــو بقــم عشــر :  الضااااب

 رة ، أيدي الناس فهو مل ُيسلَّم لآلخ

                                                

 ، 37كتاب اإلميان ص    - 1
 . 238برقم (  582/  2) أخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب اجلهاد  - 2
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 إذا استحال اجلسم بإحراق أو بغري ذلك يسون السؤال على الروح ،  -
 معـىن مـا ،  1 (…… قـ ه  يفإذا قعـد املـؤمن : ) بالنسبة للبحا األخري يف روايـٍة للبخـاري :  الس ال
 ؟ ( قعد : ) 

 قعد مثل قعودي اآلن ،  :  الضااب

                                                

 ، (  0313) أخرجه البخاري  -  1
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 فصل 
 في ككر الروح وال الم عليها 

م    أرواح وأ  – 121                الااااارى لاااام تاأْعااااد 
              ًة فاسااااااااهفهماخلاقااااااااام هااكاناااااااا  اماااااااا                                                    

  
 يعجل اطلب الفهم ، ( :فاسهفهم : )  قاله
م   : ) قاله  ،  تُعدميعجل نؤمن بأن الورى أي اخللق مل  ( :وأ  أرواح الارى لم تاأْعد 
 ،( لن ) مبعىن  هنا : (لم : )  هقال
 ،لن تُعدم يف املستقبل  يعجل

ــاء كمــا خلــق  ــاء  اجلنــةألهنــا خلقهــا للبقــاء يف املســتقبل ال للفن ــار للبقــاء ال للفن ــاء وخلــق الن للبقــاء ال للفن
 ،للبقاء ال للفناء  والولدانوخلق ما يف اجلنة من احلور 

 ، تأعدم األرواح خألق  للبقاء   للفناء فهي  كذلك 
 ال اي مخلاقة أو أتلية ؟  ول ن

 ، 1 خملوقة وليست أزلية:  الضااب
كل } : وهم داخلة  يف لفجل ،  ( 28الزمر ) { هللا خالق كل شيء } : ألن اهلل سبحانه وتعا  قال يف كتابه 

 ، ال شك خملوق من العدم فليست أزلية  خملوقفسل من سوى اهلل وما سوى اهلل فهو ، { شيء 
 الروح ؟  اييبقى البحث ما  نول 
   ونســـست(  ماااا باااه حيااااة األبااادا ) : الـــروح :  باااأ  نقاااال، الـــذي ال بـــد منـــه  بالتمهااااإن شـــئنا  الـــروح

 ،وما دامت يف البدن فهو حم  احلياةت عنه إذا فارقت البدن ذهب فنفسراا بالالتم المهحهم ألنها
 ،(  ما به حياة األبدا ) : الروح :  فنقال
 ؟أنا أسأل م عن مااية الروح : أحد وقال  أصرش  وم 

  : 2 أ  العلماء اخهلفاا فيها:  فالضااب
 ، 3 صفاتهإهنا البدن أو جزء منه أو صفة  من :  فقيل

 ،يسون خروجها من البدن هو عدمها  وبناءاً على اذا القال الباطل
 ،من البدن ألنه إذا مات البدن لزم أن ثوت هم أيضا   جزءإذا كان  ألنه
  اذا القال باطل يبطله ال هاب والسنة والااق   ول ن

                                                

 ، (  226 – 220/  4) اإلسالم ابن تيمية  جمموف فتاوى شيخ  - 1
 ،(  468/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 2
 55/  0) وبيـان تلبـيس اجلهميـة (  342 – 341/  07( )  422/  5( )  227/  4) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة   - 3
 وما بعدها ، 390وشرح العقيدة الاحاوية ص  وما بعدها 272وكتاب الروح البن القيم ص  50 – 51والرسالة التدمرية ص ( 
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خـارج العـامل وال  والشـمء  معلـوم يف الـذهن ال ميسـن ختيلـه وال ميسـن أن داخـل العـامل  :عن الاروح  وقيل
 ، 1 وال مباين للعامل وال حمايا للعامل العاملمتصل بالعامل وال منفصل عن العامل وال فوق العامل وال حتت 

 ،شمء  معهاء يعجل وصفوها مبا وصفوا اهلل به من السلوب اليت ال ميسن أن يوجد بقم شم ما
  يضاً باطل أواذا 

اإلسراء ) { ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي } : كما قال اهلل عز وجل   أ  الروح:  والصحيح

قل الروح من أمر ربي } ، ا  الروح أمرها عجيب وال ميسن اإلحاطة  ا وال ميسن حتديد ماهيتها أبد ، ( 21

 ، صدق اهلل ،{ وما أوتيتم من العلم إال قليال 
جااء فاي ال هااب والسانة مان أوصاافها فقاد ةبا  فاي السانة أنهاا تأارى   أ   بماال ن م  كلي ن من 

 يقهضي أ  ت ا  جسماً ألنه   يأرى م  الضسم ما اا الدليل على كلي ؟  واذاالروح تأرى 
بصــره قــد َشــَخص  وإذاصــلى اهلل عليــه وســلم ملــا دخــل علــى أيب ســلمة رلــم اهلل عنــه  أن النــيب:  الاادليل

ـــروح : ) ارتفـــع وانفـــتح فقـــال النـــيب صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم  ينظـــر ،  2 (قُـــبض اتبعـــه البصـــر  إذاإن ال
 ، بقوةاإلنسان إ  هذا الذي خرج منه عند املوت ويشخص بصره 

   3 لى أنها جسم وأنها تأرىعفهذا يدل 
ــه وســلم أهنــا إذا قُبضــت قبضــها ملــك ،  أيضاااً  كااذلي ــه وآل وعنــده  املــوتثبــت عــن النــيب صــلى اهلل علي

اهلل يل ولســم أن جيعـــل  وأســألاملالئســة املســاعدون لــه الــذين نزلــوا مــن الســـماء إذا كانــت الــروح صــاحلة 
يده طرفة عني ح  يضعوها يف فال يدعوهنا يف  اجلنةأرواحنا صاحلة فإن معهم َكَفنا  من اجلنة وَحنوطا  من 

إ  السماء ويشي عها من كل مساٍء ُمَقرَّبوها إ  السماء اليت فوقها   اهذا السفن وهذا احلنوط مث يصعدون 
 الـدنياهـذه روح فـالن بـن فـالن بأطيـب مـا ُيسـمى بـه يف : الـروح الايبـة ؟ فيقـول املالئسـة  هذهويقال ما 

خلقتـه وفيهـا أعيـده  منهاردوه إ  األرض فإ  : ل سبحانه وتعا  ح  تصل إ  خالقها عز وجل مث يقو 
 ويسـأاله مث بعـد تـذهب ذلـك إ  اجلنـة امللسانومنها أخرجه تارة  أخرى فُتعاد روحه يف جسده ح  يأتيه 

 ،نسأل اهلل من فضله ،  4
 ؟    أوجسم  أنهااذا يدل 

 ، ل على أنها جسمفهذا يدهنا ُتسفن وُيصعد  ا وُتايب أ:  الد لة وجه

                                                

 ، 50 – 51والرسالة التدمرية ص (  55/  0) وبيان تلبيس اجلهمية (  348/  07) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  1
 ، (  921) أخرجه مسلم  - 2 
 ،(  33 – 32/  3) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 3 

 4) وصـححه ابـن القـيم يف هتـذيب السـنن (  41 – 37) واحلاكم يف املستدرك (  08163) وأ د (  4753) اود أخرجه أبو د -  4
ووافقـه الـذهيب وقـال الشـيخ العالمـة حممـد ناصـر الـدين األلبـا  يف أحسـام اجلنـائز ( صحيح على شرط الشيخني : ) وقال احلاكم (  337/ 
 ، ( وهو كما قاال : )  059ص 
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 ال اذا الضسم من جنم األجسام المعها ة أو من أجساٍم   نعرفها ؟  ول ن
والنسـل مــن  تــرابألهنـا ليســت مـن مـادة اجلســم ، اجلسـم مــن طـني مـن  ااي ماان أجسااٍم   نعرفهااا نعام

 ،ُساللٍة من ماٍء مهني 
   اي من جسٍم غريب ليم من اذل الماا  الهي تأعرف في الدنيا أبداً  ل ن

  ،{ قل الروح من أمر ربي } : اهلل فيها  قالولذلك 
يف الفحم واملاء  النارجسم  نورا  لاي  يسري يف اجلسد سريان ) هنا أب:  ما وصفها بعض العلماء وأما

 ، فهذا   نضلم به اهلل أعلم( يف اللنب 
وال مـن مـجل ُخلقـت قبـل وأن مادهتا من غري مواد األجسام ليست مـن تـراب  يُرىهنا جسم  أب ل ن نضلم
 ،  1 كما فيه الخالفأعلم أو ُخلقت عند تسو ن البدن  واهللالبدن 
 ، مشعأننا ال نستايع أن حند د من أي ماهيٍة هم وال هل هم نور  مشع أو غري  المهم

 فإكا كان  من أمر ال يب فإننا نقهصر بها على أي شيء ؟ 
    على ما ور  فقط

 ،اتبع بصره روحه ينظر إليها  اإلنسان ماتإذا  :نقال 
وُيصــعد  ـا إ  السـماء ونقتصـر علـى ذلـك وال نتعــداه ألن  َكَفـنَ أهنـا إذا قُبضـت فإهنـا جُتعـل يف  :  ونقاال

  ،هذا أمر  ال حنيط به 
 يعجل بذلك اخللق مع كوهنا ،  ( :الارى : )  قاله
 ،حادثة  ليستقدمية وأهنا  أهنا : لقال الفالسفة الذين يقالا هذا رد  ( :مخلاقة : )  قاله

 ، أل  عقيدتنا أنها مخلاقة
 . ( 28الزمر ) { هللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل } :  لقاله تعالى

******************  
ماااا عااان سااايد الخلاااش  ف ااال – 122
                                                      ور    

             يأااااار    ش  احاااااب ابااااااأمااااار اااااذا ال ماااان 
  

واجلــاه واخللــق  الشــرفوهــو رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم والســيد ذو  ( :ساايد الخلااش : )  قالااه
 ،مجيع اخللق 

   2 ازطالق علىفرسال اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أشرف الخلش 
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 : 1 قال الناخم
ـــــى اإلطـــــالق  رفـوأشـــــ ـــــق عل             اخلل

ــــــــــــن                                                     ، ـــــــــــل عـــــــــــن  اـبين                       اقـشقــــــــــــالفم 
، 

 : 2 الخلش ا ذا قال الم لف وكثيٌر من أال العلم سيدعليه الصالة والسالم  فها
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم سيد اخللق  أن

 ، 3 (أنا سيد ولد آدم : )  عن نفسه وقال فحدَّثأما النيب صلى اله عليه وسلم 
 والبور ال ام أفضل من المال  ة أو   ؟ 

  كلي خالف بين العلماء  في
 ، 4 يف هذا األمر وجم  شيخ ازسالم رحمه اهلل بين النصاش

 ،ألهنم ُخلقوا من نور والبشر من طني  باعهبار البداية المال  ة أفضل إن :وقال 
 املالئسةخُيلدون يف اجلنة ويرون من النعيم ما ال محصل للمالئسة بل  ألهنم النهاية باعهباروالبور أفضل 

{ سالم عليكم بما صبرتم } يدخلون عليهم من كل باٍب ويهنئوهنم واملالئسة يدخلون عليهم من كل باب 

 ، ( 81الرعد ) 
 ، عليه وآله وسلم أفضل اخللق اهللأنه إذا كان البشر أفضل من املالئسة فالنيب صلى  فالمهم
علـى  السايا ة مطاالقجااات علـى أن املؤلـ  يـرى   ليالٌ يف هـذا  ( :ف ل ما عن سايد الخلاش : )  قاله

 ،النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
نــه ســيد اخللــق أو ســيد األنبيــاء أو ســيد الرســل وأمــا عنــد أب خُيــ   أن  واااذا   شااي فيااه باعهبااار الخباار

 بقـولسمقولـوا : ) أنت سيدنا وابن سـيدنا ، قـال : له  ا قالوااهلل عليه وآله وسلم مل صلىخاابه فإن النيب 
 ،  5 (أو بعض قولسم وال يستهوينسم الشياان 
 ، اخلاابفحذرهم من الغلو إذا خاطبوه مبثل هذا 

                                                

هيم بـن حسـن اللقـا  املصـري املـالسم الصـويف األشـعري ، ونسـبته إ  لقانـه مـن قـرى مصـر ، مـن أبـرز هو برهـان الـدين إبـراهيم بـن إبـرا - 1
علمــاء األشــاعرة يف عصــره ، وصــاحب نظــم جــوهرة التوحيــد يف عقيــدة األشــاعرة املشــهورة ، وقــد ألــ  عليهــا ناظمهــا ثالثــة شــروح ، صــغري 

، هديـة العـارفني (  6/  0) هــ ، خالصـة األثـر للمحـيب 0140ها ،  مـات سـنة ووسط وكبري ، مث توالت الشروحات عليها من قبـل معتقـدي
، ويف املــرجعني (  031/  0) ، فهــرس الفهــارس واألثبــات للستــا  (  290/  0) ، شــجرة النــور الزكيــة ملخلــوف (  31/  0) للبغــدادي 

 ،(  2/  0) األخريين إسقاط إبراهيم الثا  ، انظر معجم املؤلفني لعمر كحالة 
/  2( )  359،  332،  326،  302،  294،  284،  225،  015/  0) جممـــوف فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة   -  2
 ، 223وبغية املرتاد ص (  407/  2) ومنهاج السنة النبوية (  466/  22( )  57/  05( )  513/  01( )  375 – 016
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والسـالم أفضــل  الصـالة، أن خنـ  بأنـه ســيد اخللـق وأنـه عليــه  وانااك فارق بااين المخاطباة وباين ازخبااار
 اخللق 

 .به فإنه يضب علينا الهحرت من الم ا ة ل ن عندما نخاط
 ، ( قولوا بقولسم أو بعض قولسم وال يستهوينسم الشياان : )  لقاله
 مبتدأ ، ( كل )  ( :ف ل : )  قاله
 خ   ( : حشٌ : )  قاله
 ،صلى اهلل عليه وآله وسلم والسيد ذو الشرف واجلاه  حممدهو نبينا ( : سيد الخلش  : )  قاله

وآلـــه وســـلم هـــو ســـيد ولـــد آدم كمـــا أخـــ  عـــن نفســـه وهـــو الصـــادق  عليـــهينـــا صـــلى اهلل أن نب و  شاااي
  ، 1 (ولد آدم  سيدأنا : ) املصدوق قال 

أو  المخلاقاا ال اا سيد الخلش ؟ أو سيد ولد آ م ؟ اذا ينبني على ال ولد آ م أشارف  ول ن
   ؟ 
هم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا}  نستمع

، { على كثير ممن خلقنا تفضيال } ، ( فضَّلناهم على من خلقنا : ) ما قال ،  ( 32اإلسراء ) { تفضيال 
ْن َخْلق  اهلل من مل يُفضَّل عليهم بنو   ،  آدموهناك م 

 بنا آ م ؟  أمة مش اخهلف العلماء ال المال  ة أفضل  من
ال يعصون } وألهنم  يفرتونألهنم ُخلقوا من نور وألهنم يسبحون الليل والنهار ال  ال  ة أفضلالم:  فقيل

 ، فهم أفضل ،ومل يفتتنوا بالدنيا ،  ( 2التحريم ) { هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
لُــوا بــالف  ابْـتُـ  وألهنــمألن اهلل ســخَّر املالئســة هلــم يف الــدنيا واآلخــرة  باال بنااا آ م أفضاال: آخاارو   وقااال

يُفـ  فدرجـة الصـ  عنـده لـعيفة فبنـو آدم  ملفص وا ومن بُل َم بالف  فص  نال درجة الص  خبالف مـن 
 ،والشهداء  والصديقونأفضل وألن يف بجل آدم الرسل والنبيون 

ر مـن نـو  ُخلقـواألهنـم ،  المال  اة أفضال باعهباار البداياة : 2 شيخ ازساالم ابان تيمياة رحماه اهلل وقال
يف جــوار اهلل يف اجلنــة  يسونــونألهنــم هــم الــذين  وبنااا آ م أفضاال باعهبااار النهايااةواصــافاهم اهلل لنفســه 

فهـم أفضـل باعتبـار النهايـة بنـاءا  علـى هـذا  ص  واملالئسة يدخلون عليهم من كل باب سالم  عليسم مبا 
 ،سيد اخللق صلى اهلل عليه وآله وسلم  فمحمد  إذا قلنا بنو آدم أفضل من املالئسة 

 ؟المال  ة أفضل يبقى النظر ال محمد أفضل أو   : قلنا  ومكا

                                                

 ،(  2278) أخرجه مسلم  -  1
 ،(  356،  351 – 344،  343،   342/  4) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 390 

ال مينـع أن يسـون فـرد  مـن أفـراد اجلـنس هـذا  تفضايل الضانم علاى الضانمألن  وذلـكمحتاج إ  إثبـات  
 تفضاايل مطلااش علااى مطلااشالثــا  انتبهــوا هلــذه النقاــة تفضــيل اجلــنس علــى اجلــنس  اجلــنسافضــل مــن 
ْ وال يلــزم إذا كـان يف هـذا  الفـرد علــى وتفضـل مـن فـاق اجلــنس  اجلــنسالفـرد أو علـى اجلــنس تفضـيل ُمَعـنيَّ
 ، الفضل المقيد غيرفالفضل المطلش أن يسون هذا اجلنس أفضل من اآلخر    يللماألول 
لعثماا   ليسا ياجاد لعثماا  رضاي اهلل عناه مناقاب لايم لعلاي ولعلاي مناقاب : لا قال قا ال  ولهذا

يل اي  الخااشس  ألبي ب ر وألبي ب ار مناقاب ليسا  لعمار وا اذا فهال الفضال ولعمر مناقب لي
 الفضل المطلش العام ؟ 

أيــام الصــ  للعامــل  الزمــانال ، ال ميســن وهلــذا أخــ  النــيب عليــه الصــالة والســالم أنــه يف آخــر :  الضااااب
 ،فيهن أجر مخسني من الصحابة 
 من الصحابة أو أفضل من الخمسين ؟ آخر اللما  أفضل  فيال نقال أ  اذا العامل الذي 

املظلـم الــذي ال جيــد مـن ال ينصــره بــل جيـد مــن يســتهزأ بــه  الزمــانال ، فضـله خــاص حيــا عمـل يف هــذا 
يعملون باحلق فله أجر مخسني من الصحابة ملا يعانيه مـن القيـام بشـرائع دينـه  كلهمويسخر به والصحابة  

 ،أفضل من الصحابة ال شك فهذه املسألة  وليس
لسان ( ف ل ما عن سيد بني آ م ور  ) : قال املؤل   لو( :  ما عن سيد الخلش ور  ف ل: ) قاله 

  ،أسد وأسلم من اإليراد 
 ؟أي باٍب هو  ( :اذا الباب : )  قاله

أي يف (  في اذا الباب: ) به العلماء عن املسألة يقال  يع   (  الباب)  يعجل باب ال زخ فتنته وعذابه و
 وغريه  كالم ابن القيم وكالم شيخ ازسالم ابن تيمية يفألة دائما  جتدون هذه املس
  (   وضاء لمن لم يذكر اسم اهلل عليه ) : ازمام أحمد مثل قاله  وكالم
   يثب  في اذا الباب شيء   : أحمد  ازمامقال 

 ما معنى في اذا الباب ؟ 
 ،(  المسألة) ـ ب(  الباب) فالعلماء يع ون عن  لولوءباب التسمية على ا أي

 ،فتنة الق  وعذاب الق  : يعجل (  من أمر اذا الباب: ) فقول املؤل  
وآلااه وساالم فهااا حااش ةاباا  يضااب علينااا أ  ناا من بااه سااااٌء  عليااهكاال مااا ور  عاان النبااي صاالى اهلل 

  أ ركهه حااسنا أم لم تدركه  وسااءٌ أ ركهه عقالنا أم لم تدركه 
 ،أن نؤمن به وإْن مل تدركه احلواس  عليناومن ذلك عذاب الق  جيب جيب علينا أن نؤمن به 

 ؟أنا نبو أ القبر ولم أجد أةراً للهعذيب في جسد المي  واا كافر  : قال قا ل فلا
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العــذاب يف  عــنلــه هـذا أمــر  غيـيب لــو أراد اهلل تعــا  أن يسـون حمسوســا  ألبـرزه مــع أنـه قــد يُسشـ  :  قلناا
بالنميمــة وعــدم التنـــزه مــن  يُعــذبانصــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم يف الــرجلني اللــذين القــ  كمــا ُكشــ  للنــيب 

 ، 1 (عنهما ما مل ييبسا  خُيف لعله : ) البول وولع عليهما جريدة رطبة وقال 
العلام  مساا لااذا الحاديث ما  وضااحه للهنبياه علاى مساألٍة مان أغارب مساا ل الادنيا لايم  وسأق 

 أغرب مسا ل الدنيا ما اي ؟ 
وغرزهــا يف القــ   خضــراءبعــض النــاس إذا ُدفــن امليــت أتــى جبريــدٍة خضــراء وغرزهــا يف القــ  أو بشــجرة  أن

 ملاذا ؟ 
  بامليتخُيف  عنه ما مل ييبس إذن أسأَت الظن بأخيك اآلن فعلك هذا إساءة ظن  لعله
 تعلم الغيب أنه يُعذب ؟ احتياطا  يف التهمة ؟ هل
للميت هم بدعة  يف دين اهلل ألن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم  ساءة  إهتمة عظيمة مث مع كوهنا  هذه

 ،على كل ق  إمنا ولعها على من ُكشَ  له أهنما يُعذبان  اجلريدةمل يسن يضع 
 كان الرسول كلما دفن ميتا  ولع عليه جريدة ؟   فهل
من الضالل أن  الضاللمن  ، فهذه مجعت بني إساءة الظن بامليت بني البدعة يف دين اهلل وهذا أبدا  

{ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن هللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء } ، يُزين لإلنسان سوء العمل 

 . ( 2فاطر ) 
 أن بعض الناس يفعل هذا ،  : أ  رأيُت أو قيل يل :  فالحاصل

 ؟ لسـن هـذا هـل هـو ُمسـلًّم أنـه يسـتحب:  الحنابلةأعرف أ  فيه قاً  لبعض أصحابنا من فقهاء  وأنا
وأمـا ولـع الزهـور علـى قـ  امليـت فلـيس مثـل  ،األمـر  عليـهولسن بعض الناس سبحان اهلل العظيم يلتبس 

 ،وهذا أخبا  بالنصارىولع اجلريدة وقد يسون فيه تشبه 
كـه ألن سواء  أدركته العقـول أو مل تدر  حقأن كل ما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فهو  : يقال

حياتنا إال هذه املادة فقط أما ما وراء املادة فـال ندركـه إطالقـا   يفهناك شيئا  وراء هذه املادة حنن ال ندرك 
  ، نعرف   ا ألهنا مل خُتلق من تراب وال من مجل وال من املواد اليت ناليت في أرواحناوهلذا ال ندرك 

جسام أو صافة أو  اايااذل الاروح ماا ااي ؟ اال  ة مش اخهلف العقالء أو على األصح النفظار في فمن
 وسبق السالم على هذا ، معنى أو ما اي ؟

                                                

 ، (  292) ومسلم (  203) أخرجه البخاري  -  1
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 األسئلة
بأنـه يُعـذب يف قـ ه  ونظـنإذا عرفنا من حال الشخص يف احلياة الدنيا يعجل حاله غري مسـتقيم :  الس ال

 ؟ … هل جيوز لنا مبا علًّْلنا أنه 
إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما } ، نه وأنت ال تدري أبدا  ، ال جيوز بل قد يعفو اهلل ع:  الضااب

 . ( 12النساء ) { دون ذلك لمن يشاء 
)      : تقـدم فقـال لـه  ج يلله  ملا أُعرج بالنيب صلى اهلل عليه وسلم إ  السماء السابعة قال:  الس ال

ل علـى أفضـلية النـيب صـلى اهلل هـذا يـد فهـللـو تقـدمُت الحرتقـُت ، : فقال لـه ( أهنا يرتك اخلليل خليله 
 عليه وسلم على سائر اخللق ، املالئسة ؟

 ،  المطلشالفضيلة الخاصة   تسهللم الفضل : ال ، هذا كما قلنا قبل قليل :  الضااب
 وم  كلي اللفظ الذي ككرت هأ في حديث المعراة لم أعلم به   

 يف الق  ؟  يُعذبأو أحد أقاربه  بالنسبة لرؤية الرجل تعذيب مثال  أخاه يف الق :  الس ال
الرجـل معروفـا   هـذاإذا كانت الرؤيا حق وذلك بأن يسون هلا شاهد مثـل أن يسـون : حنن قلنا :  الضااب

ــة أمــا جمــرد  صــديقه أو قرينــه يُعــذب فهــذا  يــرى أنمبنــع الزكــاة مــثال  أو بالتقصــري يف واجــب فهــذه هلــا قرين
 وا ، محتمل أنه من الشياان ليحزن الذين آمن

  ، خالف األصلفإهنا تتجمد فهذا  خرج  الروح من البد  مكاوأما 
تُقــبض ويتوفاهــا َمَلــُك املــوت وهــم كمــا قلــت ليســت مــن جــنس مــادة  وأهنــاأهنــا ختــرج كمــا هــم  األصاال
 جسم ثقيل أو خفي  أو ما أشبه ذلك اهلل أعلم  ا ،  أهنا:  حهى نقال، األجسام 

 ،محيا به البدن  يالذ الروح   شي أنها اي األصل
احلقيقـة هـم البــدن مـن حيــا  يففهــم  والباد    يفعال شاايئاً مان الطاعااا  والمعاصاي م  والااروح فياه

عليهــا كمــا ثبــت عــن النــيب عليــه الصــالة  والنعــيمالتصــرف والتــدبري واالجتــاه واإلرادة فصــار العــذاب عليهــا 
لروح تسرح يف اجلنة حيا شاءت ، املهـم أو معلقة هم نفس ا طريوالسالم أن أرواح املؤمنني يف أجواف 

 والسالم ما يدل على ذلك ،  الصالةورد عن النيب عليه 
 ما الفرق بني الروح والنفس ؟ :  الس ال
 ،الروح ما به حياة البدن :  الضااب
 ، 1 قد يُراد  ا اإلرادة والنفم
 . ( 13يوسف ) { إن النفس ألمارة بالسوء } ، نفسه بسذا  أمرته: كما يقال 

 ،هم اليت  ا حياة البدن  والروح 
                                                

 ،(  26/  2) لعقل والنفس لمن جمموعة الرسائل املنريية انظر رسالة يف ا -  1
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 ،  1 قد ُتالق على ما يسون من اإلرادات وغريها والنفم
وأكثـر لسـن فيـه أشـياء منامـات يعـجل أفات في ااذل المساا ل  ( الروح) له كتاب امسه كتاب  ابن القيم

 ،  صحتهااإلنسان قد يشك يف 
 حتضري األرواح ؟ :  الس ال
معـروف ال نريـد أن  كتـابأعرفه أنه الذي حُتضَّر الشياطني ، يقـال واحـد قـرأ   ال أدري ، الذي:  الضااب

اجلـن ويفـر قهم فقـرأ اجلملـة الــيت  محض ــرنسـميه خنشـى أن تـذهبوا وتشـرتوه ، قــرأ هـذا الستـاب هـذا الستـاب 
اعـة حـ  جـاء عليه الدار وتسلَّ  كي  يفر ق هـؤالء اجلم فملئوا تفر قهمحتض ر اجلن ومل يعرف اجلملة اليت 

 هــذهيعـرف وقــال لـه إذا قـرأت هـذه وحضــروا عنـدك فـاقرأ هـذه حــ  يتفرقـوا فإيـاك أن تقـرب  برجـلاهلل لـه 
 الستب ألنه أخشى أن تضع نفسك يف مأزق ،

                                                

 ، (  31/  0) انظر بيان تلبيس اجلهمية  -  1
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 فصل 
 في أشراط الساعة وعالماتها الدالة على اقهرابها ومضيئها

          أتاى فاي الانص مان أشاراط  وما – 123
                     اطابااااااااااااااااال ش طاااااااااااااااا حااااااااااااااااشٌ  لها اااااااااااااااااف                                                       

  
 مبتدأ ،  ( :وما : )  قاله
 يعجل هو الذي أتى ،  ( :وما أتى : )  قاله
 ، بيانية ، (  ما) بيان  لـ :  (من : )  قاله

 اط الساعة فسله حق ، كل ما أتى يف النص من أشر   يعجلخ  املبتدأ  (ف له حش )  وجملة
 يسون ُمسلَّما  ،  أنأي بال شاٍط يف اعتقاده وال يف املنازعة فيه بل جيب  ( :بال شطاط : )  قاله
 .عالماتها الدالة على قربها : ط الساعة اوأشر 

 :واي أنااد 
   مضىمنها ما  – 1
  حاضر اا ومنها ما  – 8
   العظمىيعني األشراط ال بيرة والمرا  به المسهقبل   ومنها ما اا مسهقبل  – 3

أو مقـدَّمات  بـني يـديها  مقـد مات  فلها أشراط وإمنا قدم اهلل أشراطا  لعظمها وأمهيتها فسان هلا أشراط  هـم 
 من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا هلا ، 

****************** 
             ح ااتم الفصياااخاااازماااام ال منهاااا – 122

                 حاسياااااااااااااااادي والماهااااااااااااااااالم داحماااااااااااااااام                                                          
  

 أي من أشراطها ،  ( : منها : ) قاله
ي م الناس   في  الذيازمام يعني أي من أشراط الساعة اإلمام ،  ( :ازمام الخاتم الفصيح : ) قاله

 ، (  الخاتم) اإلمام يقول أنه  هذا، كاخلليفة  ، يسون إماما  هلم أعظمالصالة ول ن في القيا ة 
 الخاتم لمن ؟ 

يعجل الذي ( املهدي )  ولقبه، ( حممد : ) ألنه ال إمام بعده فهو خا  األئمة وامسه يقول  ل  مة الخاتم
 هداه اهلل عز وجل ،

ـَم فيهـا احلـ إذايُبعا يف آخر الزمان  اذا المهدي  ق وصـار املظلـوم لقمـة  ُملئت األرض ظلما  وجورا  وُنس 
 ،مصلحا  للخلق مبي نا  للحق إماما  الفولى فحينئٍذ يبعا اهلل هذا الرجل رجال   وانتشرتللظامل 

 :الاار ة فيه تنقسم ملى ةالةة أقسام  واألحا يث
 :وحسن وضعيف بل منها ما اا ماضاد  صحيح
 :اخهلف العلماء في مةباته  وقد
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 ،ي إنه ال مهد : من قال فمنهم – 1
 ،حجة   العيفة وال تقوم  وأ  جمي  األحا يث الاار ة في كلي

أو تبلــغ درجــة احُلْســن  بتعــدد  لــعيفةال مُيســن أن تُــرتك مل تُبــنيَّ إال بأحاديــا  واااذل مسااألٌة غيبيااٌة مهمااة
 ،طرقها فال ع ة  ا 

وآله وسـلم  عليههلل جيب أن نتبع احلق فإذا جاءت السنة السثرية عن النيب صلى ا :من قال  ومنهم – 8
 ، 1 ما يبلغ درجة الصحة ومنهايف هذا الرجل 

رجـل يف آخـر الزمـان عنـد فسـاد األمـة ليخـرج النـاس مـن الظلمــات إ   خيـرجأنـه  فاإ  الااجاب القاال باه
 كل شمٍء قدير   علىالنور واهلل 

 ،الذي ينتظرونه  اذا المهدي ليم مهديش الرافضة ول ن
يف زمـن علـم بـن والفـ  من سرداب سامرَّاء يـدَّعون أنـه اختفـى عـن احلـروب  جخير  فإنهم ينهظرو  مهديا  
عنه وما بعده اليت حصلت يف زمن علم وما بعده اختفى هو  ذا السـرداب وأنـه مـا  اهللأيب طالب رلم 

 ،مغلوبا  ال يستايع أن ينفذ ما أراد فإنه خمتفم  دام
 ، (  غربهه كربهه وأتال  اهللفرة ) : ولهذا تضد في أ عيههم 

 نه مسروب  ذا السرداب ، أل(  كربهه) 
 . السردابألنه غريب  ذا (  غربهه) 

يقـ  عنـد بـاب  ولـنبإهنم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا  على فرس معـه خبـز  ومـاء وعسـل  :  ويقال
رس مهيـأ معـه فإذا أفار فالف واملاءالسرداب يدعو مواله املهدي لعله خيرج فيفار على هذا اخلبز والعسل 

بابــا  حــ  ميلــك مشــارق األرض ومغار ــا هــم ،  بابــا  الســي  ومعــه الــرمح يعــتم ويركــب وتُفــتح لــه الــدنيا 
 ،ينتظرون ذلك 

  ل ن اذا ليم بصحيح 
لوخص أ  يبقى بهاذا السار اب   يأعلام عناه   يأتياه أكال و  شارب و  شايء كياف  يم نوكيف 
 ؟اذل المدة  يبقى
يف السـون حبـة  وال ذرة تتحـرك أو  مـاى كـل شـمٍء قـدير هـذا الرجـل ويل جُمـاب الـدعوة نعم اهلل علـ:  قالاا

سيسون لو كان كي  يسون كل شمء تُعرض عليه  وماتسسن إال بعد علمه وهو يعلم ما كان وما يسون 
  ا ذا يقالا  عليها مشت وإن قال عليها مالحظة ما مشت  َوقَّعَ مجيع املقدرات اليومية مث إْن 

                                                

(  494 – 493/  6) وفـــتح البــــاري البـــن حجــــر (  477،  310 – 311/  00) جممـــوف فتـــاوى شــــيخ اإلســـالم ابــــن تيميـــة   - 1
العالمة احملدث عبداحملسـن العبـاد حفظـه اهلل تعـا  رسـالتان يف مولـوف املهـدي ولفضيلة الشيخ (  84/  2) ولوامع األنوار البهية للسفاريجل 

عقيــدة أهــل الســنة واألثــر يف املهــدي املنتظــر ومهــا ) والثانيــة بعنــوان ( الــرد علــى مــن كــذب األحاديــا الــواردة يف املهــدي ) إحــدامها بعنــوان 
 مابوعتان يف كتاب واحد فننصح بالرجوف إليهما ،
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قل } : يف قوله تعا   وأ  اذا  اخلٌ أن عقوال  كهذه تُعت  ال شمء نعم  وجدتَ  ف ر  في األمر فإكا

هل ننبئكم باألخسرين أعماال ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، أولئك 

 . ( 121 – 123الكهف ) { زنا الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فال نقيم لهم يوم القيامة و
خليفـة يبعثـه  املهـديالـذي ينتظـرون بـل  الذي ت لم عليه أال السنة ليم اا مهادي الرافضاة فالمهم

 ،  وجورا بعد أن كانت ُملئت ظلما   عدال  اهلل عز وجل وخُيلق يف وقته ليس خمتفيا  فيخرج وميأل األرض 
 يعجل أن امسه حممد ،  ( :محمد : )  قاله
 ،املهدي  واللقبحممد  ا سملقبه فله اسم  ولقب  ( :المهدي : )  قاله

 التصري  مهدوي على وزن مفعول ولسنه حصل فيها إعالل فعادت إ  هذا ،  يف وأصل مهدي
عيسـى بـن مـرمي مـن  املسـيح ،يعجل ومن أشـراط السـاعة السـ ى املسـيح ابـن مـرمي :  (والمسيح : )  قاله

اهلل إليـه حيـاًّ وإذا كـان يف آخـر الزمـان  رفعـهكونـه آيـة أنـه اآلن يف السـماء   آيات اهلل عز وجـل ومـن أعظـم
 ولسن ليت املؤل  ذكره حمله ، ،  نـزل

 ،أنه ثابت ألن األحاديا فيه مشهورة مستفيضة :  في المهدي الصحيح
 ،نعم ، واهلل يبعثه يف مسانه يف مسة أو غريها ال يهمنا  الرافضةل نه ليم مهدي 

تسون مملوءة  ظلما  وجـورا  تسـون مملـوءة  ق سـاا  وعـدال  علـى يـده مث ذكـر املؤلـ   أناألرض بدل أن  المهم
 عيسى بن مرمي ،  املسيح

****************** 
                      ال  ادجاااااااااااااالل لأ اهأااااااااااااااقْ اي   وأناااااااااااااه – 122

ااااااااا  ب لأااااااااااد  بباااااااااا                                                                                      يادالاااااااااااعااااااااان ج   ل  اخ 
  

وانههااًء   ابهاداءً  وجلاملسيح عيسى بن مرمي من آيات اهلل عز :  (وأنه يقهل الدجال بباب لد : )  قاله
  

 ،فألن اهلل خلقه من أم  بال أب  أما ابهداءً 
عند  يقتلهة فيقتل املسيح الدجال اآلن يف السماء حم وينزل من السماء عند قيام الساع فإنه وأما انههاءً 

 باب اللد واللد قرية من قرى فلساني ، 
 ،  الضاللةإذن مسيح  قتل مسيحا  ، مسيح اهلدى قتل مسيح  ( :خل عن جدالي : )  قاله

****************** 
وأماااار يااااأجاة ومااااأجاة أةباااا                         – 112

  
                             فإنااااااااااااااااه حااااااااااااااااش كهاااااااااااااااادم ال عبااااااااااااااااة                 

  
 ، الورط الراب هذا هو ( : حش  فإنه أةب وأمر يأجاة ومأجاة  : )  قاله

  المهدى  : أل  األول
  المسيح عيسى بن مريم : والثاني 
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  الدجال :  والثالث
  يأجاة ومأجاة : والراب  

م  وكان عليه أن  ل ن نلول عيسى بعد الدجال  ،مث عيسى بن مرمي  الدجال أوال   ياأق د 
 ، احلدياصح بذلك  أل  عيسى بن مريم يقهل الدجال

 . القرآنفيقول أثبته فإنه حق نعم نثبته ألنه حق  جاء يف  أما أمر يأجاة ومأجاة
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، واقترب الوعد الحق } : قال اهلل تبارك وتعا  

 . ( 23 – 22األنبياء ) { ،،،،،، 
 ، ال خيرجون عن صفاهتم ومأجاة بور من بني آ م ويأجاة

يـا : يقـول اهلل تعـا  يـوم القيامـة : ) نـه قـال أصلى اهلل عليه وآل وسلم  النيبأنه ثبت عن  : و ليل كلي
 ؟ النـار رب وما بعا : قال ، أخرج من ذريتك بعثا  إ  النار : فيقول ، لبيك وسعديك :  فيقول، آدم 
ذلـك  أينـايـا رسـول اهلل : قـالوا ( كل ألٍ  تسعمائة وتسعة وتسعون يف النار وواحـد يف اجلنـة   من : لقا، 

 ، 1 (أبشروا فإنسم بني قبيلتني ما كانتا يف شمٍء إال كثَّرتاه : ) فقال ، الواحد 
  وعليهم ما عليهم  ما لبني آ ميدل على أنها من بني آ م فلهم  واذا
جـدا  جـدا  يأخـذ  طويـلأهنم خمتلفـون يف اخللقـة فبعضـهم  امة وبعض كهب الاعظما اشههر عند الع وأما

ـــه  وبعضـــهمالســـمسة مـــن قـــاف البحـــر ويشـــويها بقـــرص الشـــمس نعـــم هســـذا يقولـــون  يفـــرتش إحـــدى أذني
: علـى ربـع الصـاف ، ربـع الصـاف  يرتادفونويلتح  باألخرى ألن آذاهنم كبرية طويلة وبعضهم قصار جدا  

د ، فيظنونه 
ُ
د وليس فيه ماء يقول إن بئركم هذا ال مـاء فيـه ألهنـم  يفبئرا  فيقول أعالهم إذا نظر امل

ُ
هذا امل

   لهكل اذا   أصل قصار 
وتــداخل  الــاربتألهنــم مـن األجــيج ، أجــيج النـار والنــار إذا الـارمت :  سأاامفاا يااأجاة وماأجاةلسـن 

 ، 2 جدا  هلبها بعضه يف بعض وال ينضبط هم لسثرهتم هسذا كثريون جدا  
كثـريين ،   3 ( بقتـاهلمأخرجت عبادا  ال يـدا  ألحـٍد قد إ  : ) يقول اهلل عز وجل لعيسى بن مرمي  ولهذا

يـأيت هسـذا وذر هـذا يـأيت هسـذا وذر هـذا يـأيت هسـذا  هـذاجدا  نعم فتجدهم مثل الذر كأهنـا منـٍل أو ذر 
لى اخللق بل وعلى اخلالق ألهنم وعندهم طيش وعجلة وعدوان ع بعضمثل هلب النار يتداخل بعضه مع 

ويأخــذون بنشــا م الــذين يرمــون بــه فيصــوبوهنا حنــو الســماء مث يالقــون الســهام  كبــريةجيتمعــون يف قاعــة  
فهلم لنغلـب أهـل  السماءغلبنا أهل : السهام خُمَضََّبة  بدماء امتحانا  من اهلل فيقول بعضهم لبعض  فرتجع

وقومـه عيسـى عليـه بعـد أن يـدعو  وجـلظيمـة مث يرسـل اهلل عـز األرض فيغزون الناس ومحصل فـيهم فتنـة ع
                                                

 ،(  001 – 018/  03) اري البن حجر فتح الب  -  1
 ،(  017 – 016/  03( )  386/  6) فتح الباري البن حجر   -  2
 ، (  2937) أخرجه مسلم  -  3
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حـد االشـوكم فيصـبحون مـوتى ميتـة رجـٍل و  النخـافعليهم يرسل إليهم الـنَّـغَـا يف رقا م وهم دودة تأكل 
ن خيلصـه مـن شـر هـذه أكريهة فريغب عيسى بن مرمي إ  اهلل عز وجـل   ورائحةاألرض نـََتنا  َوَزمْها   فيملئون
 ،فيبعا اهلل طيورا  كأعناق اإلبل تأخذ الواحد منهم مث ترميه يف البحر  ملنتنةااألجساد 
 ،وهم من أشراط الساعة السبرية القريبة من قيامها  ام يأجاة ومأجاة فه  ء

ما تقالا  في قصة كي القرنين ؟ حيث بلغ مورق الومم فاجداا تطل  على :  قا لفإ  قال 
من دونها سترا ، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ، ثم اتبع سببا ، حتى إذا بلغ لم نجعل لهم } :  اهللقاٍم قال 

} ا فأل  ل ههم غريبة    ( 23 – 22الكهف ) { بين السدين وجد من دونهما قوما ال يكادون يفقهون قوال 

وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في األرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا 

ي انا  ماجا ين من عهد كي  ف يفواذا يدل على أنهم كاناا ماجا ين    ( 21الكهف ) { 
 القرنين وخروجهم من أشراط الساعة ؟ 

وفسـادهم  األرضإن الذي من أشراط الساعة ليس إجيادهم بل خروجهم على الناس وعبثهم يف  : نقال
  ، فيها
يف حمـل فـإذا أراد  منفـردينمن ذي القرنني إ  اآلن موجودون من ز  وجا ام فهم ماجا ين ملى اآل  أما

 السدود نعم ،  هذهخروجهم َسلََّاُهْم وجعل هلم قدرة وقوة ينفذون من وراء 
   1 الدجال موهش من الدجل واا اله ذيب والهمايه:  أو ً 

 ال الدجال بور من بني آ م أو من الوياطين أو من ماا  أخرى ؟ : الثاني  البحث
ذلـك النــيب  بـنيَّ أنـه بشــر مـن بـجل آدم وأنـه كلــه عيـب حـ  عينــه الـيت يبصـر  ــا هـو أعـور كمــا :  لضااابا

 ،صلى اهلل عليه وآله وسلم 
   سيئمك  بور أعار قبيح المنظر 

 ؟  ما فهنهه:  ةالثا
ه رب ويُؤيـد علـى مـا معـه مـن التمويـه ادَّعـى أنـ النـاسأنه يدَّعم أنه أول مـا يظهـر أنـه نـيب فـإذا تابعـه  كأكر

حيا يأمر السماء فتمار واألرض فتنبت يأيت إ  القوم يدعوهم إ  أنه  الفتنةعلى ذلك مبا آتاه اهلل من 
فتماــر الســماء وتنبــت األرض وهتتــز ، أنبــيت  : وقــال لــألرض،  ماــريأ: أجــابوه قــال للســماء  فــإنالــرب 
بون  حلما  لبنا  وثتأل جلودها فرتجع مواشيهم إليه أسبغ ما تسون لروعا  ثتأل لروعها  رابية وشحما  وخُيْص 
بونه ،  لـني  فتقلعفيأمر السماء ، ويأيت إ  القوم يدعوهم فينسرونه ويسذ  واألرض فتجـدب فيصـبحون ممُْح 

كـأهزل مـا يسـون هـذه فتنـة عظيمـة وال سـيما ملـن ؟   مواشـيهمليس عندهم شمء  من املراعم وترجع إليهم 
ويأيت يبعا اهلل إليه شابا  فيواجهه ويدعوه إ  ما يدعوه إليـه بأنـه ، كبرية   عظيمة للبادية ألهل البادية فتنة
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،  وسـلمكذبت ولسنك الدجال الذي أخ نا عنك رسول اهلل صلى اهلل عليه : فيقول له الشاب ،  الرب
جم قــم فتلـــت:  يقــولفيضــربه بالســي  ويقاــع جـــزلتني وميشــم بــني القاعتـــني حتقيقــا  لالنفصــال فيـــأمره مث 

الذي أخ نا عنـك رسـول اهلل  الدجالأشهد أنك املسيح  : ولسن ما يقول ؟ يقول، اجلزلتني ويقوم سوياًّ 
أنـت : وإذا قـال لـه ، فيقتلـه ثانيـة وميشـم مث محييـه ،  بصـريةصلى اهلل عليه وسلم واهلل ما ازددت فيـك إال 

 ،  1 ناسعنه فيظهر بذلك عجزه أمام ال عجزاملسيح الدجال وأراد أن يقتله 
 كم يم ث في األرت ؟ :  الراب  البحث

والياام الثااني كواهر والياام الثالاث كضمعاة والياام  كسانةيم ث في األرت أربعين ياماً الياام األول  
 ، الراب  كسا ر األيام

 كســنةاليـوم األول  : وقـالوا ؟  اال أوشلااا الحاديثالنـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم أصـحابه بـذلك  حـدَّثوملـا 
احلـديا أن  معـىنوالشدة تسون أيامها طويلة وهـذا هـو معـىن احلـديا املعقـول ولـيس  على الناسلودته 

  ال قالاا ا ذا ؟الشمس ترتيا وتبقى ال تغيب إال بعد سنة ، 
 ،َلَسُهَل عليهم أن يقولوا ذلك  كا  عند المهأخرين  اذالا أ  
 ،وأنه لشدته كأنه سنة  األولعن شدة اليوم  كناية  :  وقالاا

ــا رســول اهلل كيــ  نصــنع :  قــالوا ل اان الااذين عناادام صاافاء القلاااب وقبااال مااا جاااء  بااه الوااريعة ي
 ،اقدروا له قدره : كي  نصنع ؟ قال :  قالوا أخذوا األمر مأس لشماً بدو  تأويل؟ بصالتنا ذلك اليوم 

ءنــا مثــل هـــذا لــو جا تمناااً المهاااأخرو  ميماناااً  المهااأخرو بينمــا حنــن  انظاار كيااف الهسااليم الهااام للااانص
كمــا يقــال عنــدنا اآلن واهلل يومــك   كنايااة عاان الوادةإنــه :  نقااال أن أحلااف و  أحنااثاحلـديا لسنــُت 

قعـد عنـدي سـاعة كأنـه قعـد عنـدي سـنة إذا قعـد عنـدي دقيقـة كأمنـا قعـد عنـدي  إذاسنة ألنه ثقيـل  علـم 
 ، اكثرساعة أو 

رسـوله املهـم أنـه  وكـالملسـالم اهلل  ش الهاامل ن ا  ء الصحابة رضي اهلل عنهم الهساليم الهاام والهصادي
 قال اقدروا له قدره 

 اآل حضرت  مو لةٍ حلش رلم اهلل عنهم وجزاهم عنا خريا  استفدنا اسهفدنا من س ال الصحابة  وحنن
: 

 كياف يصانعا أو سـتة أشـهر  شـهرا  الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا  أو  واي أصحاب الدوا ر القطبية
 ؟ 

ستة أشهر ليل وستة أشـهر هنـار اقـدروا السـت  هنارنتم اآلن ليس عندكم ليل وال أوا له قدره اقدر :  نقال
 ،صالة ستة أشهر  النهارأشهر ليل صالة ستة أشهر وست اشهر 
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ذلـك جيولوجيــا   ثبـتيقـدرون الصـالة باعتبـار توقيـت مســة ألهنـا أم القـرى ومركـز األرض كمـا  اال ول ان
  ؟ أهنا هم مركز األرض

 ؟ساعة  02ساعة والليل  02اقتدوا بالزمن املعتدل خط االستواء الذي فيه النهار :  لنقا  أو
 اقتدوا بأقرب البالد إليسم مـما فيه ليل وهنار معتاد ؟ :  نقال أو

  أقااٌل ةالةة وب ٍل منها قال بعض العلماء  اذل
أقـرب إلــيهم مــن  األفقيــة إلــيهم ألن األعـراض باأقرب الاابال أن يعتــ وا  مااا ي ااا  عنادي األخياار وأقارب

 ،املسان البعيد عنهم 
 مك  يم ث في األرت كم ؟  اذا
 كأيامنا ،   أيامهيوما  اليوم األول كسنة واليوم الثا  كشهر والثالا كأسبوف وسائر  أربعني
  بعث يأجاة ومأجاة  : أشراط الساعة ومن

ال يقـول اهلل تعــا  لعيســى بــن قــ، بــن مسعـان الاويــل  النــواسكمـا جــاء يف احلــديا الصـحيح يف حــديا 
فيحـرزهم إ  الاـور ويبقـون ،  1 (يـدا  بقتـاهلم َفَحـر ْز عبـادي إ  الاـور  الإ  قد بعثـت عبـادا  : ) مرمي 

يلحقهــم مــن املشــقة مــا شــاء اهلل مث يرغــب عيســى ومــن معــه إ  اهلل عــز وجــل أن يهلــك  حــ يف اجلبــل 
تقضــم علــى املـــخ  كبــريةيف أعنــاقهم أو يف رقــا م ، النغــا دودة  القــوم فريســل اهلل علــيهم النـَّغَــَا  هــؤالء

تـُـْزه َم األرض مـن نتـنهم فيبعـا  حـ وعلى الشرايني العصـبية فيصـبحوا هلسـى كـنفٍس واحـدة مـاتوا مجيعـا  
اهلل علـــيهم أماـــارا  حتملهـــم إ  البحـــر هـــؤالء هـــم  يرســـلاهلل طيـــورا  كأعنـــاق اإلبـــل حتملهـــم إ  البحـــر أو 

 ،وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويأتزرون  الساعةوج وهم من عالمات يأجوج ومأج
فإننــا ال نصــدقه ألن الشـرف ورد خبالفــه حيــا ثبــت عــن  ازساارا يليا وماا كأكاار ماان أوصااافه فااي بعااض 

فيقـــول لبيـــك  –يعـــجل يـــوم القيامـــة  –يـــا آدم : يقـــول اهلل : ) وســـلم أنـــه قـــال  وآلـــهالنـــيب صـــلى اهلل عليـــه 
 تسـعمائةأخرج من ذريتك بعا النار فيقول يا رب وما بعا النـار فيقـول مـن كـل ألـٍ   لفيقو وسعديك 

 ،نسأل اهلل السالمة ،  يف النارآدم كل هؤالء من بجل   ، 2 (وتسعة وتسعون 
 أمتنيأبشروا فإنسم يف : ) فقال هلم النيب عليه الصالة والسالم  وششش عليهم الصحابةفعظم كلي على 
بـــجل آدم  أعـــراضفهـــم مــن بـــجل آدم وأعرالـــهم مــن ،  3 (إال كثرتـــاه يـــاجوج ومــأجوج  مــا كانتـــا يف شــمءٍ 

 ،لسنهم خيرجون إ  اخللق يفسدون يف األرض 
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ال ياب الهاي    أمااروااذا مان يعـجل ثابـت عـن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم :  (فإناه حاٌش : )  قاله
  ماًل ولهذا يضب أ  نأس ل م تسليماً كا  مضال للعقل فيها 

و   لوايءو  نهعارت نأخـذ بظـاهر الـنص  خااريةحنن فيهـا :  ل م  ا ماً عن األمار ال يبية أقالوأنا 
قنا ونعرض عن كل شمء ، : بل نقول  نسأل عن شيء  مسعنا وآمنا وصدَّ

 ،يعجل كما أن هدم السعبة حق  ( :كهدم ال عبة : )  قاله
اها إبراهيم عليه السالم و اها اهلل عز وجل من األعداء بيت اهلل واليت بن هماليت  ومن أشراط الساعة

طيرا } أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم السعبة فأرسل اهلل عليهم  منح  

  . ( 1 – 3الفيل ) { أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول 
يعـجل رجليـه فينقضـها  أّْفَحـجال  مـن احلبشـة قصـري جـلسعبـة ر ُيَسـل ُط اهلل علـى هـذه ا فاي آخار اللماا  ل ن

إ  البحـر يعـجل أهنـم مـن مسـة إ  جـدة  آلخـرحجرا  حجرا  ومعه جنود يتناولون هـذه األحجـار مـن رجـٍل 
وال ُيسلَُّط عليهم أحد ألن اهلل عز وجل قد قضـى بنهايـة  البحروهم ص  يتناولون أحجارها ويلقوهنا يف 

فحماها اهلل منهم ألنه مل يقض  أجلهـا بعـد وألن هنـاك رسـوال  يُبعـا مـن  الفيلصحاب هذه السعبة أما أ
وهلل  بقـميدعو الناس إ  حج هذا البيت فسان من حسمة اهلل عـز وجـل أن دافـع اهلل عنـه حـ   القرىأم 

 احلمد 
اال طأ ااذا الرجاال الحبوااي علاى بياا  اهلل : قااال قا اال  فاإكا حضااراً  هفينقضااباأي شاايء تهاقعااا  أ  يأس 

 حضراً ؟ 
شـرٍك وزنـا  ولـواط  مـنأهل مسة فيها وأهـانوا حرمـة البيـت وذلـك باملعاصـم  تاأعلم إذا ع واهلل:  فالضااب

الذين أهانوه أما ما دام معظما   هؤالءوشرب مخر وغري ذلك حينئٍذ ال يبقى مسان  هلذا البيت املعظم بني 
 ل مسة حينئذ  ال يبقى له مسان  بني هؤالء القوم ،أه منفإن اهلل سيحميه لسن إذا أُْسق َاْت حرمته 

****************** 
                    ها آياااااااااااة الااااااااااادخا  امنااااااااااا وم  – 111

                    رآ اقاابال ذابأ ايأ  وأنه                                                                
 آيٌة مقبلة ؟  ايهلف العلماء فيها ال اي آيٌة مض  ؟ أو فإ  آية الدخا  اخ: آية الدخا   أما
  منها آيٌة مض  : من قال  فمنهم – 1

وأن املراد بذلك ما أصاب ،  ( 12الدخان ) { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين } : وهم قوله تعا  
ظر إ  السماء فيظن أهنا العظيم وكان اإلنسان منهم ين باجَلْهد  قريشا  من اجلدب والقحط ح  ُأصيبوا 

 ،اجلوف عليهم  تأثريدخان من شدة 
  بل اا أمٌر مسهقبل : من قال  ومنهم – 8

 ،دخانا  عظيما  ميأل األجواء ويغشى الناس كلهم  الساعةوهو أن اهلل سبحانه وتعا  يبعا عند قيام 
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ــام الســاعة فيغشــى ا يرســلهأنــه دخــان   : واااذا اااا األقاارب لنــاس كلهــم واهلل أعلــم اهلل عــز وجــل عنــد قي
نعـرف أنـه دخـان لسـن كيـ  يـأيت النـاس وكيـ  يـأيت هـذا أمـره إ  اهلل عـز وجـل  إمنـابسيفية هـذا الـدخان 

هلــا  يســتعدوامــن هــذه األشــراط املقصــود منهــا اإلنــذار ، إنــذار النــاس بقــرب قيــام الســاعة حــ   واملقصــود
 ويعملوا هلا ، 

مــن صــدور  يأناالد بــالقرآن يأااذابأيضــا  مــن أشــراط الســاعة أنــه هــذا  ( :وأنااه يأااذابأ بااالقرآ  : )  قالااه
 ، والمصاحف بيضاءقد نسوا  والحفاظالناس من املصاح  يف ليلٍة واحدة يقوم  ويأمحىالرجال 

أي يرجـع يف آخـر الزمـان ال يبقـى مصـاح   يعـودمنه بـدأ وإليـه  :واذا أحد المعنيين في قال السلف 
 ، 1 السالمةوال قرآن  يف الصدور نسأل اهلل 

 كيف ي ا  كلي يعني ل ام  ي ا  كلي ما اي الح مة ؟ : قال قا ل  فإكا
تـالوتـــه وال  حــقمــا ذكرنــاه يف السعبــة حــني يعــرض النــاس عــن كتــاب اهلل ال يتلونــه  : عاان اااذا فااالضااب

يليـق أن يبقـى قـد َجَفـْوُه ثامـا  فـال  قـومٍ يصدقون أخباره وال يعملون بأحسامه فيبقى هـذا القـرآن السـرمي يف 
 ،بينهم 

ـــومٍ حـــديا حذيفـــة يف  وعلاااى ااااذا يأحمااال ـــه إال اهلل ) ال يعرفـــون مـــن اإلســـالم إال  ق ـــدرس ( ال إل ـــد ان ق
نسـأل اهلل العافيـة ، القرآن من الصدور واملصاح  ال يبقـى شـمء  يُعلـم يُنـزف  نزفاإلسالم هذا يسون بعد 

     لى قرب انهها ها  أشراط الساعة أل  نا ْلع هأ من األمة  ليٌل ع منواا ، 
****************** 

            شاامم األأْفااش  ماان   بااار   طلاااد – 118
             اراهاواااٍ  على الماجي كذا                                                  

 يعجل الشمس ، :  (طألاد شمم األأْفش  : )  قاله
 ،ي من املغرب بفتح الدال أ ( :من   بار : )  قاله

 عــاد  ُنصـرت بالصــبا وأُهلسـت : ) املشـرق كمــا جـاء يف احلــديا  والصـبا هــم والَقبــولوالـدَّبور هــو املغـرب 
بور   ،يعجل الريح الغربية  ، 2 (بالدَّ

منذ خلقها اهلل إ  اليوم لسنها يف آخر  املغربفالشمس اآلن نشاهدها تالع من املشرق وتغرب يف 
خترج وال يُؤذن هلا فرتجه من حيا جاءت وما هو  أن عز وجل وتستأذن الزمان تسجد حتت عرش اهلل

املغرب ينزعج الناس ويعلمون أن هذا هو احلق املبني  منتصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت 
ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو } : ويؤمن السفار ولسن اهلل قال  العصاةفيتوبون إ  اهلل يتوب 

                                                

(  560/  02( )  529 – 528/  6( )  099 – 098،  075 – 074/  3) جممــــوف فتــــاوى شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة   - 1
 ، (  062/  0) الرسائل واملسائل  وجامع

 ،(  911) ومسلم (  988) أخرجه البخاري  - 2
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ح   اهلجرةال تنقاع : ) وقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،  ( 112األنعام ) { في إيمانها خيرا  كسبت
 ، 1 (تنقاع التوبة وال تنقاع التوبة ح  خترج الشمس من مغر ا 

ن اجتــاه وجــل أل عــزاختــل ســريها خربــت األفـالك بــإذن اهلل  م ربهااا يعنااي نهايااة الاادنيا خروجهاا ماان مك 
وآن انقضــاؤه فيســون طلــوف  تغــريلــه للغــرب فــإذا انعسســت القضــية معناهــا أن نظــام الســون قــد األفــالك ك

 الشمس من املغرب من أشراط الساعة السبار 
يحصال  األرتاذا الحديث  ليٌل على أ  الوامم ااي الهاي تادور األرت وأ  بادورانها علاى  وفي

 ، اخهالف الليل والنهار
) { لعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس إذا ط} : لقوله تعا  

{ غربت } : الثالا ، { تزاور } : الثا  ، { طلعت }  : أربعة أفعال كلها مسندة للومم،  ( 13الكهف 

 .{ تقرضهم } : الرابع ، 
   فاألصل أنه واقٌ  منه حقيقةً  فاعلهومكا أأضيف  الفعل ملى 

 ، اذا األصل
القـرآن  ظـاهرإنه جيب علينـا نـؤمن بـأن الشـمس هـم الـيت تـدور علـى األرض ألن هـذا هـو :  نقال ولهذا

 ،وليس لنا إال الظاهر 
 ،والنهار بدوران األرض  الليلأن اختالف  نعم لا ةب  بطريٍش علمٍي   مش ال فيه

قطعياين و  باين  باين  تعاارت إنـه ال يعـارض ظـاهر القـرآن ملـا سـبق مـن أن :  نقال به ونقال فحينئذ  
 قطعٍي وخني   

   يعارت خاار القرآ  ؟  كيف
حقيقة يف رؤية  وهويف رؤية العني ال يف حقيقة الواقع ، { طلعت } : بقوله  أ  ي ا  المرا   حهمال

تدور على األرض وأن اختالف الليل  الالعني هم اليت تالع هذا إذا ثبت قاعا  ثبوتا  يقينيا  بأن الشمس 
 العلم مبسألة الَفَلك أنه مل يثبت بعد ،  قاصرمنا هو بدوران األرض فقط لسنه عندي والنهار إ

 يقال اذا ؟  من
ال متبوعـــا  قلنـــا  تابعـــا  ألن األرض جــرم  صـــغري والسبـــري ال يـــدور علـــى الصــغري ألن الصـــغري يســـون :  قاااالاا

ل مصلحة العباد ليست املسـألة  ألج سخَّرهاليست هم تابعة لألرض تدور من أُُفٍق بعيد جدا  واهلل تعا  
 ، الشمسال سلاان لألرض على :  نقالكبري وصغري ح  

                                                

ـــو داود  -  1 وصـــححه (  07/   9) والبيهقـــم يف الســـنن الســـ ى (  2503) والـــدارمم (  06463) وأ ـــد (  2479) أخرجـــه أب
 ،  0218العالمة األلبا  يف إرواء الغليل برقم 
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مــن أجــل مصــلحة  األرضالســل ُمســخَّر بــأمر اهلل فســخَّر اهلل هــذه الشــمس العظيمــة أن تــدور علــى  أبااداً 
 ،اخللق 
 ما تفسيركم  خهالف الفصال من برٍ  ملى حر ملى وسط ؟ : قال قا ل  فإكا
مــن  قربــتســريه نفــس الشــمس هلــا حركــة تقــرب مــن الشــمال وتقــرب مــن اجلنــوب إذا ســهل تف:  نقااال

ممـا إذا كانـت  أشـدالشمال توسات على الرؤوس واشتدت حرارهتـا ألن احلـرارة إذا كانـت عموديـة تسـون 
 ،جانبية واملسألة والحة وهلل احلمد 

 ،هؤالء العلماء علماء الفلك إننا متيقنون هذا :  لا قال لنا ل ن
كنــتم متيقنــني هلــذا   فــإذاتيقــنسم لســم وال نقــول إنســم كفــر  بــذلك ألن املســألة جمــرد ظــاهر القــرآن :  اقلناا

 ، أزيلوا هذا اليقني : وال نقول ، فأنتم على يقينسم 
 ،كان املصلم يف الصالة اإلمام وسبح كل الذين وراءه   إذاهذا :    نقال

 يهيقن خالفه ؟  وااال يضات أ  يرج  ملى قالهم 
 ، فأنتم كذلك ،    

 ،الساعة  عالماتهم التاسعة هم العالمة التاسعة من  ( :كذا  أجيا  على الموهار : )  قاله
 ،الشرط التاسع من أشراط الساعة :  وم  شئ  فقل

مث ختـرج  الموهار علىوهم الدابة من ذاك احملل  م ا  معروف في م ة بهذا ا سم ملى اليام وأجيا 
بسـمة السفــر ومـن كـان مؤمنــا   ومستـههلــا رعـب  شـديد وتالحــق النـاس ومـن كـان كــافرا  علـى النـاس ويسـون 
 ،ومسته بسمة اإلميان 

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن } : يف قوله تعا   اي الدابة المذكارة واذل

 . ( 28النمل ) { الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون 
  كثيٌر من أال العلم واا الموهار كما قال الم لف ما كاب مليه   اذا
وآلـه وسـلم  عليـهعـن النـيب صـلى اهلل  أمٌر مابهم صاح  بهاا األحا ياثإن الدابـة  :بعض العلماء  وقال

 ،ولسن مل يبني  
أحا يااااث ضاااعيفة ليساااا  أو مــــن غريهـــا  الصـــفاوأهنـــا ختــــرج مـــن أجيــــاد أو مـــن  وماااا ور  مااان صاااافهها

  يها العقيدة باألحا يث الهي تأبنى عل
  أ  ن من بما قال به النبي عليه الصالة والسالم الدابة فقط  وح ْسابأنا

فإنـه ال يلزمنـا  وسـلموليست بصحيحة ثابتـة عـن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه :  الصفا  الاار ة فيها وأما
 اعتقادها ألن اهلل ال يسل  نفسا  إال وسعها ، 

****************** 
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           ار انااااااا  حوااااار الاآليااااا وآخااااار – 113
            ارابااألخم اح اى في ماأت كما                                                        

  ( وآخر اآليا  حور النار : )  فيقالأما آخر شيء 
 مضاف ، : (  حور)  : قاله
 ،مضاف إليه : (  النار: ) قاله و 

   ه ملى فاعل المصدرمن باب مضافة 
 يعجل حشر النار الناس ، 

  ملى المحور  الوامواذل ناٌر تخرة من عد  تساق الناس ملى 
ح  ينجفل الناس كلهم إ   مببيتهمأهنا ثشم مع الناس وتسري بسريهم تقيل مبقيلهم وتبيت  ور  وقد
ء هللا ثم نفخ فيه من في السماوات ومن في األرض إال من شا} صعق وحينئٍذ يُنفخ بالصور فيُ ،  1 احملشر

  . ( 13يوسف ) { أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
 ،  آخر اآليا  كما قال الم لف رحمه اهلل تعالى فهذل

****************** 
             ها األخبااااار  اصااااح  باااا ف لهااااا – 111

                 ارااألخيااااااااااااااااااا آةارااااااااااااااااااااا ر  ْ اطشاااااااااااااااااااس  و                                                       
  

 ،يعجل كل هذه األشراط العشرة :  (كلها : )  قاله
 وآله وسلم ،  عليهعن النيب صلى اهلل  ( :صح  بها : ) قاله 
 يعجل كتبت ،  ( :س طشر ْ  : )  قاله
 ،م الستاب تساريا  ألهنا ُتستب بأسار ومُس  
 مجع خري  ،  ( :األخيار : )  قاله
 ، صح  بها األخبارأنه ح  الدابة اليت خترج من أجياد قد :  من كالم الم لف وخهر
اللهــم إال أن تســون صــحت عنــده فهــذا قــد يصــح احلــديا عــن شــخص وال  األماار خااالف كلااي ول اان
 عند آخرين ، يصح

                                                

بــرقم (  329/  3) وصــححه العالمــة األلبــا  يف صــحيح ســنن ابــن ماجــة (  27574) وأ ــد (  4155) أخرجــه ابــن ماجــة  -  1
4027  ، 
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 األسئلة
 أين مسان السد ؟ :  الس ال
هذا يف ،  ( 23الكهف ) {  حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما ال يكادون يفقهون قوال} :  الضااب
 شرق الدنيا لسن أين هو على التحديد ما وصلوا إليه ، يفالشرق 
 ؟  يأجاة ومأجاة ام أال الصينإن : يقال :  الس ال
 ،  ليم بثاب يقال ، لسن :  الضااب
يا عيسى إني } : بني هذا القول وبني قوله تعا   ف يف نضم ، عيسى حم :  قلناإذا :  الس ال

 ؟  ( 11آل عمران ) { يك ورافعك إلي متوف
هللا } : واقرأ ،  ( 22األنعام ) { وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار } اقرأ : نقول :  الضااب

توفاه اهلل قبضه  مرميفيسون عيسى بن ،  ( 18الزمر ) { يتوفى األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
 صعد مبحمد عليه الصالة والسالم وهو حم ،  ، قبضه وهو حم كما

 وعالقتـه،  1 (ال تقوم الساعة ح  يسوق رجل من قحاـان النـاس بعصـاه : ) صحة حديا :  الس ال
 بامل  ؟
 القحاا  والسفيا  يف ثبوهتما نظر ، :  الضااب
     ؟     َدرََج املؤل  على تقسيم األشراط إ  صغرى وك ى  ذاامل:  الس ال

 ألن هذا هو املعروف وهو الواقع ، :  ضاابال
  العام ي ا  مهقدم وي ا  مهأخر  -
جعــد الــرأس  َقْاــرخيــال  مــا ورد يف صــفة الــدجال يف الصــحيحني أنــه رجــل  قصــري  حااديث الضساسااة -

 السياق ، هذاأشبه ما يسون بالقان بن عبدالعزى رجل من قحاان واجلساسة ليس على 
 ،يروه على الوص  الذي ثبت يف صحيح البخاري  مل في حديث تميم الداري -

 ؟  واملقامما مدى صحة األثر الذي فيه أن الناس يبايعون املهدي بني الركن :  الس ال
مـانع ، أنـه يـأيت إ   فالال أظنه صحيحا  ، هذا األثر ال أعرف عن صحته ، ولسن إذا بايعوه :  الضااب

 مسة ألهنا أم القرى ويبايعونه هناك ، 
 هل للمهدي أوصاف  يُعرف  ا ؟ :  س الال

النـيب صـلى اهلل عليـه  ذريـةذكروا أنه يشـبه النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم وأنـه مـن بـجل هاشـم مـن :  الضااب
 وجب األخذ  ا وإال فال ،  فيهاأنه سيخرج وأما صفته فإن ثبت  شبه مهااتروسلم لسن الذي 

                                                

 ، (  3329) أخرجه البخاري  -  1
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 فصل 
 في أمر المعا  

          ث والنواااااااار اعااااااااباااااااأمر الب واجااااااالم – 111
                               اراصااااااااااال نفاااااااااخلماً بعاااااااااد اجااااااااا راحوااااااااااوال                                              

  
 أي اإلخراج ،  ( :البعث : )  قاله
 ،أي النشر والتفريق والتوزيع  ( :والنوار : )  قاله
 ، 1 أي اجلمع:  (والحور : ) قاله 
يف  يــنفخســبحانه وتعــا  يــأمر إســرافيل وهــو أحــد املالئســة املــوكلني حبمــل العــرش يــأمره أن  اهللن أ وكلااي
 ،الصور 
األرواح عند  فيهسعته كسعة السماء واألرض تُودف  2 ُوص  بأنه قرن  عظيم واسع( :  والصار: ) قاله 

 ،نفخه فينفخ فيه أوال  فإذا فزف الناس مث صعقوا وهلسوا 
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في األرض إال من شاء هللا وكل أتوه } :  تعا قال اهلل 

 . ( 23النمل ) { داخرين 
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في األرض إال من شاء هللا ثم نفخ فيه أخرى } : وقال تعا  

 . ( 22الزمر ) { فإذا هم قيام ينظرون 
البعاث أو  ونفاخرحمهم اهلل ال الانفخ ةاالع مارا    نفاخ الفالد نفاخ الصاعش اخهلف العلماء  وقد

 3اا مرتا  فقط ؟ 
فيقومـون مـن قبـورهم لـرب  ثانيـا  نفخ الفزف والصعق واحدة يُنفخ أوال  فيفـزف النـاس مث َيصـعقون ويُـنفخ  وأن

 ، 4 العاملني
 ، قريبواذا اا األقرب   اذا األقرب واألمر في اذا 

    مهناقضاً بأنه يأنفخ أوً  فيفلد الناس ةم يأنفخ فيماتا  لم ي ن :  ل حهى لا قال قا
 ،  أنهما نفخها  فقط:  ل ن األقرب

****************** 
            ش للحسااااااب اخلااااااوقااااااف ال كاااااذا – 112

                   ااباللث لا اوالمي والصحف                                                 
ـــه اســـم  ( :كاااذا وقااااف الخلاااش : )  قالاااه ـــاخللق مصـــدر  أريـــد ب ـــوقني ، ف ـــوفهم  مفعـــوليعـــجل املخل ، وق

 للحساب أي ليحاسبهم اهلل عز وجل ، 

                                                

 ،(  393،  004/  00( )  4/  3) فتح الباري البن حجر   -  1
 ،(  368 – 367/  00( )  289/  8) فتح الباري البن حجر   -  2
 واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن النفخ ثالث مرات ، (  35/  06) سالم ابن تيمية جمموف فتاوى شيخ اإل -  3
 ، 72دلت النصوص على أن الصعق يقع مرتني  انظر كتاب الروح البن القيم ص  -  4
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 : ينقسم ملى قسمين  والحساب
    للم من حسابٌ  .1
  وحساٌب لل افر  .8
يقـول اهلل لـه قـد  مث ويعـرتففـإن اهلل تعـا  خيلـو بـه وحـده ويقـرره بذنوبـه حـ  يقـر  الحسااب للما من أما

 ،سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فينجو 
حسا م  كيفيةفهو حساب السافرين وكيفية حسا م ليس كسيفية حساب املؤمن   الحساب اآلخر وأما

علـى  الـذين كـذبوا علـى ر ـم أال لعنـة اهلل هؤالءأهنا حُتصى أعماهلم وتُبنيَّ مث خُيزون  ا والعياذ باهلل ويقال 
 ،الظاملني 
 ،حسابه سرت وبينه وبني ربه  املؤمن
 ، وعليسميسرت علينا  أنهؤالء فحسا م كش  يُفضحون به بني الناس نسأل اهلل  أما
  و  يأحاسب  حسابم  من الناس من ينضا من ال ةم

أ ـد يف  روى اإلمـام وقـدالثابت يف الصحيحني عن النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  سبعا  ألفاً  ومنهم
مـن حثيـات اهلل هـذه ال حُتصـى  حثيـاتمسنده بإسناٍد جيد أن مع كـل واحـٍد مـنهم سـبعني ألفـا  ، ثـالث 

    ربهم يهاكلا  وعلى  يسهرقا  و  ي هاو  و  يهطيرو  وهم الذين 
 : الحساب يهناد ناعين : مرة ةانية  نقال
  حساب الم من  – 1
    وحساب ال افر – 8
 ام حساب ل ل أحد ؟ ال اا ع:  ةانيا
عليـه وسـلم  اهللال ، من الناس من يدخل اجلنة بال حساٍب وال عذاب كما صح عن النيب صـلى :  نقال
 ، 

املالئسة  كتبتهاالصح  يعجل الصح  اليت ُكتبت فيها أعمال العبد وهم اليت   ( :والصحف : )  قاله
 ،يف الدنيا 
 . ( 11 – 2االنفطار ) { يكم لحافظين ، كراما كاتبين كال بل تكذبون بالدين ، وإن عل} : قال تعا  
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كفى } : وقال تعا  

 . ( 11 – 13اإلسراء ) { بنفسك اليوم عليك حسيبا 
 ،فهذه الصح  قد ُكتبت من قبل ُسج لت فتُنشر يوم القيامة 

 .{ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا } : ويقال للرجل 
 نفسك ،  علىواهلل لقد أنصفك من جعلك حسيبا   :قال بعض السلف 

 ،هذه الصح  تُنشر وتتااير 
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  : فيها الناس ملى قسمين وينقسم
  يأخذاا باليمين  قسمٌ  .1
  يأخذاا بالومال  وقسمٌ  .8
  آيٍة ةالثة من وراء الظهر  وفي
 نضعل اذل صفًة ةالثة أو نضعلها صفًة في صفة الومال ؟  فهل
الحاقة ) { هاؤم اقرأوا كتابيه } : هو األقرب حمتمل ، اآلخذ كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس :  الثاني

وأما من }  ، ( 82الحاقة ) { الخ ......... إني ظننت إني مالق حسابيه ، } ، اقرأوا انظروا للنتيجة ،  ( 12

فيقول يا ليتني لم أالق كتابيه } ،  ( 11 – 12االنشقاق ) { كتابه وراء ظهره ، فسوف يدعو ثبورا  أوتي

 ( 82 – 82الحاقة ) { ، ولم أدر ما حسابيه ، يا ليتها كانت القاضية ، ما أغنى عني ماله ، هلك عني سلطانيه 
يرفعها انظروا  ناجحا  االختبار إن كان  شمء  كأمنا تشاهده يف الدنيا إذا أُعام اإلنسان نتيجته يف وهذا، 
الستاب مزَّقها مث خيرج ُمْنَسالًّ وإذا   ميزقانظروا وإن كان بالعسس مزَّقها لسنه يف اآلخرة ال يستايع أن ، 

يسفيه غريه فهذا الذي يف اآلخرة له منوذج يف الدنيا  أصال  كان قد علم من نفسه أنه راسب ما محضر 
إني ظننت } : ويبني  السبب ،  {فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه } : ويقول للناس  رحيفاآلن اإلنسان املؤمن 

 ،أي أيقنُت ذلك ،  ( 82الحاقة ) { أني مالق حسابيه 
 ؟مك  ما اي الصحف 

 ،هم الستب اليت ُكتبت فيها أعمال العباد 
 ؟ن وبالومال أو من وراء الظهر ييأخذاا الناس باليم كيف

 ، اا الومالوالذي من وراء الظهر 
يـوم القيامـة  أعمالـهخُتلع يده إ  اخلل  كما جعـل كتـاب اهلل وراء ظهـره جعـل كتـاب  والعياك باهلل ول نه

 وراء ظهره ،
؟ هــل  الصــحابةمــن هـم ؟ هــل هــم  1 (ســبعون الفــا  يــدخلون اجلنـة بــال حســاٍب وال عــذاب : )  حـديا

 ُعي نوا بأشخاصهم أو بأوصافهم ؟ 
 ، صفاتأربع  (ا  و  يهطيرو  و  ي هاو  وعلى ربهم يهاكلا  ام الذين   يسهرق) 
 خلرج منهم الرسول وملا دخل معهم ،  (  يرقا  ) : قلت  ولو

    بصحيحة ليس واي رواية باطلة 
  وم  كان  في صحيح مسلم ل ن ليس  بصحيحة 

  أل  الذي يرقي محسن 
 يأعاقب واا محسن ملى غيرل ؟  ف يف

                                                

 ، (  221) ومسلم (  5421) أخرجه البخاري  -  1
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  ، كان الرسول عليه الصالة والسالم رقى غريه هذا : لا قلنا وأيضاً 
   يدخل في ا  ء ؟ : نقال عن الرسال ال
 ؟  ما معنااا، ( ال يتاريون ) 
  ما قيل في الهعريف  أعم  اذا ( أو مسماد  بمر ي    الهواؤم) 
  ( أو معلام  : ) فقلوم  شئ    ( أو مسماد  بمر ي    الهواؤم) 
 ،يور كالا( :  بمر ي  ) 
 ،كأن يسمع اإلنسان صوتا  فيتشاءم ( :  بمسماد أو) 
 ،اإلنسان يف زمن  يتشاءمكأن ( :  معلام أو) 

ال يُوفَّــق يقولـه أهــل اجلاهليــة قالــت  شــواليقــول مــن تــزوج يف شـوال فإنــه ال يُوفَّــق الـذي يتــزوج يف :  ماثالً 
وبىن يب يف شوال ، فـأيسم أحظـى عنـده اهلل عليه وسلم  صلىولقد تزوججل النيب : عائشة رلم اهلل عنها 

 ؟ 
 ،  عائشة
 الذي يتزوج يف شوال يُوفَّق كان أحسن ، :  لا قيل

شــهر صــفر هــذا ال يُوفَّــق فيــه اإلنســان وحنــن جنــد أن اإلنســان  : يقالااا ،  أيضــا  يتشــاءم العــرب يف صــفر 
 ،شهر صفر  يفيُوفَّق 

   بمر ي أو بمسماد ؟  : اذا نقال
 ، م بمر ي و  مسمادبمعلام أل  اذا لي

 ،ال شؤم :  بعض الناس يهواءم في الم ا  نقال الم ا في 
خالص اليـوم لـيس فيـه بيـع  وال شـراء : وجاءه رجل  أعور قال  دكانهإذا أصبح وفتح  بعض الناس يهواءم

  ، هذا
قبـيح َجف ـْل  اليـوم هـذا : الوجـه قـال  قبـيحإ  عصرنا هذا يتشاءمون والعيـاذ بـاهلل إذا جـاءه رجـل  وموجود

 ، بمر ي تواؤماذا  هسذاو 
مسروها  ال يتشاءم   شيئا  أنه جعل اإلنسان يسرتيح لو مسع شيئا  مسروها أو رأى  من نعمة ازسالم ولهذا

 ،اليت تشجع اإلنسان على الفعل  الايبةكان النيب عليه الصالة والسالم يعجبه الفأل وهم السلمة 
 وتاأْقد ْم    العملاجعل نفسي  ا ماً مهفا اًل حهى تنوط على اترك من نفسي اذا الهواؤم و  ولهذا
كـل واحـٍد مـنهم   مـعينجو مـن احلسـاب هـؤالء الـذين ذكـرهم النـيب عليـه الصـالة السـالم وقـد ورد أن  إذن

 ،  القيامةسبعني ألفا  ، الصح  أيضا  مما جيب اإلميان به مما يسون يوم 
 ،   انأيضا  نؤمن بامليز  ( :والميلا  : )  قاله
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 ( : الويءما يأعرف به و ْت أ )  والميلا 
 األمة ال اذا الميلا  حسي  أم معناي ؟ واخهلف 
  المعهللة ملى أنه معناي  فذاب

معنـــاه إقامــة العــدل ولـــيس مثــة شـــمء   القاارآ  فااايوأ  المياالا  المااذكار فاااي القاارآ  والاااات  المااذكار 
  ، حمسوس يُوزن به

 اف  ومعاٍن واألوصاف واملعا  ال ُتوزن ، بأن األعمال أوص:  كلي وعللاا
  اا ل جسام و  يم ن أ  تأاصف األوصاف والمعاني  منماالات  

 ، الوردفح شماا العقل وقدشمال على 
 ، 2 والح  فيه 1 وحديث صاحب البطاقةعلى أن هذا امليزان ميزان  حسم  والنصاش تدل

ــؤهات يــوٍم يف ريــٍح شــديدة َفَجــَرْت الــريح حــديا ابــن مســعود رلــم اهلل عنــه ملــا خـرج ذ وكـذلك مييــل  تسف 
إن : ) الصـالة والسـالم  عليـهمنها ألنه ليس كبري اجلسم وحني  فضحك منه بعض الصحابة فقـال النـيب 

 ، 3 (ساقيه يف امليزان أثقل من أُُحد 
 ،امليزان وزن حسم حقيقم  يفالوزن  أن واذا يدل على
 ؟ومعا  فسي  ُتوزن إن األعمال أوصاف  :وأما قالهم 

 ،على كل شمٍء قدير قد جيعل اهلل املعا  أجساما   اهللإن  : فنقال
ويُوقـ  بـني اجلنـة والنـار ويُقـال ، ويُؤتى به يـوم القيامـة علـى صـورة كـبش ،  املعا فهاهو املوت معىن  من 

:  اجلنــةويُقــال ألهــل ، ار فيُــذبح بــني اجلنــة والنــ، هــذا املــوت ، نعــم : فيقولــون ، وأهــل اجلنــة  النــارألهــل 
 ، 4 خلود  وال موت: وألهل النار ، خلود  وال موت 

مبجــرد مــا  ناار  األ لااةوال جيــوز أن  والمعاااني أجساااماً  األوصااافعلااى أ  يضعاال  فاااهلل عاال وجاال قااا رٌ 
العقـول فـاعلم أن النقــول فـوق عقلـك وال ميسـن أن تـأيت النصـوص مبـا محيلــه  حتـريتتتحـري فيـه العقـول إذا 

 ، أبدا  عقل ال

                                                

:      وقــــال (  529 – 6/  0) واحلــــاكم (  6955) وأ ـــد (  4311) وابــــن ماجــــة (  2639) حـــديا البااقــــة أخرجــــه الرتمـــذي  - 1
 ( .صحيح اإلسناد على شرط مسلم ) 

ويف احلـديا دليـل علـى أن ميـزان األعمـال لـه  : ) مث قـال ( وهـو كمـا قـاال : ) وقال الشيخ العالمة حمـدث العصـر حممـد ناصـر الـدين األلبـا  
ا تـوزن واهلل علـى كـل شـمء قـدير وذلـك مـن عقائـد أهـل السـنة واجلماعـة واألحاديـا كفتان مشـاهدتان وأن األعمـال وإن كانـت أعرالـا  فإهنـ

 . 035برقم (  263 – 262/  0) انظر سلسلة األحاديا الصحيحة ( متضافرة إن مل تسن متواترة 
 ،(  312 – 310/  4) وانظر جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ،  407شرح العقيدة الاحاوية ص   - 2
 ، (  922) أخرجه أ د  - 3
 ، (  302/  2) وانظر جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (  2849) ومسلم (  4453) أخرجه البخاري   - 4
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  فالصحيح أ  الميلا  حسي    معناي  مك 
 ما الذي يأات  أاا العمل أو صاحب العمل أو كهاب العمل ؟  ةم
 :اذا للعلماء ةالةة أقاال  في
    1 م  الذي يأات  العمل:  قيل – 1

الزلزلة ) { ا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شر} : بقوله تعا  :  ا  ء واسهدل

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من } : وبقوله تعا   ، ( 2 – 3

 . ( 13األنبياء ) { خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 
علـى  فتـانخفيكلمتـان حبيبتـان إ  الـر ن ثقيلتـان يف امليـزان : ) صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  النـيبوبقـول 
 ،(  امليزانثقيلتان يف : ) فقال  ، 2 (سبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم : اللسان 

  واذل نصاش واضحة في أ  الذي يأات  العمل 
 ،الذي أورده املعتزلة وردُّوا به النصوص  عليه ازش ال فيبقى

 ومعا  ف يف تأات  ؟  أوصافواا أ  األعمال 
 ى أن جيعلها أجساما  فُتوزن ، إن اهلل قادر  عل:  نقال

 ، أ  الذي يأات  صحا ف العمل: الثاني  القال – 2
 ،من األعمال  فيهاوأن هذه الصحائ  تثقل وخت  حبسب ما 

صـغرية فيهـا   بااقـةالذي مُيـدُّ لـه سـجل مـن املعاصـم مث يُـؤتى ،  لهذا بحديث صاحب البطاقة واسهدلاا
إنـك ال ُتظلـم مث :  فُيقـال السجالتتصنع هذه البااقة  ذه  وما: فيقول هذا الرجل ، كلمة اإلخالص 

 ،البااقة  فرتجحتثولع البااقة يف ك فَّة والسجالت يف ك فَّة 
  واذا يدل على أ  الذي يأات  الصحيفة صحيفة العمل 

  أ  الذي يأات  صاحب العمل : الثالث  القال – 3
ات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فال نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآي} : بقوله تعا   واسهدلاا

 ،( لصحائ  أعماهلم )  وال( ألعماهلم : ) ومل يقل { فال نقيم لهم } : قال ،  ( 121الكهف ) { 
 ،حبديا ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا   واسهدلاا

 يقاااوملبطاقااة     شااي أ  ا سااهد ل بحااديث اباان مسااعا  وحااديث صاااحب ا : قا اال قااال فااإكا
  األ لة الدالة من القرآ  والسنة على أ  الذي يأات  اا العمل 

                                                

 ، 408وشرح العقيدة الاحاوية ص (  310/  4) وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن أيب العز الاحاوي انظر جمموف الفتاوى  - 1
 ، (  2694) ومسلم (  6143) أخرجه البخاري  -  2
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املــوازين فتُــوزن  ــا أعمــال  فتُـْنَصــبُ ) : يف العقيــدة الواســاية قــال  صاارشح شاايخ ازسااالم اباان تيميااة وهلــذا
  ، واا الحش( العباد 
 :حديث البطاقة  ل ن

 ،اهلل عليه  فضلأن يتبنيَّ له إن هذا خاص  به وبأمثاله من أجل :  قد يأقال
 ،إنه ملا ُوزنت الصحيفة وثقلت حبسب العمل  : وقد يأقال

  للعمل  ي ا فإ  الات  حقيقًة 
 ، وأما حديث ابن مسعا  واآلية

يعجل ال نقيم هلم قيمة كما تقول فالن ليس لـه عنـدي : { فال نقيم لهم }  : ألن معىن فال تدل على كلي
  ،  اعتباروزن أي ال قيمة له وال

تـدل علـى قلـة  الفأراد النيب عليه الصالة والسالم أن خفة الوزن  حديث ابن مسعا  رضي اهلل عنه وأما
    وليم بذاك الصريحالعمل أو على خفته 

   1 أ  الهي تأات  اي األعمال اا العمل نفسه فالمعهمد
أل  األمام تهفاضال  ميلانااً أماة  ال الميلا  واحد تأات  به األعمال كلها أو أ  ل ال: يبقى بحث  ةم

 في الثااب أو أ  ل ل شخٍص ميلاناً ؟ 
 :اذا أيضاً أقاال للعلماء  في
  ل ل شخٍص ميلا  : من قال  فمنهم .1
  ل ل أمٍة ميلا  : من قال  ومنهم .8
   الميلا  واحد : من قال ومنهم .3

 :ملى األ لة   األ لة فيها  ولنرج 
 . ( 2األعراف ) { قلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق فمن ث} :  أو ً 

 .{ والوزن } : نه قال ال يدل على تعدد وال على إفراد أل:  الدليلواذا 
    الميلا ول ن اناك أ لة تذكر 

 . ( 13األنبياء ) { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة }  : قال
 ، الميلا  مفر ( يف امليزان كلمتان حبيبتان إ  الر ن ثقيلتان : ) حديا  ويف
 ، جم { ونضع الموازين } 

                                                

وقال بعض العلماء أنه يوزن اجلميع صاحب العمل والعمل وصحائ  العمل ألن النصوص وردت فيهم مجيعا  فال مـانع مـن القـول  ـا   -  1
 ،(  849 – 848/  2) كلها وهو ما رجحه الشيخ حافجل احلسمم ر ه اهلل تعا  يف معارج القبول 
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الضانم ( ةقيلها  في الميالا  : ) المرا  بالميلا  في قاله :  ونقالبما يقهضيه الضم  : فهل نقال 
 ؟م  الميلا  واحد وجأم  باعهبار الماتو   : نقال أو؟ 

 ، أن املوازين حبسب األمم ألن األمم تتفالل يف األعمال لي فالظاار
يف عنـــد النـــاس وهلـــذا حـــ  ، أن تســـون مـــوازين أعماهلـــا خمتلفـــة  تهفاضااال فاااي األعماااال لااالم كانااا ومكا  

 ،احملسوس 
مــوازين  العلــ هــذا ســبيل التقريــب ال علــى ســبيل التحديــد مــوازين الــذهب غــري مــوازين  :نقااال  ونحاان

 ، ليست كذلكالذهب حساسة جداًّ وتضبط ثاما  موازين اخلشب 
 ،أن املوازين متعددة لسن باعتبار األمم  ي يظهر والعلم عند اهللحال الذ كلعلى  
هـذه األمـة  عليهاا نماا كا  لهذل األمة وهلل الحمد ونحمد اهلل أ  جعلنا منها ونساأل اهلل أ    ولهذا

وأكثرهـا أجــرا  هـم زمنهــا مـن العصــر إ   زمنــا  تُـويف  سـبعني أمــة هـم أكرمهــا عنـد اهلل عــز وجـل وهــم أقلهـا 
 ،ويُؤتون أجرهم مرتني الغروب 
 ،أن يسون وزهنا كميزان اآلخرين الذين مدهتم أطول وأجرهم أقل  ميسنإذن ال 
 ،مث رجحان احلسنات  ،أن املوازين متعددة حبسب األمم  يظهر لي فالذي
 معنال أ  ترتف  ال  فشة أو أ  تنلل ؟  ال

 ،ارتفعت ( طاشت السجالت ) : وحديا البااقة  تنلل ةقل 
هـو الثقـل  فهـذاكسيفية الوزن يف الدنيا وأما بعضه يقول معناه إذا ارتفعـت    كيفيتهيسون الوزن   اذافعلى 
، 

 اهلل أن يـُثـَق َل موازيننا وموازينسم يوم القيامة ، نسألهذا خالف احملسوس  اذا غير صحيح
 ،اآلن يف باب السمعيات يف أثناء اإلميان باليوم اآلخر  حنن

****************** 
       الصراط ةم حاات المصاطفى  كذا – 113

                        ااااااااااااافااالو   هابااااااااااال اا لماااااااااان نااااااااااااناااااااااا اافياااااااااا                                                
  

 ،أي كذا اجزم بالصراط  ( :كذا الصراط : )  قاله
 صراطا  ،  ُيسمىملستقيم هو الاريق الواسع املستقيم ، الاريق الواسع ا :في األصل  والصراط
 ،ألن الناس يسلسونه بسرعة لسونه واسعا  ومستقيما   صراطاً  وسأمي
 .ما ُيسمى عندنا باخلط السريع واسع ومستقيم  ومنه
 .إذا ابتلعها بسرعة ، (  اللقمةزرط : )  وأصل كلي من قالهم: قال 

 .فال يأسمى الطريش صراطاً م  مكا كا  واسعاً مسهقيماً 
 . ( 2الفاتحة ) { اهدنا الصراط المستقيم } هدايته كان مستقيما  ربه كان الصراط الذي يسأل املرء   وهلذا
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 ، جسم  يُولع على جهنم :  الصراط
 ، إال املؤمنون يصعدهمن أرض احملشر إ  اجلنة وال  الم منا يصعد منه 

 ،يصعدون هذا الصراط  ينالذفقد سيقوا إ  جهنم وأُْلقوا فيها لسن املؤمنون هم  ال فارأما 
 :العلماء في اذا الصراط  واخهلف

 ماً عظيمة أو صراٌط ضي ش ؟ اا صراٌط واس  ي س  أ أأم   ال
 : قالين في اذل المسألة  على

 ،  أدق من الشعر وَأَحدُّ من السي  وأحرُّ من اجلمر :من قال  منهم - 0
 ،إن هذا ال ميسن العبور عليه :  قيل فلما

اهلل جعلـه  ــذه الصــفة  وانن أمــور اآلخـرة ال تُقــاس بـأمور الــدنيا وأن اهلل علـى كــل شـمٍء قــدير أ:  أجااباا
 ،باملساره  1ُحفَّت اجلنةملشقة العبور منه كمشقة الصراط يف الدنيا على النفوس ألن 

لسنها  كالسعدانبل إنه صراط  واسع فيه مزلة ومدحضة فهو واسع وعليه الشوك   :من قال  ومنهم - 2
 ، 2 ال يعلم عظمها إال اهلل سبحانه وتعا 

  كا  فها مخيٌف غاية الخاف   وأيا  
، كمـا ( سـل م  سـل ماللهـم : )  يامئاذٍ  كا  من  عاء الرسل وام الرسل عليهم الصاالة والساالم  ولهذا

 ، 3 يع ه الناس على َقْدر  أعماهلم يف الدنياصح ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
كاخليــل اجلــواد أو   يعــ  وماانهميعــ  كــالريح  وماانهممــن يعــ  كــال ق  وماانهمعــ  كلمــح البصــر مــن ي ماانهم
 ،يَُسْرَدْس يف النار  من ومنهممن يزح   ومنهمميشم  ومنهممن يع  كركاب اإلبل  ومنهماجلياد 
الصـراط  عبـوره علـى يسـونفاملتقدم للدين يف الـدنيا املنشـرح بـه صـدرا  املسـابق إليـه  حسب أعمالهم على

علـى نفسـه بفعـل املعاصـم رمبـا يُلقـى  واملسـرفبسرعة واملتباطمُء يف دينه يسون عبوره على الصراط بـبطء 
 ، خُيرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل اهلل ور ته مثيف جهنم ويَُاهَّر مبا يصيبه من العذاب 

صــراط  خاــر   ،عليــه علــى قــدر أعمــاهلم بأنــه يُولــع علــى جهــنم صــراط  ميــر النــاس  يضااب أ  ناا من مك 
 ،خمي  يدعو الرسل عليهم الصالة والسالم أن ُيَسل ُمهم اهلل تعا  منه 

 ،لدين اهلل يف الدنيا  تـََقب ل ه ممير الناس على هذا الصراط على قدر أعماهلم وهذا املرور حسب  : ةانياً 

                                                

 ،(  375/  4) إلسالم ابن تيمية جمموف فتاوى شيخ ا  -  1
 ،(  495/  6) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 2
 ، (  082) ومسلم (  773) أخرجه البخاري  - 3
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يصـلوا إ  اجلنـة فـإذا  أنالنـار مث خيـرج منهـا إ  من يُسـردس يف  ومنهممن يع  الصراط  من الناس : ةالثاً 
إ  النـــار فُتحـــت األبـــواب ليســـوءهم  وصـــلواوصــلوا إ  اجلنـــة مل جيـــدوها مفتوحـــة األبـــواب أهـــل النـــار إذا 

 ،العذاب والعياذ باهلل 
فَـُيقـــتص  الصــغريوإمنــا يُوقفـــون هنــاك علــى قناــرة وهـــم اجلســر  الضنااة   ت ااا  مفهاحاااة األبااااب ل اان
يُقـتص مـن بعضـهم لـبعض  القيامـةمن بعض اقتصاصا  غري االقتصـاص األول الـذي يف َعَرصـات   لبعضهم

 ،اقتصاصا  يزيل ما يف صدورهم من الغ ّل واحلقد 
 هـذااقتصاص  ُتؤخـذ بـه احلقـوق ورمبـا يبقـى يف النفـوس مـا يبقـى لسـن القيامة يف َعَرصات   االقتصاصألن 

ولـــيس يف  يعـــجلنقيـــة حـــ  يـــدخلوها ومـــا يف صـــدورهم مـــن غ ـــّل األخـــري اقتصـــاص للتاهـــري والتهـــذيب والت
 ،صدورهم غ ّل 

 ، اقتصاصنيبأن هناك قصاصني أو  وبهذا نضم  بين النصاش الاار ة
  أل  اناك اقهصاصين ا قهصاش 

  ، االقتصاص املقصود به التنقية والتاهري من الغ لّ  هذاما املقصود به أخذ احلقوق  األول في العرصا 
 أفال يحصل كلي بأخذ الحقاق ؟ : ال قا لق فإ 
 ال ،  : قلنا

 عليه ؟  قلبيلا أ  رجاًل اعهدى عليي في الدنيا ةم أخذ  حقي منه ال يلول ما في 
بوا  وار أنه ال يزول  احهماللسن  قد يلول وقد   يلول بعد عبور الصراط دخلوا  ونـُقُّوالسن إذا ُهذ 

 . ( 13الحجر ) { في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما } ، حال  كملاجلنة على أ
 ،يعجل جنزم حبوض املصافى :  (ةم حات المصطفى : )  قاله

  ، 1 هذا احلوض(  املاءجُمَْتَمُع : )  والحات
 ، لعلٍة تصريفية طاءاً قألب  الهاء لسن  المصهفىمأخوذ  من الَصْفَوة وأصله  والمصطفى

  محمٌد صلى اهلل عليه وسلم والمصطفى المرا  انا 
وإنهم عندنا لمن المصطفين } : كل الرسل قد اصافاهم اهلل قال تعا    مصطفين كلهموم  كا  الرسل  

 ، ل ن المرا  المصطفى انا محمٌد صلى اهلل عليه وسلم،  ( 13ص ) { األخيار 
 :بهذا الحات على الاجال الهالية  ن من
فاااي  وسااالمناااه ساااي ا  حااااٌت للرساااال صااالى اهلل علياااه وآلاااه نااا من باجاااا  ااااذا الحاااات وأ:  أو ً 

حاجٍة للمااء  منعرصا  القيامة يورب الناس منه أل  الناس في كلي الم ا  في غاية ما ي انا  
    فيوربا  منه

                                                

 ، (  466/  00) فتح الباري البن حجر   -  1
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 ن من بما ة اذا الحات من أين يأتي اذا الحات ؟  : ةانياً 
  ، عليه وسلم يف اجلنة اهلل  نبينا حممد  صلى ثر هنر  أعااه اهلل تعاو والس الحات يأتي من ال اةر اذا

َتر ُدُه األمَّة كلها وهو باٍق  وهلذايصب منه ميزابان ،  ( 1الكوثر ) { إنا أعطيناك الكوثر } : كما قال تعا  
 ،ألنه يصب عليه هذان امليزابان 

 كيف ماء اذا الحات ؟ :  ةالثاً 
 1 المساي را حاةناه أحلاى مان العسال وأناه أطياب مان أناه أشادف بياضااً مان اللابن وأ: في السانة  جاء

 ،فهو طيب  يف لونه طيب  يف مذاقه طيب  يف رائحته 
هذا احلوض الصايف  برؤيتهتعشقه والفم واألن  وهذه منافذ الوجه عني وأن  وفم ، العني تلتذ به  فالعني

حلى من العسل فما أحسن مبذاقه أ والفماألبيض أبيض من اللنب واألن  برائحته أطيب من ريح املسك 
 ، املنظرالاعم وما ألذ الشم أو الرائحة وما أحسن 

 ال يورب الناس منه ب أ كأف ه م ؟ :  رابعاً 
 ،يشربون منهم بآنية كيزان  ال

  أهنــا : ) وجــاء يف لفــجٍل آخــر،  2( أهنــا عــدد جنــوم الســماء : ) جــاء يف احلــديا الصــحيح  اآلنيااة واااذل
وَلَمعانـا   مجاال  أعم ؟ كنجوم السماء أعم ألهنا كنجوم السماء عددا  وكنجوم  أيهما،  3( كنجوم السماء 

 فآنيته إذن كثرية ال محصيها إال اهلل من محصم جنوم السماء ؟ 
السثـرية العـدد اجلميلـة  اآلنيـةَلَمعان نور يتألأل هذه اآلنية فعليه هذه كذلك الذي خلقها اهلل عز وجل   إال

 ،ماء املنظر آنيته كنجوم الس
 من ي ر  أ اذا الحات ؟ :  الخامم

 الم منا  بمحمٍد صلى اهلل عليه وسلم    ي ر  ألأ 
ــار ُثَثَّــُل هلــم   يــردهغــري املــؤمن ال يَــر ُدُه ال   كأهنــااملنــافق وال يــرده الســافر اخلــالص بــل أولئــك يــذهبون إ  الن
اهلل نـَـْروى اآلن نـَـْروى إذا  شـاءإن : ن يقولـو ، إذا رأوا هـذا السـراب  يركضـون إليهـاسراب فريدوهنـا ع اَاشـا  

يــردون هــذا احلــوض ويشــربون منــه أســأل اهلل أن يــرويجل  املؤمنــونوصــلوا إليهــا والعيــاذ بــاهلل أُْلُقــوا فيهــا لســن 
 ،املؤمنون من أمة حممد يشربون منه  يردهوإياكم منه هذا احلوض 

                                                

قــال والــذي نفــس حممــد بيــده  عــن أيب ذر قــال قلــت يــا رســول اهلل مــا آنيـة احلــوض) بلفـجل (  2311) هــذا احلــديا أخرجــه مســلم  -  1
آلنيتــه أكثــر مــن عــدد جنــوم الســماء وكواكبهــا أال يف الليلــة املظلمــة املصــحية آنيــة اجلنــة مــن شــرب منهــا مل يظمــأ آخــر مــا عليــه يشــخب فيــه 

ويف روايــة (  ميزابـان مـن اجلنـة مـن شـرب منـه مل يظمـأ عرلــه مثـل طولـه مـا بـني عمـان إ  أيلـة مـاؤه أشــد بيالـا مـن اللـنب وأحلـى مـن العسـل
 ( .وأطيب من ريح املسك ( : )  5877) أ د 

 ، (  2311) ومسلم (  6219) أخرجه البخاري  - 2
 ، (  2292) ومسلم (  6218) أخرجه البخاري  - 3
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 يظمأ أبداً ؟  أ  من شرب منه فلن يظمأ بعدل أبداً سبحا  اهلل  :  سا ساً 
    يظمأ  أبداً 
  انااكفهال   بعاد أ  يعباروا علاى الصاراط   أنهم يوربا  بعاد الصاراط : قد ور  في الحديث  ل ن

 تعارت ؟ 
 .أن من شرب منه شربة  واحدة فلن يظمأ بعده أبدا  :  قد ةب ألنه ،   

 يشـربونلنـار وهـم حـارة أو ألهنـم الصراط إما لظمٍأ يسري ليس فيـه مشـقة ألهنـم عـ وا ا بعدفيسون شر م 
ذا  ال عاشا  ،   منه تـََلذُّ

 ي ا  الحات ؟  أين
 ، 1 عرصا  القيامة وكذلي بعد العبار على الصراط في

القيامــة ألن النــاس ينــاهلم عاــش شــدة عظيمــة الشــمس تــدنو  عرصــاتهــو الــذي يســون يف  ل اان األااام
 ،إ  هذا  ومحتاجونمنهم مقدار ميل فيعاشون 

 ، اك أ  تأحرم الارو  على اذا الحاتمي فإياك
  األنصار وعدام الحات مكا صبروا على جار السلطا   والسالموقد وعد النبي عليه الصالة 

اهلل ،  2 (فاصـ وا حـ  تلقـو  علـى احلـوض  –أي اسـتئثارا  علـيسم  – أثـرةإنسم سرتون بعدي : ) فقال 
 ،، ( ح  تلقو  على احلوض  فاص وا)  : أك  وعد

مان النبااي صالى اهلل عليااه  الاعاادأ  يناال مثاال ااذا   الساالطا  وعلاى جااارل علاى فيأرجاى لمان صاابر 
  وسلم 

 : ألننا قد ككرنا قاعدة 
 3(    تهعلش بالوخص بعينه ول ن باصفه والضلا يةأ  األح ام الورعية ) 

 ،الشرعية واجلزائية ال تتعلق بالشخص بعينه ولسن بوصفه  األحسام
شــرعم أو جزائــم معلــق بالشــخص بعينــه ألنــه فــالن بــن فــالن ال ولسنــه بوصــ   حســمنــاك لــيس ه يعنااي
 ،وص   والعملبعمله 

حهااى يم اان أ   حمابــاةهــم مقتضـى عــدل اهلل عــز وجــل ألن اهلل لــيس بينــه وبــني أحـدهم  فهااذل القاعاادة
 ،أن محايب أحدا  لشخصه :  نقال

                                                

ية للشــيخ والتنبيهـات السـنية علـى العقيـدة الواسـا 339الرولـة النديـة شـرح العقيـدة الواسـاية للشـيخ زيـد بـن عبـدالعزيز آل فيـاض ص  - 1
 ، 235 – 234عبد العزيز بن ناصر الرشيد ص 
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خصه لقرابته مجل لصداقته إياي وما أشبه ذلك خيتص به لش حسما  رمبا أعام شخصا  معينا   مثالً نا أ
ال يعام أحدا  حسما  خاصا  ،  ( 1 – 3اإلخالص ) { لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد } لسن الرب 

 ، نسهطر  في اذل المسألة أنلشخصه أبدا  وامسحوا لنا 
رلـم اهلل  بـن نيـاربـردة  بل قد ورد التخصيص باحلسم الشرعم لعني الشـخص وهـو أبـو :قال قا ل  فإكا

مـن أجــل أن يأكـل هــو وأهـل بيتــه فــذبح  مبســرا  عنـه ملــا كـان يــوم عيـد األلــحى أحـب أن يــذبح ألـحيته 
جــاء وصــلى العيــد وخاــب النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم  فلمــاألــحيته قبــل الصــالة ، قبــل صــالة العيــد ، 

أبـو بـردة ،  1 (يف شـمء  ك  ُنُســـمـن ال فإمنـا حلـم  قدمـه ألهلـه ولـيس الصالةمن ذبح قبل : ) اخلابة وقال 
غـريه مـن الصــحابة صـرحاء مـا ســست وقـال أذبـح بــدهلا أو قـال ال يلـزمجل أن ألــحم  مثــلرلـم اهلل عنـه 

فقـال لـه  ،يا رسول اهلل إ  نسست قبل أن أصلم ، يعجل وأحببت أن آكل أنا وأهلـم : قال  ، العامهذا 
جمزئـة قـال يـا رسـول اهلل  غـريأي جمزئة أو غري جمزئـة ؟  : (حلٍم شاتك شاة : ) النيب عليه الصالة والسالم 

عــجل ؟ يعــجل أن أذحبهــا  زيءشــاتني أفتجــ مــنهــم أحــب إلينــا  –أنثــى مــن املعــز صــغرية  –إن عنـدنا عناقــا  
 ، 2 (نعم ولن جتزيء عن أحٍد بعدك : ) اآلن قال 

  تضليء عن أحٍد بعينه  الحديث يدل على أ  الح م خأص ص ألبي بر ة بعينه ألنها لن اذا
 ،  إن هذا ختصيص  يف احلسم الشرعم بعني الرجل:  بذلي بعض العلماء وقال فأخذ
عـن  جتـزيءأي بعـد حالـك يعـجل لـن ( بعـدك : ) املـراد بقولـه : وقـال  3 أبى كلي الحبر ابن تيمياة ل ن

مـا بعـد وفائـك وفـاء   عـىناملما تقول للرجل ما بعدك رجل  يـويف بـه بالعهـد مثل أحٍد حاله ليست كحالك 
 ،بالعهد ألنه وفاء  كامل وإال سيويف أحد  بعده يف الزمن 

  كاب مليه شيخ ازسالم اا الحش  وما
جاهال  مث قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنيب عليـه  الصالةأنه لو جاءنا رجل  مثل أيب بردة وذبح شاته قبل 

 ألنه جاهل ، ، نعم : دها قلنا صغرية أذحبها بع عناقعندي : الصالة والسالم 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد }  : أليم اهلل قد خص نبيه بخصا ص: قال قا ل  فإكا

 ؟  ( 12األحزاب ) { النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 
 ،بلى :  قلنا

أم ألنااه   عباادالمطلب  نبااول اان النبااي عليااه الصااالة والسااالم خأااص أل  اساامه محمااد باان عبااداهلل 
 رسال اهلل ؟ مك  خأص باصف أم بعين ؟ 

 ،لوال أنه رسول لسان رجال  من بجل هاشم  باصف خأص
                                                

 ، (  0961) ومسلم (  5226) أخرجه البخاري  -  1
 ،(  902) أخرجه البخاري  -  2
 ، 056وجواب أهل العلم واإلميان ص (  409/  20( )  027 – 026/  07) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 420 

بأعيـاهنم ولســن  باألشــخاصال خُتصـص  األح اام الواارعية والضلا ياةالقاعــدة أن  عنادنا اآل  فالقاعادة
 ،بأوصافهم 

إنسم ستلقون بعدي أثرة فاص وا : ) لألنصار  موالسالقول الرسول عليه الصالة  سهطرا  أوجبه واذا ا
 ،( ح  تلقو  على احلوض 

عليـه وآلـه  اهللعلـى النـيب صـلى  يأرجى من صبر على جار األ مة وأةارتهم أ  يار  الحااتإنـه  : فنقال
مــن يتصــ  بأوصــاف  ويقــولألننــا خنشــى أن يــأيت إنســان  ونحاان نقااال يأرجااى و  نقااال يأضاالموســلم 

عليه الصالة والسالم علَّـق احلسـم  الرسولح  ولو ص  فليس كاألنصار ولسن نقول إن األنصار ؟ يعجل 
 بالص  فرُيجى ملن ص  أن يسون كاألنصار ،

أحااات  القياماةالحات ال خاش بالرسال صلى اهلل عليه وسالم أم   ؟ يعناي اال ياجاد ياام  اذا
 أخرى ل ير الرسال عليه الصالة والسالم ؟ 

 :ال العلم في كلي أ اخهلف
  ، إنه ال حوض إال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :من قال  فمنهم .0
 ،الذي تواترت فيه األدلة  احلوضهو  ألنه
فيسـون التـابعون لـه أكثـر فيحتـاجون إ  مـاء  اخللـقرسالة الرسول عليه الصالة والسـالم عامـة لسـل  وأل 

 ،يُروي ظمأهم 
 ،حوض  بل لسل نيب   :بعض العلماء  وقال .2

 ،الرسول عليه الصالة والسالم  حوضاألك  واألعظم واألفضل واألكمل هو  ول ن
   1 بهبإسناٍ    بأس وقد جاء يف هذا حديا  رواه الرتمذي 

  القال اا الراجح أ  ل ل نبي  حاضاً  واذا
   وسلمالحات ال بير األعظم األمثل األكمل اا حات النبي صلى اهلل عليه آله  ول ن

 ،هلذا احلديا الذي أشرُت إليه  :  ً أو 
أن ينهــل مـــن  جــزاؤهأن هــذا مــن كمــال عــدل اهلل عــز وجــل فــإن مــن هنــل مــن شــرعه يف الــدنيا  : وةانياااً 

 ،أحواض األنبياء يوم القيامة 
 من أين تأسهمد اذل األحاات ل ير الرسال ؟  ل ن
 ،  ذكرنالسوثر كما أعلم أما حوض الرسول عليه الصالة والسالم فإنه يسون من ا اهلل
 الحات ال اا واس  أو ضيش ؟  اذا

                                                

 ،  0589برقم (  007/  4) وصححه العالمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الصحيحة (  2443) أخرجه الرتمذي  -  1
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وعرلـه شـهرا   شـهرا  إذا كـان طولـه  طاله شهر وعرضه شهٌر في ا  واساعاً يف احلديا الصحيح أن  جاء
 ،فهو واسع 

 كياف، ( طولـه شـهر وعرلـه شـهر : ) مـن قولـه  أخذ بعض العلماء من كلي أ  الحات مأاد وشر ل ن
 أخذوا أنه مأد وشر ؟ 

 ،شهر وعرله شهر  طولهألنه لو كان مربعا  لسان ما بني الزاويتني من الشهر أكثر إذا كان :  الااق
ال يتحقق هذا يف مجيـع جهاتـه  فإنه، ( طوله شهر وعرله شهر : ) فإذا قال النيب عليه الصالة والسالم 

 ،إال إذا كان ُمَدوَّرا  
ومْ  لاام  فهااذا علااى العااين والاارأس عليـه وســلم رســول اهلل صــلى اهلل مـرادهــذا  مكا كااا  وعلاى كاال حااال

احلجـرة طوهلـا أربعـة أذرف وعرلـها أربعـة أذرف مـع أهنـا : لسان العـرب أهنـم يقولـون  جرىفإنه  ي ن مرا ل
 ،فاهلل أعلم  مربعة

 هذا ما يتعلق باحلوض ،
 ،املراد بالشفا يعجل الر ْي ألن من شرب منه مرة  واحدة  ( :الوفا : )  قاله

****************** 
             كماااااااا ور    ير افهااااااااذا أ المايأااااااا عناااااااه – 112

                       لااااااام ياأااااااار   المةاالسااااااال ابااااااااس اىحاااااااان ومااااااان                                                 
   

 أي يُارد ، :  (يأذا  : )  قاله
 أي السافر ،  ( :المفهري : )  قاله
 :أي كما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم :  (كما ور  : )  قاله
فيقـول  (  أصـحايبرب ،  يـا: ) عنه السافرون ح  يُذاد عنه أناس  من أصحابه فُياَردون فيقول  يُذادُ أنه 
مـوت الرسـول عليـه الصـالة  بعدوهذا يف الذين ارتدوا على أدبارهم ،  1 إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: 

 والسالم ، 
 أي سلك ،  ( : ىومن نح)  : قاله
 أي طرقها ، :  (سبل السالمة : )  قاله

وأن هذا صراطي مستقيما } : كما قال اهلل تعا    الم لف السأبأل م  أ  سبيل الورد واحدة وجم 

 . ( 113األنعام ) { فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
 :  لاجهينجمعها 
 ،ألن الشعر ُيضاَُّر صاحبه إ  ما ال جيوز لرورة الشعر  :األول  الاجه
 : واي في النحا قال  1 صاحب مأْلح ة  األعراب قالكما 
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ـــــ ـــــل   ز  ـوجائ                 يف صـــــنعة الشـــــعر الصَّ
              2 يصـــرف الشـــاعر مـــا ال ينصـــرف أن                                          ،

، 
ال ينسسـر  ـا  بسلمـةيـك احلريـة يف انتقـاء السلمـات بـل ال بـد أن تـأيت الشعر بأنه َصـل   ال يعا فوص 
 البيت ،
بـــذلك ســـبل اخلـــريات وهـــم أنـــواف صـــلوات  أرادأنـــه مل يـــرد بالســـبل الشـــريعة أو امللـــة إمنـــا  :الثااااني  الاجاااه

َلة ُحْسن خلق   ،ذلك  وغريوزكوات وصيام وحج وبر وص 
 فهي بهذا ا عهبار ت ا  سأب اًل   

 ،  خرةاآلأي السبل اليت محصل  ا السالمة من العقوبات يف  ( :سبل السالمة  : ) قاله
 أي ال يرده أحد  عن الشرب ، ( :لم يأر  : )  قاله

****************** 
             فأ أاااال الطاعاااةامطيعااااً واْقااا ف ااان – 112

                        ةاوفاعاااااااااااار والااةااااااااااااات وال احالااااااااااا فاااااااااااي                                             
  

مايعــا  ألوامــر اهلل ومــن  كــنأي اتبــع ، واملــراد بقفــوهم اتبــاف آثــارهم ،   ( :ف اان مطيعاااً واْقاافأ : )  قالااه
  ذه األشياء بثبوهتا   َفَصد قأوامر اهلل التصديق مبا أخ  اهلل به ورسوله يعجل 

 ،  فاعلالسوثر على وزن  ( :ال اةر : )  قاله
 ،  ال ثرةو مأخوذ  من وه

 فيه للمبالغة ،  الواولسن ز يدت 
إنا }  :اهلل عز وجل يف قوله  ذكرهأُْعا َيُه النيب صلى اهلل عليه وسلم وليس لغريه من األنبياء وقد  والسوثر

 . ( 8 – 1الكوثر ) { أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر 
 ،كلمة السوثر   يفذلك مما تدل عليه املبالغة  لسثرته وكثرة خريه وبركته وغري كاةراً   وسأم ي  
اامشى  فاايعلينااا أ  نا من بااه   يضاب أ  ناا من أ  للنباي عليااه الصاالة والسااالم نهاراً  فيضاب الضناة يأس 
 ال اةر  

 ، الوترلد : وإن شئَت فقل ، الشفاعة من الش ْفع وهو لد الفرد  ( : 3 الوفاعة: )  قاله
 . ( 1 – 3الفجر ) { تر ، والليل إذا يسر والشفع والو} : قال اهلل تعا  

 ،ليشفعه بعد أن كان مفردا  ( إ  آخر شمء لم )  :في الل ة  والوفاعة
 ، ( التوسط للغري جبلب منفعٍة أو دفع مضرة : ) فإهنا  في ا صطالح وأما

                                                                                                                                       

هــ  506هو أبو حممد القاسم بن علم بن حممد احلريري صاحب املقامات وامللحة وشرحها ، كان إمامـا  يف النحـو واللغـة ، مـات سـنة  - 1
(  25/  3) ، انبـاه الـرواة للقفاـم (  57/  2) املختصر يف أخبـار البشـر للملـك أيب الفـداء (  23/  2) ، دول اإلسالم للذهيب 

، 
 له ،(  278ص ) شرح امللحة : ود يف البيت موج -  2
 وما بعدها ،526والرد على املناقيني ص (  831/  0) اقتضاء الصراط املستقيم    - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 424 

  الوفاعة الهاسط لل ير بضلب منفعٍة أو  ف  مضرة  اذل
توسط  يف جلب خري  هذاهلل عليه وسلم يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة شفاعة النيب صلى ا :األول  مثال
، 

 ردفـــع لـــر  هـــذاشـــفاعة النـــيب صـــلى اهلل عليـــه وســـلم فـــيمن دخـــل النـــار أن خُيـــرج منهـــا  :الثااااني  ومثاااال
 ،فالشفاعة إذن التوسط للغري جبلب منفعٍة أو دفع مضرة 

رٍب أو غرامااة و فعاا  عاان أنااي تاسااط  لنفسااي أي كاباا  لماان قضااى عليااي بحاابٍم أو ضاا فلااا
 فهل يأسمى شفاعة ؟  نفسي

 ،، ألنه ليس للغري والشفاعة ال تسون إال للغري   
  : م  الوفاعة تنقسم ملى أقسام ةم
 شرعية  .1
    1 وشركية .8

 :ما اجهم  فيها ةالةة شروط : اي  الورعية
 ،رلا اهلل عن الشافع :  األول
  ، رلا اهلل عن املشفوف له:  والثاني
 ،إذن اهلل بالشفاعة :  الثوالث
  ةالةة شروط  اذل

 : ليل كلي 
ال تنفعه  فإنهفمن شفع بغري إذن اهلل ،  ( 811البقرة ) { من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه } : تعا   قوله

 ،الشفاعة وليست شفاعة  شرعية 
  بد من مك  اهلل بالوفاعة رضال عن الموفاد له   

  . ( 82األنبياء ) { ال يشفعون إال لمن ارتضى و} : قوله تعا  :   ليله
 ،أي ملن رليه اهلل عز وجل 

وكم من ملك في السماوات ال تغني شفاعتهم شيئاً إال } : قوله تبارك وتعا  :  رضا اهلل عن الواف  و ليل

أذن له الرحمن  يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من} ،  ( 82النجم ) { من بعد أن يأذن هللا لمن يشاء هللا ويرضى 

 . ( 122طه ) { ورضي له قوال 
 ، شرعيةبد من الثالةة شروط له ا  الوفاعة  فال
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اآلهلــة بــالقرىب  هلــذهحيــا يتقربــون  واااي مااا يعهقاادل الموااركا  فااي آلهااههم: شااركية : الناااد الثاااني 
 ،وليست بنافعٍة هلم  أ  توف  لهمويدَّعون أهنم يريدون بذلك 

اآلهلـة  هلـذه  أيذن هلا إن كانت هذه األصنام ممن يسره اهلل وال ميسـن أن يـأذن هلـا ن يأأال ميسن  اهللألن 
اهلل فالذين يعبدون عيسى ليشـفع هلـم ال ميسـن أن يشـفع عيسـى هلـم ملـاذا  يرتضيهمإذا كان هؤالء ممن ال 

 ؟ 
ــه أن يشــفع حســب خــ ه عــز وجــل ال ميسنــه  ألن ــ أناهلل ال ميسن الــذين حيــا إن هــؤالء  بالشــفاعةذن أي

 ،املشفوف هلم ال يرلاهم اهلل عز وجل  هؤالءيعبدون عيسى ال يرلاهم اهلل ، عيسى يرلاه اهلل لسن 
  ، شركية ت ا فال يم ن أ  تهحقش الوفاعة واذل الوفاعة 

وإال ،  ( 12يونس ) { هؤالء شفعاؤنا عند هللا } : نقول إهنا شفاعة تـَنَـزُّال  مع هؤالء الذين يقولون  وحنن
 ،  هلميف احلقيقة شرك ألهنم يعبدون هذه األصنام ويدَّعون أهنا تشفع فهم 

 : الورعية تنقسم ملى أقسام وم  شئ  فقل ملى قسمين  الوفاعة
  عامة  .1
  وخاصة  .8

 :  للرسال صلى اهلل عليه وسلم فالخاصة
  بينهم  يأقضىواي الوفاعة العظمى في أال الماقف أ   .1
  الضنة  في أال الضنة أ  يدخلاا والوفاعة .8
  ةالثة أخص واي شفاعهه لعمه أبي طالب حهى خأفف عنه العذاب  وشفاعةٌ  .3

 ، خاصة بالرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ةالةة أنااد من الوفاعا  فهذل
  الوفاعة العظمى :  األولى
  الوفاعة في أال الضنة : والثانية 
 ،شفاعته يف عمه أيب طالب  وهم شفاعٌة أخص : والثالثة
يف الستـاب  ةمـيعظفهم أن الناس يوم القيامة يقفـون يف موقـٍ  عظـيم وأوصـاف :  الوفاعة العظمى أما

أال أحـد  يشـفع لنـا عنـد  : فيقولـونوالسنة معلومة لسثرٍي منسم فيلحقهم من الغـم والسـْرب مـا ال يايقـون 
ويعتـــذر مث إ  إبـــراهيم البشـــر ويعتـــذر مث إ  نـــوح  أبـــواهلل يرمحنـــا مـــن هـــذا املوقـــ  فيـــذهبون إ  آدم ألنـــه 

عيسـى وال يعتـذر لســن يعلـم أن للشـفاعة مــن هـو أو   ـا مــنهم إ   إ ويعتـذر مث إ  موسـى ويعتــذر مث 
وآلـه وسـلم فيـأتون إ  النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم فيـذهب إ  اهلل عـز وجــل  عليـهالرسـول صـلى اهلل 

فيشـفع إ   يعرفهاهلل عليه من احملامد ما مل يسن أن يشفع فُيؤذن له فيسجد حتت العرش ويفتح  ويستأذن
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شــفاعته ويــأيت جــل وعــال  اهللاهلل يف أن يقضــم بــني النــاس مــن أجــل أن يــرمحهم مــن هــذا املوقــ  فيقبــل 
 ،للقضاء بني أهل املوق  

  الوفاعة العظمى العامة ل ل الخلش  اذل
ألن هذا املقام محمده ،  ( 32اإلسراء ) {  عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} : يف قوله تعا   واي  اخلةٌ 

 ،اعتذروا فصار احلمد له صلى اهلل عليه وسلم يف هذا املقام العظيم  قبلهفيه كل الناس حيا أن األنبياء 
يريــدها اهلل عــز  لح مااةٍ وجاادوا أبااااب الضنااة م لقااة أن أهــل اجلنــة إذا عــ وا الصــراط  :الثانيااة  الواافاعة

يُراُد به زوال أثر ما كان يف قلو م  ق صاص  ن هناك فُيقتصُّ لبعضهم من بعض وجل من احلسمة أهنم يقفو 
يف دخـول اجلنـة بعـد أن يشـفع الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم يف أن  هلـمفيما بينهم فـإذا ُهـذبوا ونُقـوا أُذن 

 ،الثالثة مما خيتص بالرسول  فيدخلوهيُفتح باب اجلنة 
اهلل لـه  فـأذنمه أيب طالب فإنه شفع إ  اهلل أن خيف  عنـه وهم شفاعته يف ع :أخص من كلي  شفاعةٌ 

دماغـه وهـو أهـون  منهمـايف ذلك وُخف  عن أيب طالب فسان يف لحضاح من نـار وعليـه نَعـالن يغلـم 
 ، أهل النار عذابا  

 : الوفاعا  بالهدرة شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص مك 
 ،بينهم يشفع يف أهل املوق  عامة  أن يُقضى  العامة .0
 ،يشفع ألهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة  أخص منها والهي .2
 ، 1 أعلميشفع لعمه أيب طالب أن خُيف  اهلل عنه العذاب واهلل  أخص من كلي والثالثة .3

اهلل علياه  صالىكان  شفاعة الرساال صالى اهلل علياه وسالم لعماه أباي طالاب خاصاًة بالرساال   لماكا
 فإنه يأوف  ؟  كافر  رجل يذو  عن ازسالم واا  وسلم ؟ لماكا   نقال أنه لا وأجد اآل

لــه إال يف  املشـفوفأن الشـفاعة للمشـرك ال ثسـن ألن مـن شـروط الشـفاعة أن يرلـى اهلل عـن :  الضاااب
أبـو طالــب مــن النــار ال ،  خيــرجهـذه املســألة فقــط وهـذه املســألة ليســت شــفاعة  كاملـة ليســت شــفاعة أن 

 ،شفاعة أن خُيف  عنه 
 واألح اامألنناا قررناا أ  األح اام الوارعية   ذا عن ساا ر الوافاعا  اال لاه ح ماة لخروة ا وال

 مااانفهاال لهااذا     تأخصاااص لوااخص بعينااه منماااا تأخصااص للوااخص باصااافه أالضلا يااة   يم اان 
 ح مة ؟ 
للرسـول لسـن فاتـه  مصد قله على ما قدم من  اية الرسول عليه الصالة والسالم والذب عنه فهو  شسرا  

أن الرسول عليه الصـالة والسـالم  املألد وهو القبول واإلذعان وإال فهو مصدق يعلن هذا على شمء  واح
 ، يذعنل اهلل العافية مل يقبل ومل أصادق لسنه نس
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 ،ن يدخلوا اجلنة أ يف أهل اجلنة:  الثالثة
 عليه الصالة والسالم   بالرسالواذا ةبه  به السنة أيضاً خاش 

******************  
                            ىاصطفااااااااااااااااٌة للماابهااااااااااااااااة هاافإنااااااااااااااا – 182

                                         الافاااااااااااااامااااااااااااان كااااااااااااال أربااااااااااااااب  رلاك يااااااااااااا                                                           
                   

 عليه وآله وسلم اهللرسال اهلل صلى واا املراد باملصافى هنا مصافى  معـني  ( :المصطفى ) :  قاله
 ،وإال فهناك أُناس  ُمْصَاَفْون غري الرسول 

 فهو عام  أريد به اخلاص ،  انا رسال اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بالمصطفىل ن المرا  
 أي كغري الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،  ( :ك يرل : )  قاله
 احب ، أرباب مجع رب مبعىن ص ( :أرباب : )  قاله

****************** 
                عاااااااااالٍم كالرفْسااااااااال  واألبااااااااارار مااااااااان – 181

                                  األناااااااااااارالهااااااااااي خأصاااااااااا  بااااااااااذي  ساااااااااااى                                                                               
  

 ماء من البشر ، الرسل أعلم العل ( :كالرفْسل  : )  قاله
األكمل بقـدر املسـتااف  الوجهاألبرار مجع بَر وهو القائم حبق اهلل وحق العباد على  ( :واألبرار : )  قاله
 ، 

وااا األنـوار  بصـاحبأي بصاحب األنـوار يعـجل سـوى الشـفاعة الـيت ُخصـت  ( :بذي األناار : )  قاله
 ،اليت ذكرُت لسم اآلن  الثالثوار هم واليت ُخصت بصاحب األنمحمد صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 ألبي طالب ماكا بقي ؟  والوفاعةالوفاعة العظمى والوفاعة أل  يدخل أال الضنة الضنة 
 ،استحق النار أال يدخلها  من ويف، فيمن دخل النار أن خُيرج منها  الوفاعة بقي
ختـتص بالرســول  اليعــجل  ماةواااذل الواافاعة عافــيمن دخـل النـار أن خُيــرج منهـا  شاافاعهين الوافاعة يعـجل

دخـل النـار أن خُيـرج منهــا  فــيمنصـلى اهلل عليـه وسـلم كــل  يشـفع كـل مـن رلــيه اهلل شـفع لسـن بـإذن اهلل 
النار بسبائرهم لسن يأذن اهلل عز وجـل ملـن  يدخلونوهم أهل السبائر من هذه األمة ومن غري هذه األمة 

  ، شفع فيهله أن ي باملشفوفشاء من خلقه إكراما  له ور ة  
  : كان  الوفاعة في الحقيقة  ولهذا

 ،بقبول شفاعته  للواف  تهضمن مكراماً 
 علـيهمفيـأذن اهلل عـز وجـل ملـن شـاء مـن خلقـه مـن الرسـل  ،بإخراج مـن حمنتـه  الموفاد رحمةوتهضمن 

مـن النـار فيـه أن خيـرج  يشـفعواالصالة والسالم واألنبيـاء والعلمـاء الصـاحلني أن يشـفعوا فـيمن شـاء اهلل أن 
 ،من النار  خيرجونفيخرجون من النار بعد أن كانوا ُ ما  أي صاروا فحما  
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 ، 1 عةينسرون هذه الشفا الوفاعة ين راا المعهللة والخاارة واذل
ــار فإنــه ال خيــرج منهــا مــن دخلهــا فإنــه ال خيــرج منهــا ألنــه ال يــدخلها إال  دخــلمــن :  ألنهاام يقالااا  الن

 ، اذا رأي الخاارة والمعهللةاخللود يف النار  والسبرية توجب كبريةصاحب  
   أشد من المعهللة  والخاارة

 ،يرون أنه ال خيرج من النار وأنه كافر  أل  الخاارة
 ، فيهم شبٌه من المنافقين والمعهللة
 ،يف النار  خملد  مؤمن وال نقول كافر لسنه  :   نقال:  يقالا 
 :خروي المعهللة والخاارة على الضلاء األ فاتفش

 ،على أنه خالد  يف النار  يتفقونوهو اخللود يف النار كلهم 
 :واخهلفاا في الح م الدنياي 

 هو كافر حالل الدم حالل املال :  قالاا فالخاارة
 ،  ماءام وأماالهم واسهحلااولذلي قاتلاا المسلمين 

 والمرتااد فااي تعمهاام مرتاادو  عناادام الماا منينأل  والعجيــب أهنــم قــاتلوا املــؤمنني ومل يقــاتلوا الســافرين 
 ، أعظم من ال افر األصلي

 ،إقراره باجلزية  ميسن أل  ال افر األصلي
 ،ال ميسن إقراره باجلزية  والمرتد

ولـو كـان ب ْسـرا  ومـن عـقَّ والديـه  كافر يحل قهلهفمن زنا عندهم فإنه  املرتديننقاتل هؤالء  :فلهذا قالاا 
 ، ح لش قهلهك عندهم كبرية ومن اغتاب الناس وكان ذل قهلهح لش 

 ، من الناس أو واحد يف املائة ما بقم إال مخسة يف املائة الرأيوأخننا لا طبشقنا اذا 
معــدوم عنــد  هـذاهـذا النــوف مـن الشــفاعة وهـو الشــفاعة فــيمن دخـل النــار أن خيـرج منهــا  كاال حااال  علاى

 ،ألنه خالد  يف النار وال ميسن أن خيرج منها  المعهللة والخاارة
 :اخهلفاا في الح م الدنياي  ل ن

 حنن أهل العدل خنرجه من اإلسالم وال ندخله يف السفر  : قالاا فالمعهللة
 ،حنن أهل الصراحة خنرجه من اإلسالم وندخله يف السفر  : قالاا والخاارة
الذي  هو} ،  المنللة بين المنللهين اذل بدعة في  ين اهلل من رةإسالم وسط وكفر ،  هناكألنه ليس 

 .( ومنسم يف منزلة بني املنزلتني ) ومل يقل ،  ( 8التغابن ) { خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
 ،إما مؤمن وإما كافر  :صرحاء قالاا   أصرح  فالخاارة
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 ، باهللوالعياذ  ضاللوكال الاريقني 
 النار ،  منأن هذا الصن  من الناس ميسن أن ُيشفع فيه وخُيرج  ما عليه أال السنة فالصااب
 فاااي العقيااادة اهللااااذل أةبههاااا شااايخ ازساااالم ابااان تيمياااة رحماااه مـــن اســـتحق النـــار أن ال يـــدخلها  بقــم

يعـجل عصـاة مـن املـؤمنني  يـدخلهافـيمن اسـتحق النـار أال ول نني ملى اآل  لم أجد لها  لياًل   الااسطية
رمبــا ُيســتدل ياًل صااريحاً أجااد لهااا  لاا لاام 1هلــم فلــم يــدخلوها  عنــدهم كبــائر اســتحقوا النــار ولســن شــفع
ما من رجٍل مسلٍم ميوت ، فيقوم على جنازته أربعون رجال  ال : ) لذلك بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

لسـن هــذا يف الـدنيا وأنـا أريـد يف يـوم القيامـة يشـفع أحــد  يف ،  2 (شـفَّعهم اهلل فيـه  إاليشـركون بـاهلل شـيئا  
 ليس هناك جواب على هذه املسألة ، استحقوا النار قبل أن يدخلوها  قومٍ 

 :الوفاعة تنقسم ملى قسمين 
  شرعية  - 1
  شركية و  - 8
 : الورعية تنقسم ملى قسمين و 
  عامة  - 1
  وخاصة  - 8

 جلميع اخللق الصاحلني واخلاصة بالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  فالعامة
 : ةالةة أناادبالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  الخاصةو
  العظمى  الوفاعة - 1
  والوفاعة في أال الضنة أ  يدخلاا الضنة  - 8
   طالبوالوفاعة في عمه أبي  - 3
 :الوفاعة العامة ناعا   وأ 

    فيمن  خل النار أ  يأخرة منها : األولى
  فيمن اسهحقها أ    يدخلها :  والثانية

) { ما نعبدهم إال ليقربونذا إلذى هللا } : قالوا  حياالوفاعة الوركية اي ما ا شعال الموركا  في آلهههم 

أن يرلى اهلل عن الشافع وعن املشفوف  الشفاعةألن من شرط  ليس  مقبالةوهذه الشفاعة ،  ( 3الزمر 
 ،له 

  بورطين  م مك   يم نه مكنه تعالى بالوفاعة 

                                                

 ، 37،  36العقيدة الواساية ص  -  1
 ، (  220) أخرجه مسلم  -  2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 431 

 :مك  ةالةة  فالوروط
  رضال عن الواف   .1
  ورضال عن الموفاد له  .8
   وفاعة ومكنه بال .3
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 األسئلة
 بالنسبة للعاصم املؤمن هل يأخذ كتابه بيمينه أو بالشمال ؟ :  الس ال
 يأخذه بيمينه ،:  الضااب
 يعجل يُعذَّب يف النار مث خيرج منها ؟ :  الس ال
 نعم ، :  الضااب
 أال يقال إن مبعا النيب صلى اهلل عليه وسلم من العالمات العشر ؟ :  الس ال
 ذكرها املؤل  ،  اليتليس من العالمات القريبة ، ألن العالمات القريبة السبار هم  ال ،:  الضااب
 ألهنا متوالية ؟ :  الس ال
 ألهنا متوالية وألهنا قريبة من النار ، :  الضااب
 عالمة النار اليت خترج يف اليمن وتضمء هلا أعناق اإلبل ببصرى ؟ :  الس ال
اإلبــل ببصــرى ،  أعنــاقيف املدينــة وكمــا قــال الرســول ألــاءت هلــا ال ، خرجــت هــذه يف احلــرة :  الضااااب

 قصتها مشهورة ذكرها صاحب البداية والنهاية وغريه ،
هـو الـدجال  صـيادأقسـم عمـر بـن اخلاـاب رلـم اهلل عنـه للنـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم أن ابـن :  السا ال

 الدجال ؟  أنهأن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا أقره فدل على :  والعلماء قالاا
ــل ومــوَّه وكــذَّب وهلــذا ذكــر :  الضااااب مــن عالماتــه أنــه ال  الرســولهــذا الــدجال قــد يُــراد بــه كــل مــن دجَّ

 يدخل املدينة وال مسة ، ابن صياد دخل املدينة ومسة ،
 لسن النيب عليه الصالة والسالم شكَّ فيه ؟ :  الس ال
إن يسنـه : ) قـال  فلهـذامنـا حنـن اآلن أنـه لـيس هـو ذكر أنه ال يـدخل عل لسن شكَّ فيه مث ملا:  الضااب

 ، 1 (فلن ُتَسلََّط عليه وإن مل يسن فال خري لك يف قتله 
 ؟  2 (من نوقش احلساب ُعذب : ) ما معىن قوله صلى اهلل عليه وسلم :  الس ال
وَيهلك كي  يُعذب  أنمعناه أن اإلنسان إذا أراد اهلل عز وجل أن يناقشه يف احلساب فال بد :  الضااب

أعمالـــك تســـتوعبها لـــو  كـــلذلـــك ؟ لـــو حاســـبك اهلل علـــى نعمـــٍة مـــن نعمـــه الســـتوعبت مجيـــع أعمالـــك  
هــذه  األعمـال تضــمحل وراء مجيــعحاسـبك اهلل علــى الـنـََّفْس الــذي هــو سـهل ســهل  صـعب لوجــدت أن 

 النعمة ولسن اهلل عز وجل يعفو ويصفح ،
السفـار بسـمة السفـر  وتسـمد تسـم املـؤمنني بسـمة اإلميـان لو قلنا أن الدابة الـيت ختـرج مـن أجيـا:  الس ال

 فهذا دليل على أن السفار سيدخلون مسة ؟ 

                                                

 ، (  2930) ومسلم (  0298) أخرجه البخاري  -  1
 ، (  2876) ومسلم (  6070) أخرجه البخاري  -  2
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 ال هم ال تبدأ يف مسة فقط ، خترج إ  األرض كلها ، :  الضااب
(  22القصص ) { كل شيء هالك إال وجهه } : يف قوله تعا   –هنا  ا سهثناءإن :  بعض العلماء قال

1
 

 ،هؤالء ال ميوتون  فإن ا لدا  في الضنة والحارالمال  ة وال -
 ،  2 يأسهثنى فقط الا لدا  والحار   والمال  ة يماتا  : وبعضهم قال

ال ميوتـون  قاعـا  أن كل أحٍد ميوت إال ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى هذا األصل ، الو لـدان  واألصل
 يف اجلنة وكذلك احلور ، 

 الفارس والاروم اآلخـرومـن  العاربالد نوح عليه السالم نسل من أحـدهم أو : هناك أثر يقول :  الس ال
 ؟ صحيح األثرمن أهل الصني فهل هذا  يأجاة ومأجاةوأن  أال الصينومن الثالا 
 ومشــتهرلســن لــيس هنــاك حــديا  عــن الرســول صــحيح لســن ذكــروه  ككاارل الم رخااا هــذا :  الضااااب
 عندهم ،
يسـتحقون النـار ،  أهلـهه وسـلم أن الشـهيد يشـفع يف سـبعني مـن بلغنا عـن النـيب صـلى اهلل عليـ:  الس ال

 ؟……… أما يدخل هذا احلديا 
 حرروه ، : على كل حال نقول :  الضااب

عــن حــديا عائشــة الــذي يف صــحيح البخــاري الــذي فيــه إرلــاف ســامل مــو   :ساائل الواايخ رحمااه اهلل 
 ؟  3حذيفة وهو كبري 

خيتص بالشخص لعينه وإمنـا  شرعم ذكرنا أنه ال يوجد حسم  هذا أشسل عليه يف القاعدة اليت:  ضاابال
 خيتص به لوصفه ، 

تبناه وملا أبال اهلل التبجل بقم هذا املو  يف البيت يدخل وخيـرج  ملاقصة سامل مو  أيب حذيفة  أور  علينا
 4 (عليـه أرلعيه حترمم : ) وخروجه فسألوا النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال  دخولهفشق عليه 

، 
 أن هذا خاص  لسامل مو  أيب حذيفة ،  وجه ازش ال

 : الضااب عن اذا الحديث 
 ،  5 واذا مذاب الظااريةالتسليم بأن رلاف السبري مؤثر كرلاف الصغري :  أوال  

 ،إن إرلاف السبري مؤثر كإرلاف الصغري :  يقالا  الظاارية
                                                

 ،(  581/  0) بيان تلبيس اجلهمية  -  1
 ،(  212/  03( )  350 – 351/  00( )  260/  4( )  428،  25/  2) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  2
 ، (  0453) ومسلم (  4811) أخرجه البخاري  -  3
 ( . 0453) أخرجه مسلم  -  4
 ،(  202 – 212/   01) احمللى البن حزم   -  5
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 . ( 83النساء ) {  وأمهاتكم الالتي أرضعنكم} : قوله تعا   لعمام
 ،سامل مو  أيب حذيفة  ولحديث

امرأة  من شخص أن يـرتدد عليهـا أو ال يـرتدد أن  أرادتأن الرلعة الواحدة حمرمة وعلى هذا  ويرو  أيضاً 
 ،حليبها ويسون ولدا  هلا  منيسون ولدا  هلا تعايه فنجاال  

امرأة  أن حتج أو أن تسافر وليس هلا حمرم  أرادتفإذا  واذا يفر ة عنا كثيراً في ضيش المحرم في السفر
ة  مـن حليـٍب مـن ثـديها تصـب لـه فنجـاال  ـوإذا عنـدها َد لَّـ،  تفضـلتعـال : ختتار واحد من الشـارف تقـول 

 ،خذ تذكرة يل ولك  أن نذهب هيا : هلا وقال ولدا  واحدا  وإذا شربه صار 
 ،هذا رأيهم  كل حال  على

 .{ الالتي أرضعنكم وأمهاتكم } :  واسهدلاا بالعمام
 ، أصح األحا يثسامل وهو من  أيضا بحديث واسهدلاا

 : الضمهار فأجاباا عنه بأحد أجابٍة ةالةة  أما
 ال باعتبار كل فرٍد منهم ،  العماموأقال بالضمهار يعني باعهبار 

  ، 1 والمنساخ يبطل ح مهإن هذا منسوخ :  من قال منهم
  ، 2   أيب حذيفةإنه خاص  لسامل مو :  من قال ومنهم
 ،إنه ليس مبنسوخ وال خاص :  من قال ومنهم

   3 ال بير يأح رم مرضادوأنه مكا وأجد  حاٌل كحال سالم فإ  
 ني ؟ بما اي الحال ؟ ال اي مطلش الحاجة أو الحاجة الهي تنبني على اله ل ن
 ؟  لماكابالثا  صار العمل  ذا القول مستحيال   قلنا مكا
 ، الهبني اآل    يم ن ألنه

ال ميسـن أن تســون مـؤثرة إال إذا كانــت  وخروجـهإن لــرورة دخـول اإلنســان علـى هـذا البيــت :  فاإكا قيال
 ، سابق مبنية  على تـَنَب  
    يم ن أ  يأعمل بهذا الحديث  أنهفهذا يعني 

                                                

 6) ونيـل األوطـار للشـوكا  (  303 – 302/  2) وسـبل السـالم للصـنعا  (  082/  2) وهو قـول الزيلعـم يف تبيـني احلقـائق  -    1
 /370 – 376  )، 

 4) شـرح املوطـأ والبـاجم يف املنتقـى (  559/  0) واجلصاص يف أحسام القـرآن (  445/  5) وهو قول البهويت يف كشاف القناف  -  2
 63،  61 – 59،  44،  40 – 39/  34) وجمموف فتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة (  382/  0) والسبسم يف الفتاوى (  054/ 
 ،(  036 – 035/  7) وطرح التثريب للعراقم (  062/  3) والفتاوى الس ى ( 

(  552/  5) وزاد املعــاد البــن القــيم (  265 – 264/  4) وإعــالم املــوقعني البــن القــيم 451خمتصــر فتــاوى ابــن تيميــة ص   -   3
) والتمهيـد البـن عبـدال  (  641/  4) وإكمـال املعلـم بفوائـد مسـلم للقالـم عيـاض (  284/  01) وشرح النـووي علـى صـحيح مسـلم 

 ، (  247 – 245/  22) واملوسوعة الفقهية (  261 – 256/  8
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   1ومرًة قال بمطلش الحاجة   ازسالم رحمه اهلل مرًة قال بهذا  وشيخ
 :األول  نقال القال ونحن
هـذا مقبـول ألن هـذا هـو الـذي ينابـق ثامـا    خالاهقاله بهذا أ  خاش بمان تاأباأن اي  ةام اْحهايج  ملاى أي 

 ،على القصة 
  مطلش الحاجة ففيه نظر  وأما
 وااذا تحاذير(  النسـاءإيـاكم والـدخول علـى : ) أن النيب صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم قـال  :النظر  ووجه
وهذا يتسـرر دخولـه  –وما أشبه ذلك  وعمهيعجل قريب الزوج كأخيه  –أرأيت احلمو يا رسول اهلل : قالوا 

يعجل احذروا منه أكثر من غريه ف رُّوا منه كمـا :  2 ( املوتاحلمو : ) خصوصا  األخ يتسرر دخوله ، فقال 
لصــالة مبيحـة  لإلرلــاف احملــرم لسانـت هــذه حاجــة ولقـال النــيب عليــه ا احلاجــةتفـرون مــن املــوت لـو كانــت 

ــه : ) ترلــعه فتحــرم عليــه كمــا قــال المــرأة أيب حذيفــة  احلمــو: والســالم  فلمــا مل ، ( أرلــعيه حترمــم علي
  ي ةر   عألم أنه   ي ةر يعني مطلش الحاجة الرسول عليه الصالة والسالم إ  هذا احلل  يعدل

اإلرلـاف وإذا مل  جيـوزئـٍذ أنه إذا ُوجدت حاجـة سـببها التبـجل فحين:  فنحن م  الويخ في الهعليل األول
 ،يوجد فإنه ال جيوز اإلرلاف 

 ،ليس ممسنا   اآلنفيسون العمل  ذا احلديا  وعلى اذا
 ،ال بد من أن يسون اإلرلاف يف وقته :    نقالوي ا  اآل
 هل يسون هناك خصوصية شخصية ؟  الهقديروعلى اذا 

 لمرأة ويحرم عليها      بأس ترضعه ا :   ألنه لا وأجد أحد مثل سالم لقلنا  

                                                

 ،(  61 – 50 – 42 – 35/  34) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  056جواب أهل العلم واإلميان ص  -     1
 ، (  2072) ومسلم (  4934) أخرجه البخاري  -  2   
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 فصل
 في ال الم على الضنة والنار

   انهقل الم لف رحمه اهلل ملى النهاية نهاية البور ةم
معناهــا يقولــون يف  يفهمــونولســنهم ال  المناساابة أو  أ  أنبااه ملااى كلمااٍة يقالهااا كثيااٌر ماان الناااس وبهااذل

 ، (مثاال األخير  لىمةم نأقل ) أو ( ملى مثاال األخير  ةم  أفن) امليت إذا مات 
فإ  المثاى األخير ااا الضناة  البعاألن مضموهنا إنسار  كفراً وهذه السلمة لو أخذنا مبدلوهلا لسانت 

  أو النار 
وأن    بعااثأنــه  هــذافمضــمون (  انهقاال ملااى مثاااال األخياار) : قيــل هلــذا الرجــل إذا مــات أو ُدفــن  فــإذا

 ،األمر انتهى 
 ،يفسرون يف املعا   واليأخذون العبارات تقليدا   ا  المعنى في الااق كثيراً من الناس   يفهم  ل ن

أن هـذا (  أساألي اللطاف فياه ول نياللهم مني   أسألي ر  القضاء ) علينا يف قول بعضهم  كما مر
 منسر ، اعزم السؤال فإن اهلل ال مسره له ، 

 ،خري حقيقة  بعد ما محصل بعرصات القيامة يؤول الناس إ  املثوى األ:  أقال
 :ككرل الم لف في قاله  ماواا 

****************** 
              ة اناااااااااا  اٍ  وكااااااااال جامنسااااااااا وكااااااااال  – 188

اااااااااااااااااااة                                       جننعااااااااااااااايم  ار نااااااااااااااااٍر أو  فاااااااااااااااي                                                                 
  

 يعجل من بجل آدم ، :  ( كل منسا : )  قاله
نشة : )  قاله  ، يعجل من اجلن ( : وكل ج 

   (  عالٌم غيبي مسههرو  عن األعين: ) والضن 
 ، يهصارو  بو ل حياانا  يبدو  أحياناً وقد وقد
النيب صلى اهلل عليـه وسـلم يف شـسل حيـة فـإن شـاباًّ مـن  عهديف فراش األنصاري يف  تو ل الضنيكما 

مـا شـأنك ملـاذا : فقـال هلـا ، فلما جاء إ  بيته وجد زوجته عنـد البـاب  بُعرسيا عهٍد األنصار كان حد
 مثادخـل ، فـدخل فـإذا حيـة  ماويـة علـى فراشـه فأخـذا الـرُّمح فوخزهـا فماتـت  : ؟ قالت البابأنت  عند 

قتلهـا فقتلـه جنيـة ف كانـتمات هو يف احلال فما يُدرى أيهما أسرف موتا  الرجل أم احلية ؟ ألن هذه احليـة  
يف البيوت ح  محر ج عليها ثالثـا   تسونمث هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قتل احليات اليت ،  1 أهلها

حــرَّج عليهــا ثالثــا  وعــادت قتلهــا ألهنــا إن كانــت  فــإذاأنــت  مــجل يف حــرج أخرجــم : يعــجل خياطبهــا ويقــول 

                                                

 ، (  2236) أخرجه مسلم  -  1
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جنية فهم ال تفهم سوف تأيت وتُقتل وال لرر  دمها وإن كانت غري أهدرتجنية فلن تأتيه وإن أتته فقد 
 ،يف قتلها 

ذلـك مث إن  حنـووقـد يبـدون أحيانـا  يف صـور حيـوان أو ،  الضن ام عالم غيباي مساههٌر عان األعاين مك 
 ،نار  منهذا العامل أصلهم من النار ألن أباهم الشياان إبليس وقد خلقه اهلل 

 ، السافرون وفيهماملسلمون  وفيهمذلك دون  وفيهمالصاحلون  فيهم ةم م  اذا العالم
 ، وم  كا  أصلهم مبليم كافراً 

 العابد ، فيهمطالب العلم  فيهمالصاحل  فيهماملسلم  ل ن فيهم
 ،ثالا هلما  واليعجل هذا مآهلم إما النار وإما اجلنة  ( :في  ار نار أو نعيم جنة : )  قاله
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن واإلنس في } : قوله تعا  :  (في  ار ناٍر  ) :األول  و ليل

 . ( 32األعراف ) { النار 
 ،وأمم  من اإلنس  اجلنيف أن النار يدخلها أمم  من  واذا نٌص صريح

   1 محل مجماٍد من العلماء أ  كافر الضني في النار ك افر ازنسي واا
المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا  وأنا منا} : قوله تعا  يف سورة اجلن  :لهذا  ويدل

 ،  آخر  ليل،  ( 11 – 11الجن ) { ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 
   2 ال افر من الضن في النار بالنص وازجماد و  خالف في كليأن  عجيب
 من الضن ال اا في الضنة ؟  الم منل ن 
 :اذا خالف بين العلماء  في
     بــذلكوكفــى ، ولســن ينجــو مــن النــار ، إن املــؤمن مــن اجلــن ال يــدخل اجلنــة  :ماان قااال  همفماان - 1
 ، 3 راحة

ومل  ،{ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا } : قالوا ، { وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون } :  ألنهم قالاا
أي حترواُّ : { تحروا رشدا }  ءهؤال:  قالوا، { وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا } ، يدخلوا جزاءا  هلم 

 ، أما في اآلخرة فس هاا الدنياسلوكا  طيبا  ومعاملة  حسنة وهذا يف 
 ، 4 بل إن مؤمنهم يف اجلنة كمؤمن اإلنس :بعض العلماء  وقال - 8

) { فبأي آالء ربكما تكذبان } : فإن اهلل تعا  خياطب فيها اجلن واإلنس  الر نبسورة  :واسهدلاا لذلي 

يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا } : ويقول ،  ( 13لرحمن ا

                                                

 ، (  0119/  2) والنبوات (  317 – 316/  00) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  1
 ،  363ر ن وأولياء الشياان ص الفرقان بني أولياء ال  -  2
 ، (  234/  4) وهو قول أيب حنيفة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموف الفتاوى  -  3
 ،(  317 – 316/  00) وهو قول مجهور العلماء كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموف الفتاوى  -  4
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ال تنفذون إال بسلطان ، فبأي آالء ربكما تكذبان ، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران ، فبأي آالء 

ي آالء ربكما تكذبان ، فيومئذ ال يسأل عن ذنبه ربكما تكذبان ، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ، فبأ

إنس وال جان ، فبأي آالء ربكما تكذبان ، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام ، فبأي آالء 

، ولمن خاف مقام ربه جنتان ، فبأي آالء } ، كل هذا للجن واإلنس ،   ( 18 – 33الرحمن ) { ربكما تكذبان 

فبأي } ، هذا ملن ؟ للجن واإلنس السياق واحد واخلااب واحد ، (  13 – 12الرحمن ) { ربكما تكذبان 

فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن } : إ  أن قال ، (  12 – 13الرحمن ) { آالء ربكما تكذبان ، ذواتا أفنان 

، { ان وال ج} ، على اإلنس  فيفسدوهن، { لم يطمثهن } فـ ،  ( 12الرحمن ) { إنس قبلهم وال جان 
فيهن خيرات حسان ، فبأي آالء ربكما تكذبان ، } : قال ، فيفسدوهن على اجلن وهذا يف اجلنتيني األخريني 

حور مقصورات في الخيام ، فبأي آالء ربكما تكذبان ، لم يطمثهن إنس قبلهم وال جان ، فبأي آالء ربكما تكذبان 

 . ( 31 – 32الرحمن ) { 
    المسلم من الضن يدخل الضنة اا الصحيح المقطاد به أ واذا

 ،اهلل وعدل اهلل عز وجل  حسمة واذا اا مقهضى
 ؟ نرى ،  1 هل أُرسل من اجلن رسول يبقى النظر ول ن
 ،  2 ال:  قيل - 1

وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في األرض فينظروا كيف } : لقوله تعا  

 . ( 122يوسف ) { ين من قبلهم كان عاقبة الذ
 ،بل منهم رسول :  وقيل - 8

فهو خياطب اجلن ،  ( 132األنعام ) { يا معشر الجن واإلنس ألم يأتكم رسل منكم } : لقول اهلل تعا  
 ،من اجلن  وجناًّ إنسا  من اإلنس ، { ألم يأتكم رسل منكم } : واإلنس ويقول 

فإن الذكور من اجلن ُيسمون ،  { رجاال نوحي إليهم من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إال} :  وأما قاله
اجلن فيهم رجال ،  ( 2الجن ) { وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن } : رجاال  قال اهلل تعا  

 ،كما يف هذه اآلية السرمية 
 ، {وحي إليهم من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إال رجاال ن} : بقوله  يهم ا سهد ل فالوعلى اذا 

 ،أن من اجلن رسل ، { يا معشر الجن واإلنس ألم يأتكم رسل منكم } : ويسون ظاهر قوله 
  ماض  الخالف بين العلماء  واذا
 ،إنه ليس من اجلن رسل :  قالاا والذين

 : { يا معشر الجن واإلنس ألم يأتكم رسل منكم } :  أجاباا عن قاله
 ،عتبار اجملموف ال باعتبار اجلميع إن اخلااب با:  قال

                                                

 ،(  234 – 233/  4) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  1
والفرقــان بــني أوليــاء الــر ن وأوليــاء (  317/  00) وهــو قــول مجهــور العلمــاء كمــا قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  جممــوف الفتــاوى  -  2

 ،  363الشياان ص 
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واللؤلؤ واملرجان ال ،  ( 88الرحمن ) { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } : يف البحرين  تعالىفها كقاله 
 ، على ما اا الموهاراملاحل  منخيرجان إال 

 ،أن حسمة اهلل تأىب ذلك :  قالاا
وأبوهم إبليس سيد املتس ين وقائد السافرين النار  منالرسالة تشري  وتسرمي وتعظيم واجلن أصلهم  أل 

} : بالرسالة وإمنا يتلقون التعاليم مما جاء من البشر كما قال تعا   هؤالءأن يُسرم  فليم من الح مة

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ، 

سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، يا قالوا يا قومنا إنا 

 . ( 31 – 82األحقاف ) { قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 
 ،ليس منهم رسل لسن منهم نُُذر : عن اجلن  فقالوا

فيتلقى هؤالء النًُّذر مما جاءت به الرسل ،  ( 88الرحمن ) { منذرين  ولوا قومهم} : كما قال تعا  
 ،ون به قومهم نذر وي

وتكااتهم   كصاالتناعلى كلي ال ما يأ مر به الضان ااا ماا يأا مر باه ازنام يعناي اال صاالتهم   وينبني
 ؟كلكاتنا وصيامهم كصيامنا وحضهم كحضنا 

 :اذا أيضاً خالف بين العلماء  في
أن يسـون  وجـبإذا كان تلقيهم ملا يقومون به من الشرائع مما جاءت به اإلنس :  قالمن  فمنهم  - 1

خاصـا  بـاجلن بـل جنـد أن األحسـام واحـدة  اإلنس فصال  مثل ما جاء إ  اإلنس ألننا ال نرى فيما جاء به 
 ،به اجلن وال فرق  أُمرفيسون ما أُمر به اإلنس هو ما هذا وعلى 

اإلنـس يف احلــد  بــهإهنمـا يفرتقــان فلـيس مـا أُمــر بـه اجلــن مسـاويا  ملــا أُمـر  بــل:  بعااض العلمااء وقاال - 8
 ،واحلقيقة 

 ،باختالف أحواهلم  أحسامهموإذا كان اإلنس ختتل   أل  جنم الضن ليم كضنم ازنم
ــه ومــن ال  احلــج ال حــج عليــه فســذلك اجلــجل ال  يســتايعفــاملريض يصــلم قاعــدا  مــثال  والفقــري ال زكــاة علي

 ، مبا يناسب حاله يُسل  إال
وما أشبهها ،  ( 822البقرة ) { ال يكلف هللا نفسا إال وسعها } : مثل  على كلي الدالةوت ا  العماما  

 ،يف شرائع اإلنس  تسليفهمتقيد عموم 
 : قال  ما كاب مليه شيخ ازسالم ابن تيمية رحمه اهلل واذا

ألن حسمــة اهلل تعاــم   هساااووا فااي اله لياافأ  ييقتضــم  الحااد والحقيقااةيف  اإلنــسإن اخــتالفهم عــن 
 ، 1يناسبه ح  يف البشر  ماكل مسلٍ  

 ، م لفا  في الضملةبأن اجلن نقر حنن  كل حال  وعلى

                                                

 ،(  437 – 233/  4) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  1
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 ،يدخل اجلنة أيضا   م منهميدخل النار وأن  كافراموأن 
  أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد ت ا  األ لة مه افئة 

 ،من البشر أن الرسل : كا  الراجح   وم 
 ، فهذا محل تا ا قففالشرعية  األح املإلنس يف  مساوو هل هم  وأما
  نظرنا ملى عمام األ لة  م 
 ،هم مساوون لإلنس :  قلنا
  نظرنا ملى الح مة في الهوري  وأ  الورد يخهلف باخهالف الم لف  وم 
 ،أن يسون له شرف  خاص   م وهذا الشرف اخلاص  م  بدال :  قلنا
  كنا   نضدل في ال هاب و  في السنة  وم 

 ، ل ن يأ خذ من العماما 
 . ( 12التغابن ) { فاتقوا هللا ما استطعتم } ، { ال يكلف هللا نفسا إال وسعها } :  مثل

يستايعه اإلنس وقد ال يسـون عنـدهم كـل مـا عنـد اإلنـس فتسـون األحسـام  مافهم قد ال يستايعون كل 
 ، م  خاصةً 
 ، مه افئةيف هذا  األ لةاهلل أعلم  : نقالواذا 
 ، خمال على أن ما ُكلفوا به متساٍو ملا ُكل  به اإلنس أو  اناك  ليل واضح وليم

 ،باإلمجاف مستنده النص  هذا  ( :في  ار نار ) والمهم أ  الم لف يقال 
 ،فيه خالف  ( :أو نعيم جنة ) : قاله 

 ،  الضنةأنهم يدخلا  : والصحيح 
 وليمدخوهلم    ينافيعن دخول اجلن اجلنة  الس ا ،  ( 11الجن ) { تحروا رشدا }  :قوله تعا  
  بصريح 
 ،ال يدخلون اجلنة :  لا قال
 الرُّْشد وسست عن ثوا م يف اآلخرة ،  ويريدونهذا صريح لسن ذكر أهنم يتحرون الرَّشد :  لقلنا
 : نا سهعانة بالضن جا لة بورطي: شيخ ازسالم ابن تيمية قال
  ي ا  الطريش الماصل مليها مأح رشماً  أ  - 1
   1يسهعين بهم على شيٍء مأح رشم  وأ  - 8
 ،ال نعينك ح  تسجد لنا مثال  : بأن قالوا  كان  الطريقة مأحرمة  فإ 
 ،أن يقع من مؤمن اجلن    يم ن واذا

                                                

 ، (  87/  03) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (  365 – 364) ن الفرقان بني أولياء الر ن وأولياء الشياا  - 1
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 ،ال ميسن أن يأمر بالشرك  أل  م من الضن
 ، فسش وعندلون مسلما  أو يس قد ي ا  م مناً  ل ن
 ثسنيجل من نفسك  ح ال أعينك : للمرأة  مثالً فيقول 

 ،ال جيوز  نفسك فهذا حرام منال أعينك ح  ثسنجل : فاحشة اللواط ويقول للشاب أو ي ا  عندل 
فالن إليه هذا  مبالأحضروا يل مال فالن فيذهبون ويأتون : بأن يقول  يسهعين بهم على شيٍء مأحرم أو
 ،ام ألنه يستعني  م على معصية على سرقة أموال الناس حر 
 ، اسهعا  بهم على شيٍء مباح وبطريٍش مباحإذا  لسن

وال يـأمر بـالسفر ، وال يـأمر بالفحشـاء بذلك إذا عرفت أنه يذكر اهلل  بأسإنه ال :  فيقال شيخ ازسالم
، 

يف إيضاح الداللة  وكذلكب النبوات وقائع يف الفتاوى وكذلك يف كتا رحمه اهلل المككر شيخ ازس وقد
مـن اجلـن وأن عمـر بـن رأيـن هلـا  املدينـةأنـه يف عهـد عمـر بـن اخلاـاب كانـت امـرأة يف  1 يف عموم الرسالة

فـأخ ه وهـو مسـتعمل حـ  عنـدنا هنـا يف  رأيهـاهـذه املـرأة فأرسـلت  إ اخلااب تأخر وحبثوا عنـه فجـاءوا 
 ، 2 ن مثال  يف إحضار الغائب املستور أو ما أشبه ذلكوغري هذه البالد مستعمل اجل البالدهذه 
 كالم الم لف صريح في أ  الضن يدخلا  الضنة وكذلي يدخلا  ازنم    مك 

******************  
              داخلاااااه لاااام ياعصااااى بذنباااا وماااان – 183

                                   دياهااااااااااااعاالماار اا ياااااااااااا بااااااااااااهاااااااااااا خل وم                                                       
  

 ،والنار داران مها مآل اخللق وليس بعدمها دار  اجلنة
 : أل   ور ازنسا  أرب  

   مه أفي بطن :  األولى
   في الدنيا  : والثانية
  في البرتخ : والثالثة 
   3 واذل األخيرة    ار بعداا القيامةيام : والرابعة 
 : مسألة الضنة والنار من وجاٍل مهعد ة في  والبحث
   ؟ آلال الضنة والنار ماجا تا  ا: األول  البحث
 ،نعم موجودتان اآلن :  الضاابو

                                                

 وهم رسالة موجودة لمن جمموعة الرسائل املنريية ، - 1
 ،(  63/  00) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 2
 ، 396 – 395شرح العقيدة الاحاوية ص  - 3
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 :كلي في القرآ  والسنة  و ليل
مبعىن  واإلعداد،  ( 131آل عمران ) { واتقوا النار التي أعدت للكافرين } : فقد قال اهلل تعا  :  القرآ  أما

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها } : فقال تعا  :  وأما الضنة، فإهنا مهيأة للسافرين التهيئة 

 ، التهيئةواإلعداد معناه ،  ( 133آل عمران ) { السماوات واألرض أعدت للمتقين 
ورأى ،  1 اخلسـوفرأى النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم النـار ُعرلـت عليـه وهـو يصـلم صـالة :  السنة وفي
ـرٍَّة هلـا حبسـتها  امـرأةورأى فيهـا ،  2 عمـرو بـن حلـم  جيـر ُقْصـَبُه يف النـار يعـجل جيـر أمعـاءهفيهـا  تُعـذب يف ه 

وهـو العصــا  نمبحجمـه وكــان معـه احملجــ احلجـاجورأى فيهــا صـاحب احملجــم الـذي يســرق ،   حـ  ماتـت
تعلــق متاعــك  : قــاليفاــن لــه احلــاج ذهــب وإن فاــن لــه  ملاحملميــة الــرأس ميــر باحلــاج وخياــ  متاعــه إن 

أما اجلنة فرآها النيب صلى اهلل عليه ،  3 يُعذب مبحجمه يف النار وسلممبحجمم فرآه النيب صلى اهلل عليه 
اخلسوف ح  همَّ أن يتناول منها ق ْاَ  عنب ولسنه مل يفعل وكذلك النيب عليه  صالةوسلم وهو يصلم 

عمـر  حـدَّثب ومل يدخله ألنـه تـذكر غـرية عمـر وملـا ورأى فيها قصرا  لعمر بن اخلاا،  4 والسالم الصالة
مـا غـرت لـو  دخلتـهلـو : يعـجل يقـول ،  5 أعليـك أغـار يـا رسـول اهلل ؟: بذلك بسى رلـم اهلل عنـه وقـال 
 ،غرت على غريك ما غرت عليك 

   مك  ةب  بال هاب والسنة أ  النار والضنة ماجا تا  اآل  فالمهم
  ء أيضاً محل مجماٍد بين العلما واا
 م  ُخلقتا هذا هو الذي نتوق  فيه ،  ولسن
 ، حمل إمجاف  وهو

   6 ماٍد أنها مأ بدةجوأما النار فمحل م
  بعض العلماء واا مرجاح بل   وت  له  مليهم  خالفاً يسيراً كاب 

 ، الذي ال شك فيه أن النار مؤبدة دائما  وأبدا   : والصحيح
: جل وعال يف سورة النساء  فقال، { خالدين فيها أبدا } : ٍث يف كتابه اهلل تبارك وتعا  يف آياٍت ثال لقول
النساء ) { إن الذين كفروا وظلموا لم يكن هللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا ، إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا } 

122 – 122 ) . 
 ؟  لداً في غير محلوم  ف يف ي ا  خاة ر اخللود لرو  مسان ىوتأبيد اخلالد يدل على تأبيد عل

                                                

 ، (  914) ومسلم (  420) أخرجه البخاري  - 1
 ، (  2856) أخرجه مسلم  -  2
 ،(  0496 – 914) أخرجه مسلم  -  3
 ، (  910) ومسلم (  702) أخرجه البخاري  -  4
 ، (  2395) ومسلم (  3171) أخرجه البخاري  -  5
 ،(  316/  08( )  332/  7( )  77/  5) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  6
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 ، مسهحيلهذا 
إن هللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ، خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال } : تعا  يف سورة األحزاب  وقال

 . ( 21 – 21األحزاب ) { نصيرا 
 . ( 83الجن ) { ومن يعص هللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا } : يف سورة اجلن  وقال
يــا أهــل : فيقـال ،  والنــارفيوقـ  يف مســاٍن بــني اجلنـة ، أنـه يُــؤتى يــوم القيامـة بــاملوت :  فااي الساانة وةبا 
فيُـذبح ، نعـم هـذا املـوت : فيقـول  ؟هل تعرفون هذا : فيقال هلم ، هل النار فيشرئبون ويالعون أاجلنة يا 
 ، 1 توال مو  خلود  يا أهل اجلنة خلود  وال موت يا أهل النار : ويقال ، 
 ،وهذا من السنة  يأحد  ولم

  ي ا  ي ا  منعقداً  وازجماد
    وت  له : مرجاح بل قل   ل نهم  خالفاً يسيراً عن طا فٍة من السلف والخلف 

 قالاا م  رحمة اهلل سبق  غضبه ؟  فإ 
 ، قياسال قياس يف مقابلة النص ما دام عندنا نص من القرآن صريح بالتأبيد فال :  قلنا
 ؟  2 ال الضنة والنار م بدتا    تفنيا : البحث الثاني   مك

 نعم ، :  الضااب
 ال يدخل ازنم والضن الضنة والنار أو اذا خاٌش باألنم ؟ : الثالث  البحث
 ، 3 أما النار فيدخلها اجلن واإلنس بالنص واإلمجاف:  الضااب
من اجلن  كثريا  أي خلقنا  :  ( 132األعراف ) {  ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واإلنس} : اهلل تعا   قال

 ،واإلنس نسأل اهلل أال جيعلنا منهم 
 . ( 32األعراف ) { قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن واإلنس في النار } : وقال تعا  

دا ، وأما وأنا منا المسلمون ومنا القاسكون فمن اسلم فأولئم تحروا رش} : وقال تعا  يف سورة اجلن 

 . ( 11 – 11الجن ) { القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 
   خال الم منين الضنة فها بالنسبة للبور بالنص وازجماد  وأما

  للضن محل خالف  وبالنسبة
 ،أهنم يدخلون اجلنة :  والصحيح
} : وعال  جلما جاء يف سورة الر ن حيا خياطب اهلل اجلن واإلنس ويقول  :على كلي  والدليل

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام ، فبأي آالء ربكما تكذبان ، هذه جهنم التي يكذب بها 

 . ( 11 – 11الرحمن ) { المجرمون ، يطوفون بينها وبين حميم آن ، فبأي آالء ربكما تكذبان 
                                                

 ( . 2849) م ومسل(  4453) أخرجه البخاري  -  1
 ،  80عقيدة السل  أصحاب احلديا للصابو  ص   -  2
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 ،أنه جممع عليه دخول النار جممع عليه ليس فيه إشسال : قلنا  وهذا
 ؟واخلااب ملن ،  ( 13 – 12الرحمن ) { مقام ربه جنتان ، فبأي آالء ربكما تكذبان  ولمن خاف} 

لم يطمثهن إنس قبلهم وال جان ، فبأي آالء } : اجلنتني األوليني واألخريني  يفللجن واإلنس إ  أن قال 

 . ( 31 – 31الرحمن ) { ربكما تكذبان 
 ، 1 نة كمؤمجل اإلنسأن مؤمجل اجلن يدخلون اجل :فالقال الراجح  وعليه

عدل اهلل عز وجل من كمال عدله أن من عمل ابتغاء ما ُوعد به من الثواب فال بـد  كمالوألن هذا من  
 محقق له الثواب ،  أن
 ، 2 (إن ر يت سبقت غضيب : ) هذا مقتضى قوله تعا  يف احلديا القدسم  وألن

 ، ر تهيدخل اجلنة جيعلون غضبه سبق إن كافر اجلن يدخل النار ومؤمنهم ال :  يقالا  والذين
 ؟م  ا  ء مكا عملاا ما يقهضي الرحمة : كيف نقال 

 ما يقتضم العذاب فإهنم يُعذبون أين َسْبُق الر ة للغضب ،  عملوافإهنم ال يُعاون الر ة وإذا 
 قالهوفي    ( 11الجن ) { فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا } : في قاله تعالى : ما تقالا  : قيل  فإ 

   ( 31األحقاف ) { يا قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم }  :تعالى 
 ولم يقالاا ويدخل م الضنة ؟ 

فإذا مل  للعدم ككراً أل  عدم الذكر ليم أن السسوت عن الشمء ال يلزم منه انتفاء الشمء :  فالضااب
 ،ألن عدم الذكر ليس ذكرا  للعدم  هلاية فقد ذُكر يف آيٍة أخرى ال معارض يُذكر ثوا م يف هذه اآل

 ، فرقإن مؤمجل اجلن يدخلوا اجلنة كمؤمجل اإلنس وال :  اذا فنقال في اذا البحث وعلى
  ؟ما المرا  بالمعصية في كالم الم لف انا ( : ومن عصى بذنبه لم يخلد  : ) قاله

                                                     السبائر ، :  المرا ، السبائر 
 ،يعجل وإن وردها دخوال   (وم  ي ر ْ اا ) في نسخة  ( :وم   خلها  : ) قاله
إال  فيهــايعــجل وإن دخــل النــار فإنــه ال خُيلَّــد ألنــه ال خُيلَّــد :  (وم   خلهااا ) الصااحيحة  النسااخةل اان 

 خلها ، السافرون ومن عصى بذنبه مل خيلد وإن د
أهل  للبوار والبوار هو  املعتديهذا نداء يعجل يا بوار املعتدي احضر ألن  ( :يا باار المعهدي : )  قاله

 دار اهلالك ، :  ( 82إبراهيم ) { وأحلوا قومهم دار البوار } : اهلالك كما قال تعا  
 خاال  ماانل م  المعهاادي انااا ؟ ااال المعهاادي العاصااي الااذي ياادخل ؟ أو المعهاادي الااذي يقااا  فماان

 النار   يخرة منها أو اما جميعا ؟ 

                                                

 ،(  024/  2) إيضاح الداللة يف عموم الرسالة لمن جمموعة الرسائل املنريية  - 1
 ، (  2750) ومسلم (  6986) أخرجه البخاري  - 2
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 ، والخاارةالمعهللة أو أن مراد املؤل  ر ه اهلل باملعتدي  أنهما جميعاً  الظاار
 ،منها  خيرجإن من دخل النار ولو من أجل السبرية فإنه ال : قالوا  المعهللة والخاارة أل 

  ول ن يخهلفا  في أح ام الدنيا 
 ،يف منزلة بني املنزلتني :  يقولون فالمعهللة
 ،كافر : يقولون  والخاارة

 ،النار وهلذا ال تنفع فيهم الشفاعة  يفأي العصاة خملدون  وام جميعاً اتفقاا أنهم في اآلخرة
 ما كاب مليه أال السنة والضماعة :  والصحيح

نها إما بالشفاعة وإمـا أن من دخلها من العصاة فإنه خيرج م الشفاعةيف أحاديا كثرية يف  كما مر علينا
 ال بد أن خيرج منها ، لسنبفضل اهلل ور ته 
 لمن ت ا  الضنة والنار ؟ : البحث الراب  
 :يقال الم لف 

                                 اة      جناااااااااااااااناعياااااااااااااااام اٍر أو ا ار نااااااااااااااا فاااااااااااااااي                                                                               ة اانش ا  اٍ  وكل جامنس وكل
  

نشة : ) قاله    أي كل واحد من اجلن يف دار نار أو نعيم جنة ،( : كل منسا  وكل ج 
 مك  كالم الم لف صريح في أ  الضن يدخلا  الضنة وكذلي يدخلا  النار وكذلي ازنم  

******************  
                    مصير الخلش من كال الاارى  اما – 181

                             رىاوافهااااااااااادى اعاااااااااااا ار مااااااااااان ت اراناااااااااااافال                                            
  

  أي النار واجلنة ،( : اما : ) قاله 
 ليم اناك  اراً ةالثة  مها مصري اخللق ، ( : مصير الخلش من كل الارى : ) قاله 

ن يف مسـان بـني اجلنـة والنـار مـآهلم إ  اجلنـة وال بـد ال ميسـن ألحـد  الذين يوقفو  حهى أصحاب األعراف
 من الورى إال أن يسون إما يف جنة أو يف نار ،   

ذلـك مـن  مـنيعـجل ُيسـتثىن ،  (اماا مصاير الخلاش مان كال الاارى ) : البي  كا سهثناء مان قالاه  اذا
 ،عصى بذنبه فإنه ال خُيلد يف النار 

 ااعة ، اخلروج عن ال:  والمعصية
 : عند العلماء ملى قسمين  وتنقسم

  ص ا ر  - 1
 وكبا ر    - 8

 : تنقسم ملى قسمين  المعاصي
  ص ا ر  - 1
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 وكبا ر    - 8
محاادو ة  ال بااا راااا الضااابط أو مااا اااا الحااد أو مااا اااا العااد ؟ يعنااي ااال ال بااا ر معاادو ة أو  ومااا

 بضاابط أم ماكا ؟ 
 ، 1 ةإن السبائر معدود:  بعض العلماء قال
وقتــل الــنفس الــيت حــرم اهلل إال بــاحلق وقتــل احملصــنات  والســحراإلشــراك بــاهلل  : اجتنبــوا الســبع املوبقــات) 

 ، 2 (يوم الزح  وأكل الربا وأكل مال اليتيم  والتويلاملؤمنات الغافالت 
 ، 3 بل إهنا غري معدودة:  بعض العلماء وقال
شـراك بـاهلل وهـو كفـر خمـرج عـن امللـة فـأراد بيـان عظـم هـذه اإل عـدَّ أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم  بدليل
   4 آخر شيءٌ ول ن اناك السبع 
  بأنها محدو ة بضاابط : نرج  ملى القال  مك 

 فما اذل الضاابط ؟ 
 ، 5 الدنياكل ذنٍب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد يف اآلخرة أو حد  يف  :بعضهم  قال
 ، أوصافوعيد  يف اآلخرة أو غضب أو لعنة يعجل أربعة   يف الدنيا أو   ما فيه حدّ  يعجل
اآلخـرة قتـل الـنفس كبـرية ألن فيـه  يف يف الدنيا اإلسبال كبرية ألن فيـه وعيـدا     كبرية ألن فيه حداّ   مثالً  فالزنا

 ،لعنة  وغضبا  وهلم جراّ خذ هذا الضابط 
 ، 6ة السبرية ما ترتب عليه عقوبة خاص :شيخ ازسالم رحمه اهلل  وقال
 ، أخرويةما جعل اهلل أو رسوله عليه عقوبة خاصة أيُّ عقوبة دنيوية أو دينية أو  يعجل

وال يبدين } ،  صغريةإما أن تقع منهياًّ عنها أو حمرمة وما أشبه ذلك فهذه تسون :  وكلي أل  المعاصي

 ،هذه صغرية ،  ( 31النور ) { زينتهن إال لبعولتهن 

                                                

 ، (  052/  34) الفقهية  املوسوعة - 1
 ،(  89) ومسلم (  2605) أخرجه البخاري  - 2
 ،(  78/  0) الفواكه الدوا  للنفراوي   - 3
 ،(  053 – 050/  34) املوسوعة الفقهية   - 4
والفـروق (  056 – 053/  6) والبحر احملـيط للزركشـم (  268/  6) وبدائع الصنائع للساسا  (  472/  8) احمللى البن حزم   - 5

واألشـباه والنظـائر (  244/  2) والتقرير والتحبري يف شرح التحريـر البـن أمـري احلـاج (  66 – 65/  4( )  036 – 021/  0) للقرايف 
(  346 – 344/  6) ومغـــجل احملتـــاج للشـــربيجل اخلايـــب (  91 – 89/  7) والبحـــر الرائـــق البـــن جنـــيم  386 – 385للســـيوطم ص 
/  27( )  25/  8) واملوسـوعة الفقهيـة (  553 – 552/  2) وسـبل السـالم للصـنعا  (  312 – 294/  8) ج للرملـم وهناية احملتـا 

07 – 09  ( )34  /048 – 050  )   ،  
 ،(  661  – 651/  00) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 6
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كحد  يف الدنيا وعيد يف اآلخرة لعنة غضب نفم إميـان تـ ؤ  منـه   خاصةة ل ن مكا ترتب على كلي عقاب
ال يــؤمن أحــدكم ) عقوبــة خاصــة دينيــة أو دنيويــة أو أخرويــة فإهنــا مــن كبــائر الــذنوب  لــه أي شــمء يُــذكر

 ، 1 (محب ألخيه ما محب لنفسه  ح 
 اذا من ال با ر مكا لم تحب ألخيي ما تحب لنفسي ؟ 

 ،محب لنفسه  ماالرسول صلى اهلل عليه وسلم نفى اإلميان عمن مل محب ألخيه نعم ألن :  الضااب
  الضابط ضابٌط حسن وبه يم ن أ  تميل بين الص ا ر وال با ر  واذا

 ،عقوبة خاصة فهو كبرية  عليه مأر تشباً فما جاء 
 ئر الذنوب ، فهذه من صغا شبه كليأينب ي أو ما   وما جاء منهياً عنه أو كأكر فيه الهحريم أو 

 : مرًة أخرى المعاصي تنقسم ملى قسمين  نعا 
  ص ا ر  - 1
  وكبا ر  - 8

 ،من حيا احلقيقة واملاهية هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  :بينهما  والفرق
 ،النفس تامئن إليه  أل 

  أما من حيث الح م 
 : بينهما  فالفرق

أشـبه ذلـك ممـا ورد عـن النـيب صـلى  ومـالصـدقة والتسـبيح الصالة والصوم والولـوء وا أ  الص ا ر ت فراا
 ،اهلل عليه وسلم 

 ، 2 األصلتوبة وال تنمحم عن اإلنسان إال بتوبة هذا هو  ال با ر فال بد فيها من أما
إ  دائـرة الفسـق  العدالـةالسبـائر مبجـرد فعلهـا خيـرج اإلنسـان مـن دائـرة  :الثاني من حيث الح ام  الفرق

خيرج من دائرة العدالة إ  دائرة الفسـق إال  الا  مبجرد فعل السبرية ما مل يتب والصغائر أي أنه يسون فاسق
 ،ال عدال   فاسقا  باإلصرار عليها فإذا أصر عليها صار 

 :الفرق بينهما من وجهين  فصار
 ، توبةأن الصغائر تقع مسفرة باألعمال الصاحلة والسبائر ال بد فيها من  :األول  الاجه
الفعل والصغائر ال خيرج  مبجردالسبائر خيرج  ا اإلنسان من دائرة العدالة إ  دائرة الفسق  :ثاني ال الفرق

 ،  عليهامنها من دائرة العدالة إ  دائرة الفسق إال باإلصرار 
                                                

 ، (  45) ومسلم (  03) أخرجه البخاري  -   1

 8( )  266/  2) وطرح التثريـب للعراقـم (  78/  0) والفواكه الدوا  للنفراوي (  006 – 005/  6) ف للبهويت كشاف القنا    -  2
 ،(  039/  3) وبريقة حممودية للخادمم (  359/  4) وأسىن املاالب لزكريا األنصاري (  39/ 
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 كبـرية صـار  عليهفإذا أصر ، رية صغاللحية صغرية لسن إذا أصر عليها صار كبرية ، شرب الدخان  حلق
،  

بـأوامر الشـرف واالسـتهانة  االسـتخفافعما محدث يف قلب الفاعل يقرتن  ا شـمء  مـن  النظر اذا بقط 
 ،  وحينئٍذ تنقلب الص يرة كبيرة ا 

 ، كبيرة من ا سهخفاف بأوامر الورد  الص يرةتنقلب 
 اإلنسان مع اخلجل من اهلل عـز وجـل ورؤيتهـا أمـام عينـه يفعلهامن أجل أن  وربما ت ا  ال بيرة ص يرة
 ،ورمبا يسون فعله هذا أو شعوره هذا توبة  صغريةدائما  فهذا تنقلب إ  

 ،قبل قليل أن السبائر ال بد هلا من توبة  ذكرنا
 أ  يأعاقب عليها ؟  بدفهل معنى كلي أ  ازنسا    

 ، لسن إذا فعلها يستحق العقوبة ما مل يتب والصغائر ؟  ال
 ،، قد تقع مسفرة باألعمال الصاحلة  ال

 ،بتوبة  إاليستحق العقوبة عليها :  أما ال با ر فنقال
) { إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } : فإن اهلل تعا  يقول  أما نفم العقابة

  . ( 12النساء 
يف  داخــل  مــا الـذي أعلمـك أنـك : السبــرية إذا مل يتـب فهـو علـى خاــر ألنـه يُقـال لـه  ففاعـل وعلاى ااذا

 شيئة ؟ امل
بلى أقرأ : ؟ قلت  القرآنيا أخم سبحان اهلل ما تقرأ : فإن بعض الناس إذا هنيته عن السبرية قال  وإال

 .{ إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } : القرآن ، قال 
 ؟ بالمويئةوي فر ما  و  كلي مطلقاً أم قيداا : ال قال   انظر كيف تمنيه نفسه 

على خار مث  فأنتممن ال يشاء اهلل أن يغفر له تسون أنك ممن دخل يف املشيئة رمبا  الذي أعلمي وما
على وجه احلياء من اهلل  السبريةأن هذا املستثىن هو الذي فعل ، { لمن يشاء } : إن قوله :  يأقالقد 

 ،شيئة صغرية ويدخل يف امل تنقلبتعا  واخلجل وصارت السبرية دائما  يف عينه حينئٍذ 
   يأقال اذا وم  كا  اذا خالف خاار اللفظ  قد

 من قال :  نقال لهنفسه ما مل يسن على علٍم من حصوله  منَّتهنقول هلذا املفر ط الذي :  والحاصل
 ؟  { لمن يشاء } : إنك داخل  يف قوله : لك 
يف مســاٍن  يُوقفـونن لـيس هنــاك دار  ثالثـة حـ  أصــحاب األعـراف الــذي ( :امااا مصاير الخلااش : )  قالاه

 أن يسون يف جنة وإال يف نار ،  إالبني اجلنة والنار مآهلم إ  اجلنة وال بد ال ميسن ألحد من الورى 
 ،يريد به اخلصوص أي يريد به اإلنس واجلن :  (من كل الارى : )  قاله
  فال يدخلا  النار   المال  ة   يدخلا  النار  المال  ةأما 
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يدخلون عليهم من كل باب ، سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى } ،  النار ألالسخرفو  ل نهم في الضنة مأ 

 . ( 81 – 83الرعد ) { الدار 
 النار ،  لن يدخلاالسننا نعلم أهنم  مال  ة   نعلم اهلل أعلم مصيرام واناك
 ،ب النار دار من تعدى احلدود وافرتى السذ ( : وافهرىفالنار  ار من تعدى : )   قاله

 ، أيضا  فمن أشرك فهو متعدي ومفرتي 
آخر ومن زعـم أن هلل ولـدا   إهلا  ألن إشراكه باهلل يقتضم بأنه يقول بلسان حاله أو لسان مقاله إن مع اهلل 

 ،فهو متعٍد مفرٍت 
   مهالتمينوعلى اذا في ا  الهعدي وا فهراء 

  ا فهراء يللمه الهعدي ب ل حال  ل ن
هذا بالنسبة للمفرتي  ويتضحبلسان احلال  ول ن يللمه ا فهراءبلسان املقال  هراء  يللمه ا ف والهعدي
 ،إن املفرتي متعدي وال شك :  أ  يقال

 !!بشر لقيل إنه متعٍد عليه فسي  إذا تقوَّل على رب العاملني ؟ علىألن اإلنسان لو تقوَّل 
 مفهري   منه: المعهدي فقد يعهدي ب ير افهراء ل ن لسا  حاله يقال  أما

******************  
                             رارام ل بااااااااااااااااعيااااااااااااااااالن ةانااااااااااااااااوج – 181

                                 ارافااااااااااااااا ار الاا اااااااااااااااس عاااااااااااااان ةاصانااااااااااااااام                                                              
  

 لبد  ونعيٌم في القلب   النعيم اي جنة اآلخرة ونعيمها نعيٌم في ا جنة
يف القلـب  يُنعمقد يُنعَّم اإلنسان يف البدن وال يُنعم يف القلب وقد  ال الب   يضهم  النعيما  فيالدنيا 

 ،إال اهلل قد نعَّم بدنه ثاما   يعلمههذا الرجل غنيا  عنده من الرتف ما ال  يسونوال يُنعم يف البدن قد 
واخلوف على نعيمه واخلوف على نفسه لو مل يسـن مـن  والغمغلم من اهلم ولسن قلبه يغلم والعياذ باهلل ي
 ،املوت أو تذكر اهلرم تنغص  تذكرنعيم الدنيا إال اإلنسان إذا 

 : كما قال الواعر 
         طيب للعيش ما دامت منغصة   ال

ــــــــذَّ ـل                                               ،                  1 رمواهلــــــــاملــــــــوت  كــــــــار  اد  ب   هـات
، 

 ،صحيح على أنه ال ميسن أن يتم النعيم من كل وجه يف الدنيا  هذا
 :  1 الواعر الح يمكما قال 

                                                

، وتلخــيص (  030ص ) ، وشـرح قاـر النـدى ( 247/ 0)أولـح املسـالك إ  ألفيــة ابـن مالـك : مل يعـرف قائلـه ، والبيـت ذكـر يف  - 1
، وشــرح التحفــة الورديــة البــن (   274/  0) ، كلهــم البــن هشــام ، وشــرح ابــن عقيــل علــى األلفيــة (  240ص ) الشــواهد البــن هشــام 

/  0) د للمـــرادي ، وتولـــيح املقاصـــ(  47ص )، وفـــتح اجلليـــل للعـــدوي (  21/  2) ، واملقاصـــد النحويـــة للعيـــجل (  070ص ) الــوردي 
كالمهـا للسـيوطم (  213/  0) ، واملاالع السـعيدة (  372/  0) ، ومهع اهلوامع (  230/  0) ، وشرح األمشو  على األلفية (  298

 ( . 47ص ) ، وشرح اجلرجاوي على شواهد ابن عقيل (  69/  2) ، والدرر اللوامع للشنقيام 
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ــــــــــــــــوم  لـنا ويــــــــــــــــعليـــــــــــــــ وم  ـفيـــــــــــــــ                   ا  ـن
ـــــــــــوم                                                                   ، ـــــــــــوم  ُنســـــــــــر وي                         2 ُنســـــــــــاُء وي

، 
غـدا  لسـن نعـيم  السـرورهذا على نفسك إذا ُسررت اليوم تنتظر احلـزن غـدا  وإن حزنـت اليـوم تنتظـر  وقس

 ،اجلنة جعلنا اهلل وإياكم ممن يتمتعون به ليس فيه حزن 
 نعيم القلب أو نعيم البد  ؟ : ( وجنة النعيم ) : قال الم لف  ولهذا
 ، كليهما

يف الوجه  نضرة ، ( 11اإلنسان ) { ولقاهم نضرة وسرورا } : عا  يف سورة اإلنسان وهلذا قال اهلل ت
 ،ويف البدن وسرور يف القلب 

 ونعيم القلب بالسرور نسأل اهلل لنا ولسم ذلك ،  احلسنةنعيم البدن بالنضرة  فاجهم  لهم النعيما 
 ،يف النار  العصاةى دخول لنا السالم على املباحا يف اجلنة وسبق لنا السالم أيضا  عل سبق
 ،بغري الشفاعة  أوإن أهل السبائر من هذه األمة يدخلون النار ولسن خيرجون منها بالشفاعة :  وقلنا
 ،السبائر يف النار  أصحابخبلود  يقا  ألهنما  لطا فهين مبهدعهين واما الخاارة والمعهللة خالفاً 
 : لطا فٍة ةالثة وخالفاً 
 ،هل السبائر ال يدخلون النار إن أ:  يقالا  المرجئة
 يضر مع اإلميان معصية كما ال تنفع مع السفر طاعة ،  ال:  يقالا ألهنم 

                                                                                                                                       

أبـو قـيس رلــم اهلل عنـه ، ويقـال الــذهلم ، كـان شـاعرا  جــوادا  يف اجلاهليـة واإلسـالم ، ويســمى هـو الصـحايب النمــر بـن تولـب العسلــم ،  - 1
أصـبحوا الراكـب ، : الَسي َس ، حلسـن شـعره ، كتـب لـه النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم كتابـا  ، ويعـد مـن املعمـرين ، فلمـا هـرم كـان دأبـه أن يقـول 

، معرفـة (  065/  3) معجـم الصـحابة البـن قـانع . هــ  04السائل ، مات رلم اهلل عنه حنو  اغبقوا له ، اقروا الضي  ، احنروا له ، أعاوا
، أســد الغابـــة يف معرفـــة (  92/  4) ، اإلســـتيعاب يف معرفــة األصـــحاب البـــن عبــد الـــ  (  2716/  5) الصــحابة أليب نعـــيم األصــبها  

) ، هتــذيب السمــال للمــزي (  28/  7) ، طبقــات ابــن ســعد (  423/  3) ، الثقــات البــن حبــان (  336/  5) الصــحابة البــن األثــري 
ـــاب (  015/  3) ، خالصـــة التـــذهيب للخزرجـــم (  0782/  3) ، التـــذكرة مبعرفـــة رجـــال الستـــب العشـــرة للحســـيجل (  09/  31 ، كت

ـــة البـــن  ـــدون (  87ص ) املعمـــرين أليب حـــا  السجســـتا   ، (  304) املبهمـــة للخايـــب ، األمســـاء (  255/  3) ، التـــذكرة احلمدوني
، اختيـار املمتـع للنهشـلم (  064/  0) ، طبقات فحول الشـعراء البـن سـالم (  68ص ) سؤاالت أيب حا  لألصمعم يف فحولة الشعراء 

( لـمن نـوادر املخاوطـات _  307/  2) ، كـىن الشـعراء البـن حبيـب (  423/  0) ، سر صناعة اإلعراب البن ججل  (  329/  0) 
، ويـرى ابــن حجــر أن هنـاك شــاعر آخــر بــنفس اسـم الصــحايب ، اســتنادا  إ  مـا ذكــره ابــن حــزم يف (  22/  2) لـدرر اللوامــع للشــنقيام ، ا

، (  0118ص ) ، والتقريــب (  474/  01) ، هتــذيب التهــذيب (  471/  6) ، انظــر اإلصــابة (  099ص ) مجهــرة أنســاب العــرب 
ـــديلم ) ويف التهـــذيب  ـــذ) بـــدل ( ال ـــه ( هلم ال ـــه الســـهارنفوري يف كتاب تصـــويب التقليـــب الواقـــع يف هتـــذيب : " ، وهـــو تصـــحي  ، ومل يتعقب
 .وهو تصحي  ( عسل ) بدل ( نسل ( : )  098/  2/  2) ، ويف تاريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني "التهذيب

 91/  0) ، شـرح أبيـات سـيبويه للشـنتمري (  86/  0) ،كتـاب سـيبويه (  049ص ) ديوان احلماسة للبحرتي : البيت موجود يف  - 2
)  ، ومثــار القلــوب (  56ص ) ، التمثيــل واحملالــرة (  25ص ) ، املؤتلــ  واملختلــ  لآلمــدي (  565/  0) ، املقاصــد النحويــة للعيــجل ( 
 066ص )  الضـرورة للقـزاز ، مـا جيـوز للشـاعر يف(  749/  2) كالمها للثعاليب مع نسبته لـه يف األول ، أمـايل ابـن احلاجـب ( 902/  2
، (  327/  0) ، مهــع اهلوامـع للســيوطم (  093ص ) ، تلخــيص الشـواهد البــن هشـام (  0357/  3) ، شـرح اإلختيــارات للت يـزي ( 

 ، شـرح التحفـة(  084/  0) ، املاـالع السـعيدة للسـيوطم (  317ص ) ، ذخائر العقـ  للاـ ي (  59/  3) العقد الفريد البن عبدربه 
 ( .     043ص ) الوردية البن الوردي 
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  وال يســــتحق  مـــؤمناألعمـــال ال تــــدخل يف اإلميـــان إذا آمـــن اإلنســـان يف قلبــــه فهـــو :  يقالاااا  المرجئاااة
 ،العقاب 
 ما تقالا  في آيا  الاعيد وأحا يث الاعيد ؟ : لهم  فقيل
 هذه يف السفار أما املؤمن فال ميسن أن يدخل النار ،  : قالاا
  المذاب باطل  اذا
 ،فيه نصوصا  كثرية تعلق الوعيد على فعل ما ليس بسفر  أل 
   كفر أو غير كفر ؟  الرحمقط  
 ، 1 (ال يدخل اجلنة قاطع : ) وقد قال النيب عليه الصالة والسالم  ب فر ليم
 يخااالف السبــائرإن الشــفاعة فـيمن دخــل النــار أن خيـرج منهــا مــن  : نقااالإذن ممســن أن  كاال حااال  علاى

 : فيها ةالع طاا ف مبهدعة
 ،النار أصال   يدخلونإن أهل السبائر ال  : المرجئة ألنهم يقالا 

 من دخل النار فهو خالد  فيها ،:  والخاارة والمعهللة ألنهم يقالا 
******************  

                     ة فااااااي  اضناااااااأ  النااااااار كال واجاااااالم – 182
                                       فاها لاااااااااااااااام تهلاااااااااااااااااوأناااااااااااااااا ا اااوجاااااااااااااااا                                                        

  
 ،أيضا  تسلمنا عليه يف وجود اجلنة والنار اآلن  وهذا
  ؟هل مها يفنيان أن اجلن والنار موجودتان اآلن بداللة الستاب والسنة و  وبينا
 ،أهنما ال يفنيان :  أ  القال الراجح ككرنا
  الضنة محل مجماٍد من أال السنة  وأ 
  النار فيها خالٌف ضعيٌف ضعيٌف ضعيف  وأ 

  به قليل فال يعهد به و  يألهف  مليه  والقا ل
 ، لن تتل مؤبدة بأن النار :  الذي   شي فيه والذي ندين اهلل به ونعهقدل والصحيح

  ( واجلم با  النار كالضنة في وجا اا وأنها لن تهلف : ) قال  ولهذا
 ، املستقبليعجل لن تتل  يف ( مل ) هنا مبعىن ( لن )  ( :وأنها لم تهلف : )  قاله

 اجلنة ،  بخالفيف بقائها  مخهلفٌ ألن النار  انا قاس النار على الضنة
****************** 

                     ر  اوالنظااااااااا ماعياااااااااااهلل الن فنساااااااااأل – 183
ار                                  غبااااااااا نٍ اماااااااااا شيااااااااا راغيااااااااان امااااااااا ااربناااااااااال                                                      

  
 اجلنة ،  يف:  (فنسأل اهلل النعيم : )  قاله
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 ،  1 أعلى نعيم اجلنة وهولربنا عز وجل  ( :والنظر : )  قاله
 ،  اهللأهل اجلنة ال يُعاون نعيما  أعظم وال أسر من النظر لوجه  فإن
 من غري سوٍء ،  أي:  (من غير ما شيٍن غبر   : ) قاله
النعــيم والنظــر مــن غــري أن يتقــدم ذلــك عــذاب بــل نــدخل  اهللأي مضــى ، أي نســأل :  ( غباار: )  قالااه

 ،  ذلكاجلنة بال عذاب نسأل اهلل 
****************** 

                      ار اصاااااااااااااااار باألباظاااااااااااااااايأن هافإنااااااااااااااا – 182
                                     اراواألخباااااااااا صاالنااااااااااأتااااااااااى فااااااااااي  كمااااااااااا                                                           

  
 أي اهلل عز وجل ، :  (فإنه : )  قاله
 ، بالعني األبصار مجع بصر يعجل:  (يأنظر باألبصار : )  قاله
 ،  منه يأنظر بالقلب: على من قال  ر ا  

  بها النظر بالقلب أو النظر ملى ةاابه  يأرا وأ  النصاش الاار ة في النظر ملى اهلل 
  معنيا  باطال   وكالاما

 ،فإن هذا حاصل  ألهل اجلنة قبل أن يدخلوا اجلنة  النظر بالقلب أما
  ميمانه به وبأسما ه وصفاته يرى ربه بقلبه من شدة  ي ا فإ  الم من 

ــو ُوصــ  لــك شــمء  يف  ــراه  الــدنياوأنــت ل وصــ  لــك إنســان  ثقــة بيتــا  لتشــرتيه وصــفا  دقيقــا  فأنــت اآلن ت
 ،بقلبك 

  المهقا  يرو  اهلل سبحانه وتعالى بقلابهم قبل يام القيامة  الم منا 
 ،و م من قبل أن يدخلوا اجلنة ما حصل هلم دخول اجلنة فهم يرون اهلل تعا  بقل اليقينولا  اذا 
     نعيم لهم في اذا النظر ألنه قد تم لهم من قبل وحينئذ  
 ،إهنم ينظرون إ  ثواب اهلل  :الذين قالاا  وأما

 ،الصحيحة  الصرمحةللنصوص  تحريفهذا  :فيقال 
 (سـحاب     ليس دوهنـا  الشمسإنسم ترون ربسم كما ترون : ) قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :  مثل
كــالقمر ليلــة البـــدر ال   ترونــه) أن الــذي يُــرى اهلل نــراه كالشــمس لـــيس دوهنــا ســحاب  واااذا واضااح ، 2

 ،  3 (تضامون يف رؤيته 
 القرآن يعجل النص القرآ  ، يعجل ( :كما أتى في النص  : )  قاله

                                                

 ، 399التحفة العراقية ص   - 1
 ، (  082) ومسلم (  773) أخرجه البخاري  - 2
 ، 531بغية املرتاد ص   - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 452 

 ،مجع خ  وهم األحاديا  ( :واألخبار : )  قاله
   1 اآلخرة ةابهٌة بالقرآ  ومجماد السلف اهلل سبحانه وتعالى في فرؤية
 ، كافررؤية اهلل يف اآلخرة فهو  أن ربأن من  م  بعض العلماء صرح حهى
  للنصاش الصريحة الصحيحة ومخالٌف زجماد السلف  م ذبٌ ألنه 
  ، اآلخرةفنسأل اهلل أن محرمه رؤيته يف ، إن اهلل ال يُرى يف اآلخرة : من قال  :بعض العلماء  وقال
 يسهحش اذا أو   ؟  وال
 ،اهلل محرمك منها : يستحق الذين ينسر أن اهلل يُرى يف اآلخرة نقول ،  نعم

 ،غضب  ربهال يرى ن حرمك اهلل منها الستشاط غضبا  فإذا ُدعم عليه بأ:  أننا لا قلنا واعهقد
 ،ميتنع أن نرى ربنا :  يقال في عقيدته واا
لـه بـذلك ألنـه  يُـدعىفنسـأل اهلل أن محرمـك إياهـا وهـو جـدير  بـأن ،  إنـه ميتنـع: إذا كنـت تقـول :  فنقال

 ،أنسرها فلو أنه استشاط غضبا  وهّم أن يقاتلنا 
 ق  ألست ترى أنه مستحيل ؟ :  له نقال
 ،ترى  مباما دعونا لك إال مبا تعتقد أنه مستحيل فنحن أعّناك على رأيك وألزمناك  حنن
 الرؤية ؟ ما اا النص القرآني على ةبا  مك 
 :   لة القرآ  على الرؤية من وجال  نقال
 ،التصريح بالنظر :  أو ً 

 ،نفم اإلدراك :  والثاني
 ، 2 حجب أعداء اهلل عن رؤية اهلل:  والثالث
 : ةالةة أنااد من األ لة  اذل
 ،التصريح بالنظر :  األول
 ،نفم اإلدراك :  والثاني
 ،حجب األعداء :  والثالث

 :النظر الهصريح ب أما
قلوب  : ومل يقل ،  ( 83 – 88القيامة ) { وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة } : قوله تعا  :  فمثل
 ،ناظرة  يومئذٍ 

                                                

ـــن تيميـــة   - 1 ـــاوى شـــيخ اإلســـالم اب ـــيس اجلهميـــة (  488/  6) جممـــوف فت ـــان تلب ( ومـــا بعـــدها  78/  2( )  366 – 349/  0) وبي
 ، 093وما بعدها البن القيم وشرح العقيدة الاحاوية ص  373وحادي األرواح ص  471،  344وبغية املرتاد ص 

 وما بعدها ، 470بغية املرتاد ص   -  2
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 ،كانت الوجوه هم اليت ترى   وإذا
 فما اي وسيلة الرؤية في الاجه ؟ 

 ،  قلوب :ومل يقل ، { وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة }   بأعيننا  نرالالعين مك  
باهلل وكتابه  اخللقوفسر بالزيادة أعلم ،  ( 82يونس ) { للذين أحسنوا الحسنى وزيادة } : اهلل تعا   وقال

 ، اهلل وجهالنظر ملى : المرا  بالليا ة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن 
 تعلما  تفسيراً أصح وأوةش من تفسير الرسال ؟  وال
 ،ه اهلل هم النظر إ  وج :قال  فإكا
 ،صدقت وصدق اهلل صدق اهلل ورسوله  :  قلنا
 :نفي از راك واا الناد الثاني من األ لة  أما
 . ( 123األنعام ) { ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار } : قوله تعا   ففي

  على ةبا  أصل الرؤية  يدلفإ  نفي از راك 
 ،ل وفساد مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القو  أل  نفي از راك

 واا   يرى أصاًل ؟   { ال تدركه األبصار } : تقال  لماكا
    يم ن  اذا

 ، تدركهيعجل أهنا تراه ولسن ال ، { ال تدركه األبصار } : فسونه يقول 
  اسهدل بهذل اآلية أال السنة على أ  اهلل يأرى  ولهذا

 ،دليل  على أصل ثبوت الرؤية  اإلدراكأن نفم  : وجه الد لة
  حاجة له   أل  نفي از راك عما لم يثب  أصله ل ا من القال 

  وحينئٍذ في ا  في اآلية  ليل على ةبا  الرؤية 
   1 أ  الذين ينفا  الرؤية يسهدلا  باآلية على أنه   يأرى والعضب
 .{ ال تدركه } : يقول  اهللألن :  يقالا 
 .{ ال تدركه } :  اهلل يقال:  قلنا لهم

 ،ال تراه :  قلول ن لم ي
  بين از راك والرؤية  وفرق
 اآل  نعلم اهلل عل وجل ل ن ال ندركه ؟ ندرك حقيقهه ؟  نحن
 ،ال يُعلم  : وحنن نعلمه قولوا،  ال

  مك  اهلل   يأعلم 
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 454 

  صريحة في أ  اهلل يأرى  فاآليةوعلى اذا 
 ، مه اهللأككر ل م قاعدة في ا سهد ل ككراا شيخ ازسالم ابن تيمية رح وأنا

دلـيال   أجعلـهقـال أنـا ملتـزم بسـل دليـل صـحيح اسـتدل بـه مباـل علـى باطلـه أن  به فهماًا وفقهااً  وناايي
درء ( ) لصـــريح املعقـــول  املنقـــولموافقـــة صـــحيح ) عليــه ال لـــه ســـواء  أثـــري أو نظـــري هـــذا قالـــه يف كتابـــه 

 ،( تعارض العقل والنقل 
 ى قوٍل باطل أن أجعل دليله دليال  عليه ال له أرأيت ؟ صحيح عل بدليلأنا ملتزم لسل إنسان : يقول 
أنفـه زُكـام فيسـون دليـل  يفاستدالله  ذا الدليل ال شك أنه ُيشم منه رائحة ما قال إال أن الذي مشـه  ألن

 على أن خالف ما شّم هو الصحيح أم ال ؟ 
نـه رائحتـه ليسـت بايبـة أل هـذه: لـك الذي يف أنفـه زُكـام تأتيـه بالا يـب الاَّي ـب لسنـه بـارد يقـول  اإلنسان

مـا هـذا الا يـب ؟ : تقـول ، تضـرب إ  الـدماغ  رائحتـهبارد واألن  مسدود وتأتيه بالبرتول بالبنزين الذي 
 ،الذي يف أنفه زُكام ال يعرف الرائحة  فاإلنسانكم التولة ؟ ،  هذا طَّي ب : يقول 

ا الواارط أنااه  لياال صااحيح أمااا  لياال صااحيح بهااذ  ليااللااذلي مكا اسااهدل باادليل علااى باطلااه واااا 
  فيه فا دة فها  ليٌل عليه  ليمماضاد يأتي به ويضعله  لياًل له فهذا 

 .{ ال تدركه األبصار } : بقوله  خرةاسهدلاا على نفي الرؤية في اآل ا  ء
ن نفـم لسـا الرؤيـةهذا دليل  عليه ألن نفم اإلدراك يدل على وجود أصل الرؤية ولـوال وجـود أصـل :  قالاا

 اهلل ، كالم زَّه عنه  ـاإلدراك لغوا  يُن
كال إنهم عن ربهم يومئذ } : حجب اهلل عن أعدائه يف قوله تعا   :الثالث من األ لة على الرؤية  الناد

 . ( 11المطففين ) { لمحجوبون 
فاي  أوليااؤل ليارالواهلل ما حضاب أعاداءل عناه فاي حاال ال ضاب م  : ازمام الوافعي رحمه اهلل  قال

   واذا صحيح أم غير صحيح ؟ صحيح لماكا ؟ 1 حال الرضا
لنفـــم احلجـــب عــن األعـــداء فائــدة بـــل فيـــه مضــرة حيـــا أوهـــم  يســنلـــو كــان اجلميـــع حمجـــوبني مل  ألنــه 

 ،التخصيص ببعض مدلوالته 
 أ  رؤية اهلل ةابهة بالنص على كم وجه ؟ :  والحاصل

 :أوجه  ةالةة
 ةبا  الرؤية    - 1
 راك   نفي از  - 8
 الحضب عن األعداء    - 3

                                                

 ،(  41/  0) وأحسام القرآن للشافعم (  512 – 486/  6) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
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 ،يرونه  املؤمننيأي رؤية اهلل سبحانه وتعا  يوم القيامة أن  1  ذا تااتر فقد  :السنة  أما
 :ينظم بعض ما تااتر  2 وعلى اذا قال الناخم

ـــــــت ممــــــا               ر حــــــديا مــــــن كــــــذبـوات
            بـتســـــــــــواحبـــــــــىن بيتـــــــــا  هلل  نـومـــــــــ                                                      ،

، 
ــــــــــــــــة                           ة  واحلــــــــــــــــوُض  ـشفاعــــــــــــــــ ورؤي

                        3 بعــــــضُ خفــــــني وهــــــذي  حـســـــــوم                                                      ،
، 

  ( ورؤية ) : قاله  الوااد
****************** 

                             ب  احضااااااااه لااااااام يأ ابحانااااااااس ألناااااااه – 182
                                     ذبا ااااااااااااااااااااافر والما اااااااااااااااااااال عاااااااااااااااااان م                                                          

  
فـإذا ،  ( 11المطففذين ) { كال إنهم عن ربهم يومئذذ لمحجوبذون } : يشري إ  قوله تعا   تعليٌل بهدليل اذا

 ُحجب هؤالء فضدهم يرون اهلل ، 

                                                

 ، 373وحادي األرواح البن القيم ص  466 – 450وبغية املرتاد ص (  419/  2) بيان تلبيس اجلهمية   - 1
اثــة هـو أبــو عبــداهلل حممـد التــاودي بــن حممــد الاالـب بــن ســودة املـري الفاســم ، إمــام فقهــاء املغـرب ، قــد حــاز الرياسـة فيهــا ، وكــان خ - 2

، االستقصـــا (  372/  0) هــــ وقــد جــاوز التســـعني ، شــجرة النـــور الزكيــة يف طبقــات املالسيـــة ملخلــوف  0219شــيوخ فــاس ، مـــات ســنة 
( املـزي ) ، ويف شـجرة النـور الزكيـة (  256/  0) ، فهرس الفهارس واألثبـات للستـا  (  96/  8) ألخبار دول املغرب األقصى للناصري 

 ،بالزاي وهو تصحي  
وهـو حاشـية " زاد اجملـد السـاري " نقال  من كتاب التـاودي (  08ص ) نظم املتناثر من احلديا املتواتر البن جعفر : النظم موجود يف  - 3

 ،(  0643/  2) على صحيح البخاري ، طبع قدميا  يف فاس ، معجم املابوعات لسركيس 
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 األسئلة
 دعوة اجلجل إ  اإلسالم إذا ثسن منها اإلنسان ؟ :  الس ال
 ؟ إذا كان هذا واقع فالواقع ال ميسن إنساره ، لسن هل ميسن هذا:  الضااب
 هل جيب دعوته لإلسالم ؟ :  الس ال
إ  اجلـن واإلنــس  بُعـاالـدعوة واجبــة الرسـول الظـاهر أنـه جيـب عليــه أن يـدعوه لإلسـالم ألن :  الضاااب

 والعلماء ورثة األنبياء ، 
 ، أ  للضن أعمار طايلة يقال

فقــال أنــه ملــا قتــل قابيــل هابيــل وأنــا قــد  عمــرهأن أحــد اجلــن وجــدوه يف شــعاب مســة وســألوه عــن  يقالااا 
 بلغت احللم فاهلل أعلم ،
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 الخامم الباب
 ككر النباة ومهعلقاتها في

 ،على شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل  المي مبني  ازس الدين
 ، ازتبادي ا  أن ال إله إال اهلل يسون اإلخالص وبشهادة أن حممدا  رسول اهلل  فبشهادة

وصافاته مااكا بقاي  وأساما هانههينا مما يهعلش بالرب عل وجل فيما قال الم لف في ربابيهاه وألاايهاه 
 ؟ 

 ،رسول اهلل  شهادة أن حممدا  
واحلسمة من ذلك احلسمة من الرسالة والنبوة وما يتعلـق  ـذا وهلـذا  والرسالةوحينئذ ال بد أن نعرف النبوة 

 ، (الباب الخامم في ككر النباة ومهعلقاتها : )  املؤل قال 
****************** 

               المام مناااااااة السااااااااظيااااااااع ومااااااان – 132
                            اماااااااااااااااااااااار األناا ااااااااااااااااااااابس هافاااااااااااااااااااااطاول                                                               

  
    أرشااد الخلااش ملااى الاصااال  أ  – 131

                         الااااااااااااااااااااارساش بالاااااااااااااااااااااللح اً ابيناااااااااااااااااااام                                                        
  

بال طلب مسافئة ،  العااءأعظم منة أن أرسل الرسل إ  اخللق مبشرين ومنذرين واملنة عظيم املنة بل  من
 ،اهلل مث رسوله  عليكالعااء بال طلب مسافئة ُيسمى منة ومن أََمنُّ املعاني 

 يف غزوة حنني ، أنعم اهلل به على األنصار الرسول عليه الصالة والسالم ما  ولهذا لما بين
فصار يعام  جداًّ ن أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه غنموا أمواال  كثرية غزوة حنني تتعرفو  يف

) { وإنه لحب الخير لشديد } ،  املالاملؤلفة قلو م تأليفا  هلم على اإلسالم ألن اإلنسان مهما كان محب 

جل إسالمه ليس ليس إ  ذاك يع إسالمهح  إنه مرة  من املرات جاءه أعرايب مسلما  لسن ،  ( 2العاديات 
فأعااه غنما  بني جبلني اللهم صل  وسلم على رسول  واإلبلثابتا  واألعرايب محبون املواشم محبون الغنم 

يا قوم أسلموا فإن : فقال ، ، ما قيمتها عند األعرايب كبرية ذهب إ  قومه  جبلنياهلل ملا أعااه غنما  بني 
مال فانظر   صاحبأسلموا تدخلوا اجلنة ، ملاذا ؟ هو : ل يعام عااء من ال خيشى الفاقة ، ما قا حممدا  

 ،الفاقة  خيشىكي  َمَلَك هذا املاُل قلبه، أسلموا فإن حممدا  يعام عااء من ال 
يُعاون من الزكاة من  الواجبةأن جعل للمؤلفة قلو م نصيبا  من الزكاة  وبهذا نعرف ح مة اهلل عل وجل

القول ما ينفر قلو م يعجل لو رجعنـا إ   صل اة اآلن يُعاون من أجل تألي  القلوب خالفا  لبعض الدع
وجـــدنا ر ـــة  وعافـــا  ووجـــدنا اإلســـالم يقابـــل هـــؤالء  ســـالماإلالـــدين اإلســـالمم وكيـــ  يـــدعو النـــاس إ  

املشــفق ، نعــم ، ال ماالبــة املنتصــر الــذي يريــد أن ينــتقم وهــذه مســألة  احلــاذقاملخــالفني مقابلــة الابيــب 
 يعيننا على أنفسنا بدعوة اخللق إ  احلق ،  أننسأل اهلل 
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رسال  لئال يسون على اهلل حجة بعد  اخللقمن ثام نعمة اهلل عز وجل ور ته وحسمته أيضا  أنه أرسل إ  
 ،الرسل 

 ،ما محبه اهلل ويرلاه ح  يقوم اإلنسان بفعله  مبعرفةوألن العقول ال ميسن أن تستقل 
 ،إ  الرسل أشد من لرورهتم إ  الاعام والشراب واهلواء  الناسة ولرور  فال بد من مرسال الرسل
 ،واآلخرة وإذا مل يُبعا الرسل بقم الناس ُجهَّاال   الدنياألن بالرسل سعادة 

إن اهلل ال يقــبض : ) أن يُقــبض العلــم قــال النــيب عليــه الصــالة والســالم  الســاعةوهلــذا كــان مــن عالمــات 
 رؤسـاءفـإذا مـات العلمـاء اختـذ النـاس ،  1 (ل ولسـن يقبضـه مبـوت العلمـاء من صـدور الرجـا انتزاعا  العلم 

 ،ُجهَّاال  فأفتوا بغري علم فضلوا وأللوا 
وتبني احملجة ويسلك النـاس إ  ر ـم طريـق اهلـدى وهـم مـن منـة  احلجةح  تقوم  مك    بد من الرسالة

 اهلل به علينا هو الرسالة والعلم ،  منَّ اهلل أََمنُّ شمٍء 
 أي من لافه جل وعال ورأفته ور ته ،:  (ولطفه بسا ر األنام : )  قاله
 أي بعموم األنام واخللق ، ( :بسا ر األنام : )  قاله
، أي مــن عظــيم  مقــدمخــ  ( ومــن عظــيم ) هــذه مصــدرية وهــم يف حمــل املبتــدأ ( أن : )  (أ  : )  قالااه

 منة الر ن أن أرشد اخللق إ  الوصول ،
 هنا اجلنس ، ( الرسول ) املراد بـ  ( :يناً للحش بالرسال مب: )  قاله

 ،وليس  للعهد الذكري و  الحضاري و  الذاني لبيان اجلنس ( أل ) فـ  اذاوعلى 
َ اهلل تعا  يف كتابه أنه على العمام  الدالبل اي للضنم  ) { وإن من أمة إال خال فيها نذير } وقد بـَنيَّ

وسلم  وآلهفيها نذير كل رسول يُرسل إ  قومه إال أن النيب صلى اهلل عليه كل األمم خال    ( 81فاطر 
ل إ  الناس كافة وبلغت رسالته مجيع اخللق إ  يوم القيامة وآيته  هذا القرآن السرمي الذي  العظمىأُرس 

 بني أيدينا وهلل احلمد إ  اليوم ، 
****************** 

          اة  ابااااااااماااااان أأْكاااااار م  بالن وشاااااارط – 138
                          اةاقااااااااااااااااااااااااككاااااااااااااااااااااااارٌة ك ةٌ اااااااااااااااااااااااااحري                                                             

  
 ( 181األنعام ) { هللا أعلم حيث يجعل رسالته } : ال بد أن يسون أهال  للرسالة لقول اهلل تبارك وتعا   النيب

ْعاى للرس، 
ُ
كل إنساٍن يصلح للرسالة واهلل عز   ليسالة ال بد أن يسون مؤهال  هلا ألنه فال بد أن يسون امل

عن الرسالة ال يعايه اهلل إال من هو أهل  له نسأل  املوروثوجل يؤيت فضله من يشاء وهذا كما أن العلم 
 اهلل أن جيعلنا منهم ، 

    بد أ  ي ا  صاحبها م ااًل لها  الرسالة

                                                

 ، (  2673) ومسلم (  011) أخرجه البخاري  -  1
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لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل } :  ملا قالوا ، {  أعلم حيث يجعل رسالته هللا}  :قوله تعا  :  الدليل

لستم أهال  للرسالة فلم تُعاوها  فأنتم، { هللا أعلم حيث يجعل رسالته } : قال ،  ( 181األنعام ) { موسى 
 ،لسن أُْعا َيها من أهل  له 

  منها شيئاً  با يشن  فال بد من شروط 
 مبتدأ ، :( شرط : )  قاله
 خ ه ،  ( :حرية : )  قاله
  ،أي من أكرمه اهلل وفضَّله بالنبوة أي بالرسالة :  (من أأْكر م : )  قاله

   مك  مكراٌم من اهلل تعالى للعبد فالرسالة
 . ( 11اإلسراء ) { ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض } : قال اهلل تعا  
(  813البقرة ) { على بعض منهم من كلم هللا ورفع بعضهم درجات تلك الرسل فضلنا بعضهم } : وقال تعا  

. 
 . ( 32اإلسراء ) { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر } : وقال تعا  

  ومن المعلام أعلى أصناف بني آ م ام الرسل عليهم الصالة والسالم 
رسـالته وانتفـع بـه اخللـق أم مل يـتمسن فـإن  سـواء  ثسـن الرسـول مـن بـا   اهلل عل وجل منفالرسالة كرامة 

ــرَّْهط والنــيب ومعــه  الرســول ــاء ورأى النــيب ومعــه ال ــه الصــالة والســالم رأى األنبي والــرجالن والنــيب  الرجــلعلي
بسثرة األتباف أكرم أو أعظم إكرامـا   عليهمهم ُمسَرمون لسن ال شك أن َمْن َمنَّ اهلل نوليس معه أحد ولس
 ممن دون ذلك ، 

 ،  1 ا املراد بالرسالةقلُت أهن ( :بالنباة : )  هقال
 ،يعجل شرطه أن يسون حراَّ ال رقيقا   ( :حريٌة : )  قاله

  الذي يأباد ويأوهرى  العبدوالرقيش اا المملاك 
  فهذا   ي ا  نبيا  و  رساً  
 الحرية    عنوكلي أل  الرق وصٌف ناتل 

 ، ى وُيستخدم الرقيق مملوك ميلسه سيده يُباف وُيشرت 
    قا داً فال يم ن أ  ي ا  اذا 

 ،هو نفسه َمقود مملوك  ألنه
 ؟  قا داً  ف يف ي ا 

    بد أ  ي ا  حراش   مك  

                                                

 ،(  304/  02( )  008/  0) انظر فتح الباري ( فوص  الرسالة يستلزم وص  النبوة ) احلافجل ابن حجر  قال -  1
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 أ  اذل الوروط   شروٌط لما وق    لما سيق     واعلم
 لماكا ؟ 
 اآلن ما فيه كالم ، ،  اآلنال ميسن أن يقع ألنه 

 :فيهم من اذل الوروط ل ن الذين كاناا أنبياء   بد 
  ي اناا أحراراً  أ   بد  - 1
    الذكارة فالنساء ليم فيهن رسال: الثاني  - 8

لـن : ) ذا كـان الرسـول عليـه الصـالة والسـالم قـال وإ 1 القياا ة العظيماة ااذلألنهن لسن أاااًل لهحمال 
تسـون  أنإهنم لن يفلحوا فسي  ميسن ولو باالنتخاب إذا انتخبوا امرأة ف،  2 (أمرهم امرأة  ولَّوايفلح قوم  
 ،امرأة  رسوال  

  اذا تعليل عقلي 
 :أما الدليل السمعي 

ال مالئسة ،  ( 13النحل ) { وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر }  :فلقوله تعا  
 شرطان ،  هذانوال إناثا  

   الرسالةعنده قدرة وقوة على إبالغ يعجل أن يسون ( : فقاة : ) الورط الثالث  - 3
منهــك القــوى  يســونفــال ميســن أن يســون أصــّم وال ميســن أن يســون ابســم ال يــتسلم أخــرس وال ميســن أن 

 ،يُنزه اهلل عنه  عبا  ن إرسال من ليس ذا قوة البدنية بل ال بد أن يسون عنده قوة بدنية أل
 كيف يرسل من   يسهطي  أ  يه لم أو من اا أصم  ؟ 

  منه   يم ن أ  يرسل رسال أعمى :  نقالألعمى قد ا
  منه يم ن : وقد نقال 

  على أ اء الرسالة  القاةأل  العمى وم  كا  يضعف 
  ل نه   يمن  أ اء الرسالة 
   الرسالةوال الم على ما يمن  أ اء 

 فال بد أ  ي ا  قايا    ال يأوهرط أ  ي ا  كا سيا ٍة في قامه ؟ 
   طبور ليم     

 . ( 21هود ) { ولوال رهطك لرجمناك } : يف قومه لقول اهلل تعا   ل ن في ال الب أ  ي ا  كا سيا ةٍ 

                                                

 ،(  267 - 266/  08( )  396/  4) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (  28/  00) جامع البيان للا ي   - 1
 ، (  4063) أخرجه البخاري  - 2
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قال لو أن } : والسالم  الصالةوقد ال يسون ذا شرٍف يف قومه وسيادة لقول لوط عليه  واذا اا ال الب

 ، منسم أي إ  قوٍم مينعو :  ( 22هود )  {لي بكم قوة أو آوي إلي ركن شديد 
 ،فاملهم أنه ليس بشرط ، ليس بشرط أن يسون ذا سيادٍة وشرٍف يف قومه 

 ،وال سيما يف خا  األنبياء حممٍد صلى اهلل عليه وسلم  األكثرل ن كلي اا 
ألن اهلل اصافى إمساعيل واصافى من بجل إمساعيل ك نانة واصافى من ك نانـة  نسبا  فإنه كان أشرف قومه 

كـرمي مـن    فهـوريٍش بـجل هاشـم واصـافاه النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن بـجل هاشـم واصافى من قـ قريشا  
 ،كرام ، كرام اآلباء واألجداد عليه الصالة والسالم 

  ل ن ليم اذا بورط 
 : الهي ككراا الم لف ةالةة  فالوروط

  الحرية  - 1
   والذكارة – 8
 والقاة على مبالغ الرسالة    - 3

 :شروط يأوهرط للرسالة ةالةة 
  الحرية  - 1
  والذكارة  - 8
  والقاة  - 3

  الوروط   مضال للبحث فيها اآل   اذل
 ، 1 خاتم النبيينوسلم هو  وآلهرسول اهلل صلى اهلل عليه ،  أل  الرسالة انهه 

لوا فيما سبق  ول ننا نبحث فيها لبيا    على هذا الوص  ، كانواأن الذي أُرس 
******************  

ناااااااااال رتباااااااااة النباااااااااااة  و  – 133                 ً ُأ
               اةاب والفهااااااااااااهذيااااااااااااواله بال ساااااااااااب                                                         

  
  رتبة النباة   تأنال بعمل العبد يعجل أن 
 ،إنه ال جمال له اآلن :  كما قلنا فيما سبش  أيضاً واذا 
 ،عليه وآله وسلم  اهللمد صلى الرسالة ُختمت مبح أل 

 يَّـأَ هنفسه للنبوة صـار نـُبُـواًّ إذا  يَّأَ ه إن اإلنسان إذا:  ومنما ككر الم لف اذا أل  بعض المه لمين قال
 ، 2 نفسه بالسسب

                                                

 ، 392بغية املرتاد ص  -  1
 ،(  229/  0) الصفدية  -  2
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الفالــلة والقيــام مبــا جيــب عليــه مــن احلقــوق الــيت لربــه والــيت للخلــق والتهــذيب  بــاألخالقيعــجل بــالتخلق 
 ،ب غريه نفسه وهتذي هتذيب

 ،يعجل حبيا يسون رجال  مريدا  لإلصالح ساعيا  فيه 
ه نبياًّ   ذهنفسه  يَّأَ هفإذا : السرم والشجاعة قالوا : الفتوة :  (الفهاة : )  قاله  ،األمور صريَّ

 ، واذا ليم بصحيح
 ،يصل اإلنسان إليها بالسسب  أنيعجل ال ميسن  النباة   تأنال بال سب
با  نفســه حــ  يتهيــأ للنبــوة  اإلنســانإنــه ميســن أن يســون :  مااين الااذين قااالااخالفاااً لاابعض المه ل مهــذ 

 ،فيسون نبياًّ 
 ؟  ( 181األنعام )  {هللا أعلم حيث يضع رسالته } :  تقالا ألسهم  : ول ن لا قال قا ل

 ، بلى نقول ذلك :  فنقال
 . {هللا أعلم حيث يجعل رسالته } ، ألن اهلل يقول هسذا 

 بعمٍل منه أو بفضٍل من اهلل ؟  األاليةاذا الذي كا  أااًل للرسالة ال كا  كان  اذل ول ن ال 
وحســـن األخـــالق يف اجلاهليـــة مثـــل عبـــداهلل بـــن  والشـــجاعةألننـــا جنـــد أُناســـا  وصـــلوا إ  القمـــة يف الســـرم 
 ،ناهلا حممد  صلى اهلل عليه وآله وسلم  وإمناجدعان وغريه ومع ذلك مل ينالوا النبوة 

 :  هذا قال الم لفول
****************** 

         فضٌل من المالى األ ج لش  ل نها – 131
                            لااألجااااه ملااااى القاااااأ ماااان خايواااا لماااان                                                

  
 ، على من يشاء من عباده يتفضل  ا من اهلل فضلٌ النباة أفاد املؤل  ر ه اهلل  ذا البيت أن 

قالت لهم رسلهم إن نحن إال بشر } ،  ( 12إبراهيم )  {إن أنتم إال بشر مثلنا } : ملا قال أعداء الرسل  ولهذا

ولكن هللا يمن على من يشاء من عباده وما كان } ،  مثلسميعجل ما حنن إال بشر  :  ( 11إبراهيم )  {مثلكم 

  . ( 11إبراهيم )  {هللا لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن 
 ،بحانه وتعا  هو الذي مين بالنبوة على من يشاء من عباده سفاهلل 
 ،بالعلم على من يشاء من عباده  مينكما 

  م  أ  العلم ربما يحصل بال سب 
 من منسا  حاول أ  يطلب العلم وحاول ول ن عضل    كمل ن اا منة من اهلل  
 أن مــن كــان نـُبُــواًّ فــال ميســن أن ُتســلب منــه  : (ملااى األجاال  خلقااه لماان يواااء ماان: ) وأفا نااا فااي قالااه 

 ،النبوة 
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 منـهيعـجل ال ميسـن أن يسـون اإلنسـان رسـوال  مث ُتسـلب  ولايم لهاا انههااء م  باالما  ابهداءفالنباة لها 
 ،الرسالة 

 ،  األصلكما هو   ةم يأرسلغري رسول  ل ن يم ن أ  ي ا 
 ،ان قد بلغ أشده وبلغ أربعني سنة ليسون تام العقل إال من ك يُرسلأنه ال :  األصل

قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ، قال إني } ـ حني أشارت أمه إليه ف عيسىعن  وأما قاله تعالى

عبدهللا آتاني الكتاب وجعلني نبينا ، وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا ، وبرا 

 . ( 38 – 32مريم )  {م يجعلني جبارا شقيا بوالدتي ول
 ،هذا خاص  بعيسى  إن :فقال بعض العلماء 

 ،فال بد أن يبلغ اشده ويستوي ويسمل  وأما غيرل
 ،آيات اهلل يف خلقه وتسوينه ورسالته  منفإنه آية  أما عيسى 

 ،املعىن آتا  الستاب يف علمه  : وقيل
 ،ويسون املالم هنا اْستُـْعم َل يف املستقبل لتحقق وقوعه  باعهبار علم اهلل بالماضيفي ا  الهعبير 

 ،  يف علمه {آتاني الكتاب } أن يسون  اا األقرب واذا
****************** 

          لل فيماااا مضاااى األنبااااء اتااا ولااام – 131
                    اءايواااااااا لمااااااااني اأتاااااااااه تاضلاااااااااف ماااااااان                                                        

  
 فاعل ،  ( :األنباء : )  قاله
 ،( زال  أن) لـ (  تلل) بالرفع على اسم (  األنباء) : نقال 
 إذا ُسبقت بنفٍم أو شبهه ، ( كان ) تعمل عمل ( يزال ) و 

 ،(  لم تلل) : قاله  وهووهنا ُسبقت بنفم 
 أي مل تـزل األنبـاء آتيـة  ملـن يشــاء (  يوااءمان تااأتي ل) : وخ هـا قولـه (  تالل) اسـم (  األنبااء) وعليـه فــ 

 أي ما سبق هذه األمة تأيت من فضله ملن يشاء ،  ( :فيما مضى : ) قاله
رَسل إليه ؟ :  (من فضله : )  قاله

ُ
رَسل أو امل

ُ
 على من ؟ على امل

 : تأيت من فضل اهلل على املرسل وعلى املرسل إليه  جميعاً بل عليهما 
 ،أي ملن يشاء من عباده ( :  لمن يواء: )  قاله

ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا } ، يف كل أمٍة رسوال   بعاوقد أخ  اهلل عز وجل أنه قد 

 . ( 32النحل )  {واجتنبوا الطاغوت 
 . ( 81فاطر )  {وإن من أمة إال خال فيها نذير } : وقال تعا  

اهلل إلـيهم الرسـول والنـذير وأقـام احلجـة علـى مجيـع اخللـق ومل قد أرسل  السابقةكل األمم  :وعليه فنقال 
 ،حجة  على اهلل عز وجل  ألحدٍ يبق 
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 وال األنبياء محصارو  ؟ : فإ  قال قا ل 
 ، 1 يدل على حصرهم بأربعة وعشرين ألفا  والرسل دون ذلك حديا  ورد يف ذلك :  قلنا

  الرسل والرسل أقل  منأل  األنبياء أكثر ب ثير 
ئة إال أن ايزيدون على ثالث م هذامنهم مخسة  وعشرون رسوال  ولسنهم أكثر من  ككر في القرآ وقد 

غافر )  {ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك } : اهلل تعا  يقول 

32 ) .  
 مك  ما عقيدتنا بالنسبة للرسل ؟ 

 .ويبني هلا احلق  يوجههاا نذير وما من أمٍة إال بعا اهلل إليها من أنه ما من أمة إال خال فيه:  عقيدتنا
 من اا أول األنبياء ؟ ومن اا أول الرسل ؟ 

   فإنه كان نبياًّ ُمَسلَّما   آدم: أول األنبياء 
هـل كــان : النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم  سـألمـن حـديا أيب ذر رلـم اهلل عنـه أنــه  كماا روال ابان حباا 

 ، 2( نيب  ُمسلم ، نعم : ) ال ق؟ آدم نبياًّ 
 ، فهو نوح الرسلوأما أول 

  )  :  لقال اهلل تعالى

دخ)  خ 

خد 1 

4إ (   (   ديد24ا  )، 
 ،قبل نوٍح رسول  ليسنه على أ  ل اذاالنبوة والستاب يف ذرية نوح وإبراهيم  فإكا كان 

 . ( 123النساء )  {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده } : قوله تعا   ويدل لذلي أيضاً 
أنـت أول رسـوٍل : ويقولـون ، نـوٍح  إ أن النـاس يـأتون يـوم القيامـة : ) مـا ثبـت يف الصـحيح  ويدل لهاذا

 ، 3 (أرسله اهلل إ  أهل األرض 
 ، 4 بين ناح وآ م فإنه غلط م ريمأقحم من عرف أ  وبهذا ن

 ،قبل نوح إدريس اليت ُكتبت يستبون  نضد أ  شضرة األنبياء ناألن
 غلط   شي فيه فإ  عقيدتنا أ  ناحاً اا أول الرسل    واذا

 ،وآله وسلم  عليهحممد  صلى اهلل  آخر الرسل

                                                

 للشيخ العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلبا  ر ه اهلل تعا  ،(  369 – 363/  6) سلسة األحاديا الصحيحة  - 1
 ،(  20136) أخرجه أ د  - 2
 ، (  094) ومسلم (  3062) أخرجه البخاري  - 3
ويراجـــع هتـــذيب األمســـاء واللغـــات (  31/  0) وشـــرح خمتصـــر خليـــل للخرشـــم  (ومـــا بعـــدها  92/  0) البدايـــة والنهايـــة البـــن كثـــري   - 4

 للنووي وشرح القساال  على صحيح البخاري عند شرح حديا الشفاعة لألمهية ،
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 . ( 12األحزاب )  {ولكن رسول هللا وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم } :  لقال اهلل تعالى
 ،فهو كافر  أيضا   بعدلومن صدشق مأدشعي النباة فهو كافر  فمن ا عى النباة بعدل

أيب طالـب حـني خلَّفـه يف أهلـه يف غـزوة  بـنمسذب  هلل ورسوله قال النيب عليه الصالة والسالم لعلم  ألنه
 والولدان ؟  النساءد مع يا رسول اهلل خترج وأقع: تبوك فقال 

مبنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال  مـجلأمـا ترلـى أن تسـون : ) فقال له النيب صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم 
 ،فرلم رلم اهلل عنه ،  1 (نيب بعدي 

 ،على أن علياًّ أفضل الصحابة  بهذا الحديث الرافضةوقد اسهدل  
أن تسـون مـجل مبنزلـة هـارون مـن : ) وآله وسلم أراد بقولـه عليه  اهللالرسول صلى  ول ن    ليل فيه أل 

 ،قومه أي يف هذه املسألة فقط  يفحني خلفه ، ( موسى 
 أبو بسر مث عمر مث عثمان مث علم ،  نبيهافال شك أن أفضل هذه األمة بعد أما الفضل اآلخر 

******************     
      م الااذي خااهم  اأتااى بالخاتاا حهااى – 132

                 مااألماااااااا كاااااااالا علااااااااى  االناااااااااوأع هاباااااااا                                                     
  

 ،يعجل جعلنا فوق كل األمم  ( :وأعالنا : )  قاله
وحنن الشهداء على اخللق يف أن الرسل بلغوا ما أُْنز َل إليهم من ر م  القيامةفنحن اآلخرون السابقون يوم 

 . ( 113البقرة )  {اكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلن} ، 
  األمة وهلل الحمد اي أعلى األمم ولها النصر الهام على غيراا  فهذل

  : عاملة  بشريعة اهلل اليت جاء  ا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم تسونأن : ول ن بورط 
 أكثـرفهـذا ال جيـدي شـيئا   ط وي ا  ازسالم مسالم بطاقة وااياة بادو  عمالمنهسبة فق ت ا أما أ  

كيـ  ويتولـأ وال    يعـرفالناس قد ُكتب يف هويته وبااقته الديانة مسلم وهـو ال يعـرف اإلسـالم ميسـن ال 
كمـا يقـول اآلخـر إنـه بـوذي   مسـلمكي  يصلم ومل يسرتشد من أحٍد من الناس عـن هـذا األمـر ومل يهـتم 

 إنه يهودي أو نصرا  ،مثال  أو 
****************** 

                  ام   اقااااااااابااااااااذاك كالمُأ  هاصشاااااااااوخ   – 133
                               امااألناااااااااااااااااااااا راسا ااااااااااااااااااااااال هاعثاااااااااااااااااااااااوب                                                                 

  
 عليه وآله وسلم ، أي خص النيب صلى اهلل  ( :وخصشه : )  قاله
 أي خبتمه للرسالة ، :  (بذاك : )  قاله

 ،  2 صلى اهلل عليه وآله وسلم النبياذا من خصا ص أنه خا  األنبياء 

                                                

 ، (  2414) ومسلم (  3513) أخرجه البخاري  -  1
 ،(  071/  00) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  2
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 ، عيسى بن مريم كا  خاتم أنبياء بني مسرا يل
نـيب ال  مطلاشفخهماه خاهٌم صلى اهلل عليه وآله وسلم  ما محمدٌ أيف أنبياء بجل إسرائيل مقيد  الخهمفهذا 
 ،بعده 

صلى اهلل عليه وآله وسـلم ليتبـنيَّ  حممدا  يف أن عيسى ينزل يف آخر الزمان ويتبع  ولهذا انظر ملى الح مة
لــيس ختمــا  مالقــا  بــل هــو خــتم  مقيــد والرســول بعــده هــو  إســرائيلن اخلــتم الــذي ُختمــت بــه رســالة بــجل أ

 ، وسلمحممد صلى اهلل عليه 
 ، وسلمى فإنه محسم بشريعة النيب صلى اهلل عليه وآله إذا نزل عيس ولذلي في آخر اللما 

الخنليار  ويقهالأليم قد أخبر النبي صلى اهلل عليه وآله وسالم أناه ي سار الصاليب : فإ  قال قا ل 
فاإ  الح ام   اآل   الماجاا واذا ليم اا الح م الوارعي   و  يقبل م  ازسالم   يقبل الضلية 
بيننااا وبياانهم عهااد فإننااا    كااا يعنااي مكا    رى علااى مااا ااام عليااه الواارعي الماجااا  اآل  يقاار النصااا

 نهعرت لديانههم ؟ 
حدثنا بذلك مقر را  له راليا  به فيسون ما يقضم بـه عيسـى يف  وسلمأن النيب صلى اهلل عليه  : فالضااب

 النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ،  شريعةآخر الزمان من 
 ما هو ؟ ختم النبوة به ، املشار إليه :  (بذاك : )  قاله
 . ( 32اإلسراء )  {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } : املقام يشري إ  قوله تعا   ( :كالمقام : )  قاله

ملاى رساال صالى اهلل علياه وآلااه  تنههايوقاد مار عليناا أ  مان المقاام المحماا  أ  الوافاعة العظماى 
فيستشفعون بآدم مث بنوح مث بإبراهيم مث مبوسى  ايقونيوأن الناس يلحقهم من السرب والغم ما ال  وسلم

 املقام احملمود وليس كله ،  منمث بعيسى ح  تنتهم إليه فهذا 
بُعـا إ  سـائر األنـام  بأنـهيعجل وخ ص النـيب صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم :  (وبعثه لسا ر األنام : )  قاله

 ،وغريه من األنبياء إ  من ؟ إ  قومه فقط 
 أليم ناٌح عليه الصالة والسالم مرس اًل ملى جمي  الخلش في وقهه ؟ : قا ل  فإ  قال

 ،إ  مجيع اخللق يف وقته  مرَسلبلى هو :  قلنا
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر } ، قومه  إ فيسون نوح  مرسال   ل ن اناك قامياٌ  ساى اذل القامية

  . ( 1نوح )  {قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 
مرسال  إ  قومه فقط بل  نوح يسون  قاميا منها في كلي الاق  لم ت ثر حهى يهالد  والخليقة
 قليلة وأُرسَل إليهم نوح فسان مرسال  إ  قومه خاصة ،   األمةكانت 
 ،(  جمي ) وتالق مبعىن (  الباقي) أهنا تالق معىن :  يقالا ( : لسا ر : )  قاله
  ( الباقي )   بمعنى صار ( الس ر ) من  أخذ فإ  
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   ( الضمي  ) بمعنى  صار  – حميط  بسل ما كان داخله( السور )  و  – (السار ) وم  أخذ  من 
 فهل فيها معالل ؟   مكا كان  بمعنى الضمي  

 ،نعم :  الضااب
  ألنها مكا كان  بمعنى الضمي  واي موهقة من السار 

  لعلة تصريفية مهزة  الواوقلبت  ل ن
  فالهملة فيه أصلية أنه من السؤر :  قلنا أما مكا

 ،زائر  لفجل ونظير كلي
 ال الهملة أصلية أو منقلبة ؟ 

 :فيه تفصيل 
  فهي أصلية من زأر األسد  م  كان 

 ،زأر األسد فهو زائر :  تقال
 ، فهي منقلبة: من الزيارة  وم  كان 

 ، ( زائر ) زار يزور فهو :  تقال
 ، ( زاير )  وأصلها
 ,ب  املة واهلل أعلم ل ن قل
 ،أي اخللق  :( األنام : )  قاله

 ، للخلقأي ،  ( 12الرحمن )  {واألرض وضعها لألنام } : قال اهلل تعا  
ً  جلميع اخللق املسلفني صلى اهلل عليه وآله وسلم   ،فهو مبعوث 

 :من وجهين  بذليو ليل اخهصاصه 
 ،من كونه خا  األنبياء  :الاجه األول 
يسـون رسـوال   أناألنبياء والناس كلهم حمتـاجون للرسـالة لـزم مـن ذلـك  خا فإذا كان  بالقرآ  واذا ةاب ٌ 
 ،جلميع اخللق 

مل  مخسـا  أُعايـُت : ) نه يف حديا جابر رلم اهلل عنهما قال النيب صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم أ : الثاني
وطهـورا وأحلـت  مسـجدا  األرض  يعاهن أحد  من األنبياء قبلـم ُنصـرت بالرعـب مسـرية شـهر وجعلـت يل

إ  قومــه خاصــة وبُعثــت إ  النــاس  يُبعــايل الغنــائم ومل حتــل ألحــٍد قبلــم وأعايــت الشــفاعة وكــان النــيب 
 ، 1 (عامة 

                                                

 ، (  520) ومسلم (  328) أخرجه البخاري  -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 468 

إ  قومه خاصة فمثال  إذا كان يف األرض أقوام متعددة  فيبعا فهذل من خصا صه أما غيرل من األنبياء
 و يف أرلهم أو هو يف غري أرلهم لسنه يبعا إليهم خاصة ، الذي ه قومهفإن الرسول يُبعا إ  

 عليه الصالة والسالم    ناحو  ير  على اذا 
قليلني مل يتفرقوا شعوبا  وأقواما  فسان  الوقتإذ كان الناس يف ذلك  أل  القام في عهد ناح ام قامه

 ،مبعوثا  إ  اخللق عموما  
 ،ذلك الوقت ليس فيهم أقوام  يفألن اخللق 

 ،هم آباء اخللق كلهم  السفينةن على وهلذا أُهلك املسذبون له وصار الذين بقوا مم
 . {هم الباقين }  أي ذرية نوح:  ( 33الصافات )  {وجعلنا ذريته } : كما قال تعا  

لإن نوحا  :  وبهذا ين ف ازيرا  الذي أور ل بعض العلماء الذين قالاا  إ  مجيع أهل األرض ،  أرس 
 ،أقوام  آخرون  هناكألن مجيع أهل األرض هم قومه يف ذلك الوقت ليس :  نقال

وال بـر وغـريهم  والـرومهنـاك الفـرس  ل ان فاي عهاد الرساال صالى اهلل علياه وسالم انااك أقاااٌم آخارو 
صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم أن اهلل تعـا   النـيبوهو مبعوث إليهم مجيعا  وهذه من نعمة اهلل عليـه أي علـى 

 ،أن كل من عمل بشريعته نال من أجره  ذلكإ  مجيع اخللق ألنه يلزم من  أرسله
مث رُفـع لـه سـواد  عظـيم أعظـم مــن ، موسـى وقومـه  هـذا: وهلـذا رُفـع لـه سـواد  عظـيم فظـن أهنـم أمتـه فقيـل 

ياء اهلل عليه وآله وسلم أكثر األمم وأجره أكثر أجر األنب صلىمة النيب أف، هذه أمتك : فقيل له ، األول 
 ،بشريعته فيعمل مبثل أجره  يعملألن كل واحٍد من أمته ، 

 ، اهلل عليه وسلم صلىوبهذا نعرف ضالل من مكا فعلاا طاعًة أادواا للرسال 
 ،  العقلبدعة ضاللٌة في الدين وس ف ٌه في  فإ  ماداء القأر ب  للرسال

 لماكا ؟ 
أما الرسول ، فقط  أجرهامت نفسك من أنك حر  فمضما  كليإذا أهديَت إليه عبادة  فعلتها  ألني

مل هتدها له أجرها واصل  إليه وأنت مل  أمعليه الصالة والسالم فله أجرها من األصل سواء  أهديتها إليه 
قراءة القرآن وال غريها أُمرت بأن تصلم وأن تسلم عليه  والتؤمر بأن هتدي إليه العبادات ال ألحية 

 . ( 12األحزاب )  {الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  يا ايها} ، تدعو له هسذا أُمرنا 
 في الدين ؟  وضال ً لماكا كا  اذا سفهاً في العقل 

 ،ألن مضمونه أنك حرمت نفسك من أجر هذه العبادات 
الصــحابة ، يعهـُد أن أحــدا  مـن القــرون املفضـلة فعــل ذلـك كــل القـرون املفضــلة  ومل:  قاال شاايخ ازسااالم

وأعلم وأحسم من أن  أفقهألهنم ، بعوهم مل يهدوا للنيب عليه الصالة والسالم ثواب قربة أبدا  وتا والتابعون
 ، يهدوا النيب عليه الصالة والسالم ثوابا  
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 ،            1 (الدال على اخلري كفاعله )  للرسول مك أ  أجرام حاصلأٌُ 

                                                

بـرقم (  206/  4) وصـححه العالمـة األلبـا  يف سلسـلة األحاديـا الصـحيحة (  20855) وأ ـد (  2671) أخرجـه الرتمـذي  -  1
0061 ، 
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 األسئلة
 ، ممسن يا شيخ ؟  أي مل تفىن،  (لم نهلف ) : إذا قلنا معىن :  الس ال
 نعم ، :  الضااب
 هل نستايع أن نقول هو الذي ينسر الرؤية ؟  (والم ذب ) : قاله :  الس ال
 من يرى تسفريهم، رأيرمبا ، اهلل أعلم ال نستايع أن نقول هذا ما جزم به املؤل  إال على :  الضااب
ونبــز باأللقــاب  تعيــريميــون هــل هــذا اجلهن : الــذين خيرجــون مــن النــار مــن أهــل اجلنــة يقــال هلــم:  الساا ال

 وهذا يتعب لمائرهم فسي  ينبزهم أهل اجلنة باأللقاب ؟
ولـو قُـد ر أهنـم سـاءهم   ـذانقول أوال  أهنم يقال هلم ذلـك تـذكريا  هلـم بنعمـة اهلل وهـم يفرحـون :  الضااب

 ،أبدا   يسد رذلك يوما  من الدَّهر فسوف مُيحى ألنه ليس يف اجلنة ما 
 نسا  يدعي شيئاً خالف خاار القرآ  والسنة فعليه الدليل   أي م -

 :النار نارا  :  يقالاناك من 
  ناٌر تفنى  - 1
 وناٌر تبقى    - 8

 : النار نارا  : واناك من يقال 
  ناٌر حارة  - 1
 بار ة    ونارٌ  - 8

 أين اذا الهقسيم ؟ 
   نقبل م  ما قام به الدليل  

 النار واجلنة تفنيان ،  : الضالة يقالا  الفرق
 :في المسهقبل  الحاا عالضهمية ومن   يرى تسلسل 

 اجلنة والنار تفنيان ،  : يقالا 
  ابن القيم واا العالف تلطف في الماضاد  مليهوفيه الرجل الذي تلطف وأشار 

 ، األبديال ميسن أن اهلل يذكر اخللود  : وقال
 ،ركات أهنا تفىن ولسن تفىن اللذات واحل:  ونقال

وقت فناء احلركات واإلنسان على زوجتـه مـن احلـور العـني ، كيـ   جاءما ظنسم إذا :  قال له ابن القيم
ومــا ظـنسم فــيمن رفــع اللقمـة أو الفاكهــة إيل فمــه فجـاء وقــت فنــاء ؟ اآلبــدين  أبـدمعهــا إ   يسـون جيمــد
يف  الفاكهــةايع أن يرفعهـا تبقـى خـذها ومل تصـل للفــم اآلن ال يسـتايع أن ينزهلـا وال يسـتأقـد  وهـواحلركـة 

 هسذا ، ؟ يده دائما  وأبدا  
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، اعتمدوا على عقول فاسـدة فظنـوا أهنـا صـحيحة  بالنقلشمء يضحك الناس وكل هذا سببه عدم العلم 
، 

 يف النبوة هل يَر ْد عليها نيب اهلل أيوب ؟ ( لقوة : ) قول املؤل  :  الس ال
 فهذا من العوارض ، النهايةصيَب مث برا يف ال ، ألن أيوب ُأصيَب مبا أُ :  الضااب
 ، ؟لسن املعروف أنه ظل مريضا  بقدر السنني اليت كان فيها :  الس ال
ــه الشــياان :  الضااااب ــة  بــراولسنــه ( مجلــة غــري والــحة ) ال ، هــذا مل يثبــت لســن ال شــك أن يف النهاي

 فهذا من العوارض ،
عزيز مصر فهـل هـذا ُيْشـس ْل  عندعليه السالم ب يَع مملوكا   بالنسبة لشرط احلرية يف النبوة يوس :  الس ال
 ؟ 

 بعد السجن ،  نـُب ئَ ال ُيْشس ْل ، يوس  عليه السالم :  الضااب
قبلــم إال  أمــةٍ مــا مــن نــيب بعثــه اهلل يف ) وحــديا ،  1 (يــأيت النــيب ولــيس معــه أحــد ) حــديا :  الساا ال

 ما املراد بذلك ؟ ،  2 (……… جعل اهلل حواريون 
 األول ،  احلديااملراد بذلك إما أهنم ذوو العزم أو ُيستثىن من ذلك ما دل عليه :  الضااب
 ما معىن الساف هنا ؟ ( حريٌة ككارٌة كقاة ) قال الم لف :  الس ال
 ،  ل ا  أحسن( حرية  ذكورة  وقوة  ) لو قال :  الضااب
 ،إشارة إ  أن احلرية :  (كقاة ) : ل ن قال 

  شاهراط الاذكارة واشاهراط الحرياةلع   يعجل كأنه جعل القوة تعليال   أهنا:  اشهراطها والذكارة سبب
  ،( كما ُتشرتط القوة ) يعجل  للهوبيه اناوال اف ، 

،  ( 11يوسف )  {وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمرهم هذا } : يف قوله تعا  عن يوس  عليه السالم :  الس ال
 يعجل جاءه الوحم قبل السجن ؟ 

 الضمري يعود على أبيه يعقوب ، :  الضااب
 ؟ ( سؤال غري والح ) ذكر  أن اخلُّلة أبلغ من احملبة :  الس ال
والرسل    شي ا جهباءازكرام المطلش يدخل فيه مينع ، اإلكرام إذا كان مالقا  ،  ال ، ال:  الضااب

 ( . 13ص )  {وإنهم عندنا لمن المصطفين األخيار } ، وصفهم اهلل باالصافاء 

 3القصص )  {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه } : اشرتاط الذكورة أال ُيشسل عليه قوله تعا  :  الس ال

 ؟  (

                                                

 ، (  221) ومسلم (  5378) أخرجه البخاري  -  1
 ، (  51) أخرجه مسلم  -  2
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الاحي :  العلماءيقال ،  ( 22النحل )  {أوحى ربك إلى النحل } : يَر ْد على هذا قوله تعا  :  الضااب
} :  إ  من ليس برسول فهو وحم إهلام فمعىن وحيا   اهللفإذا ذكر  ،  1 منه وحي ازلهام: أقسام 

ليم اذا يعجل أهلمناها أن ترلعه وإذا خافت عليه أن تلقيه يف اليم ،  {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 
    الرسالةوحي 
 هل هذا أثر أم حديا ؟ ،  2 (لن يفلح قوم  ولَّوا أمرهم امرأة : )  الس ال
لـن يفلـح قـوم  ولَّـوا : )  قالري ملا أُخ   أن الفرس ولَّْوا بنت ملسهم ال ، هذا حديا يف البخا:  الضااب

 ،وهو حديا ثابت يف البخاري ( أمرهم امرأة 
  ؟امرأة   أمراموأفلحاا   ازنضليل  ا ماً ياأا لفا   ءً تار  علي أ  قاماً ولشْاا أمرام نسا أ وكن  أتاق  

 ة   وم  األسف في تركيا اآل  ر يسة الاتراء امرأ
 :من أحد وجاٍل ةالةة :  اذافيقال الضااب على 

أولئـك القـوم فقـط يعـجل الفـرس يعـجل  يعـجل (لن يفلح قاٌم ولشاا أمارام امارأة : ) مما أ  يأرا  بقاله  - 1
  ومكا جعلنال خاصاً لم ي ن مش ال ، هذا فيسون خاصا   وعلىهؤالء ملا ولَّْوا أمرهم فإهنم لن يفلحوا 

بـل الـذي يـدبر  النساء لام يهالااا األمار علاى وجاه ازطاالق ا  ءم  : أ  نقال : اني الاجه الث - 8
  اسماً   حقيقة  الر اسةل ن لهن اململسة غريهن 

ويســون املــراد ،  أفلااح لهاام ل ااا ااا  ء القااام لااا أنهاام ولشااْاا رجاااًل : أ  يأقااال : الثالااث  هالاجاا - 3
 ،القوم لو أهنم ولَّْوا رجال  لسان أفلح هلم  هؤالء: تام فُيقال نفم الفالح ال( لن يفلح قوم  : ) بالنفم 

اااذا ( لاان يفلاح قاااٌم : ) النبااي عليااه الصاالة والسااالم  قاالفياه وجااه راباا  أ  يقاال اااذا أعنااي  - 1
 ، فقد يفلحاا وم بناءاً على األغلب واألكثر 

 أعلم ، واهلل محهملةيف اجلواب عن هذا احلديا هذه األربعة  فهذل أربعة أوجه
 هل جيوز تولية املرأة علم شمٍء من أمور املسلمني ؟ :  الس ال
 رجال  لسان أفلح ، أمرهمال سيما إذا قلنا لو أهنم ولَّْوا ،  ال نرى هذا ، نرى أنه ال جيوز:  الضااب
 هناك وجه خامس يا شيخ ، :  الس ال
 ما هو ؟ :  الضااب
 ، كبرييسون فيه فساد  الداخلية يف السياسة أن هناك فالحا  يف الظاهر ولسن :  الس ال
 ال ، ال يصلح ،:  الضااب
 كالم عيسى يف املهد هل هو مالق أو مقيد فقط لت ئة أمه ؟ :  الس ال
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 ،  األصلحسب العادة أنه مل يتسلم إال مبا تسلم به يف ذلك الوقت هذا  الظاار:  الضااب
 ما الفرق بني النيب والرسول ؟ :  الس ال
 :  الفرق بين النبي والرسال:  بالضاا

إليــه بشــرٍف ومل يــؤمر بتبليغــه وهلــذا ُيســمى نبيــا  وال  أوحــممــن  النباايمــن أن  اااا مااا كاااب مليااه الضمهااار
مل يـؤمر بتبليغـه وبـني أن :  نقالأن ،  وبينهما فرقمل يُنهى عن إبالغـه  ولسنيسمى رسوال  ألنه مل يؤمر 

 ، تبليغههنم عن :  نقال
وقـال ملـاذا مل  النـاسفـيمن مل ينسـر علـى الـوالة والمـه بعـض  قال شيخ ازسالم رحمه اهلل واذا نظير ما
 تنسر املنسر ؟ 

 فالس ا  عن ازن ااراألمر باملنسر  وبين اإلنسارالسسوت على  فرق بينهناك :  قال شيخ ازسالم
 ، 1منسٍر أك  خوفمع عدم القدرة على اإلنسار أو مع 

 ،أك   مفسدةٍ إذا ترك اإلنسار خوفا  من بل قد يأحمد إلنسان ا   يأالم عليه:  يقال
 ،  باملنسرلسن لو أمر باملنسر فإنه يف هذه احلال يُذم على األمر باملنسر والرلا 

ا ذ  املقصودما ،  ( 82مريم )  {إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا } : قوله تعا  :  الس ال
 الصوم ؟ 
 م يعجل اإلمساك عن السالم ، الصو :  الضااب
 هل جيوز لإلنسان أن ميسك عن السالم ؟ :  الس ال
واألْو   احلـرامهم قالت هسذا أما أنت فال ثسك عـن السـالم الواجـب وأمسـك عـن السـالم :  الضااب

 أن ثسك عن السالم اللغو ، 
 : فال الم بالنسبة لنا ةالةة أقسام 

    واجب - 1
 حرام    - 8
    ول ا - 3

 ضب أ  نه لم به   يالااجب 
 هل جيوز أن يقول يل أنا صائم عن السالم ؟ :  الس ال
 نعم جيوز لسن ال جيوز أن يصوم صوما  مالقا  ،:  الضااب
 على،  ( 32مريم )  {آتاني الكتاب } : ذكر  حفظسم اهلل ورجحتم يف قول عيسى وهو رليع :  الس ال

 أن يسون خاصا  به ؟  وهوالتقدير مع أن التقدير األول ال مانع منه  تقدير بعلمه فلماذا جلأ  إ  هذا
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 ،فمعىن هذا أننا مننع من هذا  رجحنا الهقدير األولإذا :  الضااب
  الخصاصية اذل من جهة  عدم: ونقال األصل 

 ،ين الدعوة ويتحمل الرد من اآلخر  يتحملأن اهلل لن يرسل رسوال  إال إذا كان أهال  للرسالة  واألصل
 اذا الذي يظهر لي   

 ؟ ( مجلة غري والحة ) بالنسبة ألبناء آدم عليه السالم :  الس ال
منازعة لسن ملا  أيأبناء آدم ليس هناك شمء  يوجب االختالف فصاروا يقتدون بأبيهم بدون :  اجلواب
 النبيين مبشرين كان الناس أمة واحدة فبعث هللا} : الناس أرسل اهلل إليهم الرسل كما قال تعا   اختل 

 بدائيني ،  زالواألنه ليس هناك مغريات ، الناس ال ،  ( 813البقرة )  {ومنذرين 
الرسـول صـلى اهلل  جُيلـسمـن أن اهلل سـبحانه وتعـا   بعاض العلمااءهل املقام احملمـود مـا ذكـره :  الس ال

 ؟  1 عليه وسلم على العرش
 ،  احملمودال شك ، إذا صح فهو من املقام هذا إْن صح فهو من املقام احملمود :  الضااب
 ؟  قبل ناحنبيا  فلذلك جنعله  م ريمأال يسون :  الس ال
،  رسولوإدريس ،  ( 83العنكبوت )  {وجعلنا في ذريته الكتاب والنبوة } : ال ، قال اهلل تعا  :  الضااب

ألن اهلل ذكر إدريس  إسرائيل واهلل أعلم أنه من بجل ل ن الظاار لناكل من ذُكر يف القرآن فهو رسول 
 ،  2من بعد إمساعيل يف سورة مرمي 

 كثر األنبياء واملرسلني من بجل إسرائيل ؟ أهل كان :  الس ال
مل نقصـص  مـننعـم اكثـر الـذين نعلـم مـن بـجل إسـرائيل لسـن مـنهم مـن قصصـنا عليـك ومـنهم :  الضااب
 ولسننا ال نعرفهم ،  رسال  ال بد أن هلم  فالعالم الذين في أمري ا والذي في أقصى شرق آسياعليك 
ولما }  :وقال يف أنبياء آخرين ،  ( 88يوسف )  {........... ولما بلغ أشده آتيناه } : قوله تعا  :  الس ال

أنه مل ،  {واستوى } : فقالوا أنه سبب ذكره تبارك وتعا  ليوس  ،  ( 11القصص )  {بلغ أشده واستوى 
 عني سنة ما هو التوجيه ؟رسوال  وعمره أرب يسن

الغالــب أنــه  أشــدهأن مــن بلــغ  اخهالفاااً فااي الح اام أل  ال الاابأن هــذا ال يعاــم  الظاااار:  الساا ال
العمـل يف ديـن امللـك وعـرف  يفيستوي ويسمل ال سيما أن يوس  عليه الصالة السالم حصل منه ثـرُّن 

 الناس وس  الناس فيسون مستويا  من قبل ، 
فإهنـا ال تصـلم  احلـيضفالنيب هـو الـذي يصـلم يف قومـه فـإذا جـاءت  مرأة أصبح  نبيةلا قد ر أ  ال -

 مك    تصح مطالقاً أ  ت ا  نبياً   
                                                

 ،(  210/  01) وهو قول جماهد وغريه ، انظر اجلامع ألحسام القرآن للقرطيب  - 1
يأمر أهلذه بالصذالة والزكذاة وكذان عنذد واذكر  في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوالً نبيا ، وكان } :  تعا  قال - 2

 . ( 12 – 11مريم )  {ربه مرضيا ، واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقا نبيا 
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 وال تصح أ  ت ا  عالماً ؟ 
   من النساء من ام علماء نعم
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 فصل
 في بعض الخصا ص النباية 

        القااارآ  كاااالمعراة  ومعضااال – 132
                 اةااجاااااااااااع و  انٍ يااااااااااباااااااااال م حقااااااااااً                                                       

  
 ،مبعجز القرآن  وخصهيعجل  ( :ومعضل القرآ  : )  قاله

قل لئن اجتمعت الجن واإلنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان } ، فالقرآن معجز 

 . ( 22اإلسراء )  {بعضهم لبعض ظهيرا 
 ،ال ميسن أن يأتوا مبثل هذا القرآن  متعاوننياإلنس واجلن متفرقني أو 

  : والدليل على كلي من الااق 
وبلغة هؤالء القوم ومع ذلك عجزوا عن معارلته وهم بال شك  أفصح العربيف قوٍم هم  نزلأن القرآن 
مـا جئـت  وسـلماهلل عليـه  بسل طاقاهتم أن جيدوا معارلة للقرآن السرمي حـ  يقولـوا للرسـول صـلى يودون

 ، 1 به فإننا نستايع مثله فأنت لست بنيب لسن عجزوا
 ،ح  يصغوا إليه قهرا   بألبا مبل كان هذا القرآن يأخذ 

اهلل عليه وآله وسلم ليستمعوا القرآن  صلىأن رؤساءهم يأتون خفية إ  قرب النيب  ككروا في الهاريخ
وسلم من أجل يستمعوا القرآن ألنه يعجبهم ويبهرهم وقد  وآلهيأتون خفية إ  الرسول صلى اهلل عليه 

 . ( 12األنعام )  {ألنذركم به ومن بلغ } : قال اهلل تعا  
وإن كنتم في ريب مما } ،  مبثلهعلى أن بالغه تقوم به احلجة حتداهم اهلل عز وجل أن يأتيهم  فدل كلي

عجزوا حتداهم بسورة عجزوا  سورحتداهم بعشر ،  ( 83البقرة )  {نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
،  {إن كانوا صادقين } ،  مثلهأي حديا :  ( 31الطور )  {فليأتوا بحديث مثله } ، حتداهم بآية عجزوا 

 ،عجزوا 
عندهم علم إال أهنم كفار ال يؤمنون  ليس،  ( 33الطور )  {أم يقولون تقوله بل ال يؤمنون } :  ولهذا قال

فليأت } حتدي   {أم لهم سلم يستمعون فيه } ؟ ما أتوا  أتوا،  {وا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأت} ، 

هذا مل يسن  {فليأت مستمعهم بسلطان مبين } ،  كانوا صادقني  إن ( 32الطور )  {مستمعهم بسلطان مبين 
، 

ومـن  مان بااب أولاىم ألنـه إذا أعجـز الـذين نـزل بلغـتهم وبـوقتهم فمـن بعـده الارىمك  فالقرآ  أعضل 
 ، أولى بابمن سواهم 

إ   الصـــفةألنـــه معــروف مـــن إلــافة :  (ومعضااال القاارآ  : ) ل اان اناااا مالحظااة علاااى قااال الم لاااف 
 ،موصوفها 

                                                

 ،(  7/  9( )  582/  6) فتح الباري البن حجر   -  1
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   باإلعجاز األنبياءوهو انه ال ينبغم أن نع  عن آيات : (  والقرآ  معضل) :  أل  المعنى
 ، يعجزحر يعجز والبهلوا  فإن الساأل  ازعضات ليم من خصا ص األنبياء 

الحش واا ما نطش  فيهفلما كا  اذا اللفظ موهركاً بين الحش والباطل كا  األولى نأتي بلفٍظ يهعين 
    1 اهلل به واا اآليا 

 . ( 12العنكبوت )  {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم } : قال اهلل تعا  يف القرآن 
ما يأسمى بمعضالا  األنبيااء نساميه آياا   جمي ونسمي ل معجزات القـرآن آيات القرآن بد:  فنقال
  األنبياء 

 ، على صدقه  الدالةمبعىن العالمات  أل  اآليا 
 فقد يعجز الساحر غريه ،  أما المعضلا 

 إال السحرة ،  تسعىهل يستايع أحد أن جيعل احلبال كأهنا حية  
النخـل مــن فـوق وكــان يف  مثـرم  أن رجـال  كـان جيــجل حـدثنا قــو  وياذكر مان قصااص الساحرة أشااياء عضيباة

أن أخـوض علـى الرطـب وال يتـأثر  أتـُـَرْونَ : القـدر ثـر رطـب جـجل فقـال رجـل  مـن القـوم الـذي يف األسـفل 
إن  : قــال، ال تقــدر : فقــالوا ، اقــدر : فقــال ،  تقــدرال  : فقــالوا لــه، واإلنســان إذا خضــع للرطــب يتــأثر 

زعمه يف وسـط القـدر وجعـل يـدور يف القـدر مث  علىنعايك كذا وكذا ، فنزل إن قدرت : قدرت ؟ قالوا 
، ال  : هل تأثر ؟ قالوا: قال ، نعم  : أخوض يف القدر ؟ قالوا رأيتمو أنتم : خرج يف مرأى العني فقال 

رج فنزل ثانية  يف القدر وجعل يـدور هـو مـا نـزل يف القـدر هـو خـ، أفعل : قال ،  ثانيةلسن نريد أن نفعل 
يــا مجاعــة يـا مجاعــة إنــه كـذاب إنــه يــدور : فقــال الــذي يف النخلـة ، العـني جعــل يــدور فيـه  مــرأىلسـن يف 
 ،صحيح يدور يف وسط القدر ، ال : فقال ، فنثر عليه  ، القدر وليس يدور يف وساه على

  يفعلا  ما يعضل البور عنه ل ن بالسحر  السحرةفالمهم أ  
 الهي تأسمى معضلا  باآليا    األنبياءن معضلا  لى أ  يعبر عفلهذا نقال األوْ 

 : ال الم عن معضات القرآ  مسا ل  في
 ال األولى أ  نعبر بمعضل القرآ  أو بآيا  القرآ  ؟ : األولى  المسألة
 ، القرآنمبعجز 
 ،إن املعجز يدخل فيه فعل الساحر والبهلوا  وما أشبه ذلك :  وقلنا

 ،المة على صدقه فهم آيات ع األنبياءوأما آيا  
 1 ألن آيـات األنبيـاء مقرونـة بالتحـدي األنبيـاءإن معجزات السحرة ال تشـتبه بآيـات :  قال بعض الناس

، 
                                                

 ،(  053/  4) جمموعة الرسائل واملسائل   -  1
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 ، غير صحيحهذا :  فنقال
 ، ت ا  تحدياً وتارة ت ا  ابهداءاً بدو  تحدي تارةً أل  آيا  األنبياء 

يـا رسـول اهلل لـيس عنـدنا : ديبيـة وقـوهلم والسـالم يف غـزوة احل الصـالةفمجمء الصحابة إ  الرسـول عليـه 
 ، أصابعه عليه فجعل املاء يفور من بني أصابعه  فولعماء فدعا بإناٍء 

 ؟  ال في اذا تحدي
 ،ائتنا بآية ، شسوا إليه قلة املاء فجاءت هذه املعجزة : ما قالوا  تحديأبداً ليم في اذا 
 ، ما تأتي ب ير تحدي كثيراً وآيا  الرسال  

ينــزل مـن منـ ه وجــاء يف اجلمعـة الثانيـة وقــال  أنيغيثنـا فـدعا فــُأغيثوا مـن قبـل  أنه رجـل ادعــوا اهلل ملـا جـاء
 السماء ،  فانفرجتادعوا اهلل أن ميسسها عنا فدعا 

 ال في اذا تحدي ؟ 
  ،ال 

 آياا إمـا  نن ارجيـب أن  فلاذلي، كرامات األوليـاء   توبهإهنا أي معجزات األنبياء : قال بعض الناس 
 ، كراما  األولياءفلننسر  األنبياء   يم ن من اراا وآيا األولياء  كراما ألنبياء أو ا

 ،كرامات ال ميسن   لألولياءال ميسن أن يوجد :  فقالاا
 ، األمة اذلةابهة فيمن قبلنا وفي  أ  كراما  األولياء ةابهة  : والصااب 

 : فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه 
جذف النخلة ألن املخاض الارها أن تأيت إ  جذف  إ  جذف النخلة فجاءت أجاءها املخاض إ 

)  {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا } : وقيل هلا  الولدالنخلة وهم حامل ُتْاَلْق فولعت 

جذع وهزي إليك ب} : النفساء عادهتا أن تسون لعيفة مث قيل هلا  واملرأةوهم امرأة نفساء ،  ( 81مريم 

أن تصعدي إ  أعالها واهلز جبذف النخلة ال يتأتى صعب أي إذا كان الرجل قويا   دونذيعجل :  {النخلة 
 فهزت،  {وهزي إليك بجذع النخلة } : إ  أعالها هتتز لسن من األسفل ما هتتز لسن هذه قيل  وصعد

خمروفا  بيسر والعادة  يعجل:  {يا تساقط عليك رطبا جن} ، فاهتزت النخلة هذه كرامة أو غري كرامة ؟ كرامة 
هذه كرامة ملا جاءت حتمل ولد فيقيل  جنياأن الرطب إذا تساقط من فوق يفسد يتفضخ لسن بقم رطبا  

من أين ،  ( 82مريم )  {يا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا } ، هلا معرلني هلا بالزنا 
 هذه كرامة أم ال ؟  فسلمهم ،(  32مريم )  {فأشارت إليه } جاءك  البغم ؟ 

   مك  اي كرامة واي في الحقيقة توبه آيا  األنبياء 
 ، أن آيات األنبياء تأيت من نيب :  بينهما الفرقل ن 

                                                                                                                                       

 ، ( 225/  0) وهو قول أيب بسر الباقال  ،  النبوات  -  1
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 ، للرسولوكرامات األولياء تأيت من ويل متبع 
  ال رامة  أتيهفهي أبداً ويم ن انه   يلكي نفسه و  يقال أنه ولي نباذا الالي   يقال منه 
  فبينهما فرق عظيم 

 ،القرآن  معجزوآيات القرآن بدل :  فعلى كل حال األولى أ  يقال
 ول ن كيف كا  القرآ  آية ؟ أبلفظه أو معنال أو بصدق مخبرل أم ماكا ؟ 

 نسررهـا الفاحتـةبسـل معـىن اآليـة يف اللفـجل واألسـلوب واملعـىن وأنـه مهمـا كررتـه ال ميسـن أن ثـل منـه  نقال
 باليوم أدىن شمء سبعة عشر مرة وهل منلها ؟

 ،أو سبعني مرة ما كأنك قرأهتا وال مرة واحدة  مرةتقراها سبعة عشرة  أبداً 
منهــا لســن  ثــل فإنــكوكررهــا يف اليــوم مــرتني  العاارب قصااا دل اان اااا  لااي قطعااة أحساان قصاايدة ماان 

ورمبـا إذا وفقـك اهلل للتـدبر أن  ثـلال  القرآن ما ثل هذه من آيات اهلل أنك تسرر هذا القـرآن مهمـا كررتـه
 ،ما مل جتده يف املرة األو   واللاائ يفتح اهلل عليك يف املرة الثانية من املعا  

قـرأ اإلنسـان بتـدبر واهلل يلـني القلـب ويوجـه اإلنسـان  إذاوأذكـر ثامـا   كذلي أيضًا في تأةيرل على القلب
 ، لإلميانإ  ربه وجيد طعما  عجيبا  

 :  1 ابن عبد القاي رحمه اهلل في  اليهه الموهارةقال 
ــــه  وحــــافجل         علــــى درس القــــرآن فإن

ــــــي                                              ،                 2 جلمـــــد  قلبـــــا  قاســـــيا  مثـــــل  نـلي
 ،         

 {م لذكر هللا وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبه} :  من آيا  القرآ  تليين القلب اذل

هللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين } ،  ( 12الحديد ) 

 هذه من آيات القرآن ، ،  ( 83الزمر )  {جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا 
 إصالح األمة إال إذا ثسست إذا ثسست به األمة ال سبيل إ  ازصالح الهام:  القرآ من آيا  
 ، بالقرآن

 . ( 1القلم )  {وإنك لعلى خلق عظيم } : قال اهلل تعا  
 ،  1 ( القرآنكان خلقه : ) وقالت عائشة 

                                                

هو مشس الدين حممد بن عبد القوي بن بدران املقدسم املرداوي احلنبلم ، الفقيه ، احملـدث ، النحـوي ، الشـاعر ، كـان حسـن الديانـة   -  1
، ومــن أشـــهر مــن شــرحها العالمـــة " منظومــة اآلداب " كثــري اإلفــادة ، بـــرف يف العربيــة واللغــة ، ودرس ، وأفـــ  ، وصــن  ، ومــن تصـــانيفه  

املقصـد األرشـد . هــ 699، وهم القصيدة الدالية الاويلة يف الفقه ، وممن قرأ عليه يف العربية شيخ اإلسالم ابن تيميـة ، مـات سـنة  السفاريجل
، (  342/ 2) ، الــــذيل علـــى طبقـــات احلنابلـــة البـــن رجــــب    (  357/  4) ، املـــنهج األ ـــد للعليمـــم (  459/  2) البـــن مفلـــح   

، بغيـة (  278/  3) ، الوايف بالوفيـات للصـفدي (  261/  2) ، درة احلجال للمسناسم (  023ص ) جابر برنامج الوادي آشم البن 
 ( . 413/  5) ، الع  للذهيب (  060/  0) الوعاة للسيوطم 

) السـفاريجل  للنـاظم بشـرح( منظومـة اآلداب ) ، وهـو غـري موجـود يف (  561/  3) اآلداب الشرعية البن مفلـح : البيت موجود يف  -  2
 .، فلعلها سقات من الاابع أو من نسخة الشارح ، واهلل اعلم ... ( طبعة دار الستب العلمية ، وطبعة 
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 ، واحد   روحصالح األمة  ذا القرآن جتد األمة صاحلة كلمة واحدة يد  واحدة جسد  واحد 
  . ( 123آل عمران )  {ه إخوانا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمت} 

هذا من األثر العظيم ومن ذلك أيضا  أن القرآن مبجرد ما يسمعه اإلنسان يشعر  القرآنهذا من آيات 
 ، قامت عليه احلجة  بأنه
 . ( 2التوبة )  {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا } 

بستاب  قامتثن كذلك اآلثار العظيمة اليت مل تسن ألي أمٍة لسماعه أثرا  يف قلب هذا املؤ  اهللفجعل 
 ،فتح املسلمون بالقرآن مشارق األرض ومغار ا وهذا مل يوجد ألي كتاٍب آخر 

لاه نظيار  ياجادآيا  القرآ  كله آيا  من كل وجه في لفظه ومعنال وأسالابه وتاأةيرل وآةاارل    فإك 
  ( ومعضل القرآ  : ) ولهذا قال الم لف   

  ،املعراج مفعال من العروج وهم آلة العروج  ( :كالمعراة : )  قاله
 ، (  العروة آلة: ) المعراة 

 ،  ومصعديعجل اآللة اليت يعرج  ا اإلنسان من أسفل إ  أعلى ، أسفل السلم معراج 
   2 قبلهالمعراة من خصا ص الرسال عليه الصالة والسالم لم يحصل ألحٍد من األنبياء 

 ،ولن محصل ألحٍد من األنبياء بعده هذا خاأ :   ً أيضاوأقال 
 ؟  صحيح  ولن يحصل ألحٍد بعدل 

شأهنم شأن  آخر  واملالئسةروح املؤمن إذا قُبضت ُيصعد  ا إ  اهلل عز وجل مساءا  فسماء  م   صحيح 
 ، 
 ، خصا ص الرسال صلى اهلل عليه وسلم المعراة من

 ،  ساالألحٍد من األنبياء  يحصلألنه لم 
إ  السـماء إ  السـماء السـابعة إ  أن بلـغ  األرضاملعراج هو أنه ُعرج به صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم مـن 

القضاء والقدر ، القلـم إذا ُكتـب بـه مُسـع لـه صـوت فهـو وصـل إ   أقالممسانا  مسع فيه صري  األقالم ، 
 من األرض مسان ما بلغه فيما نعلم أحد  املنتهى اليت ينتهم إليها كل شمٍء صعد إ  سدرةهذا احلد إ  

 ،البشر 
األقصااى  المساضدوكاا  العاروة وااا فااي م اة قبال الهضارة بااثالع ساناا  أأساري باه ماان م اة ملاى 

 ، واجهم  باألنبياء اناك
لى  م إماما  صجهة الشام أو مصر فُجم عوا له هناك و  يفألن أنبياء بجل إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا 

وآله وسلم هو إمامهم ورلوا كلهم رلوا بذلك ألن اهلل قد أخذ عليهم  عليه  أنه صلى اهلل إشارة  إ
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لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم } ، امليثاق 

 ح ل مساءا  فسماء صلى  م مث صعد به ج ي،  ( 21آل عمران )  {وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 
ومر على علية األنبياء  األنبياءوصل إ  السماء السابعة وهو مير مبن مير به من املالئسة ومبن مير به من 

اهلل عليه وآله وسلم يرد عليه السالم ويرحب به ،  صلىعليهم الصالة والسالم وكلهم إذا سلَّم عليه النيب 
مرحبا  باالبن الصاحل والنيب : وقال مثل ذلك إبراهيم ، الصاحل  والنيبالصاحل  باالبنمرحبا  : آدم قال 
 ،  1 مرحبا  باألخ الصاحل والنيب الصاحل: يقولون  األنبياءوبقية ، الصاحل 

ةفوهد له األنبياء بالبناة     والصالح مرتين  وباألخأاش
 1الشرح )  {فعنا لك ذكرك ور} : يف قوله  داخل  وكل هذا من إعالء ذكره صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو 

وهم الصالة ومل يفرض عليه الزكاة وال الصيام  البدنيةيف هذا املعراج فرض اهلل عليه أفضل األعمال ،  (
 ،الصالة فقط  ،وال احلج 
يف  صالة  نعلم عبادة  ُفرلت من اهلل إ  الرسول بدون واساة إال الصالة وفرلها عليه مخسني  ال ولهذا

يصرف اإلنسان مجيع وقته أو  بأنهذا يدل على أمهيتها وفضلها وعناية اهلل  ا وأهنا جديرة  اليوم والليلة و 
 ُجلَّه فيها ألن مخسني صالة  كم تستوعب ؟ 

ــا   ــا  طــويال  وقت ــا ال نــدري كــم عــدد الركعــات فيهــا لســن هــم مخســون صــالة ونــزل نبين  وإمامنــاال ســيما أنن
اليـوم والليلـة هـو وأمتـه حـ   يفبـه مسـل ما  مخسـني صـالة يصـليها  وقائدنا وقدوتنا نزل مقتنعا  بذلك راليا  

إن أمتـك ال : ماذا فرض عليك ربك فأخ ه فقـال : قيَّض اهلل له موسى وسأله أهلم اهلل موسى أن يسأله 
 ،  2 أشد املعاجلة وعاجلتهمتايق ذلك إ  جربت بجل إسرائيل 

ألناه   يعلاام ال يااب  مساارا يلاألمااة علاى بنااي  وماساى عليااه الصااالة والساالم   شااي أنااه قااس اااذل
مـن بـجل إسـرائيل هـذه األمـة  أطاد هلل األمةألن هذه وم  فال يصح قياس اذل األمة على بني مسرا يل 

تنـــاهلم أيـــديهم ورمـــاحهم ، الصـــيد تنالـــه أيـــديهم فيمـــا ميشـــم  حمرمـــونملـــا ابتالهـــا اهلل تعـــا  بالصـــيد وهـــم 
الــذي ياــري ال يُنــال إال بالســهام والــذي ميشــم ال يُنــال إال بالرمــاح لســن  أن والعــادةورمــاحهم فيمــا ياــري 

بالرمح ويأخذه  يضربهاهلل حرم عليهم الصيد مث قيَّض أن الصيد الذي ياري يُؤخذ بالرمح ما ياري  ابتالهم
ا فعــل فمــاذ،  ( 21المائذذدة )  {لذذيعلم هللا مذذن يخافذذه بالغيذذب } ، والــذي ميشــم كاألرنــب ومــا أشــبهها باليــد 

 ال تصـيدوا يفوبنـوا إسـرائيل قيـل هلـم  أخذوهالصحابة هل كفوا عن الصيد مع تيسُّر ه أو أخذوا به كفوا ما 
فاال عليهم األمد وابتالهم اهلل ، يف يوم السـبت تـأيت احليتـان  دنصي ماال بأس : يوم السبت مسسا  قالوا 

  ً :  وقــالوامــا تــأيت فقرقــت الباــون علــى الســمك وجــه املــاء ُشــرَّف شــارف ويف غــري يــوم الســبت  علــىُشــرَّعَا
َيــل حنتــال علــى مــن  :  قــالوا، كيــ  نبقــى هســذا مــا نأكــل مســك مــا ميســن  خائنــة  يعلــمحنــن أصــحاب ح 
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يـوم األحــد فولــعوا  فيهــااألعـني ومــا ختفـم الصــدور مـاذا نصــنع قــالوا نضـع شــبسة  يـوم اجلمعــة وخــذوا مـا 
اخلروج فلمـا كـان يـوم األحـد أخـذوها وعـة دخلـت الشـبك شبسة  يوم اجلمعـة فجـاءت احليتـان علـى العـاد

التحيـل ؟ ال ، قلـبهم اهلل تعـا  قـردة فأصـبحوا قـردة يتعـاوون  هـذافتحيلوا على حمارم اهلل لسن هل نفعهـم 
ميشــم علــى رجليــه أصــبح اآلن قــردا  ميشــم علــى يديــه ورجليــه يعــجل هــذه احليلــة  رجــلالــذي كــان بــاألمس 

فصـار اجلـزاء  فعلوهـاهـذه احليلـة الـيت  للحـلن هـم ؟ القـرود ، وأقـرب مـا يسـون لبجل آدم م يسونأقرب ما 
اليت قال قـائلهم ملـا استشـارهم  املايعةوفاقا  من جنس العمل فإذن ال ميسن أن تُقاس هذه األمة السامعة 

إســرائيل واهلل يــا رسـول اهلل ال نقـول لــك كمـا قالــت بنـوا : رسـول اهلل عليـه الصــالة والسـالم يف الغــزو قـال 
واهلل ال : ولسن قال الصحابة للرسول ،  ( 81مريم )  {فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون } : ملوسى 
قالت بنوا إسرائيل ملوسى ولسـن اذهـب فقاتـل فـنحن بـني يـديك ومـن خلفـك وعـن ميينـك  كمانقول لك  
ال يعلم  موسىاهلل عنهم لسن مشالك واهلل لو خضت بنا هذا البحر خلضناه معك ، اهلل أك  رلم  وعن
ارجــع إ  ربــك فاســأله  فقـالومــن نعمــة اهلل عــز وجـل أنــه كــان كــذلك ال يعلـم هــذه األمــة حقيقــة   يـبالغ

وصلت إ  مخس فنادى مناٍد إ  قد  ح التخفي  ألمتك فرجع فولع عنه مخسا  مخسا  أو عشرا  عشرا  
بـامليزان وهـذا يـدل علـى فضـل الصـالة  نومخسـو أمضيت فريضيت وخففت عـن عبـادي هـن مخـس  بالفعـل 

حـ  وصـل مسـة بَغلَـس وصـلى  ـا الفجـر نـزل ج يـل  األرضوعظمها ففرض اهلل عليه الصـالة ونـزل إ  
والظهــر والعصــر واملغــرب والعشـاء ، هــذا املعــراج مــن خصــائص  الفجــروصـلى بــه يف ذلــك اليــوم صــلى بـه 

نبيــاء ســواه أبــدا  فهـو مــن آيــات اهلل العظيمــة الدالــة مل محصــل ألحـٍد مــن األ وســلمالرسـول صــلى اهلل عليــه 
أننـا  ولـوقدرة اهلل عز وجل وعلى اآليات الس ى اليت شـاهدها الرسـول عليـه الصـالة والسـالم  كمالعلى  

 ، األدباستعرلنا املعراج وجدنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف غاية ما يسون من 
ينظر  للسق حنن أنا دخلنا قصرا  غريبا  علينا كان واحد ينظر ،  ( 13النجم )  {ما زاغ البصر وما طغى } 

 ،للجدار األمين ينظر للجدار األيسر أمامه رمبا ينظر لألرض كل شمء غريب 
يسون من  مامل يتجاوز النظر الذي ح دد له يف غاية ،  {ما زاغ البصر وما طغى } : الرسول يقول  لسن

 ،على خالف الواقع شيئا   نظرما ،  {ما زاغ } األدب و 
 : ( 12النجم )  {لقد رأى من آيات ربه الكبرى } 

 : فيها وجها   {الكبرى } معراب 
 ،لقد رأى الس ى من آيات ربه :  التقديرمفعول به فيسون :  الاجه األول
 ؟  فه ا  صفة أيهما،  {لقد رأى من آيات ربه الكبرى } :  والاجه الثاني

منهـا    املعـىن أنـه رأى السـ ى الـيت ال أكـ   صارغ ألهنا إذا كانت مفعوال  به أن كوهنا صفة أبل:  الظاار
، 
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آياته الس ى املوجودة يف ذلك الوقت وهم كثرية ويؤيد هذا  منأهنا صفة صار املعىن رأى :  ومكا قلنا
 ، أي بعض آياتنا :  ( 1اإلسراء )  {لنريه من آياتنا } : اإلسراء  سورةالوجه قوله تعا  يف 

 : أ  اهلل عل وجل خص نبيه محمداً صلى اهلل عليه وآله وسلم بخصا ص لنا  سبق
  المقام المحما   منها

  ومنها أنه أرسله ملى الناس كافة 
   معضلاً ومنها أنه أرسل عليه كهاباً 

  أحد  ومنها أنه عرة به ملى م اٍ  لم يبل ه
 ،يه الصالة والسالم يف السماوات وجدهم النيب عل األنبياءأن  أور  علينا بعض الطلبة
 ؟مع أن األنبياء يف السماوات  باملعراجإنه اختصه  : ف يف يصح أ  نقال
 : من وجهين : والضااب على كلي 

ــــرج  ــــم وهــــم أحيــــاء  ملأن األنبيــــاء :  األول وإمنــــا وجــــد أرواحهــــم يف ، مــــن الــــدنيا إ  الســــماوات ، يُع
 ،السماوات 
ـــذين يفأ:  والثااااني ـــه حـــ  ال ـــراهيم ن الســـماء  يف الســـماوات مل يصـــلوا إ  ســـدرة املنتهـــى ألن أعالهـــم إب

 ،السابعة ومل يصلوا إ  سدرة املنتهى 
  واذا  الفرقا  واضحا  

 ،على املعراج وما حصل فيه من اآليات العظيمة السبرية  السالموقد سبق 
أقسم ،  ( 8 – 1النجم )  {وما غوى  والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم} ،  املعراجولو شئنا أن نتلو آيات 
 ،بالنجم حني هويه 

 ،غروبه ألنه يهوي يف األفق  حنياملعىن :  فقيل
 ،املعىن حني اناالقه ليضرب مسرتق السمع :  وقيل

  مشارة ملى حماية الاحي الذي نلل على محمد واذا المعنى أصح  اذاوي ا  في 
خال  :  {غوى } خال  احلق عن جهل ،  :{ ضل } ،  {والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى } 

 احلق عن عمد ، 
 من ؟   {صاحبكم } و 

 اهلل عليه وآله وسلم    صلىالنبي 
،  {ما ضل صاحبكم } : قوله  إ ( ما ضل النبي ) أو ( ما ضل محمد )  : ومنما عدل عن قاله

ل الذي تعرفونه وهو صاحبسم نشأ الرج هذاما لل : كأمنا يقول   زقامة الحضة عليهم وعلى بالاههم
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يعلمه  المن صاحبه ما  الصاحببصاحبه قد يعلم   الناسبينسم وعرفتم صدقه وأمانته والصاحب أعلم 
 ،القريب من قريبه فهذا صاحبسم كي  تقولون أنه لل ؟ 

 ،يقل ما يناق باهلوى  وملانتبه ،  ( 3النجم )  {وما ينطق عن الهوى } 
ومنما ينطش نطقًا صا رًا عن  ااى  ينطش نطقًا صا رًا عن يعجل  : {الهوى وما ينطق عن } : قال 

 ، وحي أو عن اجهها  أرا  به المصلحة
 : {وما ينطق عن الهوى } و ( بالهاى  ينطشما ) الفرق بين 

 ،  يريد الذيعني ما ينطش بالهاى ي {وما ينطق عن الهوى } 
اجتهـاٍد أراد بــه  عــنن هـوى وإمنــا كـان عــن وحـٍم أو أي مـا صــدر ناقـه عــ( مــا يناـق عـن اهلــوى )  ل ان

 ،املصلحة ال جملرد اهلوى 
 . {إال وحي يوحى } ، أي ناقه :  ( 1النجم )  {إن هو } : وهلذا قال 

 ، القرآ  خاصة،  {إن هو } : يف قوله  والمرا  بالضمير
 قرآن ، وهو ج يل والذي علمه هو ال،  ( 1النجم )  {علمه شديد القوى } : لقوله 

والحأْسن والضمال والبهاء ومكا  بالقاةفاصفه مرة يعجل هيئٍة حسنة  ، ( 2النجم )  {ذو مرة } 
    ال مالاجهمع  القاة الحسن والبهاء والضمال فذلي اا 

 3 – 2النجم )  {ذو مرة فاستوى ، وهو باألفق األعلى } : فقال ةم وصفه باصٍف ةالث واا علا المنللة 

 ،يعجل كان على خلقته  استوى كمل،  (
والسالم على خلقته اليت خلقه اهلل عليها مرتني مرة   الصالةفقد رآه النيب عليه  ، {وهو باألفق األعلى } 

جناح قد سد األفق من شرقه  يف األرض رآه باألفق األعلى وله ست مائة ومرة  عند سدرة املنتهى فوق 
 ، 1 ة سدت األفقمشاله إ  جنوبه يعجل غيمة واحد ومنإ  غربه 

 من ؟ ،  ( 2النجم )  {ثم دنا } 
 ، ذو املرة أي ج يل 

 ،أي قَـُرب والتديل النـزول من فوق :  {فتدلى } 
قاب قوسني أو أدىن من الرسول صلى اهلل عليه  ج يلأي كان :  ( 2النجم )  {فكان قاب قوسين أو أدنى } 

 ،وسلم 
 ،ج يل  ( 12النجم )  {فأوحى } 
 ،إ  عبداهلل  أي {ده إلى عب} 
 ؟  أوحاهما الذي  {ما أوحى } 
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 ،له  القرآن وأ مه تعظيما  
 ، (ما أوحى  أوحى ) تحصيل حاصلإن هذا :    يأقال،  {فأوحى إلى عبده ما أوحى } 

 ،هذا اإل ام للتعظيم :  فيأقال
 . ( 32طه )  {فغشيهم من اليم ما غشيهم } : كقوله تعا  

من  عظيما  م هو ما غشيهم لسن جاء بصورة للتعظيم يعجل أوحى إ  عبده شيئا  أن ما غشيه معلام
 ،الوحم 

 ،عليه صدقا  حقا   هوالفؤاد ما كذب الذي رأى بل رآه على ما ،  ( 11النجم )  {ما كذب الفؤاد ما رأى } 
 ،أفتجادلونه على شمٍء رآه بعينه وقلبه ،  ( 18النجم )  {أفتمارونه على ما يرى } 
 ،أي رأى ج يل مرة  أخرى يف األفق نازال  :  ( 13النجم )  {ولقد رآه نزلة أخرى  }
 ،عليها   وهذه املرة الثانية اليت رآه على خلقته اليت خلقه اهلل ،  ( 11النجم )  {عند سدرة المنتهى } 
اجلنة فوق  عند سدرة املنتهى جنة املأوى وهذا يدل على أن،  ( 11النجم )  {عندها جنة المأوى } 

 ،ها أهل جعلنا اهلل وإياكم من علياالسماوات 
يغشى وهنا أيضا  إ ام  مايعجل رآه حني يغشى السدرة :  ( 12النجم )  {إذ يغشى السدرة ما يغشى } 

 للتعظيم ما الذي غشيها ؟ 
ال يبهـر العقـول هـم يف األول شـجرة كأهنـا سـدرة لسـن غشـيها مجـ مـاغشيها من البهاء واحلسن واجلمال 

 ،النيب عليه الصالة والسالم  قالعظيم يبهر العقول كما 
 ، مال البصر  يعجل:  ( 13النجم )  {ما زاغ البصر وما طغى } 
وال فوقا  وذلك لسمال أدبه  أماما  أي جتاوز احلد فهو مل يدر ميينا  وال مشاال  ومل يتقدم   {وما طغى } 

 ،صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 ، وهذا خالصة املعراج  هذه آية املعراج ، ( 12النجم )  {ت ربه الكبرى لقد رأى من آيا} 

 : والبحث فيه في مسا ل 
 ؟مهى كا  : أوً  
 ؟أين كا   ومن

 ؟ وال اا بالبد  أو بالروح 
 ؟وال اا يقظة أو منام 

 وال ت رر أم لم يه رر ؟ 
 مهى كا  ؟ :  األول

  ل كا  قبل الهضرة بثالع سناا  اذا أرجح ما قي
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 ، ول نه لم يأحرر أخرىوقيل فيه أقوال 
 ،ما كانوا يعتنون  ذه األمور  أل  الناس في الضاالية

ــاريخ  يســونوهلــذا مل    يعرفااا  وإال فهــم كااا  الضيااد ماانهم والمثقااف الااذي ياا رخ بعااام الفياال هلــم ت
   الهاريخ

  ما أأر خ  الهاريخ م  في عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 
 ،قبل اهلجرة بثالث سنوات  األرجحعلى إذن هو 
 من أين كا  ؟ : الثاني 

ْضركا  من المسضد الحرام من  ْضر ال عبة الح     1 ح 
 ،أنه كان من بيت أم هانئ :  وقد ور  في بعض ألفاظ الحديث

 والـاجعكان نائما  عنـد أم هـانئ فأتـاه آٍت فأيقظـه فقـام إ  املسـجد احلـرام   : أ  يقال بينهماوالضم  
 عند احلجر فُعرج به من هناك من املسجد احلرام ، 

 ؟  مناماً ال كا  يقظة أو : الثالث 
 ،2 أنه يقظة :والصااب المقطاد به 

 ،بروح عبده  : يقلولم ،  ( 1اإلسراء )  {سبحان الذي أسرى بعبده }  : ألن اهلل قال
  يقظًة  عليه والعبد اا الضسم الذي فيه الروح فقد أأسر ي  به بضسمه صلاا  اهلل

 ، اإلنسانأنه فلو كان مناما  مل تنسره قريش ألن املنام ال يُنسر :  ويدل لذلي أيضاً 
ما رأى هـل يُسـذَّب  ورأىأنه رأى يف املنام أنه ذهب إ  أقصى الشرق أو أقصى الغرب  : لو قال:  مثالً 
 ؟ 

 يواً   ت ذب المناما    أل  قر  قريعأبداً   يأ  ذشب فلا  كا  بضسمه ويقظًة لم ت ذب به 
 ؟  3 ال اا بضسمه أو بروحه
 عليه الصالة والسالم ،  يقظا  كا ككرنا أنه بضسمه وأنه  

 ال ت رر أو   ؟ 
 ، واحدةأنه مل يتسرر وأنه ليس إال مرة    : بهالصحيح م  لم نقل المقطاد : نقال 
 ليلة ؟  فيراء في ليلة والمعراة ال ازسراء والمعراة في ليلٍة واحدة أو ازس: السا س  البحث
ً  واحدة:  الصااب  ، 1 أهنما يف ليلٍة

                                                

 ،(  071) ومسلم (  3673) أخرجه البخاري  - 1
 ،(  388/  27( ) 492/  02) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 2
،  329والـرد علـى البسـري ص (  388/  27( )  073/  24( )  30،  25،  6/  5) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 3
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واآليات اليت ذكر اهلل أنه يريه ، (  1اإلسراء )  {لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير } :  لقاله تعالى
 .(  12النجم )  {لقد رأى من آيات ربه الكبرى } : إياها هم قوله 
  عراة كانا في ليلٍة واحدة أ  ازسراء والم: فالصااب 
 ،يف املعراج تُنسب روايته إ  عبداهلل بن عباس رلم اهلل عنهما ماول  كتيبعلى   وانا ننبه
 ، بصحيح و  تضات قراءته ليمأكثرل ولسن 
 ،وجيتمعون إ  قارئه  يقرؤونهكان الناس فيما سبق   دوق

 عنهمـارلـم اهلل  ماضااد علاى ابان عبااسفيجب احلذر من هذا الستاب ألنـه  من رة قطعاً  أشياءوفيه 
 وال يصح عنه ، 
 هل كا  اذا المعراة ليلة سبٍ  وعورين من رجب ؟ ب: البحث الساب  

 ،أنه ليلة سبٍع وعشرين من رجب  الناساشههر عند 
 ، رسمية وام يح ما  ب ير ما أنلل اهلل عطلةً تضعله  وبعض الدولمحتفل به  وصار بعض الناس
عطلة رسمية ومن اراً للوريعة يح ما  ب ير ماا أنالل  يضعلانهب تعظيمًا للمعراة اذا الهناقض عضي

  اهلل 
 ،ليس يف رجب  املعراجأن  : ول ن أ  الصااب
ًٍ األول  :وأقرب ما قيل   ،أنه يف ربيع 

 ،ُولد يف ربيٍع األول وأنزل عليه الوحم أول ما نزل يف ربيع األول  والسالمالنيب عليه الصالة  أل 
 ،يف رمضان  الوحمعليه  نزل

 ،الرؤيا الصادقة من ربيع  ل ن أول ما بدك به الاحي
 ، 2 أول ما بدا به الوحم أنه كان الرؤيا الصاحلة ح  تأيت مثل فلق الصبح كان:  كما قال  عا وة

 أُنـزلستة أشهر ، ربيع األول والثا  ومجادى ومجـادى الثـا  ورجـب وشـعبان ويف رمضـان  هذاوبقم على 
 ،ليه القرآن ع

الصـاحلة جـزء  مـن سـتة وأربعـني  الرؤيـا: ) عليـه الصـالة والسـالم  لقـول الرسـو  وباينهـذا  ومكا قارن  بين
سـنة مـدة الـوحم صـارت السـتة بالنسـبة إ   وعشـرينونسبت ستة أشـهر إ  ثـالث ،  3 (جزءا  من النبوة 

ً  من ستٍة   ،يف ربيع جزءا  من النبوة ُولد  وأربعنيالثالثة وعشرين جزءَا
 ،يف ربيع  أول ما جاءل الاحي

                                                                                                                                       

 ،(  285/  25) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
 ( . 061) ومسلم (  4) أخرجه البخاري  -  2
 ،(  2263) ومسلم (  6588) أخرجه البخاري  -  3
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 ،يف رمضان  القرآ ل ن ما أنلل عليه 
 ،يف ربيع  ااجر
 ،يف ربيع  تأافي

    الصالة والسالم كان  في ربي  عليهف ل الحاا ع ال بيرة في حياة النبي 
 ، رجبأن املعراج كان يف ربيع وليس يف :  فأصح ما قيل
 ،لناس كأنه جمزوم  به أنه يف رجب وصار عند ا ل ن اشههر
 ،الثا  عشر وهذا ال أصل له  يفأن والدته كانت  كما اشههر

  نههى ال الم على المعراة ا
 إذا تدبر أحاديا املعراج وجد فيها العجب العجاب ،  فاإلنسان وأما ما فيه من اآليا 

   السذب  هو ( : نالمي)  ( :وا عاجاة  نٍ بال مي: )  قاله
 ،( االحنراف عن االستقامة ) :  (ا عاجاة ) 

 فيها ،  اعوجاجال  واا اسهقامةال كذب فيه  فها حش
****************** 

             ه ل  ضشااااال ربااااه وف  احباااا ف اااام – 132
                        هال ااااااااااااااااش اه وخ  ابحانااااااااااااااااس ه  صشااااااااااااااااوخ                                                               

  
وفضله وجيـوز أن تسـون  اهللهذه تسثريية على ما يظهر يعجل ما أكثر ما حباه ( كم )  ( :ف م : )  قاله

 استفهاما  يراد به التسثري واملعىن واحد ، 
  ،احلباء مبعىن اإلعااء والتفضيل مبعىن الزيادة  ( :حبال ربه وفضله : )  قاله
 غريه ، يعجل بأشياء مل تسن ل ( :وخصه سبحانه : )  قاله
 أي أعااه ، ( :وخاله : )  قاله
 ، الحباء والهخايل بمعنى واحد فعليه

وأعاـاه لام ت ان ل يارل بفضـائله  وفضالهمل تسـن لغـريه  خبصـائص فاهلل خص نبيه عليه الصالة والساالم
 اهلل وسالمه عليه ،  فصلواتمن اهلبات ما مل تسن لغريه 
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 فصل
 ليه وسلم واي كثيرة جداً في الهنبيه على بعض معضلاته صلى اهلل ع

                  م األنباااااااء ااتااااااخ ومعضاااااالا  – 112
                               اءاصاااااااااااااعاااااااااااان مح لاضااااااااااااات رةاكثياااااااااااا                                                          

  
 أي خا  أنباء األنبياء ،  ( :ومعضلا  خات م األنباء : )  قاله
 ،أنباء األنبياء فهو خا  النبيني ال خا  األنباء  يعجل :( األنباء ) : قاله 
 ،املؤل  خا  أنباء األنبياء  مراد ل ناألنباء مجع نبأ  أل 
 ،بالفتح كما يف القرآن :  (خات م )  :قاله 

 مبعـىن(  الخاات م) مبعـىن الاـابع الـذي ال ينفـذ مـن وراءه شـمء و (  خاات م) ألن  ( خاات م) واا أبلغ مان 
ر فسان   ، (  الخات م) بالفتح أبلغ من (  خات م) اآلخ 

 ، مجع معجزة  :( ومعضلا  ) : قاله 
 : في الهعريف  واي
   (  بصدقهشها ًة   يظهرل اهلل سبحانه وتعالى على يد الرسال   أمٌر خارٌق للعا ة ) 

 ،يعجل يشهد بصدقه بالفعل وهو إظهار هذه املعجزة 
مـا كـان جاريـا  علـى سـنن العـادة فـال يُعتـ  هـذا معجـزا  وال كرامـة  خـرج ( :رٌق للعاا ة أمٌر خاا : ) فقالنا
 ،لويل 
اليوم  تالعأنا من أولياء اهلل وإذا شئتم أن أثبت لسم أ  ويل من أولياء اهلل فإن الشمس :  رجلقال  فلا

علـى السـاوح  يرقبوهنـاعلـى سـت ونصـ  وكـان ذلـك اليـوم موعـدها علـى سـت ونصـ  فارقبوهـا فـذهبوا 
شهدت الشـمس يل بالواليـة  فقالوعلى رؤوس اجلبال فخرجت الشمس الساعة السادسة والنص  ثاما  

، 
 ال اذا صحيح ؟ 

 ، كرامةال ، ألنه ليس خارقا  للعادة فال يسون  
الباائحيـة أنـا  شـيخقـال لـه ولما ناخر شيخ البطا حية شيخ ازسالم ابان تيمياة رحماه اهلل فاي العقيادة 

ومن أحرقته النار فهـو علـى الباطـل  احلقأمام الواقع ندخل النار فأينا مل حترقه النار فهو الذي على  وأنت
إذا كـان اهلل عـز وجـل جعـل النـار بـردا  وسـالما   مـانعنعـم لـيس عنـدي : فقال له شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 
ر ولسـن بشـرط أن نغتسـل أنـا أمة حممد ليس عندي مانع ندخل النا علىعلى إبراهيم تسون بردا  وسالما  

نغتســل ننظـ  أجسـامنا قبـل أن نـدخل النــار فـنسس الرجـل علـى عقبيـه فقــال  النـاروأنـت قبـل أن نـدخل 
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فُبهـت   ـذاأنا أعلم أن هذا الرجل قد طلى جسمه مبادة ثنع االحرتاق فأراد أن يعجـز  :  اإلسالمشيخ 
 ، 1الذي ابتدف 

 الورد ال يأعد اذا كرامة ؟  لهأييدلناس  خل النار حقيقًة فهل يأعد اذا كرامة لا أ  رجاًل من ا
 ال ، 
الرسول تأييدا  له فإن أظهره  يديظهره اهلل على يد الرسول تأييدا  له أمر خارق للعادة يظهره اهلل على  مك 

 ، مبعجزةاهلل على مدعم الرسالة تسذيبا  له ال تصديقا  فليس 
اليمامـة كـان يـدعم  نـيبأن مسيلمة السذاب  ة وغيرل من الم رخينوقد ككر ابن كثير في البداية النهاي

وأنـت شـركاء يف الرسـالة جـاءه قومـه  أكـونأنه رسول وجـاء إ  النـيب عليـه الصـالة والسـالم وقـال أريـد أن 
إن بئرنا غار ماءها ومل فيها إال القليـل مـن املـاء الـذي  – كاذبوهو   –يا نيب اهلل  : يوما  من األيام وقالوا

فجاء إليهم وطلب ماءا  فتمضمض به وجَمَُّه يف البئر فصـاروا ينتظـرون أن جتـيش  إليسمروينا فقال أنا آٍت ي
 . 2 اهلل بإذنكما صار ذلك يف بئر غزوة احلديبية فلما مج املاء يف هذا املاء الباقم غار   باملاء

 اذا خارق للعا ة أو ماافش للعا ة ؟ 
 .خارق للعا ة 

 ؟ ذيباً ل ن تصديقاً أو ت 
 ت ذيباً  

 ،هم خارق للعادة أجراها اهلل على يد على هذا الساذب تسذيبا  له  مك 
ًٍ شعر رأسه متمزق فجاؤوا بـه إليـه ليمسـحه حـ  خيـرج بقيـة   ً أيضا أخرىوككروا قصًة   الشـعرأتوه بصيب 

لو مسح على  اناإلنسفلما مسحه زال بقية الشعر املوجود وصار أصلع مرة هذا أيضا  خارق للعادة ألن 
 ؟ تسذيب ،رأس الصيب ما نبت الشعر وال زال لسنه تسذيب أو تأييد 

 ، له وتصديقا  له  أن املعجزة أمر  خارق للعادة يظهره اهلل على يد الرسول ت أييدا   : قلناولهذا 
شيخ  هذا املولوف ذكره يفأرشدكم إ  فصٍل نافع جدا   اوأن :( ومعضلا  خاتم األنباء كثيرة : ) قال 

ذكــر كالمــا   3 (بـدل ديــن املسـيح  ملــناجلـواب الصــحيح ) يف آخـر كتــاب  ازساالم اباان تيميااة رحمااه اهلل
 ،جدا    حسنا  جيدا  

                                                

 ،(  044/  0) جمموعة الرسائل واملسائل  - 1
 ( .  330/  6) البداية والنهاية  -  2
 ، ( وما بعدها  324/  6) اجلواب الصحيح   - 3
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ملا تسلم  الموابن كثري ذكر أيضا  آيات الرسول عليه الصالة والس النهايةوأخن ابن كثير نقله في البداية 
 وسااماويةككاار آياااٍ  كثياارة أرضااية  1 البدايــة والنهايــة الرســول عليــه الصــالة والســالم يف حيــاةعلـى آخــر 
 ، فمن أرا  الليا ة من كلي فليراج أشياء كثرية  وحياانية

 ،منها أي هذه املعجزات  : (تضل عن محصاء : ) ولهذا قال الم لف 
***************** 

                    اهلل معضاال الااارى     كااالممنهااا   – 111
ا                                  افهااار  راغيااادر مااان اانواااقاق البااا كاااذا                                               

  
 ،القرآن الذي أعجز الورى  وجلكالم اهلل عز  :( كالم اهلل معضل الارى : ) قاله 

 : من وجال ازعضات في القرآ وقد ذكرنا فيما سبق شيئا  
 ، والبالغةله وال بسورة وال حبديا مع أهنم أمراء الفصاحة عجز الناس أن يأتوا مبث:  منها

 ،وهذا ال شك أنه من آيات اهلل عز وجل 
 ،بالص رفة ال مبقتضى الابيعة  عجزواإهنم :  ل ن ال ريب أ  بعض العلماء قال

 ،لسن ُصرفوا أي صرفهم اهلل عن معارلته  القرآنيعجل أهنم قادرون من حيا طبيعتهم على أن معارلة 
املعارلـة  وهـو صـرفهم عـن ، ولسن ألمٍر خارج  القرآنال لذات  في ا  معضات القرآ  على اذا القال

، 
  واذا القال باطل   شي 

 ،يُعت  هذا آية  التسليم ةم على تقدير
   شرعاً أل  كا  اهلل صرفهم عن معارضهه يدل على أنه   تأن ر معارضهه 

  عن ازتيا  بمثله طبعاً   صرفاً  ل ن الذي نرى واا الصااب أنهم عاجلو 
 يستايعون أن يأتوا مبثله هذه واحدة ،  اليعجل 

  اهلل عليه وآله وسلم  صلىالمهم أ  القرآ  من أعظم المعضلا  للنبي 
 ،من أعظم املعجزات تبعا  للمؤل  :  وأنا قل  ل م
 اآليات ، :  نقال أ : وم  فالصااب 

  البـــدر أي  انشـــقاقأيضـــا  مـــن آيـــات الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم  : (كاااذا انواااقاق البااادر : )  قالاااه
 ،  القمر

  انوش القمر فرقهين حقيقة   برأي العين 
 ،الصفا  جبلعلى  :ف ا  أحداما 

 ،على جبل املروة ُيشاهد من هنا ومن هنا شاهده الناس : والثاني 
                                                

 ،( وما بعدها  76/  6) البداية والنهاية   - 1
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 – 1القمر )  {آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا } : قال اهلل تعا  

سحرنا حممد ليس : النيب عليه الصالة والسالم هذه اآلية وشاهدوها بأعينهم قالوا  أراهمملا ، (  8
 ،أن القمر ينشق  بصحيح

   القمروالعضيب أ  آخر اذل األمة وافش الموركين في من ار انوقاق 
 ،سن أن ينشق القمر انشقاق القمر ليس بصحيح وال مي:  قالاا
 ،أي ظهر نور الرسالة :  {اقتربت الساعة وانشق القمر } : قوله تعا   ل ن

  ؟ {إن يروا آية يعرضوا } : أين قوله  سبحا  اهلل تحريف
 ةم ما المان  من أ  ينوش القمر ؟ 

 ، تتغريألن األفالك ال ميسن أن : قالاا 
 ؟ ( 8 – 1االنفطار )  {إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت } : تباًّ لعقولسم أليس اهلل يقول :  قلنا

 ال اذا ت ير ل فالك أم   ؟ 
 ،األفالك  تغريهذا ،  ( 8 – 1التكوير )  {إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت } ، نعم 

 كيف تقالا  ما ته ير ؟ 
 ،ال   َ جيعله ُكتأنه يفرقه و  علىالذي مجع القمر ح  صار كتلة  واحدة قادر  

  ولهذا نأسف أ  يق  مثل اذا من علماء أجالء معاصرين 
 ،ال ميسن انشقاق القمر ألن هذا تغري أفالك وهذا ال ميسن :  يقالا 

  األفالك   يقدر على أ  يملقها ؟  خلشاهلل المسهعا  الذي 
 ،بلى يقدر على ذلك سبحانه وتعا  

  الصالة والسالم من آيا  الرسال عليه  القمرفانوقاق 
لـو  : قاالألن النـاس حمـرتين شـوي  تصلح لهذا الاقا  بار ةقال بعضهم من رًا انوقاق القمر بحضٍة 

لعلم به أهل اهلند أهل الغـرب أهـل الشـمال أهـل اجلنـوب ولسـان نقلـه  الناسانشقاق القمر حقا  لعلم به 
 ؟التواريخ عليه ونُق َل يف التواريخ ما نقل هذا يف  الدواعممما تتوافر 
ُأ : نقال   أصدق من كالم اهلل عل وجل القرآ  ؟  تاريخٍ تباً ل م أي 

 وأي تاريٍخ أصدق مما جاء في الصحيحين ؟ 
 ؟البخاري ومسلم وتلقهه األمة ازسالمية بالقبال  في
 ؟  الهند م رخاملاذا مل يذكره :  قالاا
 أو ال ميسن ؟  ميسنت رؤية القمر ؟ أال ميسن أن يسون يف تلك الليلة غيوم وأماار حجب:  فنقال
 ميسن ، 
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 الناس من رؤيته ؟  يتمسنانشقاق القمر هل بقم مدة  طويلة ح  :  أ  نقال: الثاني 
الوقـت يف اهلنـد مـثال  نيـام ألن اهلنـد  ذلـكتسون املدة يسـرية حـ  شـاهده النـاس مث تـالءم والنـاس يف  ربما

 ،نائمون مث يلتئم قبل أن يستيقظوا  وهميسبق مسة يف الزمن أليس كذلك ؟ فيقع هذا 
 ، فال يهمقالوه أو ما أشبه ذلك  اهلندليس علينا كون أهل اهلند قالوه أو علماء  والمهم

 ،رسول اهلل فال يهمنا أن يُنقل أو ال يُنقل  عنما دام موجودا  يف كتاب اهلل عز وجل وفيما صح 
  عليه وسلم  صلى اهلل النبيفالمهم أ  انوقاق البدر من آيا  

مان بعاض اآلياا  الهاي حصال   أعظاممك   نعلم أنه انوش ألحٍد غيارل علياه الصاالة والساالم وااا 
  ل نبياء 

لنـــيب إال ُوجــد مثلهــا للرســول عليــه الصـــالة  حصــلتمــا مــن آيــٍة :  مه اهلل قاااالار رحاااحهااى أ  اباان كثياا
 هنا شهادة  بصدق ما هو عليه هذا املتبع ، تُعت  آية  للرسول أل الرسولوالسالم أو أتباعه واآلية ألتباف 

كما   يتفجراحلجر إما حجرا  معينا  أو أي حجر فيتفجر أهنارا  عيونا  واحلجر ميسن أن  يضربكان موسى 
 . ( 31البقرة )  {وإن من الحجارة لما يتفجر منه األنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء } : قال تعا  

 قلـةيشـسون إ  الرسـول  جاءوااإلناء لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة احلديبية  منلسن املاء نبع 
حـ  ارتـوى النـاس   كـالعيوناملاء فدعا بإناٍء فيه ماء  يسري فولع يده فيه فجعل املاء يفور من بني أصـابعه  

عـادة بأنـه يتفجـر ألن احلجـر جـرت ال احلجـرذا أعظـم مـن أن يتفجـر هـواحـد  كلهم وكانوا ألفـا  وأربعمائـة
 واإلناء من أين يتفجر أين صلته باألرض ؟ 

  آيا  الرسال عظيمة كثيرة : نقال  فلهذا
إال حصل مثلها أو أعظم للرسـول عليـه الصـالة والسـالم  لنيبما من آيٍة :  وكما قال ابن كثير رحمه اهلل

 ،  ألتباعه حصل مما للرسال م  صح  الرواية ومما الماتىمحياء أو ألتباف الرسول ، 
كان يف سـفر فماتـت الفـرس فرسـه ماتـت فبقـم لـيس لـه مركـوب فـدعا   العبا صلة بن أشيم من الهابعين 

 قــالحــ  توصـله إ  بلــده فأحياهـا اهلل وركــب عليهـا وملــا وصـل إ  البلــد وإ  البيـت  محييهـااهلل تعـا  أن 
 ي  عارية ؟ البنه يا بجل ألق  السَّرج عن الفرس فإنه عارية فتعجب الولد ك

 هـذايوصله إ  أهله سـاملا  فحصـل هـذا ، محييه لالسرج عنه سقط الفرس ميتا  ألنه دعا اهلل أن  ولعفلما 
 ، 1 إحياء للموتى وإحياء  موقت أيضا  كأنه عارية مؤقتة

 فهأراج   ( والنهاية  البداية) واألشياء اذل كثيرة في 
****************** 

  يار امهاراغ منوأفضل العالم  – 118
                                               رىاالقااااااااااع فااااااااي أم ابعااااااااااالم ااينااااااااانب                                                  
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 أي من غري شك ،  ( :من غير امهرا : )  قاله
ن اهلل علــى كــل شــٍئ إ: ال منــرتي يف هــذا نقــول ،  للقماار اآل  كرؤيهنااافااإ  انوااقاق القماار عناادنا يقاايٌن  

 قادر  على تفريقه واهلل أعلم ، القمرفالذي مجع ، قدير 
املخلوقات لن كل ما  أفضلظاهر كالم املؤل  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ( :أفضل العالم : )  قاله

 ،سوى اهلل فهو عامل 
والعاملون  ، ناك إال رب  ومربوب فليس ه،  ( 8الفاتحة )  {الحمد هلل رب العالمين } : قال اهلل تعا   ولهذا

 ،مل يسن إال رب  ومربوب  وإذاكلهم مربوبون  
 كـلمن سوى اهلل فيشمل عامل املالئسة وعامل اجلن وعامل اإلنس وعامل اجلمـادات   بالعالمينصار المرا  

 ،شمء 
 فما اا الدليل على أ  الرسال عليه الصالة والسالم أفضل من ا  ء كلهم ؟ 

 قــالمــن البشــر نبينــا حممــد عليــه الصــالة والســالم كمــا : ( أفضاال العااالم ) : ماارا  الم لااف م  :  نقااال
 ، 1( أنا سيد ولد آدم : ) عليه الصالة والسالم 

أن الرسول عليه الصالة والسالم أفضل اخللق على خننا  علىفإننا نهاقف وم  كنا ي لب أما من سواهم 
 ، 2 اإلطالق

 :  3 الناخموفي كلي يقال 
            اخللــــــق علــــــى اإلطــــــالق  لـأفضــــــو 

ــــــــــــا بيـن                                                      ، ــــــــــــفَ ن                          عـــــــــــن الشـــــــــــقاق لْ ـم 
، 

 فعل أمر من مال مييل ، :  ( ملف: ) قاله 
 ،هذه صفة كاشفة وليست صفة  مقيدة  ( :نبينا المبعاع في أم القرى : ) قاله

 يُبعا إال يف أم القرى ،  ملألن نبينا حممدا  صلى اهلل عليه وسلم 
 ،املرسل إ  الناس :  (المبعاع : ) ومعنى 

  م ة ( القرى  أم) والمرا  با 

                                                

 ،(  2278) أخرجه مسلم  - 1
 ، 331 – 329والرد على البسري ص (  407/  2) منهاج السنة النبوية   - 2
هو برهـان الـدين إبـراهيم بـن إبـراهيم بـن حسـن اللقـا  املصـري املـالسم الصـويف األشـعري ، ونسـبته إ  لقانـه مـن قـرى مصـر ، مـن أبـرز  - 3

علمــاء األشــاعرة يف عصــره ، وصــاحب نظــم جــوهرة التوحيــد يف عقيــدة األشــاعرة املشــهورة ، وقــد ألــ  عليهــا ناظمهــا ثالثــة شــروح ، صــغري 
، هديـة العـارفني (  6/  0) هــ ، خالصـة األثـر للمحـيب 0140، مث توالت الشروحات عليها من قبـل معتقـديها ،  مـات سـنة  ووسط وكبري
، ويف املــرجعني (  031/  0) ، فهــرس الفهــارس واألثبــات للستــا  (  290/  0) ، شــجرة النــور الزكيــة ملخلــوف (  31/  0) للبغــدادي 

 ،(  2/  0) ، انظر معجم املؤلفني لعمر كحالة األخريين إسقاط إبراهيم الثا  
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يف االجتـــاه إليهـــا يف  وتؤمهـــاألن القـــرى كلهـــا تؤمهـــا يف احلـــج إليهـــا واالعتمـــار إليهـــا  وسااامي  أم القااارى
 ، 1 الصالة وغري الصالة

 ،مركز العامل ووسط العامل  ألهناهم أم القرى  :بعض الناس وقال 
  واذا أمٌر ج رافي   ندري عنه 

  نقال به  أ ل ن م  ةب  فال مان  
   وا تضالوم  لم يثب  فهي أم القرى في الفضا ل ت مها أم القرى في الحج والعمرة 

                                                

 ،(  07/  07) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
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 األسئلة
 ذكر  أن الويل ال بد أن يظهر له كرامة ؟ :  الس ال
يف التـابعني أكثـر  والسرامـاتال ليس بالزم األولياء يف الصـحابة أكثـر مـن األوليـاء يف التـابعني :  الضااب

 منها يف الصحابة ، 
ذكر قصـص   (األف ا   جها آيا  الرحمن في ) كانت حرب األفغان يف عنفواهنا رأيت كتيبا  عنوانه   ملا

 املبالغة يف هذا فيها نظر ،  لسنن غري صحيح كثرية جدا  منها ما يسون صحيحا  ومنها ما قد يسو 
لاه أو تأيياداً لماا  ت ريمااً أمٌر خارٌق للعاا ة يظهارل اهلل تعاالى علاى ياد الاالي ) اي : األولياء  كراما 

   ( معه من الحش 
 ومن اا الالي ؟ 

)  {وا وكانوا يتقون أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون ، الذين آمن}  :الالي ككرل اهلل بقاله 

 . ( 28يونس 
 صـادقفـإذا كـان غـري ؟ هـل هـو صـادق أو ال : ننظـر ، أنـا ويل وهـذه كرامـايت  : جاء اإلنسان وقـال فإذا
 كذاب ح  لو ُوجد منه ما خيرق العادة فهو من الشياطني ، : قلنا 

 لماكا ؟   أنا ولي فإنه ليم بالي :  للناسبمضر  ما يقال 
  ق  في الحرام ألنه تكى نفسه فا 
ـة  مخسـني  األولياءوأنت تعرف  وكمـاًّ يسـع  مـرتوأفريقيا وغريها الذين يدعَّون أهنم أولياء إذا رأيته رأيـت ع مَّ

أل  حبة وحركات  حتملألخم الرجال ومسواكا  يسون سوط  ار  بليد ورمبا يسون خا  أيضا  ومسبحة 
ــا ويل مث يقــ : يف الشــفتني مههمــة مث يقــول للنــاس ــاءأنــا مــن : ول أن اهلل الــذين ســقط عــنهم التسليــ   أولي

األكل ما ال محل لسم مث يدعم دعاوى  كـل يعـرف أهنـا  منفيجوز يل أن أتزوج مخسني بنتا  بسرا  ومحل يل 
 آتيك بالذي لاف منك مث يأيت به ، : لاف منه شئ  مثال  باطلة مث يأيت خبوارق يقول إلنسان 

اجتمع إليه الشباب حاربوه أشد احملاربة حاربوه بسل وسيلة واتصلوا  سلفياً اً منسانوهؤالء كثريون وإذا رأوا 
 ،مينعوه وهذا شئ  أخ   الثقات به  ح باحلسام 

 ؟ و  مهبعي السلف  الضالللماكا تحرش الح اما  على أ  تم ن له  ء 
 ،أقدامهم  حتتيعلمون أهنم إذا صدقوا اهلل سوف ميلسون ما  أل  مهبعي السلف

 يقولون دعوهم ،  فهمهم منهم يف مأمن ألهنم لن يُنصروا هؤالء املشعوذون  ا  ء الموعاكو و 
  أ  الخارق للعا ة   يأتي م  لنصرة حشٍ أو لهأييد محش  األصل

 ،سبحانه وتعا  مين على شخٍص ويسرمه لسن جتده بإحسان  اهلللسن رمبا أن 
إننـا يف : يـذهبون إ  الـبالد الشاسـعة عـن طريـق اإلبـل يقـول سبق ملا كانوا  فيماحنن ذكر لنا بعض الناس 

ــه املــراتمــرة مــن  ــا إال أن يشــاء  : لــعنا يف مســاٍن يقــال ل  اهللالــدهناء كلهــا رمــال يف الصــي  وأننــا هلسن
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كـان   اإلنـاءهـذا : أنـا نشـيط ويقـول : فنمت فأتا  آٍت بإناٍء فيه لنب فشربت حـ  رويـت وقلـت : يقول 
يوم إناء لـنب واإلنـاء الـذي   كلكنت أسقم به جارة  لنا يف البلد وكنت أعايه هذه اجلارة    مثل اإلناء الذي

رويـت هـذه كرامـة لسـن جـزاء لإلنســان  حـ كنـت أعايـه هـذه اجلـارة هـو الـذي جـاء  يف املنـام وشـربت 
 وهو عادي رجل مجاَّل ، 
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 فصل
  ككر فضيلة نبينا وأولي العلم وغيرام من النبيين والمرسلين في

                            األفضال أاال العالم  وبعدل – 113
                               لماضااااااااابالاء ابياااااااااةاااااااام األن فالرساااااااال                                                      

  
  أ  الفضل أو الهفاضل مراتب   تأهلقى م  من الاحي  وليعلم

 ،عظيما  وتتباين تباينا  كبريا   فا  اختالختتل   تباأل  المر 
  من الورد  بدليلو  يم ن أ  نرتب فضيلًة على أخرى م  

 ، واحدةيف أن نتسلم هذه  فليم لنا الحشلنا دليل  من الشرف  فإ  لم ي ن
 عل وجل كيف ؟  اهللالهرتيب في الفضيلة بناءاً على ما يظهر لنا   على ما اا الااق  عند : ةانياً 
ال نـراه يتحـرك وال يعبـا ونـراه  حبيـانرى شخصني يصليان أحدمها قد أجاد صالته ظاهرا  ثاما   نا قدألن

وآخر نرى أنه محصل منه بعض احلركة ومـا أشـبه  لناقد خضع برأسه وصلى صالة  كاملة باعتبار ما يظهر 
لثـا  أفضـل قـد يسـون ما يظهر لنا أما عنـد اهلل فقـد يسـون ا حبسبفنحن إذا فضلنا األول نفضله ،ذلك 

 ،اإلخالص هلل وتعظيم اهلل عز وجل ما مل يسن يف قلب األول  منهذا الثا  قام بقلبه 
والسالم يف شارب اخلمـر الـذي يسثـر أن جُيـاء بـه إ  رسـول اهلل صـلى عليـه  الصالةقال النيب عليه  ولهذا
 ،وهو يسثر شرب اخلمر ،  1 (إنه محب اهلل :ٍ ) قال  وسلموآله 
 ،الذي يسثر شرب اخلمر ليس يف قلبه حمبة هلل  هذا :أننا ح منا بالظاار لقلنا  فلا

 ، (إنه محب اهلل : )  والسالمقال الرسول عليه الصالة  وم  كلي
  ولهذا نحن حينما نفضل منما نفضل بحسب ما يظهر لنا 

  ور  به النص فال شي أننا نهبعه  ماأما 
 ومبا يف الظواهر ،  القلوبعا  عليم  مبا ألن النص ورد من عند اهلل واهلل ت

 ال اذل المسألة واي الهفاضل بين األنبياء ال اي ةابهة شرعاً ؟ :  أو ً 
 ،ثابتة  نعم:  الضااب

 ، الرسلهذا يف ،  ( 813البقرة )  {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض } : قال اهلل تبارك وتعا  
فاهلل تعا  فضَّل الرسل بعضهم على ،  ( 11اإلسراء )  {بعض  ولقد فضلنا بعض النبيين على}  : وقال
  ل النبيين بعضهم على بعض وفض   بعض
فاهلل ،  ( 38النساء )  {وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض }   ل الناس بعضهم على بعض وفض  

 ،  وغريهمعز وجل فضل بعض الناس على بعض ، الرسل واألنبياء 

                                                

 ، (  6398) أخرجه البخاري  -  1
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 يه أ  البعض أفضل من البعض كيف كلي ؟ والعقل يدل عل
 ،أنه أفضل من دوهنا  العقلجليلة يقضم  عظيمةمن قام مبهماٍت  أل 

   1 فالهفاضل مك  ةاب 
  ؟ كلي وقد نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن الهفضيل بين األنبياء نثب كيف : فإ  قال قا ل 

 أثبتـهأن ينهى عما أثبته اهلل وال ميسـن أن ينهـى عمـا  اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم لرسولحاشا :  فيقال
 ًٍ  ،اهلل أبدا 

 بين األنبياء ؟  تفضلاا  : كيف يخبر اهلل أنه فضل بعض النبيين على بعض ةم يقال الرسال 
   والعدوا   الحقد  يم ن اذا ول نه نهى عن الهفضيل بين األنبياء حيث ي ا  

أو احملـن أو البغضـاء وهـم  للعـداوةضـرة اليهـود وصـار ذلـك سـببا  أن أحدا  فضل حممـدا  علـى موسـى حب لا
  ؟  رءاً لماكاحاصلة لسن سببا  للشر فإنه ال يُفضل 

   رءاً للمفسدة 
 ، للمفسدة ماجباً ما كا  النيب عليه الصالة والسالم من التفضيل  فالذي نهى عنه

 ،ينهى عنه وقد أثبته اهلل  أنال ميسن فإن الرسول عليه الصالة والسالم  أما ما كا  ح ايًة للااق 
  خـ ا  نـتسلم بـه على جمي  النااس  والسالم الصالةمك  نحن حينما نه لم على تفضيل الرسال عليه 

 اهلل ،عما قال 
 ،  شر  وفسا يف ذلك  يسونحينما  ول ننا   نه لم

 ،بعد حممد عليه الصالة والسالم :  (وبعدل األفضل أال العلم : )  قاله
 ،لوحده  ُجعلوهم أربعة ألن حممد عليه الصالة والسالم  ( :األفضل أال العلم : )  الهق

 ،يعجل األربعة الباقني :  (وبعدل األفضل أال العلم : )  هفقال
 ، 2 وام مرتبا  على اذا مبراايم ةم ماسىوعيسى ونوح  وموسىوهم إبراهيم 

 أيهما أفضل ؟  العلماءأما ناح وعيسى فاخهلف 
 ، أتباعهإن عيسى أفضل ملا أعااه اهلل عزة وجل من اآليات ولسثرة :  فقيل - 1
لنـا أنـه  يُـذكرألنه أول الرسل وعاىن من املشقة والتعـب مـن قومـه مـا مل ،  3 إن نوحا  أفضل:  وقيل - 8

  ،حصل لعيسى ، لبا فيهم أل  سنة إال مخسني عاما  وما آمن معه إال قليل 
  ٌح أفضل نا : فمن العلماء من قال 

                                                

 ،(  432/  04( )  089 – 088/  00) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
 ،(  219/  0) النبوات (  لرسل وحممد وإبراهيم أفضل ا: ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  - 2
 ،(  010/  27) وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  جمموف الفتاوى  - 3
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   عيسى أفضل : ومنهم من قال 
 ،اهلل ال نعلمه  عندالفضل الذي  :ول ننا نقال 
 ، لآلخرمن شأهنم يف الدنيا فلسل واحٍد مزية مل حتصل  أما ما تبين لنا
  وحينئذ  نهاقف 

 ؟فإكا تاقفنا فمن نقدم ك كراً 
 ،نوح ألنه األول وعيسى 

  تيب يقهضي الهر   الهقديم  اذاوم  كلي فإ  
 ،  األنبياءفالرسل ةم الواو ال تقتضم أو ال تستلزم الرتتيب  أل 

 ، مجع رسول : الرسل 
؟ نعـم تقـول أرسـلت فالنـا  إ   كـذلكيـا فـالن اذهـب إ  فـالن ألـيس  : قيل ، هو من أُرسل :  والرسال

 ،فالن أي أمرته أن يبل غ فالنا  عجل شيئا  
 ،( ي أتاه اخل  لسن مل يُسل  بالتبليغ وهو الذ) فإنه من النبأ :  النبيأما 

 : مذاب جمهار العلماء  ااواذا الذي قررنا 
 ، ( من أوحي مليه بورد وأأمر أ  يبل غ) أن الرسول هو 
 ،(  من أوحي مليه بورد  و  أ  يأ لف بالهبليغ ول نه لم يأمن  من الهبليغ: )  فهووأما النيب 
 ،ال تبلغه فإذا بلَّغه كان متاوعا   نـُب َئ إليه بشرف ومل يُقل له يعجل

 : والرسال  النبيفالفرق بين 
  ، الشرف   يعمل هو بنفسه وجيدد التبليغلسن غري ممنوف من  غير مأللموالنيب ، بالتبليغ  مأللمأن الرسول 

 ،ولسنه ال يُلزم بالتبليغ 
   1 أفضل من النبي الرسالواذا اا وجه كا  

 ؟ كذلك   أليسالرسول أُلزم بزيادة تسلي   أل  الرسول أُلزم بالتبليغ أل 
 ، والهبليغ اذا ليم باألمر الهين

علينــا مجيعــا  مــا حصــل للرســل مــن األذيــة بــل مــن الضــرر  خيفــىمعانــاة النــاس والتعــب معهــم وال  أل  فيااه
لـه ذلـك أوحم إليه وال يُسلـ  أن يبلـغ بـه فمـن اقتـدى بـه وأخـذ مبـا هـو عليـه ف مباأحيانا  لسن النيب يتعبد 

 ، فالومن ال 
إ  جتديــد الــوحم  محتــاجونوهلـذا كــان األنبيــاء يف إسـرائيل كثــريين كثــريين جــدا  ألن بـجل إســرائيل قــوم  عتـاة 

 ،دائما  
                                                

 ، 058وشرح العقيدة الاحاوية ص (  707 – 704/  2) النبوات   - 1
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 ،  ( بهبلي هبورد وأمر  همن أوحي ملي: ) مجع الرسول وهو :  مك  الرسل
 ، يبلغوال ُمنع له أن  فال أمر( من أوحي مليه بالورد ولم يأمن  من بهبلي ه  : )والنيب 

 مك  مرتبة الرسل فاق مرتبة األنبياء واذا صحيح     
 ،أي قل ذلك باجلزم أو قلُت ذلك باجلزم  ( :بالضلم : )  قاله

  خبراً عن عقيدة الم لف  ال المفعلى الثاني ي ا  
 ، جزما  يسون أمرا  باعتقاد هذا أن نعتقد هذا  وعلى األول

 ؟ الرسل وال جمي  الرسل بأل  اا لنا   دكم ع: فإكا قال قا ل 
 ورد فيه أحاديا ليست بتلك القوة مما جُيزم به ،  الرسلأن عدد  : فالضااب

 ، ألفا  أن عددهم أربعة وعشرون  ور 
  ول ننا   ندري ال يصح اذا الخبر أو   

 ،رسوال   وعشرونإمنا الذي ذُكر يف القرآن مخسة  
 ،وإْن ذُكر بوص  النبوة سال وكل من كأكر في القرآ  فها ر 

   1 نبي و  ع م رسالٍ وكلي أل  كل 
 :والدليل على أ  كل من كأكر في القرآ  رسال 

)  {ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك } :  وتعا قول اهلل تبارك 

 . ( 32غافر 
فهـم كثـريون  علينـاو رسـول وهـو كـذلك أمـا الـذين مل يُقصـوا أن كل من قصَّ اهلل علينا نبأه فهـ بهذا فعألم

 ،ولسننا نؤمن  م إمجاال  
 ،ألننا ال نعلم عنه  التعينيأنه ال يلزمنا :  (مجماً  ) : ومعنى 

 آمنا ب ل رساٍل أرسله اهلل تعالى: ل ن نقال 

                                                

(  707 / 2) والنبــــوات (  7/  08( )  226/  00( )  291/  01( )  01/  7) جممـــوف فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة   - 1
 للعالمة األلبا  ر ه اهلل تعا  ،(  369 – 363/  6) سلسلة األحاديا الصحيحة 
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 فصل
 فيما يضب ل نبياء عليهم السالم وما يضات عليهم وما يسهحيل في حقهم 

                                كااال واحاااٍد مااانهم ساااالم  وأ  – 111
                          ل ماااا نقاااص ومااان كفااار عأصاااماكااا  مااان                                              

  
 ،أن الصواب كسرها  الظاار ( :وأ  : )  قاله

   عدم الهقدير األصلل ن ( ونؤمن بأن )  وم  كا  المعنى
كــل واحــٍد   والســالمالضــمري يعــود علــى الرســل علــيهم الصــالة  ( :وم  كاال واحااٍد ماانهم ساالم : )  قالااه

 منهم سلم ،
 ، ( من كل نقص  : ) والهقديرزائدة ،  ( :ما : )  قاله
 ال ،  ، نقص اخل لقة أو نقص البشرية ليم المرا ( : من كل ما نقص : )  قاله

  من كل ما نقٍص في الدين  المرا 
وأعظـم النـاس امتثـاال  ألمـر اهلل فهـم سـاملون  اخلـرياتهـم أسـبق النـاس إ   نهم عليهم الصالة والسالمأل

 ،من كل نقٍص يف الدين 
  ( ومن كفر عأصم : ) الدين بال لية لقاله  فاا وكذلي من 

 ومل يتعمــد أحــد  مـن الرســل أن يفعــل مـا فيــه نقــص يف الرسـلكــافر ومل يسفـر أحــد  مــن   فلايم ماان الرساال
 ،الدين أبدا  

 ة اهلل عليه  بعن اجهها  أو تأويل أو ما أشبه كلي ةم يأبرء من مةمه بها  فإماوم  فعلاا شيئاً 
****************** 

                           ماان مفااٍي وماان خيانااة  كااذاك – 111
                              ةااناااااااااااااادق واألمصاااااااااااااابال مالاصفهااااااااااااا                                                   

  
 ،يعجل م ؤون من اإلفك وهو السذب :  (ازفي : )  قاله
 ،ما كذب نيب  قط  ولهذا
فهااي كااذبا     1 مااا جاااء عاان مبااراايم عليااه الصااالة والسااالم أنااه كااذب ةااالع كااذبا  فااي اهلل وأمااا
   2 والهارية ليس  كذباً في الااق  تارية

 ،حقيقم ماابق للواقع  ألن املعىن الباطن منها
أراد أنـه أختـه  هـوهذه أخيت وهم زوجته هذا وإن كانـت املـرأة ليسـت أختـه لسـن  : للملي الظالم فقاله

 ،أخته يف دين اهلل  أهناعلى وجٍه صحيح 

                                                

 ،(  2370) ومسلم (  3079) أخرجه البخاري  - 1
 ،(  394/  31( )  233/  22( )  059 – 058/  09) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 2
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وإن كان السبري مل يفعل لسن الذي   فيه تاريةأيضا  ،  ( 23األنبياء )  {بل فعله كبيركم } : وكذلي قاله 
 ،عليه الصالة والسالم إال أنه ورَّى أي فعله كبريهم الذي تزعمون أنه إله  إبراهيمألصنام هو كسَّر ا
 ،كذلك أيضا  ال ميسن أن خيون ال بالقول وال بالفعل   ( :من خيانة : )  قاله
ماان  نااادٌ أل  اااذا   م  النبااي عليااه الصااالة والسااالم مأناا  ماان ازشااارة بااالعين وال ماال بااالعين  حهااى

 ، الخيانة
  مك  سلماا من كل كذب وسلماا من كل خيانة 

 ،الرسالة منافاة  كاملة  ينافيان أل  ال ذب والخيانة
 ،إذ ال ثقة بقول اخلائن وال ثقة بقول الساذب 

ن يسـون خـان فـأخ  األمـر علـى أ وا حهمااليسون ما قاله من السـذب الـذي كـان يسذبـه  أن  حهمال
 ،ذب واخليانة هم م ؤون من الس ولذليوجهه  غري
 ، (  مفي: ) هذا لد قوله  ( :لاصفهم بالصدق : )  قاله
 ، (  خيانة: ) لد قوله ( :  واألمانة: )  قوله
 ،بالصدق عليهم الصالة والسالم  ماصافا  فهم

 ، أهنم أمناء على وحم اهلل عز وجل باألمانةموصوفون  أل  اهلل شهد لهم كذلي
 ،باألمانة وهو رسول  إليهم فهم كذلك من باب أو   موصوفا  الم وإذا كان ج يل عليه الصالة والس

 ،مما ذكر  األنبياء أو الرسل معصاما  أ الم لف رحمه اهلل  أفا نا
 فهل ام معصاما  من ص ا ر ازةم ؟ 

 ،  معصامين من ص ا ر ازةم ليساانعم :  نقال
   المعصيةعلى  ازصرارل نهم معصاما  من مرا ة المخالفة ومن 

 ، 1 معصومون من إرادة املخالفة
  فيه الصااب  أخطئااأل  الذي يق  منهم ي ا  عن قصٍد 

هلم  أذنهو ،  ( 13التوبة )  {عفا هللا عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } :  مثالً 
ح  يعلم الذين  يتأىناجتهادا  منه يظن أن املصلحة يف ذلك ولسن املصلحة يف غري هذا املصلحة أن 

 .صدقوا ويعلم الساذبني 

                                                

) وجمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة (  299 – 298/  6) واجلواب الصحيح  ( 474 – 471/  0) منهاج السنة النبوية    - 1
ـــوات (  051 – 048/  05( )  319،  393 – 392/  01( )  321 – 309/  4 ـــاد ص (  873/  2) والنب ـــة املرت  496وبغي
 ،(  538 – 522/  4) وألواء البيان للشيخ حممد األمني الشنقيام  370،  050والرد على البسري ص  510 –

This file was downloaded from QuranicThought.com



 514 

حرم ما أحل ،  ( 1التحريم )  {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل هللا لك تبتغي مرضاة أزواجك وهللا غفور رحيم } 
لقلو م ولسنه مل محرمه شرعا  يعجل مل محرمه حسما  شرعيا  إمنا حرمه  وتأليفا  اهلل له طلبا  ملرلاة زوجاته 

 ،يعجل حرَّمه على نفسه  ا  امتناع
هـذا البيـت حـرام  علـم أن أشـرتي هـذه  أدخـلحرام  علم أن ألبس هذا الثوب حرام  علـم أن : كما تقول 
 ،السيارة مثال  

يعــجل أنــجل ألـزم نفســم بــأن امتنــع مـن هــذا الشــمء كــذلك  امهناااد تحااريمااذا لاايم تحريماااً شاارعياً ل نااه 
 ، مبديه اهللوختفم يف نفسك ما 

 فى في نفسه عنا اً ومخالفة ؟ ال أخ
  ،ومع ذلك هُنم عن هذا  للمصلحةال ، لسنه أخفاه حتريا  

الذنوب لسن ال يفعلوهنا كما يفعلها  صغائرأهنم عليهم الصالة والسالم ال مُينعون من وقوف : فالحاصل 
 الصواب ،   وا إ  ال بد أن يُنبهوا عليها ح  يرجع،  أيضا  غريهم تعمدا  للمخالفة وال يُقرون عليها 

****************** 
                                              فااي حااش كاال الرساال  لٌ اوجا اا – 112

                                           ل األكاااااااااالااح مثااااااااااا اااااااااااوالن اماالناااااااااا                                                     
  

   حقهم انهقل الم لف من الممهن  في حقهم ملى الضا ل الممهن  في  فهمنا
 ،، الابائع البشرية يستوون فيها مع الناس  في حقهم اي الطبا   البورية والضا ل
،  ( 11إبراهيم )  {إن نحن إال بشر مثلكم ولكن هللا يمن على من يشاء من عباده } :  للم ذبين قالااولهذا 
هذه ،  1 ( تنسون إمنا أنا بشر  مثلسم أنسى كما: ) يه وآله وسلم خاثهم حممد  صلى اهلل عل وقال

كما نتقيه يلبس الدروف   احلرطبيعة بشرية يأكل كما نأكل يشرب كما نشرب يتقم ال د كما نتقيه يتقم 
 ،يف احلرب كما نلبسها 

  الرسل  حشوا ذا فالطبا   البورية جا لة في 
 : النامل ن قد يخهصا  بخصا ص في ( النام وجا ٌل في حش كل الرسل )  : ولهذا قال

 ، تنام عينال و  ينام قلبهاختصاص النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بأنه :  منها
عـز وجـل وبغـري  اهللالظاهري منه ينام كغريه والباطن ال ينام ال ينام فقلبه دائما  مشـغول بـذكر  فاإلحساس
 نام ، راد اهلل سبحانه وتعا  ولسنه ال يأذلك مما 

 ،جائز يف حقه أن يتزوج  ( :والن اح : )  قاله
لقي  تواةانا شرعي أم  واللواة   ؟خ 
 ،الثا  

                                                

 ، (  572) ومسلم (  392) أخرجه البخاري  -  1
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ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } ، فإهنم مأمورون بذلك مشر عون لألمة :  أما شرعاً 

 . ( 32الرعد )  {

 ،جلائزة األكل أيضا  من األمور ا ( :مثل األكل : )  قاله
 ،إذا أكل أو شرب أو التح  أو ما أشبه ذلك هذه من األمور اجلائزة  الرسالفال يأعاب على 
  جا لة عليهم  البوريةف ل األمار 

 الااجب    ءالوي بقي
 ، لألمةذالدعوة إ  اهلل عز وجل إبالغ الرسالة ال الااجب ءالوي

  يضب عليهم من كلي ما   يضب على غيرام 
 ، ُملزمون باجلهاد من أُمر منهم باجلهاد  ب ل حال بالدعوةُملزمون  ب ل حالبالبالغ   فهم مأللما 

  من وجابها على غيرام  أوكدووجاب اذل األشياء عليهم 
 ،  أ  يبل ها والسالماألمار المسنانة يضب على الرسال عليه الصالة : ولهذا نقال 

مسنونة فإذا كان البالغ ال محصـل إال  أمورا  إن كانت يفعلها ليقتدي به الناس و  أنجيب أن يبلغها وجيب 
 عليه ،  البالغبفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب 

   عاى الربابية  أوحقهم  عاى األلااية  ممهن  في
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون هللا قال سبحانك ما } :  لعيسى تعالىولهذا لما قال اهلل 

أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت يكون لي أن 

 . ( 113 – 112)  {عالم الغيوب ، ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا هللا ربي وربكم 
 ال يضب عليهم الما  ؟ ال يضات على النبي أ  يما  ؟ 

 :يضات شرعاً وواقعاً 
 . ( 32الزمر )  {إنك ميت وإنهم ميتون } : تعا   اهللقال 

 . ( 31األنبياء )  {ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد } : وقال تعا  
آل )  {وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم } : وقال تعا  

 ،  القتلفمات بسبب  ، {ل أو قت} يعجل ميتة طبيعية ، :  {أفإن مات } ،  ( 111عمران 
 ،إذن هو ميت 

وال } : كما قال تعالى     أحياءكيف ت ا  الرسل أمااتًا والوهداء وام  ونهم : فإكا قال منسا  

 ؟ ( 122آل عمران )  {تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
 ،والرسل أعظم منها هذه احلياة اليت للشهداء يسون لألنبياء :  نقال
 ،ال حياة دنيا وال حياة جسم  حياٌة برتخية ل نها

 ، بسيفيتهاإمنا هم حياة  برزخية اهلل أعلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 516 

 ،إهنا حياة  حقيقية  :ول ن الخرافيين يأبا  م  أ  يقالاا 
 ،فأنتم أشد الناس تقصريا  يف حق النيب  ذلكإن قلتم :  فنقال لهم

 ؟تذهبوا إليه بأكٍل وشرب ألنه حمتاج أليس كذلك  أن قدو  اذاأل  الااجب علي م مكا كنهم تعه
 مئات السنني هل حنن مقصرون يف حقه أو قائمون حبقه ؟  ونرتكهلو أن شخصا  يف القبو يف خندق 

 ،مقصرون 
كـل يـوم أن تـذهبوا بفاـور يف الصـباح وغـداء بعـد الظهـر وعشـاء يف الليـل وجتعلـون   يلـزمسمإذن :  فنقال
 ،ن زمزم من أجل أن يشرب م دورة عنده

لااه  المهاادي الااذي ساايخرة فااي آخاار الاقاا  مكا تساانى يعهقدونااهواااذا اااا مااا فعلااه الرافضااة فيمااا 
  الخروة 

إهنم كانوا يف صباح كل يوم يذهب واحد  منهم على فـرس  العقيدة رحمه اهلل شرحيقال السفاريني في 
 مثالشمس وييأس من خروجه إ  الفاور رمح ومعه ماء وعسل وخبز كل صباح ح  ترتفع  وبيدهمسرج 

وجــد  السـردابألجـل إذا خـرج مـن  : بعـد ذلـك يرجـع ويف الصـباح مثلـه كـل يـوم ، ملـاذا يـأيت  ـذا ؟ قـال
 ،الفاور جاهزا  والرمح جاهزا  فأفار مث ركب الفرس ودعا إ  اجلهاد 

 ،ابتالهم به  ممابه ويعافيهم  سخيفة نسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم العافية ويعافينا مما ابتالهم عقول
ــاة الرســل يف قبــورهم أكمــل مــن :  فالحاصاال ــاء يف قبــورهم وحي ــاة األنبي بــال شــك ألهنــم  الشــهداءأن حي

 ،أفضل عند اهلل 
 ؟  نعلمهاول ن ال اذل الحياة حياٌة  نياية أو برتخية   

 ،الثا  هو املتعني 
 الصالة والسالم كل يوم ، عليهيب وإال لوجب علينا أن نأيت بالاعام والشراب إ  الن

   أ ريأخنها بازجماد أخنها و   1 الهارية للظالم حرام بازجماد وللمظلام جا لة -
 :ولمن ليم بظالم و  مظلام فيها خالف 

 ،حرام :  بعض العلماء يقال - 1
 ،على نفسه التهمة  وجيرألن اإلنسان يُتهم 

 ، 2 ليست حبرام:  وبعضهم يقال - 8
   1 راجح أنها حرام م  لحاجةوال

                                                

 253/  00) واإلنصـاف للمـرداوي (  22 – 21/  0) واآلداب الشرعية البن مفلـح (  563،  476/  6) الفروف البن مفلح   - 1
 041 – 039/  0) للسـفاريجل وغـذاء األلبـاب (  338/  6) وكشـاف القنـاف للبهـويت (  524/  3) وشرح منتهى اإلرادات للبهويت ( 
 ،(  295/  5) واملوسوعة الفقهية (  312/  7) ونيل األوطار (  508/  6) وماالب أويل النهى للرحيبا  (  
 ، 266 – 265وأدب الدنيا والدين للماوردي ص (  285/  3) أحسام القرآن للجصاص   - 2
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 ،  أبدا  لو أجزنا له التورية كل ما شاء صار كل كالمه تورية وصار الناس ال يثقون به  اإلنسان أل 
    والااجبةعليهم الصالة والسالم يمهاتو  عن غيرام في األمار المسهحيلة والضا لة  الرسل

                                                                                                                                       

وإعــالم املــوقعني (  394/  31( )  233/  22( )  059 – 058/  09) وهــو قــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  جممــوف الفتــاوى  - 1
 ،(  283،  083/  3) البن القيم 
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 األسئلة
) أنه  علىفما الدليل ،  ( 18الحج )  {لك من رسول وال نبي وما أرسلنا من قب} : قوله تعا  :  الس ال

 رسول ؟( كلمة غري والحة 
 ،  {وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي } : هذه اآلية :  الضااب

 ،( أنا من نيب َ  وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبّ ) : هذا على تقدير  إن : العلماء يقالا 
   على العامل يدلأل  الاصف 

 ،فالرسول يدل على أن هناك إرسال 
 ،والنيب يدل على أن هناك إنباء  

   ال  على العامل المحذوف الذي ع م ل  فيه  فالاصف
 :  1 وعلى اذا قال الواعر

 2 تبنا  وماءا  باردا علفَّتها
 وعلفَّتها ماءا  باردا  ، :  المعنى ليم

 ،املاء البارد ال يُعل  
 ماءا  باردا  ،  وسقيتها:  ل ن المعنى

                                                

، والسـيوطم يف  (  603/  2) البيت مل يعرف قائله ، وكل من استشهد به من أهل العلم ذكـروه بـال نسـبة ، كاألنبـاري يف اإلنصـاف  - 1
، (  237/  3) و (  010/  2) ، واملــرادي يف تولــيح املقاصــد (  059/  3)  ، ومهــع اهلوامــع(  929/  2) كتابيــه شــرح الشــواهد  
، (  727/  2) ، وابـن هشــام يف كتابيـه املغــجل  (  232ص ) ، واملسـودي يف شـرحه علــى األلفيـة (  36/  2) والرلـى يف شـرح السافيــة 
، (  83/  3) ، وابــن الشــجري يف أماليــه ( قلــد ) مــادة (  276/  00) ، وابــن منظــور يف اللســان (  263ص ) وشــرح شــذور الــذهب 

، (  430/  2) ، وابـن جـجل يف اخلصـائص (  203ص ) ، وابـن قتيبـة يف تأويـل مشـسل القـرآن (  9/  2) وابن يعيش يف شرح املفصـل  
لفارسـم يف إيضـاح الشـعر ، وأيب علـم ا( قلد ) مادة (  527/  2) ، واجلوهري يف الصحاح (  228/  0) والت يزي يف شرح االختيارات 

ـــــل (  0490/  3) ، وأيب حيـــــان يف ارتشـــــاف الضـــــرب (  573ص )  ، (  009ص ) ، واجلرجـــــاوي يف شـــــرحه علـــــى شـــــواهد ابـــــن عقي
ــــة  ــــى األلفي ــــان ( 499/  0) واألمشــــو  يف شــــرحه عل ، (  0047/  3) ، واملرزوقــــم يف شــــرح احلماســــة (  417ص ) ، والايــــيب يف التبي

/  3) ، وذكــر العيــجل يف املقاصــد النحويــة (  465ص ) ، وابــن أيب األصــبع يف حتريــر التحبــري (  212ص ) املفيــدة  والعالئــم يف الفصــول
أنـه ال يعـرف ( :  009ص ) أنه مشهور عند القوم ، ومل ير أحدا  عزاه إ  قائله ، وقـال العـدوي يف فـتح اجلليـل (  080/  4) و (  010

أنـه نســب إ  (  499/  0) ، وذكـر عبــدالقادر البغـدادي يف خزانــة األدب (  81/  6) لـدرر اللوامــع قائلـه ، وكــذلك الشـنقيام كمــا يف ا
/  3)  عبـد القـدوس لـمن مـا نسـب إليـه ولـيس مـن أصـل ديوانـه. وجعلـه حمقـق ديوانـه د ذي الرمة ، ولسنه فتش عنه يف ديوانه فلـم جيـده ، 

 ( .                                                                                                   024/ 3) أنه لبعض بجل أسد ، وتارة أنه لبعض بجل دبري ، يف  ( 04/  0) ، وذكر الفراء يف معا  القرآن (  0862
شـذور الـذهب البــن  ، كمــا يف شـرح املسـودي ، وشــرح( شـتت : ) بـدل ( غــدت : ) ، ويـروى " حـ  شـتت مهالــة  عيناهـا : "وعجـزه  - 2

 :هشام ، وشرح اجلرجاوي ، ومعنامها واحد ، وأورد له البعض صدرا  ، وجعلوا املذكور عجزا  هسذا 
ملــــــــــــــــا حااــــــــــــــــت عنهــــــــــــــــا الرحــــــــــــــــل واردا                                         

     ،       
                                                      اءا  بــــــــــــــــــــــارداـا ومـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــبـا تـهـــــــــــــــــــــــفتـلـع 

، 
 .كما يف اخلزانة 
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قلــتم حفظســم اهلل أن   وأنــتمثبــت يف الســنة أن آدم عليــه الســالم كــان نبيــاًّ وقــد ذُكــر يف القــرآن :  الساا ال
 كل من ذُكر يف القرآن رسول ؟ 

 هل ذُكر يف القرآن بوص  نيب ؟ :  الضااب
كر يف القرآن إال وهو رسول القرآن قارون يف القرآن ، ما من نيب  ُذ  يفال ، مرمي مذكورة يف القرآن وفرعون 

 ، 
 يعجل آدم نيب رسول ؟ :  الس ال
 ال ، آدم يُرسل إ  من ؟ :  الضااب
 من بعده ،  جاءواأوالده 

ولقد } ،  ( 123)  {إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعده } ،  ناح القرآ وأول الرسل في 

 . ( 82الحديد )  {اب والنبوة أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما الكت
 ناح عليه الصالة والسالم    كريةفالنباة ما خرج  عن 

منـازهلم يف  وهـلهل إذا فضلنا بعض الرسل على بعض يسون بعضـهم أكمـل إميانـا  مـن اآلخـر :  الس ال
 السماء على حسب منازهلم يف الفضيلة ؟ 

    الصـــاحلةيف اإلميـــان ويف األعمـــال التفضـــيل يقتضـــم أن بعضـــهم أفضـــل مـــن بعـــض :  نقاااال:  الضاااااب
 ،أيضا  

 . ( 13الحجرات )  {إن أكرمكم عند هللا } : قوله تعا   :و ليل كلي 
 لغـريهالسرم عند اهلل بالتقوى وال شك أنه قد جـرى لـبعض األنبيـاء مـن احملـن مـا مل جنـد  أنفدل هذا على 

 ،أي حمنٍة قيلت أو حصلت إلنسان 
 ، الناره السالم يف إلقائه يف مثل ما حصل إلبراهيم علي

 ،التوحيد وما يدعو إليه من التوحيد ويف ذبح ولده  بناءاً على
يُلقـى يف النـار يراهـا أمامــه تضـارم ويصـ  علـى ذلـك علـى إخالصـه هـذا شــمء  يعـجل ااذل محناة عظيماة

السعم  معهغ اذبح ولدك وقد بلغ معه السعم وليس عنده غريه فيمتثل ويستسلم والولد قد بل يُقالعظيم 
أكـ  مـا تتعلـق بـه الـنفس  يافعـا  ليس صغريا  ال يُلتفت له وليس كبريا  قد بان من أبيه يعجل صار يافع صـار 

 عليها ؟  يص مبثل هذه السن مث يقال اذبح ولدك هذه حمنة عظيمة من 
  ةم منه قد يفضل النبي غيرل ب ثرة أتباعه 

  له مثل أجارام فإنه  صالحاً أل  أتباعه كلما عملاا عماًل 
 المعراة مطالقاً    فيأما المقام في السماوا  فإ  ناحاً لم يأذكر   لم يأذكر 

 ،هارون يف السماء اخلامسة وموسى يف السادسة 
 من اارو    يحيى وعيسى ابنا الخالة في سماٍء واحدة   أفضلومعلام أ  ماسى 
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 ، الصاحلونصديقون مث الشهداء مث الرسل مث األنبياء مث ال : أفضل البور من حيث الضنم -
  اذا من حيث الضنم 

 ، وسلمحممد  صلى اهلل عليه وآله  البشرفأفضل  أما بالهعيين
 ، اذا  ليل قالي،  1 (أنا سيد ولد آدم وال فخر : )  الدليل قاله

 ،  2 باألنبياء إماما  هلم يف ليلة اإلسراء صلىأنه  : والدليل الفعلي
 أم النبي ؟ ال األفضل الرسال  -

 ، 3 إنه ويل موايل : والالي يقالا ،  عاملإنه :  ي يقالا بوالن، إنه خادم  : الرسال يقالا 
 :  4 ويقال قا لهم

                    وة يف بــــــــــــــــــــــرزٍخ ـنبـــــــــــــــــــــــال قامـمــــــــــــــــــــــ
ـــــــــويلـالرســـــــــ قَ يْـــــــــوَ فُـ   ،                                  5 ول ودون ال

، 
  القال كفر  اذا

                                                

 ،(   0570برقم (  99/  4) وصححه العالمة األلبا  يف سلسلة األحاديا الصحيحة (  4318) أخرجه ابن ماجة  - 1
 ، (  451) أخرجه النسائم  - 2
 ، 090 -091لياء الشياان ص والفرقان بني أولياء الر ن وأو  496انظر حنو هذا السالم والرد عليه يف بغية املرتاد ص  - 3
الـذي فاقــت مقاالتــه مقــاالت األديــان  النســرةاإلحتــادي املــتهم باإلحلـاد والزندقــة حممــد بــن علــم احلـاثم املعــروف بــابن عــريب  احللــويل هـو - 4

رب وإلــه ، فــريى أن  اهلل إنســان كبــري ، وأن اهلل مفتقــر إ  خلقــه ، وأن كــل شــمء هــو أنوالفــرق اخلارجــة عــن اإلســالم جمتمعــة ، حيــا يــرى 
، والنصــارى عبــاد عيسـى ، واجملوســية عبــاد  العجـلهــم اهلل ، وأن السـون هــو الــرب ، وأن اهلـوى رب أيضــا  ، وثجيــده لليهوديـة عبــاد  الابيعـة

يـان ، وأنـه يعلـم الغيـب ، مـن اهلل تعـا  ، وقولـه بوحـدة األد الوحمأنه اجتمع باألنبياء ، ويرى أنه يتلقى  وزعمالنار ، والوثنية عباد األصنام،  
، ويــرى أن ( امــرأة  -رجــل  - حــق: ) ، ويــرى بإميــان فرعــون وربوبيتــه ، ويعتقــد بعقيــدة التثليــا الــيت اخرتعهــا ، وهــم  بــهوأن السعبــة طافــة 

جــا  ، ولقــد أعانــه وكــان يعمــل بالســحر ، وكــان بــاطجل املــذهب ، وكــان ال محــرم فر  ،، ويــرى أن األنوثــة صــفة اإللــه  أكمــل صــورة هلل هــم املــرأة
احلسـم  فصـوص)  و بالفتوحـات الشـياانية أصـدق ،  وهـو،  (الفتوحات املسيـة ) مجع كفره وزندقته يف كتابني مسامها  تانا  وزورا   علىإبليس 
جـزاهم اهلل  –ء ، ولقـد أطبـق العلمـا! ( يف الـدنيا كفـر  فمـافـإن كـان ال كفـر فيـه ، ) : وهو بفصوص الظُّلم أحق ، الذي قـال عنـه الـذهيب ( 

هــ  638 الكـه سـنة  املسـلمون، بل وقال بعضهم بتخليده يف النار إن كان مات على زندقته ، وقد تبشر  تسفريهعلى  -عن اإلسالم خريا  
، 

 ( 098/  0) وجامع كرامـات األوليـاء للنبهـا  (  332/  7) البن العماد  الذهبوشذرات (  060/  2) نفح الايب للتلمسا   انظر
وجممـوف (  469ص ) البـن امللقـن  األوليـاءوطبقـات (  061/  2) ، والعقـد الثمـني للفاسـم (  48/  23) النـبالء للـذهيب  أعـالموسـري 
 .تنبيه الغيب إ  تسفري ابن عريب للبقاعم  كتاب، وانظر  (  062/  01) ، (  490/  5) شيخ اإلسالم ابن تيمية فتاوى 

بال نسبة ، (  62/  2) ، وهو يف الابقات الس ى للشعرا  الصويف (  66/  4) وعة الرسائل واملسائل نسبه له ابن تيمية يف جمم - 5
) كالمها البن تيمية أيضا  ، ويوجد بيت قريب منه يف لاائ  األسرار البن عريب (  097ص ) ، والفرقان (  252/  0) ويف الصفدية 

     :     ، وفيه (  49ص 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــرزخ                                                       سـمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـنبـــــــــــــــــــــــــــــــــوة يف

. 
دون الــــــــــــــــــــــــــــويل وفـــــــــــــــــــــــــــــوق الرســـــــــــــــــــــــــــــول                                       

. 
 :يقول (  249/  2) ومثل معناه يف كتابه الفتوحات املسية 

ـــــــــــــــــــــني الواليـــــــــــــــــــــة والرســـــــــــــــــــــالة بـــــــــــــــــــــرزخ                                   ب
. 

ـسمهـــــــــــــــــا ال يـجـهــــــــــــــــــل                            فيــــــــــــــــه النبـــــــــــــــــوة ح 
 .   
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 ، األولياءإن الرسول مجع بني النبوة والوالية فهو أفضل  :ونقال لهم 
  والنبي جم  بين الا ية والنباة 

  فها في الدرجة الثانية بعد الرسالة 
 ، م  والا يةفليس له فضل  فاتهه النباة والرسالة والالي

   1 ولياء أشرف البوراألأ  من يلعمانهم  يرو ل ن أولئي والعياك باهلل 
  أنهم يدبرو  ال ا  تدبيراً كاماًل  اعهقا د تصل بهم الحال ملى عبا تهم واي ولهذا ق

   أيضاً مثل بعض موا خ الصافية ال الين وغيرام 
السـالم   عليـه ألردما يسلم علـم امـرا إال رد علـم روحـم ) : قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :  الس ال

 ؟  2 (
 روحه جسمه ،  تُردذه حياة برزخية هذا ظاهر احلديا أنه هذه ليست كرد ها يف الدنيا ه:  الضااب
 هل هذا الرفع مستمر ؟ ،  ( 112النساء )  {بل رفعه هللا إليه } : قوله تعا  :  الس ال
 نعم مستمر إ  آخر الزمان ،:  الضااب

 . ( 11عمران آل )  {إذ قال هللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي } : قوله تعا   -

   ؟ ا وفاة نام أو وفاة م انالافاة فهل ا
  اذا فيه خالف 

 ،رفعه أنامه ح  رفعه إ  السماء مث صار حيا   حنيوأن اهلل تعا    ءأنها وفاة نام : واألخهر 
  اذا اا الظاار 
 إ  الدنيا ، ينزلويف آخر الزمان 

 {إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر وذا النون } : يونس عليه الصالة والسالم قال اهلل تعا  فيه :  الس ال

 فهل جيوز مثل هذا الظن من الرسل ؟ ،  ( 23األنبياء ) 
 ؟ ما معناها ؟  {نقدر } ما معىن : نقول 

أنه خبروجه هذا أنه جيد سعة  فظنأي تضييق ، :  ( 3الطالق )  {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه هللا } 
أنه يف قبضته عز وجل وليَّق عليه أكثر من ذي  أراهاهلل تعا   عما كان عليه يف األول فظن ذلك ولسن

 – 113الصافات )  {فلوال أنه كان من المسبحين ، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون } ، قبل ، يف بان احلوت 

111 ) .  
 ؟ خيائبعض الصوفية يقولون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا اجتهد ال :  الس ال

                                                

 ،(  247/  0) وانظر الصفدية  386،  228 – 227بغية املرتاد ص   - 1
وراجع  2140برقم (  571/  0) وحسنه العالمة األلبا  ر ه اهلل تعا  يف صحيح سنن أيب داود (  2140) أخرجه أبو داود  - 2

 .فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه اهلل تعا   حتقيق 018جالء األفهام ص 
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عفا هللا عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين } : ولسن يرد عليهم اهلل  قدر أرد عليهمأنا أ:  الضااب

 . ( 13التوبة )  {صدقوا وتعلم الكاذبين 
خري فيـه ؟ هـل الرسـول ملـا أذن هلـؤالء هـل فعـل ذلـك اجتهـادا  منـه ؟  الهل فعل هذا اجتهادا  أو إرادة  مل 

 يف خالفه ؟  املصلحةأو إرادة ملا 
يعجل :  {أنهم قد كذبوا } : فيها إشسال ،  ( 112يوسف )  {إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا  حتى} 

 ما املعىن ؟  بالنصرأُرسلوا بالسذب ُكذب عليهم يف الرسالة ُكذبوا يف الوعد 
 :ا  تفيها قراء : نقال

بوا  اوظنو}  - 0  ، {أنهم قد ُكذِّ
 ، انا بمعنى اليقين الظنوعلى اذا ي ا  

 . ( 12البقرة )  {الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم } :  مثل
 . {قد كذبوا } :  وعلى قراءة - 2

مصد قا  يعني أنهام  منناأ  قامهم الذين اتبعاام وصدشقاام قد كذباام فيما قالاا : ي ا  المعنى 
 ،  نافقاا أمامهم

 الوحم أو كذ م يف النصر ، اهلل قد كذ م يف أنهذا هو معىن اآلية السرمية وليس املعىن 
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 فصل
 ككر الصحابة ال رام في 

 ،والصحب والصحايب والصاحب ، صاحب رسول اهلل كلهم هلم ميزة على غريهم  الصحابة
 ،من كثرت مالزمته :  اا  في غير صحابة رسال اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فالصاحب
 ،هلل صلى اهلل عليه وآله وسلم مالزمته لك هذا يف حق غري صحابة رسول ا كثرتصاحبك من  

 صالىمن اجهم  باالنبي صالى اهلل علياه ) اا :  فالصحابيللرسول عليه الصالة والسالم  الصحابةأما 
   1( مناً به ولا ح ماً وما  على كلي   اهلل وآله وسلم م
تمـع بـه أسلم يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وآمن ولسـن مل جي من :( من اجهم  : ) فخرة بقالنا 

. 
ــايع النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم فمــات الرســول عليــه الصــالة  علــىأن يســون أقبــل :  مثاال املدينــة ليب

 . فهذا ليم بصحابيقبل أن يصل  والسالم
   وسلموم  كا  قد أسلم في عهد النبي صلى اهلل عليه 

  الخألشص  الهابعينن ل نهم اصطلحاا على أ  يسمال مخضرماً ومرتبهه بين الصحابة الخألشص وبي
 ،إ  كونه أسلم يف عهد الرسول أحلقته بالصحابة  ألني م  نظر 

 ،إ  أنه مل جيتمع به أحلقته بالتابعني  نظر وم  
وما رواه عن النـيب صـلى اهلل عليـه  مخضرماً التابعني وُيسمى  منزلةيف منزلة بني الصحابة وبني  ولهذا كا 

 ،ألنه مل جيتمع بالرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم  منقطعا يُعت وآله وسلم فإنه 
بذلك من اجتمع بالرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم مؤمنا  بغريه وملـا مـات  خرج ( :م منًا به : ) وقالنا 
 .فهذا ليم بصحابي بالرسول  آمنالرسول 

 ، حني اجتماعه به ليس مؤمنا  به  ألنه
   (  بهم مناً :  ) ولهذا نقال 

 ،نه يسون صحابيا  إمن كان أعمى واجتمع بالرسول ف:  (من اجهم  بالرسال : ) ي قالنا و خل ف
  ( من رآل م مناً به  : ) أحسن من قال بعض العلماء( : من اجهم  به : ) نعرف أ  قالنا  وبهذا

                                                

(  5/  7( )  491/  6) وفـتح البـاري البـن حجـر (  058/  0) انظر تعري  الصحايب يف اإلصابة يف ثييـز الصـحابة البـن حجـر  - 1
/  2) بـدالعزيز البخـاري للشـيخ علـم حسـن عبداحلميـد احللـيب وكشـ  األسـرار لع 049والنست على نزهة النظر يف توليح خنبة الفسـر ص 

وشـرح السوكـب املنـري (  262 – 260/  2) والتقرير والتحبـري البـن أمـري احلـاج (  096 – 091/  6) والبحر احمليط للزركشم (  384
وحاشـــية البيجرمـــم علـــى (  29/  0) وشــرح خمتصـــر خليـــل للخرشــم (  07  – 06/  0) وكشــاف القنـــاف للبهـــويت  293 – 292ص 

) واملوســـوعة الفقهيـــة (  06/  0) وماالـــب أويل النهـــى للرحيبــا  (  29 – 28/  0) وغـــذاء األلبـــاب للســفاريجل (  42 / 0) اخلايــب 
26  /302 – 303  )، 
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  ،خرج بذلك العمى  ( :من رآل : ) قلنا  مكاألننا 
 ،بالرسول عليه الصالة والسالم  اجتمعيف املهد إذا دخل فيه الصيب  ( :ولا ح ماً : ) وقالنا 

عليـه الصــالة والسـالم مث مـات النــيب صـلى اهلل عليــه  الرســولكمـا لـو جــمء بصـيب  مــن أبنـاء املسـلمني إ  
  فإ  اذا م مٌن بالرسال حقيقًة أو ح ماً ؟ الصيبوسلم قبل أن مييز هذا 

 ح ماً   لماكا ؟ 
  زيما  أبايه  ل نه م منٌ  لهألنه صبي   عقل 

ومات على اإلسالم فإنـه يسـون  اإلسالمدخل فيه من ارتد مث رجع إ   ( :وما  على كلي : ) وقالنا 
 ،صحابيا  

  فالر ة   تبطل الصحبة 
 ، م  أ  يما  على الر ةكما أهنا ال تبال األعمال الصاحلة   الر ة علىم  أ  يما  
)  {ينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا واألخرة ومن يرتدد منكم عند د} :  لقاله تعالى

 . ( 813البقرة 
 ،ارتد ومات على الردة مث من اجتمع بالرسول عليه الصالة والسالم مؤمنا  به  به وخرة
  ي ا  صحابياً   فإنه 

  فاعرف القيا  حهى يهبين لي من اا الصحابي 
فاي ااذا البااب علاى مراتاب فاي الفضايلة والسابش ملاى ازساالم  سايأتي كماةم الصحابة على مراتب  

 سيذكراا الم لف   
 ،صبيا  فهو صحايب حسما  ال حقيقة   كانأي أن من   ( :ولا ح ماً : ) معنى قالنا 

 يأعهبر صحابياً    الا ادوعلى اذا فمحمد بن أبي ب ر الذي وألد في حضة 
 بعد وآمن أي ا  صحابياً ؟  يرلالبعثة ةم لم صلى اهلل عليه وسلم قبل  بالنبيولا اجهم  
 ،ال يسون 

   النباةألنه اجهم  بالنبي صلى اهلل عليه وسلم قبل 
 ،بوصفه نبيا  ال بوصفه رجال  سيُنبأ (  من اجهم  بالنبي: ) ونحن قلنا 

 واإلجنيـل صلى اهلل عليه وسلم مؤمنا  بالرسول وقـال هـذا هـو النـيب بشـرت بـه التـوراة بالرسولاجتمع  فمن
 ،فآمن بالرسول لسن بعد بعثة الرسول مل يره فإنه ال يُعت  صحابيا  

  ،بالرسول صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يسون نبيا   آمنألنه 
 ،ارتد مث عاد إ  اإلسالم  لويشمل ما  ( :ما  على كلي : ) وقالنا 

  أنه ليم بصحابي  فمعلام  فإنه يبقى على وصف الصحبة أما لا ارتد وما  على ال فر 
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 ، باهللتبال األعمال كلها إذا مات اإلنسان عليها والعياذ  أل  الر ة
  وا ذا نقال في األعمال كلها 

أعمالــه الســابقة للــردة تبقــى صــحيحة  فااإ ،  اإلســالمأن اإلنســان ارتــد مث عــاد لإلســالم ومــات علــى  لااا
 ،مقبولة إذا ثت فيها شروط القبول 

   بإعااا ةرتااد بهاارك الصااالة مااثاًل صااار   يصاالي ةاام عااا  لإلسااالم ااال نااأمرل حااج ازنسااا  ةاام ا فااإكا
 الحج ؟

 ،ال  
  م  مكا ما  واا على ال فر   أل  الر ة   تبطل األعمال 

 فمجـردفإهنا ال تسون إال مبالزمٍة طويلة يستحق أن يسـون  ـا صـاحبا   حش غير الرسال فيأما الصحبة 
 ،أن يتفق شخص مع آخر يف سفر 

 ، مقيدة م   يأعد كلي صحبة فإذا وصال إ  املدينة تفرقا 
 وما أشبه ذلك ، ، صحبته يف احلج ، صحبته يف السفر الفال  :  فيقال
 :اذل األمة أفضل األمم وهلل الحمد بالقرآ  والسنة :  أو ً 
 . ( 112آل عمران )  {كنتم خير أمة أخرجت للناس } 

هـذا ،  1 (علـى اهلل عـز وجـل  أكرمهـاإنسـم توفـون سـبعني أمـة  أنـتم : ) م وقال النيب عليه الصـالة والسـال
 ،احلديا أو معناه 

  والسنة  بالقرآ فهذل األمة وهلل الحمد أفضل األمم 
 ، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم 2 الصحابة م  خير اذل األمة ةم

 ، 3 (يلوهنم مث الذين يلوهنم خري الناس قر  مث الذين : ) صلى اهلل عليه وسلم  النيبلقول 
 ،املهاجرون أفضل من األنصار  ةم الصحابة

أوطـاهنم وأمـواهلم وأهلـيهم إ  اهلل ورسـوله ونصـروا  هـاجروا أل  المهاجرين جمعاا باين النصارة والهضارة
 ،اهلل ورسوله 
 . ( 2حشر ال)  {وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون } : يف وص  املهاجرين  تعا قال اهلل 

 ،فهم رلم اهلل عنهم أفضل من األنصار ، على النصرة  ونصفنص على الهضرة 
  قلنا اآل  من حيث الضنم  الذيواذا من حيث الضنم كل الهفضيل 

                                                

وحسـنه العالمـة األلبـا  يف صـحيح (  2761) والـدارمم (  09525) وأ ـد (  4288) وابن ماجة (  3110) أخرجه الرتمذي  - 1
 ،  3481برقم (  395/  3) سنن ابن ماجة 

 ،(  247/  0) الصفدية  - 2
 ،(  2533) ومسلم (  2519) أخرجه البخاري  - 3
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 ،وعثمان وعلم  وعمراخللفاء األربعة أبو بسر  ةم بعد كلي أفضل المهاجرين
 :ما قال الم لف كةم أفضل ا  ء األربعة  

****************** 
                                                        ش  احقيااااااااة بالهافاااااااي األمااااااا يملاااااااو  – 113

                                 شاصدياااااالفضاااال والمعااااروف كال فااااي                                                
  

 السالم ،  أمة حممد صلى عليه الصالة و  ( :في األمة : )  قاله
لــيس فيهــا يف  والســنةأي بــالقول احملقــق الــذي دلــت عليــه النصــوص يف الستــاب  ( :بااالهحقيش : )  قالااه

 ،  (كالصديش ) الفضل واملعروف 
 بذل اخلري واإلحسان من العلم واملال وغري ذلك ، : الفضل  ( :بالفضل : )  قاله
 لد املنسر ، :  (والمعروف : )  قاله

 ،املعروف وبني الفضل الذي هو اإلحسان  هوبني العدل الذي   عنهفها جامٌ  رضي اهلل
 ،بأنه صاحب رسول اهلل إال أبا بسر  الصحابةأن اهلل تعا  مل يص  أحدا  من  :ويدل لذلي 
إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن } : قال تعا  

 . ( 12التوبة )  {معنا هللا 
)  {هللا أعلم حيث يجعل رسالته }   عظيمة لم ينلها م  من اا أاٌل لها واا أبا ب ر  منقبةواذل 

 . ( 181األنعام 
 .وأعلم حيا جيعل فضله فهذا الفضل العظيم أليب بسر مل ينله أحد 

: ما قال ،  (ختذت أبا بسٍر من أميت خليال  ال ا  لو كنت متخذ: ) والسالم  الصالةوقال النيب عليه 
 .  (الختذت أبا بسٍر ولسن أخوة اإلسالم ومودته ) : قال ، وال فالن  فالناختذت 
 .  1 (يف املسجد باب  وال خوخة إال ُسدَّت إال باب أبا بسر  يبقنيال : ) وقال 

 ، 2 (إن أمن الناس علم يف ماله وصحبته أبو بسر : )  املن وقال معلنا  على 
 ؟منه  أفضلعد اذا يقال م  غيرل أفب
 ،ال واهلل  

 ؟أمن الناس علي في ماله وصحبهه أبا ب ر م  أ  المنة حقيقًة لمن 
يعـرض عنـه  أوعليه الصالة والسالم يعجل كون أيب بسر يسـون صـاحبا  للرسـول ومل ياـرده الرسـول  للرسول

والسـالم جعـل املنـة مـن  الصـالةعليه أو يريه وجه غضب هذا منة للرسول يف الواقع لسن من كرم الرسول 
 ،أيب بسر عليه 

                                                

 ( . 2382) ومسلم (  454) أخرجه البخاري  -  1
 ، (  2382) ومسلم (  454) أخرجه البخاري  -  2
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 كذلي أيضاً الصحبة المنة لمن ؟ 
 ،الصالة والسالم واملنة األو  للجميع هلل عز وجل  عليهللرسول 
والســالم لألنصــار يبــني مــا مــن اهلل بــه علــيهم كلمــا ذكــر هلــم أن اهلل  الصــالةملــا قــال الرســول عليــه ولهااذا 

 .اهلل ورسوله أمن : ألفهم به قالوا به و  وأغناهمهداهم به 
عناه فاي الفضال والمعاروف الاذي ااا ازحساا  والعادل  اهللمك  ليم في األمة مثل أبي ب ر رضي 

 .وكل شئ  والسالموصحبة الرسال عليه الصالة 
 .ليم فيها مثل أبي ب ر 

فقال عمر ، قوا الصدقة فانصرف الناس ليتصد علىح  إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم حا 
 ،  اآلن أسبق أبا بسر: رلم اهلل عنه 

أن خيـرج  أرادفأتى بنص  ماله اهلل أك  نص  مالـه أتـى بـه يف الصـدقة الواحـد إذا  كيف يهسابقا   انظر
 ، ربع العشر وهو واجب صار محمر ويصفر 

  ، فيه زكاة هذا ليس : يقول  منهميسأل العلماء لعل أحدا   ويم ن
شـار املـال ، فـأتى أبـو : ألهلـك ؟ قـال  تركتفسأله الرسول عليه الصالة والسالم ماذا  أتى بنص  ماله

تركت هلم اهلل ورسوله ، اهلل : ماذا تركت هلم ؟ قال :  والسالمبسر بسل ماله فسأله الرسول عليه الصالة 
 ،  1اآلن ال أسابق أبا بسٍر أبدا  : فقال عمر ،  شئأك  كل املال ما بقم 

 ،يف هذه األمة  الثا عاجز أن يسبقه وعمر هو الرجل عرف أنه 
سبقه فمن دونـه عن عن مسابقته أو  عجزال يسبق أبا بسر أحد  من هذه األمة ما دام الرجل الثا   مك 

  ، من باب أولى
   لقب أبي ب ر رضي اهلل عنه هذا  ( :كالصديش : )  قاله

 ، ( أبو بسر : ) وكنيهه 
 ،(  عبداهلل: )  واسمه
 :الصديش من الف ع يل من الصدق  سميومنما 

   ل مال صدقه في المقال والفعال
   صلى اهلل عليه وسلم حين كذبه الناس اهللولهصديقه لرسال 

اختــذت ، صــلى اهلل عليـه وســلم عــن اإلسـراء واملعــراج  النــيبمــا ُلقــب  ـذا اللقــب ملــا حـدَّث  أول:  ويقاال
إن صاحبك محدث حبديا اجملانني يزعم أنـه ذهـب إ  : وقالت  ربسوذهبت إ  أيب ، قريش  هذا فرصة 

                                                

سـنه العالمـة األلبـا  يف صـحيح سـنن وح(  0661) والدارمم (  267) وأ د (  0678) وأبو داود (  3675) أخرجه الرتمذي  - 1
 ، 3675برقم (  517/  3) الرتمذي 
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إن كـان مـا قلـتم : فقـال ، ال نصـل إليـه إال يف شـهر وال نرجـع إال يف شـهر  وحنـناملقدس ورجع منـه  بيت
إن   ، علـى الرسـول واكذب  مألنه محتمل أهن، هو صادق : مل يقل ، انظر هذا االحرتاز ،  صادقحقا  فهو 
 .به فهو صادق  حدثتمو كان ما 

  فسمي من كلي اليام الصديش 
  والفعال والمقاصد وغيراا وأنه أقاااا يقيناً وتصديقاً  المقالو  شي أنه أصدق اذل األمة في 

   1 اذل األمة مثله فيفها رضي اهلل عنه ليم 
  بذلي فخراً  ل فىلا لم ي ن من حسناته على اذل األمة م  اسهخالف عمر بن الخطاب 

واحلســـم العـــادل  احلسيمـــةال أحـــد ينســـر مـــا صـــار لعمـــر بـــن اخلاـــاب رلـــم اهلل عنـــه مـــن السياســـة  هألنااا
 ،هل الشرك أوالفتوحات العظيمة وإذالل 
مجعنا اهلل وإياكم وإياهم يف دار النعيم  حسنا  أبي ب ر على اذل األمة منفلذلي يعهبر عمر حسنًة 

 املقيم ، 
****************** 

                                           روق مان غيار افهاراء الفاا وبعدل – 112
                                           راا  المااااااااا  فااااااااترك اااااااااثماع وبعااااااادل                                                  

  
 ،لنا بيان فضل هذه األمة  سبق

 ،مث بيان أن خري هذه األمة القرون الثالثة 
 ،أن خري هذه القرون الصحابة  بيانمث 

 ،مث بيان أن خري الصحابة املهاجرون 
 ،اخللفاء األربعة  املهاجرينمث بيان أن خري 

 ،بسر رلم اهلل عنه  أبومث بيان أن خري اخللفاء 
 ،من مناقبه وفضائله رلم اهلل عنه  شيئا  وذكرنا 

 بان كثياار وغيرااا مماا ألااف ( داياة والنهاياة الب)  كاااومان أرا  الهاسا  فاي كلااي فليقارأ كهاب الهااريخ  
 عنه    اهللعلى وجه الخصاش في أبي ب ر رضي 

مـن صــيغ املبالغــة  وهــوبعــد أيب بسـر الفــاروق ، والفــاروق علـى وزن فــاعول :  (وبعاادل الفاااروق : )  قالاه
 ،مأخوذ  من الفرق 

   والباطلوسأمي بذلي أل  اهلل تعالى فرشق به بين الحش 
 ،بعمر بن اخلااب رلم اهلل عنه  سبحانه وتعالى أعل ازسالمفإ  اهلل 

                                                

 ،(  252،  247/  0) الصفدية  -  1
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فيــه  وقـاليف خالفتــه وقبـل خالفتـه وجعـل اهلل احلــق علـى لسـانه  تعاالى باه بااين الحاش والباطال اهللوفارشق 
 ،(  فعمر –أي ملهمون بالوحم  –إن يسن فيسم حُمدَّثون ) النيب عليه الصالة والسالم 
فهو رلم اهلل عنـه  واقرتاحهح  إنه يأيت الوحم أحيانا  موافقا  لقوله  لصاابوكا  رضي اهلل عنه مافقاً ل

 ،فاروق فرق اهلل به بني احلق والباطل 
 ،وبعد أيب بسٍر يف اخلالفة  بسر رلم اهلل عنه يف الفضيلة أيببعد  وكا  رضي اهلل عنه

   1 اما أفضل األمة على أ  اذين الرجلين أبا ب ر وعمر والضماعةوعلى اذا أجم  أال السنة 
، عمر رلم اهلل عنه يلـم أبـا بسـٍر يف اخلالفـة بتعيـنٍي مـن أيب بسـر فإنـه عينـه  عمرأبا بسر أفضل من  وأ 

  ب ٍر رضي اهلل عنه المس ولية في اذل األمة حياً وميهاً  أباوتحمل 
  بااان امااار و وأف اااش فصاااار مااان فضاااا له علاااى األماااة أ  اساااهخلف ع األماناااةل ناااه رضاااي اهلل عناااه أ ى 

  الخطاب 
فضــل عمـر بــن اخلاــاب رلـم اهلل عنــه إذا قــرأ سـريته عمــر رلــم اهلل عنــه  منصااف أحاادٍ و  يخفاى علااى 
 اهليبـةأيب بسـر وقـام بأعبـاء اخلالفـة خـري قيـام وكثـرت الفتوحـات علـى يـده وصـار لـه مـن  بعدتو  اخلالفة 

كــان وكــان   شــخص  ق مــن أي شــئ والعظمــة مــا خــذل اهلل بــه أعــداءه ومــع ذلــك كــان متوالــعا  يقبــل احلــ
أحدا  من أوالده إال مثل ما  يعاممتوالعا  ال يأخذ من بيت املال إال مثل ما يأخذه واحد من الناس وال 

ً  من الناس بل رمبا نـََقَصُهم وكان  بوَّابا  وال قصرا  بـل كـان ينـام  يتخذ لنفسهاهلل عنه مل  رلميعام واحدَا
تصـدق  تسـادعليها و سـادة  لـه وكـان عليـه رداء  ُمَرقَّـع وسـريته عجيبـة ال احلصى مث ينام  فيجمعيف املسجد 
 ،مبا يُنقل عنه 

  وكا  له ايبٌة عظيمة  خليفةولهذا أعل اهلل به ازسالم بعد كانه خليفة وقبل كانه 
، ه فعرض عليه معاوية أن يشرتيه منـ، املال  بيتأن رجال  من اليهود يف الشام كان منزله إ  جنب  يأذكر
   فأعاــاه مثنــا  أكثــر مــن مثنــه، فــأىب اليهــودي ،  املــالمــن أجــل أن يدخلــه بيــت ، علــم البيــت  عْ ب ــ: قــال 

 فأدخله يف بيت املـال،  مقدمة على المصلحة الخاصة العامةمعاوية رضي اهلل عنه رأى أ  المصلحة 
فجــاء إ  عمــر يبحــا ، فقــدم املدينــة ، ولســن اليهــودي أىب ،  أعاينــاكخــذ إذا شــئت القيمــة : وقــال  ،

يف املســجد فـذهب إ  املسـجد فوجــد رجـال  كأنـه فقــري رداء  مرقـع نــائم  اآلنجتـده : فقيــل لـه ، عـن عمـر 
 وكــان، أو كــذَّب هــل هــذا اخلليفــة الــذي يســون معاويــة أمــريا  لــه ، أمــريا  مــن أمرائــه  فصــدَّقعلــى باحــاء 

هلـم القصـور  وجيعلـونسـون ملـوكهم وأهنـم يعظمـوهنم معاوية رلم اهلل عنه باعتبار أنه يف الشـام وأهنـم يقد
 ، السـلاة األو  حـ  يها ـا النـاس مقامولسن إقامة  للسلاة ، قد اختذ لنفسه مثل هذا ال حبا  يف الدنيا 

يف الشــام مل يبــال النــاس بـه فجــاء إ  عمــر فقــص  وهـوألن معاويـة لــو فعــل مثــل مـا فعــل عمــر يف املدينــة 
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األرض وكتب فيه ليس كسرى بأعـدل مـجل وولـع خاـا  وفوقـه  منإنه أخذ عظما  : فيقال ، عليه القصة 
فلمـا جــاء بـه إ  معاويـة ، معاويـة قاعــا  ، أعاـه ملعاويـة  اذهـب: وقـال لليهــودي ، خـط آخـر كالصـليب 

ُيسـمى يف العـرف احلالـر شـفرة ملـا رأى هـذا العظـم يُقـال إنـه ولـعه علـى  مـابينـه وبـني عمـر إشـارة وهـم 
أتريد أن أبجل لك بيتك وأعيـده مـن جديـد أم تريـد أن أعايـك عشـرة ؟ ماذا تريد :  لليهوديقال رأسه مث 
أن  أشهد: قال ، وهسذا يسون خلفاؤكم وهسذا يسون أمراؤكم مع خلفاؤكم  : قال؟ أم ماذا تريد  أمثاله

 ،وأن بييت صدقة للمسلمني رسول اهلل ال إله إال اهلل وأن حممدا  
يعجل جيعلوا الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا  والظلم واالستئثار جيعل النـاس  العدلكي  سبحان اهلل انظر  

 ،يستجيبون ولو كانوا مسلمني  ال
عظيمـــة وهيبـــٍة عظيمـــة إذا جـــاءه  ســـلاةٍ أن عمـــر بـــن اخلاـــاب رلـــم اهلل عنـــه مـــع كونـــه ذا :  فالحاصااال

 ، املشهورةوالقصة  وجده كأنه عادياإلنسان وجده كأنه 
ال يزيد أحد  على :  وقالملا خاب الناس حني تغالوا يف املهور    الحديث فيه شٌئ من النظروم  كا

فقالت ، فقامت امرأة  ، يف بيت املال  دالزائمهر النيب عليه الصالة والسالم ألزواجه أو بناته إال جعلت 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وإن أدتم }  :تعا  يقول  اهللإن ، مهال  يا أمري املؤمنني ليس ذلك إليك : 

 ،القناار للزوج  إيتاءفأقر اهلل تعا  ،  ( 12النساء )  {إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا 
  ألف مثقال للذاب : والقنطار 

ٍُ ص ير من الذاب :  وقيل  . منه ملء جلد ةار 
 كم يأيت ملء جلد الثور ؟ 

 ،آالف 
 .من عمر  أفقهامرأة  : فقال 
 ،الناس مث ترك 

  فالحديث اذا فيه صحهه نظر ل نه موهار عند الناس 
  عنه ي ا  أكثر من كلي تااضعاً  اهللوعمر رضي 

يا أمري املؤمنني كي  تعام عبداهلل بن عمر : وقال  الفارسموعجل الناس يوما  من األيام فقام إليه سلمان 
قـم يـا عبـداهلل يعـجل رد عليـه فقـام : ال له فق؟ ثوٍب واحد من بيت املال  علىثوبني والناس مل تعاهم إال 

وكــان ، إن الثـوب الثـا  ثــوب عمـر أعاـاه إيـاه ولـيس زائــدا  علـى مـا يعاـم املسـلمني :  فقـال، فـرد عليـه 
نظـر  إلـيسمإن الناس ينظـرون : أو هناهم عن شئ مجع أهله وقال هلم  ءبشماهلل عنه إذا أمر الناس  رلم

أمرت بسذا أو هنيت عن كذا  قد  اللحم نظر شرَه تريد أن تبتلعهم وإ  الاري إ  اللحم والايور تنظر إ
 .فال أجد أحدكم يعجل خمالفا  إال ألعفت عليه العقوبة 

 .اذا من باب العدل والهخايف وم  كا  العدل أيضا ًُ أ  يضعف العقابة عليهم  كل
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إ   فيتوصـلونالفون بسـلاة قـر م منـه إن أقرباء السلاان خي: قال  اهلل عنه له غاٌر في الفقه رضيل نه 
املخالفة األصلية فيجمع علـيهم  معاملخالفة بقر م من ويل األمر فرأى رلم اهلل عنه أن هذه نوف خمالفة 

 .بني عقوبتني ومآثره رلم اهلل عنه كثرية 
 فســانله أنــه ســأل اهلل ســبحانه وتعــا  أن يرزقــه الشــهادة يف ســبيله واملــوت يف بلــد رســو  أماارلوكااا  آخاار 

اهلل ميــت  يف  ســبيلالنــاس يتعجبــون املدينــة بلــد إســالم لــيس فيهــا قتــال كيــ  يســون جيتمــع أنــه شــهيد  يف 
 ،مدينة رسول اهلل فاستجاب اهلل دعوته 

 ، الصالة والسالم واا لم يأقهل لعداٍء شخصي ل نه لعداٍء  يني عليهوقأهل شهيداً في بلد الرسال 
 .وسم غالم املغرية بن شعبة اجمل لؤلؤةأبو :  أل  القاتل له

اا  ء األرقااء مان الفارس وغيارام فاي المديناة  يعنايوكا  رضي اهلل عنه عمر ينهى أ  ت ثر العلااة 
 .ول ن كا  أمر اهلل مفعا  

وكــان قــد ســقى كــل ، قتــل عمــر رلــم اهلل عنــه يف خنجــٍر لـه وجهــان واإلمســاك بالوســط  املــ اخلبيــاهـذا 
 فلحقـوافـزف النـاس ، أكلـجل السلـب : قـال ، مر وهو يصـلم بالنـاس الفجـر منه السم فلما طعن ع جانبٍ 

عليـه أحـد الصـحابة  وألقـىفلمـا رأى أنـه قـد أُدرك  هذا الرجل اخلبيا اهلـارب فقتـل أظـن ثالثـة عشـر نفـرا  
 .بساطا  غّمه فيه ملا رأى أنه قد أدرك قتل نفسه 

 .اا لم يسضد هلل سضدة العالمين أنه قهل نفسه على اذا الاجه و  ربفالحمد هلل 
 .أمره أن قتل نفسه  آخرفسان والعياذ باهلل 

 .والذي يظهر لنا أنه قهل نفسه على ال فر 
 ،اخلااب رلم اهلل عنه  بنهذا آخر ما حصل لعمر 

 وغيراا   (  والنهايةالبداية ) ومن أرا  المليد من كلي فليقرأ ما كأهب عنه في 
   ، عثمان األفضلبعد من عمر بن اخلااب رلم اهلل عنه  ( :را وبعدل عثما  فاترك الم  : )  قاله
 ،أي اجلدال فإن هذا أمر  مفروغ  منه ( : فاترك الم را : )  قاله

  في الخالفة والفضيلة  الثالثاا : أ  عثما  
 ؟أيهما أفضل بن أيب طالب  علملسثرة اجلدال فيه ويف  ( :فاترك الم را : ) ومنما قال 

 ، عثمانعلم بن أيب طالب أفضل من  :لماء السنة قالاا حهى م  بعض ع
  فضعلال في المرتبة الثالثة في الفضيلة وعثما  في المرتبة الرابعة 

 ،أبو بسر مث عمر مث عثمان مث سست :  قالومنهم من 
 : املؤل مبا مشى عليه  أخذ منومنهم 

  واا أ  األفضل عثما  ةم علي 
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أمــر أهـل الســنة واجلماعــة أن تــرتيبهم يف  عليــهوهــذا هــو الـذي اســتقر ) :  قاال شاايخ ازسااالم رحمااه اهلل
 ،  1(  الفضيلة كرتتيبهم يف اخلالفة

  اهلل عنه تالى الخالفة   بنٍص من عمر وتعيين و  باجههاٍ  من الرعية  رضيعثما  
  للخالفة أمٌر غريب لم ي ن معروفاً  فهاليه

إن اسـتخل  فقـد اسـتخل  مـن هـو خـري  : قـال ،  األمـة اسـتخل  علـى: وقيـل لـه  أل  عمر لماا طأعان
مـن هـو خـري  مـجل يعـجل رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم  تركمجل يعجل أبا بسر وإن مل استخل  فقد 

ألن النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال ، الستخلفته أبو عبيدة عامر بن اجلراح  حيا  وقال لو كان أبو عبيدة 
 ،  2( مة هذه األ أمنيإنه : ) 

 .المعاني الورعية  ملىسبحا  اهلل   ينظرو  ملى شرف قبيلة و  ملى سيا ة كي قام ينظرو  
 ( .عامر بن اجلراح  عبيدةأمني هذه األمة أبو ) : فقد قال النيب عليه الصالة والسالم 

 . 3 لو كان حيا  الستخلفته:  قال عمر
سـتة الـذين تُـويف عـنهم النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم وهـو شورى بني ال األمرولسنه مات قبل عمر مث جعل 

 ، راضٍ عنهم 
 ،املدينة خيتارون عثمان  أهلوكان أكثر  واسهقر األمر على عثما فلما ُتويف جلس هؤالء للتشاور 

 ،طالب وبقية أصحاب الشورى وغريهم  أيبفبويع عثمان باخلالفة مبايعة شرعية بايعه عليها علم بن 
   4 المسلمين بإجمادلى كلي وصار الخليفة الثالث وأجمع  األمة ع

 ، 5( أهله   ارمن طعن يف خالفة واحٍد من هؤالء فهو ألل من : ) ولهذا قال ازمام أحمد 
 ،فقد طعنت يف خالفة اجلميع إال علم بن أيب طالب  أما الرافضة

 ،رلم اهلل عنه وعن احلق بل ومبا مشى عليه علم بن أيب طالب  األمة ذا عن   ْ لش ض  ف  
 ،اختيارا  ال الارارا   وعثمانبايع أبا بسر وعمر  فإنه

فسونـه رلـم بـالظلم وبـايع هـذه      ؟بـالظلم  يرلـىإن عليـا  فاسـق ملـاذا : قـالوا  والعضب أ  غالة الرافضة
 ،مداهنة واملداهنة يف احلق لالل  وفسق 

 ؟كيف وصل بهم الحال ملى اذا السفه   فأتعضب
 ،عرف منهم أنه على لالل من ي والمنصف 

                                                

 ، 46العقيدة الواساية ص  - 1
 ،(  2409) ومسلم (  4009) أخرجه البخاري  - 2
 ( . 0285) برقم (  927 – 926/  0) أخرجه اإلمام أ د يف فضائل الصحابة  -  3
 ،(  323/  4) منهاج السنة النبوية  - 4
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 .حنن شيعة  : يقالا ام 
 .وا  ء أال السنة 

 ؟معينين  ألشخاشٍ وأيهما أولى بالحش أال السنة أو الويعة المهعصبين 
  كل  يعرف أ  أال السنة ام الذين على الحش ألنهم على سنة 

 لى سنة هؤالء أهل السنة وحنن شيعة اعرتاف  منهم بأهنم ليسوا ع:  يقالا وكانهم 
 ، شيعة  ما دام تعرتفون بأن هؤالء أهل سنة وأنتم، اتقوا اهلل ارجعوا إ  السنة :  فيقالومكا كا  كذلي 

 من أحش الناس تويعاً آلل البي  من ؟ : نقال  ةم 
 : منهمحنن حنب آل البيت املؤمنني  أال السنة

  ل انهم م منين 
   ول انهم من قرابة الرسال عليه الصالة والسالم

 ،ننزهلم منزلتهم  بل، ال نعايهم الفضل املالق  ل ن،  ذا املعىن  غريهمعلى ونفضلهم 
 ،يرلون  ذا غاية الرلا  البيتأعجل آل  وام

أهـل البيـت كـان رلـم اهلل عنـه يقـول  إمـاموهـو  وكا  أمير الم منين علي بن أبي طالب رضاي اهلل عناه
( ةام عثماا  ) وأحيانااً    1( أباا ب ار ةام عمار  نبيهااد خيار ااذل األماة بعا) : على من  السوفة يعلن 

  وأحياناً يس   
عنه يلم عمر بن اخلاـاب يف الفضـيلة فهـو الثالـا يف الفضـل يف  اهللإن عثمان رلم :  فعلى اذا نقال

 ،اخلالفة من هذه األمة  يفهذه األمة وهو الثالا 
 ، ار أهله  منألل  إنه : ومن أن ر كلي بالنسبة للخالفة فيقال ازمام احمد

 ،إنه ألل من احلمار ألن احلمار من أبلد احليوانات :  وقال
كمقل }: قال ،  ( 1الجمعة )  {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها } : اليها  بالحمار  اهللولهذا مثشل 

 . {الحمار يحمل أسفارا 
وفـتح البـاري مث رجعـت كثـري  ابـنصاف وتفسـري إذا  َّلت على احلمار املغجل واجملموف شرح املهذب واإلن
 للحمار وقال ماذا قال يف فتح الباري ماذا يقول ؟ 

 ، هنيقا  يوفيك 
 ،احلمار أبلد احليوانات وأدل احليوانات بالنسبة ملسان مبيته  فعلى كل حال

                                                

 ، 0218 – 0210برقم  558 – 556صم ص وصححه العالمة األلبا  يف السنة البن أيب عا(  838) أخرجه أ د  -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 524 

يسـون إ   امـإمنـا كـان احلمـار أدل  : قـال مرًة الويخ عبدالرتاق العفيفي رضي اهلل عنه وعافال وسأل 
اخلارجيـة ألنـه ذهنـه ال  املظـاهرمأواه ومبيته ألنه بليد ال يشغل خمه شئ  مـن التفسـري فيسـون معتمـدا  علـى 

 ،يفسر يف خمه 
معــه ســائق ال يــذهب بالســيارة إال بســائق وال جيــمء إال  الــذيلــذلك جتــد اإلنســان  واااذل مناساابة غريبااة

دد عليهـا عشـر مـرات والسـائق يعرفهـا مـن أول مـن مـرة البيوت لو يرت  يعرفبسائق ال يعرف األسواق وال 
احلمـار لـيس عنـده إال املـأوى واملبيـت واألكـل والشـرب وأمـا غـريه فلـيس  ءالشـمهلـذا  ذهنـهألنه قـد ولـع 

 ،تفسري  عنده
  مـن  ــار ألـلمـن طعــن يف خالفـة واحـٍد مـن هـؤالء فهـو : ) أ  نقاال ازماام أحماد يقاال  لفالحاصا
 ، 1(  أهله

 لماكا ؟ قال كلي 
 ألن أبلد ما يسون من احلبوانات احلمار ، 

****************** 
                                          م   ال حقيقاااااً فاساااااافالفضاااا وبعااااد – 112

                                                                                              لدااألنااااااااان اطيااااااااااللب يانظامااااااااامنااااااااي                                                     
  

 ذلك ،  بعدأي بعد الثالثة اخللفاء الراشدين أيب بسٍر وعمر وعثمان  ( :وبعد : )  قاله
 أي حقيقة   ( :فالفضل حقيقاً : )  قاله
األعراف )  {لى هللا إال الحق حقيق علي أن ال أقول ع} : تعا   قولهكما يف ،  مبعىن جديرا  (  حقيقاً ) أو 

 فهم صاحلة هلذا وهذا ، ،  ( 121
 وأمر بسماف النظام للتأكيد والتنبيه ،  ( :فاسم  نظامي اذا : )  قاله
 أي فالفضل كائن  للباني األنزف ، (  فالفضل) : قاله خ  :  (للبط ين : )  قاله

 يعجل واسع البان ،  البطين
 ،سر شعره مقدم رأسه هذا األنزف الذي احن ( :األنلد : )  قاله

 ،الذي بانه ليس واسعا   الضامروالبطين ضدل 
 ،الذي نزل شعر رأسه إ  جبهته  واألنلد ضدل األفرد

 : وصف اذا المذكار باصفين  مك 
 .بأنه باني :  األول
 .أنه أنزف :  والثاني

 أرا  الهعريف ؟  أواهلل الذم  رحمهوال أرا  الم لف 
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 ، الثا  قاعا  
بــن أيب طالــب رلــم اهلل عنــه  ــذا الوصــ  أراد أن يعر فــه وكــان  علــمال يريــد أن يــذم  نااهأرا  الهعريااف أل
 أي واسع البان وقد ُعلم  ذا الوص  ،  باينا  رلم اهلل عنه 

 ، األمامأي كان منحسر شعر الرأس من  األنلد
لقة ويسون عند الس  كثريا  كما  واذا   يدل على شئ  ،  مشاهدهو معروف إمنا هو خ 

****************** 
مااااااضد ل األبطاااااال ماضاااااي العااااالم                                              – 112

مفاااااااار ة األوجااااااااال وافاااااااااي الاحااااااااالم                                                                          
  

 وهم الشجعان ،  بالعناه أنه يوقعهم صرعى واألباال مجع التجديل م ( :مضد ل األبطال : )  قاله
 ؟ أربعة ،  وص يعجل أنه ذو عزميٍة مالية ال ينثجل ، كم هذا من ( : ماضي العلم : )  قاله
 .وهو اخلوف ( : وجل : ) مجع ( :  األوجال)  ( :مفرة األوجال : )  قاله

 .الناس  أشض أنه من  و  شيعنه  اهللشجاعته رلم   منيعجل أنه يفرج اخلوف 
 يعجل أنه ذو حزٍم وايف أي كامل وهذه ستة أوصاف ، ( :وافي الحلم : )  قاله

****************** 
مسااااادي النااااادي مبااااادي الهااااادى مااااار ي  – 111

   العدى                                
          مأاااْضلي الصاادى يااا وياال ماان فيااه اعهاادى                                       

   

 وافيه أي كامله ، :  (وافي الندى : )  قاله
 مظهر اهلدى وهو العلم ،  ( :مبدي الهدى : )  قاله

 اهلل عنه بسعة علمه وذكائه ،  رلموقد اشتهر علم بن أيب طالب 
 ،مردي أي مهلك  ( :مر ي العدى : )  قاله

 ،أي إذا هلك ،  ( 11 الليل)  {وما يغني عنه ماله وما تردى } : كما قال تعا  
 ، أوصاف تسعةباإللافة إ  ما سبق تسون  ةالةة أوصافمجع عدو ، هذه  (العدى )  و

احلديـد  علـىيف األصل هو الوسخ الـذي يسـون  ىجملم أي مذهب والصد ( :مضلي الصدى : )  قاله
 لاول مسثه أو لسونه حول املاء فهذا جيلوه ويزيله ، 

 اهلالك ، (  ويل) هذه للندبة  ( يا( : )  يا ويل: )  قاله
 ،أي من اعتدى يف علم  بن أيب طالب رلم اهلل عنه  ( :من فيه اعهدى : )  قاله
 ويلهمـا  كالمهـا يـا ،  على من اعتدى يف حق علـم بـن أيب طالـب بـإفراط أو تفـريط  بذلي الاعيد ويريد
، 

 ، الرافضةفالذين يف حقه اإلفراط هم 
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 ، النااصب الناصبةفريط هم والذين اعتدوا حبقه يف الت
 :ألنه الي في علي بن أبي طالب طا فها  

  طا فٌة غل   - 1
  وطا فٌة فر ط   - 8

 ،غلوا فيه ح  جعلوه إهلا  ح  إهنم صرحوا بذلك  الهي غل  الطا فة
 ،أنت اهلل حقا  : قال له ، طالب صراحة  ومقابلة  أىبوشيعته لعلم بن  سبأقال عبداهلل بن 

 ،يف دين اإلسالم ظاهرا  ليفسده  دخليا يهودي وهو خب
وتنصـر ظـاهرا  مـن أجـل أن يفسـد  النصاارى  ينيف  بالمكما ظهـر  شيخ ازسالم رحمه اهللكما قال 

   1 على أنه مسلم  ين ازسالمماكر دخل يف  يهودي عبداهلل بن سبأدين النصارى هذا اخلبيا 
اهلل أيـن اإلسـالم فـأمره رلـم اهلل عنـه لشـدة مـا جـرى  نـتأ: وقال لـه ، أتى إ  علم بن أيب طالب ل ن 

مث أمر بعبداهلل بن سبأ وشيعته أن يُلقـوا ، فُجمع يف هذا األخدود  باحلابأمر باألخدود فُحفرت مث أمر 
 ،بعد أن ألرم فيها النار فُأحرقوا  الناريف هذه 
مث إ  فــارس ،  إ  العــراق مث،   عاتااه فيهااا وبااثأن عبــداهلل بــن ســبأ هــرب وذهــب إ  مصــر :  ويقااال

  انهور  الدعاة 
 طالب بماكا ؟  أبيا  ء اعهدوا في علي بن 

  بازفراط وتيا ة الحد 
يف جانــب وجــد فيــه تاــرف  آخــر مــن أجــل لــد هــذا  غلــو  ألن العــادة أنــه إذا ُوجــد  قسااٌم آخاار قااابلاام

رأسهم علم بـن أيب طالـب رلـم العداوة آلل البيت وعلى  نصبواالغلو فيه أناس بالعسس صاروا نواصب 
ــا ويــل الاــرفني  والعيــاذاهلل عنــه وجعلــوا يســبوهنم ويلعنــوهنم  بــاهلل هــؤالء أيضــا  اعتــدوا يف حــق آل البيــت في

 ،هؤالء وهؤالء 
 أشد ضرراً على ازسالم المفر ط أو المفر ط ؟  وأيهم
 ،أشد لررا  على اإلسالم  المفر ط
مــن يعلــم  البيــتل علــم بــن أيب طالــب إهلــا  وجعــل مــن أئمــة أهــل املفــرط تعــدى طــوره كثــريا  حــ  جعــ أل 

 ،الغيب ويدب ر السون 
خأفار فاال  يادبرل حياث يوااء تحا   تحا جميا  ال اا  إن  : مان يقاال أشارطههم حهى سمعنا مان

 ، الظفر جعله وسخاً من أوساخ األخفار
 ، العافيةنسأل اهلل 
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يرتمنون  ـا مـن  اليتة عاطفية ح  يف أداء شعائرهم كل السون هذا أشد وهذا يف احلقيقة يصوغونه بصيغ
 ،العاطفة  يشدالدعاء آلل البيت والدعوة هلم جتدهم يرتمنون بصوٍت حزين 

 !! ؟أما الذين ينصبون العداوة آلل البيت فمن يايعهم 
 !!؟طالب رلم اهلل عنه  أيبمن يايع من يسب علم بن 
 ،كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه 

 ،العاطفة صار لررهم على الناس أكثر بسثري  خياطبونء من حيا أهنم لسن هؤال
إ  ينصـــبون لوجـــدت أن النواصــب ال  ماان حياااث العااد  والاااروافضولهااذا لاااا قارناا  باااين النااصااب 

 ،الروافض 
لماكا أطنب الم لف رحمه اهلل في وصاف علاي بان أباي طالاب  و  الثالةاة األولاين  : قا ل قالفإ  
 ؟أفضل منه  وام
 : أنه أطنب في كلي لسببين : الضااب ف

 الر  على النااصب   : السبب األول 
 ماقف النااصب ؟  ااما 

هــو أهلــه رداًّ علــى هـــؤالء  مبــاالســب لعلــم بــن أيب طالــب فــأراد أن ميدحــه أو أن يصــفه وهـــو يثــجل عليــه 
 ، النواصب
اف السرميـة واآلداب العاليــة مـع هــذه األوصـ طالـبكأنـه قـال علــم بـن أيب ،   الار  علااى الاروافض: ةانيااً 

 ،املسان الذي رقاَّه إليه هؤالء الرافضة  إ والشجاعة التامة ال يستحق أن يرتقى 
 : فا دتا فصار في مطنابه في مدحه صار فيه 

  الر  على النااصب : األولى 
  الر  على الروافض : والثانية 

ننز لــه فــوق منزلتــه كمــا ال كــذا وكــذا لسننــا و  ذا نقــر بفضــله وأنــه فيــه مــن الفضــل كــ الــروافضيعــجل أننــا أيهــا 
 ،أنتم  فعلتم

   عنهفهذا اا السبب في أنه رحمه اهلل أطنب في ككر علي بن أبي طالب رضي اهلل 
****************** 

                                         ب اهم حهمااااااااً وجااااااااكحبااااااا  فحبااااااه – 118
                                            ذباكااااافقاااااد   قلاااااىتعااااادى أو  ناومااااا                                                     

  
 أي حب علم بن أيب طالب ، :  (فحبه : )  قاله
 أي كحب الثالثة أبو بسر وعمر وعثمان ،  ( :كحبهم : )  قاله
 ،أي وجب حتما   ( :حهماً وجب : )  قاله
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ً  مؤكَّدا    ،أي وجوبا  حتمَا
صلى اهلل عليه وسلم ،  عزونشهد اهلل   وجل على حمبتهم ونشهد اهلل على حمبة إمامنا وإمامهم حممد  
 لمن ؟   أوً  وآخراً كلها  فالمحبة
  للرسال 

 ،والسالم  الصالةوحنن مل حنب هؤالء إال مبحبة الرسول عليه 
 ،وإال لسانوا من رجاالت قريش وليس هلم فضل 

 ، حنبهمكنا   لسن حملبة الرسول هلم
  ةم م  محبهنا للرسال أيضاً تابعة لمحبة اهلل 

  والبداية كلها هلل عل وجل  والنهايةأل  المحبة األولى واألخيرة 
  اهلل  محبةخالفاً لمن كاناا اآل  يحبا  الرسال أكثر من 
 ،إذا ذُكر الرسول عندهم بسوا وهتامنت الدموف 

 ،غري وال بساء ال يت الوجهوإذا ذُكر اهلل فالوجه هو 
 ،نسأل اهلل العافية والسالمة سبحان اهلل 

  وسلم ما كا  له اذا الورف م  ألنه رسال اهلل وأل  اهلل يحبه  عليهالرسال صلى اهلل 
    يأحب و  يأ رل م  بما فيه من الخير أو الور  عا ياً وم  ل ا  بوراً 

 ،الذي أرسله  وسلم حملبتنا هلل عليهلسننا حنب الرسول صلى اهلل 
 والسالم ولمحبهنا للرسال وام خلفاؤل    الصالةونحب الخلفاء الراشدين لمحبههم للرسال عليه 

 ،واجب  حتما  جيب علينا أن حنبه  السابقنيحب علم بن أيب طالب كحب الثالثة 
صاالة ازنسا  ولهذا يأذكر عان النباي علياه ال يمل هالمحبة وصٌف فطري نفسي   : فإكا قال قا ل 

يعناي المحباة   اال يم ان ( أملاي فاال تملناي فيماا   أملاي  فيماااذا ق ْسمي : ) والسالم أنه قال 
 منساٍ  يب ضه ؟  محبةزنسا  أ  يضعل في قلبه 

 .الرجل  هذاال ، لسن ميسن أن تنال احملبة بالسسب بأن تذكر صفات السمال يف 
  ال مال وتحبه  ملىالنفاس تميل بال شي  فإكا ككر  أوصاف ال مال واعهقدتها ةباتها فيه فإ 

 ،( أحبوا اهلل ملا يغدوكم به من النعم : )  ولهذا جاء في الحديث
 ،على األقل اذكر نعم اهلل عليك فأحبه لذلك  يعجل

 ؟  تحبهعليي بمنة ال  نش ألني لا أ  أحداً م  
  ، 1 (هتادوا حتابوا ) 
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 ،جمرب  شمء  وهذا 
 ،إال لسبٍب ظاهر محمله على احملبة حمبة  قلبهسن أن يقع يف فمعلوم  أن اإلنسان ال مي
 ،فإذا األمر كان كذلك 
 ،الصالة والسالم وما للخلفاء الراشدين وما لغريهم من عباد اهلل  عليهفاذكر ما كان للنيب 
 ،احلميدة واخلصال الايبة  الصفاتاذكر ما هلم من 

 ،وحينئٍذ ال بد أن حتبهم 
 ،بني حمبة شخٍص وكراهته سبحان اهلل بني حمبته وكراهته  قلبهاإلنسان يف جيمع وهلذا أحيانا  

  !!!؟ يضهمعا المحبة وال رااة ضدا    
  بل يضهمعا  : فيقال 

 ي ا  في ازنسا  خير وي ا  فيه شر   
  وي راه لورل  لخيرلازنسا  يحبه 

علـى كراهتـه واغتفـر شـره  حمبتـهبـت إن غلب خريه على شره غل ةم مكا كا  منصفاً عمل بأقاى الضانبين
 ،جبانب اخلري 

ياأبى اهلل العصامة ل هااٍب ) : في أول قااعاد الفقاه  يقالولهذا قال ابن رجب قاً  ح يماً صحيحاً 
    1( خطأ المرء في كثير صاابه  قليلغير كهابه والمنصف من اغهفر 

ـْبـق أحببناهم فنحن حنب اخللفاء األربعة  والسَّ  الفضائلفنحن إذا نظرنا إ  ما للصحابة رلم اهلل عنه من 
 ، الصحابة لسن لسٍل درجات  مما عملوا بقيةكلهم كما جيب علينا أن حنب 

 مثل الرافضة ،  ( :ومن تعدى ) : قاله 
 كالنواصب ،   ( :أو قلى : )  قاله
 زوجتــاو نعــم صــدق فقــد كــذب واعتــدى ال شــك أن مــن تعــدى يف حــق هــؤالء  ( :فقااد كااذب : )  قالااه

 ،احلد فقد كذب ومن قلى وأبغض فقد كذب 
 ،علم وقلوا يف بقية اخللفاء  يفتعدوا  مك  الرافضة مخطئا  من الضانبين
 :فضمعاا بين الورشين وبين الفسا ين 

  أبي طالب  بنغلا تا د في علي  - 1
  تفريٌط تا د في حش الخلفاء الراشدين الثالةة  - 8

ن أبا بسر وعمر صراحة  ويقول إهنما ظاملان وإهنما ممن يذاد عن حوض يلع باهللوالعياذ  حهى م  بعضهم
ومل حتصـل  والسـالمالقيامة قاتلهم اهلل كي  يُذاد رجالن ُدف نا إ  جنب الرسـول عليـه الصـالة  يومالرسول 

                                                

 ،  3قواعد ابن رجب ص   -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 531 

رفيقيه يوم  يف الق  يف ال زخ وسيسونان ورفيقيههذه الفضيلة ألحٍد سوامها أبدا  وهلذا كانا رفيقيه يف الدنيا 
 القيامة رلم اهلل عنهما وأرلامها ، 

****************** 
                                             ي العوااااارة ااقاااااافاألفضااااال ب دعاااااوب – 351

                                      رةاضااااااااواالم أاااااااال ابااااااادر ةااااااا أاااااااالف                                                  
  

 ، األربعةأي بعد اخللفاء  ( :وبعد : )  قاله
 ،وهم ستة : (  فاألفضل باقي العورة) : قاله 
 ، األربعةإذا أخذنا اخللفاء  :( باقي العورة ) : قاله 

 فالباقي كم ؟ 
 ،ستة 

 .أطلق عليهم هذا اللقب  ا  ء العورة ام المبورو  بالضنة
 .هم يف نسق واحد يف حديا واحد النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ذكر  ألن
 ، 1( اجلنة  اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعلم يف اجلنة وسعيد بن زيد يف يفأبو بسر : ) فقال 
 :  2 في بي  عاام  جأ وقد 
ــــــــــ رٍ ـهـــــــــــفوعــــــــــامر                .        وطلحة وفـوسعد وابن ع سعيد                   3 ر املمــــــــــدحـوالزبي

. 
 .خللفاء األربعة ا خذ

 .سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهٍر والزبري املمدح  البيتوهؤالء ستة يف 
 .هؤالء ستة مع األربعة 

 .عشرة  اجلميع
 .اجلنة  يفهؤالء : عدهم النيب عليه الصالة والسالم يف نسق واحد يف حديا واحد قال 

                                                

وصـححه العالمــة األلبـا  يف صــحيح (  0632) وأ ــد (  033) وابــن ماجـة (  4649) وأبـو داود (  3747) أخرجـه الرتمــذي  - 1
 ( . 529/  3) سنن الرتمذي 

حلـافجل ، ابـن صـاحب السـنن اإلمـام املشـهور عبد اهلل بن سليمان األشـعا ، أبـو بسـر بـن أيب داود السجسـتا  ا: قائل هذا البيت هو  - 2
، قد طاف به أبيـه يف صـغره مشـارق األرض ومغار ـا ، فسـمع مـن علمـاء ذلـك العصـر ، فأصـبح مـن جـل احملـدثني وفقهـائهم ، لـه تصـاني  

، وهــم متــواترة عنــه ،  "احلائيــة " املصــاح  ، والبعــا والنشــور ، ومســند عائشــة ، ولــه شــعر ملــيح ، منــه قصــيدته يف االعتقــاد  : عـدة منهــا 
ـنية ولـواقح األفسـار : " السفاريجل يف شرح له أمساه   معس  العلماء على شرحها ، كاآلجري ، وابن البناء احلنبلم ، وآخره لوائح األنـوار السَّ

َذ على أيب بسر أشياء ال تقدح يف حفظه وعلمـه وفضـله لعـ" السُّنية شرح قصيدة ابن أيب داود احلائية   306دم ثبوهتـا ، مـات سـنة ، وقد أُخ 
، (  77/  29) ، تاريخ دمشـق البـن عسـاكر (  50/  2) ، طبقات احلنابلة أليب يعلى (  66/  2) ذكر أخبار أصبهان أليب نعيم . هـ 
 ( . 488ص ) كالمها للذهيب ، والفهرست البن الندمي (  220/  03) ، والسري (  054ص ) العلو 

، (  206/  2) وهـو مـن تالمـذة املـرتَجم ، واملـنهج األ ـد للعليمـم (  255ص ) ب اللاي  البن شـاهني الستا: البيت موجود يف  - 3
 ( . 235/  03) ، والسري للذهيب (  53/  2) وطبقات احلنابلة أليب يعلى 
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وعاامر بان  اهللعااف وطلحاة بان عبياد  سعيد بن تيد بن نفيل وسعد بن أبي وقااش وعبادالرحمن بان
النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم  بشــرهمهــؤالء ســتة مــع األربعــة كلهــم  الضااراح أبااا عبياادة واللبياار باان العاااام

 ،باجلنة أخ  أهنم يف اجلنة وهذا بشرى هلم 
 دواحأن هؤالء أفضل الصحابة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مجعهم يف نسٍق : أ  نقال  عليناويضب 

 ،يف حديٍا واحد 
 ؟  ا  ءوال اقهصر  شها ة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألحد بالضنة على 

 ، ال 
 ،شهد ألناس كثريين غري هؤالء 

وال عـذاب ألنـه ملـا حـدًّث النـيب عليـه الصـالة  حسـابشهد له بأنه يدخل اجلنة بـال  ع اشة بن محصن
اهلل أن  أدعــوســاب وال عــذاب قــام عساشــة وقــال اجلنــة بـال ح يــدخلونوالسـالم أن مــن أمتــه ســبعني ألفــا 

 ، 1(  منهمأنت : ) جيعلجل منهم قال 
 ويقتل شـهيدا   سعيدا  محيا : قال له النيب عليه الصالة والسالم  وةاب  بن قيم بن شماس رضي اهلل عنه

 . 2 ويدخل اجلنة
دعــوت اهلل لــك  وإن  إن شــئت: )  والســالمفقــال هلــا النــيب عليــه الصــالة ،  وكااذلي الماارأة الهااي تصاارد
 ، 3 أص : فقالت ، ( شئت ص ت  ولك اجلنة 

 ، باجلنةاإلنسان يتبني له أُناس  كثريون ممن شهد هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم  تتبعهوتتبع هذا إذا 
 :والوها ة بالضنة ناعا  

  شها ٌة باصف  - 3
  وشها ٌة بوخص  - 2

 ،ن بأنه يف اجلنة على سبيل العموم لسل مؤم نشهدفأن :  فأما الوها ة بالاصف
 ،بأنه من أهل اجلنة  بعينهفأن نشهد لشخص :  وأما الوها ة بالوخص

 ، والسنةقد  ل عليها ال هاب أي الشهادتان  أو وكلهااماوكالمها 
 ،يف اجلنة  أنهبنيَّ اهلل تعا  يف القرآن أن اجلنة أعدت للمتقني فنشهد لسل متقم :  فمثالً 

  ؟لفال  أنه في الضنة مكا رأينال تقياً   ل ن ال نوهد

                                                

 ،(  208) أخرجه مسلم  - 1
 ( .  5134) برقم (  261/  3) أخرجه احلاكم يف املستدرك  - 2
 ، (  2576) ومسلم (  5328) خاري أخرجه الب - 3
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تصرفه عن التقوى فال نشـهد باجلنـة بـالتعيني إال ملـن عينـه  أشياءال ، الحتمال أْن يرد عليه يف آخر عمره 
 ، وسلمالرسول صلى اهلل عليه 
 ،بالعني  الشهادةملن شهد له اهلل ورسوله والشهادة بالوص  ال جتو ز  و  نوهد بالاصف م 

 ،كل مؤمن فإنه يف اجلنة كل تقم يف اجلنة :  اًل نقالفمث
 فال  المعين في الضنة ؟  بأ ل ن ال نوهد 

 ، شهيدكذلك أيضا  يف الشهادة كل من قتل يف سبيل اهلل فهو ،  ال 
 ل ن لا رأينا رجال مسلما قهل في المعركة ال نقال منه شهيد ؟ 

 شهد له باجلنة وهذا ال جيوز شهيد للزم من ذلك أن ن بأنهألننا لو قلنا ، ال 
أمجعـت األمـة أو كـادت أن جتمـع علـى الثنـاء عليـه فإننـا نشـهد لـه  مـن:  وقال شايخ ازساالم رحماه اهلل

 ، 1باجلنة 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول } : تعا   بقوله :سهدل لذلي او 

 . ( 113البقرة )  {عليكم شهيدا 
 :      ) فقـال، عليهـا خـريا  فـأثنوا، د مرت جنازة والنيب صلى اهلل عليه وسلم جـالس يف أصـحابه ق فإنه

 : ما وجبت ؟ قال، اهلل  رسوليا : فقالوا ( وجبت : ) فقال ، مث مرت أخرى فأثنوا عليها شرا ( وجبت 
، الثانية أثنيـتم عليهـا شـراَّ له اجلنة و  وجبتأي  وجبت: ) فقلت ، مرت اجلنازة األو  فأثنيتم عليها خريا  

 ، 2( يف أرله  اهللوجبت أي وجبت له النار أنتم شهداء : فقلت 
الضناة  تفااق النااس  أاالوعلى رأي شيخ ازسالم رحمه اهلل يضات أ  نوهد لإلماام أحماد بأناه مان 

لثناااء الناااس أو جلهاام علااى ا اتفااشأو جملااههم عليااه وكااذلي بقيااة األ مااة وأ مااة األتباااد ألنهاام مماان 
 عليهم   

 ، بدر والعشرة من أهل بدر أهلبعد العشرة  ( :فأال بدر : )  قاله 
قـاتلوا مـع النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يف  الـذينيعجل ال ميتنع أن يسون يف اإلنسـان وصـفان أهـل بـدر هـم 

 ،بدر 
 ،اهلجرة يف رمضان  منيف السنة الثانية  وكان  غلوة بدر

الشام تريد مسة وهـم ال بـد أن  مناهلل عليه وسلم مسع بعرٍي لقريش جاءت  أن النيب صلى:  وكا  سببها
العـري ألخـذها فانتـدب مـنهم ثالمثائـة وبضـعة عشـر  هلـذهثر باملدينة أو حوهلا فنـدب أصـحابه إ  اخلـروج 

ثالمثائة وبضعة عشر رجل على سبعني بعـريا  إذا ال بـد مـن تعاقـب  ،رجال فقط على سبعني بعري وفرسني 
عـري قـريش مـع أيب سـفيان  يريـدون الغـزو وال فسـروا أن يسـون هنـاك غـزو إمنـا أرادوا الرسني فقط وكـانوا وف

                                                

 ،(  304،  303/  08) ، (  508/  00) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -  1
 ،(  949) ومسلم (  0310) أخرجه البخاري  -  2
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قـريش فلـوال  كـ اءكبرية يعجل إبل حمملة بالاعام والثياب وغريها وهلذا كان معهـا أبـو سـفيان مـن    عري  وهم 
 أهنا عري  كبرية مل يسن معها هذا زعيم ، 

 أماالهم ؟  ليأخذصلى اهلل عليه وسلم أ  يخرة  للرسالكيف يضات : فإكا قال قا ل 
بالنسبة إلخراج الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من  بشمءإذا أخذ أمواهلم فليست :  نقال

من ديارهم وأمواهلم والرسول أراد أن يأخذ أمواهلم فقط وهم من األنفال  الرسول اديارهم هؤالء أخرجو 
 الرسولملا مسع أبو سفيان باخل  وأن ،  ( 1األنفال )  {قل األنفال وللرسول } : وجل  اهلل عز نفلهااليت 

وأرسل إ  أهل مسة  البحرخرج هو وأصحابه إليهم وكان رجال  ذكيا  عدل عن الاريق إ  سي   
العري فقط وظن أهنم سريسلون فالن وفالن من عامة الناس إلنقاذ  إلنقاذال للقتال ولسن  يستصرخهم

قريش أخذهتم احلمية وقالوا كي  حممد يتعرض لعرينا بقيادة زعيٍم من زعمائنا ؟  ولسنويرجعون العري 
إ  الرسول عليه  خيرجواأن خنرج نقضم عليه املهم تشاوروا يف ما بينهم ويف النهاية أمجعوا على أن  البد

م ورجلهم وزعمائهم ومن وحديدهم وخيله حبد هم( خرج بارا  ورئاء الناس ) الصالة والسالم بس ائهم 
فلما كانوا يف أثناء الاريق تشاوروا يف ما بينهم هل منضم  والسالمدوهنم فجاءوا إ  الرسول عليه الصالة 

جهل يلمزهم يف هذا يعجل كي  تفسرون بالرجوف وقد خرجتم واهلل ال نرجع ح   أبوأو نرجع ؟ فسان 
فال يزالون  العرباخلمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا  ونقيم فيها ثالثا  ننحر اجلزور ونسقم بدرا  نقدم 

ولسن احلمد هلل مل تنحر اجلزور ولسن حنُ َر هو هلل احلمد قدموا بدرا  وتالقى  بطرانظر فخر  أبدايهابوننا  
يدعو اهلل  فيهوترائى اجلمعان وحصل ما حصل وُبجَل للرسول صلى اهلل عليه وسلم عريش يدخل  الصفان
 ،عا  بالنصر سبحانه وت

، الــدعاء مــع القــوة املاديــة واحلســية  لنااا م  الاادعاء يبقااىنااه مكا اسااهنفذنا قاتنااا الما يااة والحسااية لاام أل
 ، اذا خطأوعدم استعماهلا 

  ماذالسن قام يدعوا اهلل عز وجل مث  الدعاء عند العضل اذا واجب وم  جمع  بينهما فخير ل ن
وحي ربك إلى المالئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين إذ ي} : كان األمر ؟ قال اهلل تعا  

فنفرت املالئسة ونزلت تقاتل ،  ( 11األنفال )  {كفروا الرعب فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان 
كان سر سبعون رجال و أُ منهم سبعون رجال و  وقُتلتثبت املؤمنني وتلقم يف قلوب السفار الرعب فهربوا 

العرب فال بنا وتسمع : نرجع ح  نقدم بدرا  وآخر ما قال  لنممن قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا 
 مسعت  م فنزلت مرتبتهم عند العرب ،  العربلسن ، يزالون يهابوننا أبدا  

يف  أفضل الصحابة وأن أفضلهم أبو بسر رلم اهلل عنـه وأن تـرتيبهم هم ةأن اخللفاء األربع سبش لنا وقد 
 ،يف اخلالفة  كرتتيبهماألفضلية  

 : أ  علماء أال السنة اخهلفاا في أمر عثما  وعلي  يأ
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  فضلهما على الخالفة  رتبفبعضهم  - 3
  وبعضهم قدم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه  - 2
  س    ةموبعضهم ككر عثما   - 1
  وبعضهم تاقف  - 4

وااذا ااا ، رلـم اهلل عنـه  علـمتقدمي عثمـان علـى : عة وأ  الذي اسهقر عليه أمر أال السنة والضما
  ندين اهلل به 
 ،من وجه آخر  ونقدمه آخرعلم بن أيب طالب من وجه  نحبفإننا  وم  كلي
 ،من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  واا قرابهه

 ملبشــرونابعــد األربعــة األفضــل العشــرة    يعنااي الفضاال المطلااشلســن يف خصيصــٍة واحــد  الفضــل ول اان
 ،باجلنة واملبشرون باجلنة أكثر من عشرة 
  وآله وسلم في نسٍش واحد بعد ا  ء أال بدر  عليهل ن ا  ء عورٌة ككرام النبي صلى 
الفرقـان   النتيجـة العظيمـة حـ  مسـى اهلل تعـا  يومهـا يـوم  نتيجتهاوسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها 

 ، 
 ،  بعد أهل بدر أهل الشجرة:  (وضرة الةم من أال : )  قاله
 ،الشجرة اليت بايع حتتها الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصحابه  أي للعهد الذانيهنا (  أل) 

عليــه وســلم خــرج يف ذي القعــدة ومعــه حنــو ألــٍ  وأربعمائــة رجــل خــرج قاصــدا   اهللأن النــيب صــلى  وكلااي
فلمـا وصـل  احلـرامعظيمـا  هلل عـز وجـل وللبيـت ومعه الُبْدن قد ساقها عليه الصالة والسـالم ت للعمرةالبيت 

ال ميسـن أن تـدخل :  وقـالواإ  احلديبية وهم مسـان  بعضـها مـن احلـل وبعضـها مـن احلـرم صـده املشـركون 
 علينا مسة ، نؤخذ لغاة ال ميسن ، 

ا قريشا  ال ثنع أي واحد من احلج أو من العمرة بـل ترحـب بـه ألنـه يفيـده ألن واذا من حمية الضاالية
 هو الذي ُيصد ، هو ومن معه حممدا  صلى اهلل عليه وآله يسلم وهو أو  الناس بالبيت  لسناقتصاديا  

 علم أم حمية جهل ؟  حميةمك  
الصـالة والسـالم أصـحابه حتـت هــذه  عليــه يـة جهـل فمنعـوه وجـرت وبيــنهم وبينـه مراسـالت فبـايع النـيب 

وسـلم أن ينـاجز قريشـا  ويـدخل مسـة عنـوة ولسـن اهلل عـز  ليـهعالشجرة على أال يفروا أبدا  وأراد صـلى اهلل 
 وجل له حسمة بالغة ،

 ، الرسال ممناد في كل قانا  قهل
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يف اجلاهلية ممنوف فقال إن كانوا قتلوه  ح ال ميسن أن يُقتل  الرسال الذين ي ا  بين مهحاربين
هذه البيعة  يفال يفروا وقد قال اهلل أ علىيبايعهم   والسالمألناجزهنم فبايع أصحابه وكان عليه الصالة 

 . ( 12الفتح )  {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم } ، املباركة 
 فـوقيف ذلـك يـد اهلل وهـم الرسـول   للرسال مبايعٌة هلل وأ  الرسال نا اٌب عان اهلل مبايعههمفصرشح أ  

  القالين في اآلية  أحدى علأيديهم لسن ملا كانت يد رسوله كانت كيده 
لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ } : وقد قال اهلل يف هذه البيعة  فالرسال صلى اهلل عليه وسلم باي 

 . ( 12الفتح )  {يبايعونك تحت الشجرةفعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا عظيما 
 ،وسلم وبني قريش  عليهاهلل هو الصلح الذي جرى بني الرسول صلم  والفهح القريب

 وقد يقال منسا  كيف كا  فهحاً م  أ  خاارل أنه اضٌم للمسلمين ؟ 
مســة  إ يــأيت بعضــهم إ  بعــض مــن مســة إ  املدينــة ومــن املدينــة  بــدءواكانــت فتحــا  ألن النــاس :  قلنااا

املسلمني زال  على ألجل العهد الذي بينهم فسان فتحا  مبينا  والشمء الذي ُخشم عليه أن يسون لغاا  
 وهلل احلمد يف قصة من ؟ 

جـاء أبـو بصـري إ  املدينـة فـارا  مـن أهـل مسـة أحلقـوا بـه  ملـاأيب بصري رلم اهلل عنـه ومـن خـرج إ  مسـة ، 
ذهـب دعــوه ميشـم فـأحلقوا بـه رجلـني يالبانـه ملـا وصــل إ   رجـل  :  وم  ل ااناا قاالاا،  تعصاب، رجلـني 

يـا حممـد العهـد أن مـن جـاء منـا : الـرجالن قـد وصـال إ  خلفـه فقـاال  وإذاالرسول عليـه الصـالة والسـالم 
رده إلـيهم خرجــوا مـن املدينـة وجلســوا يتغـدون الثالثــة أبـو بصــري ورجـال قــريش  فلمــاإليـك فإنـك تــرده إلينـا 

قويا  فقال ألحدهم أعاجل سيفك إنه سي   جيد وقام ميدحه قـام ميـدح هـذا السـي  قـال  بصريوكان أبو 
هـرب  والثـا نه جيد وكم قرعت به من رأس أكملوا فأعااه السي  فسلَّه أبو بصري وجـبَّ بـه رقبتـه إ نعم

يعــجل وأنــا أخــاف علــى  قُتــلإ  املدينــة فــاراًّ وحلقــه أبــو بصــري فجــاء إ  الرســول مــذعورا  وقــال إن صــاحيب 
و جيد من ينصره فعرف مسعر حرب ل بصريويل أمه يعىن أبا : نفسم فقال الرسول عليه الصالة والسالم 

املدينة وجلس الصراط لعري قريش قعد الصـراط  منأن الرسول سوف لن ينصره وسيسلمه مرة ثانية فخرج 
شــاء اهلل فعلــم بعــض الصــحابة الــذين يف مســة خبــ ه  مــاهلــم كلمــا جــاءت عــري هجــم عليهــا وأخــذ منهــا 

ول عليه الصالة والسالم وقالت كالما وأرسلت قريش إ  الرس السبيلفخرجوا إليه فسانوا عصابة فأخافوا 
عهـد الـذي بيننـا وبينـك فيهـا فرجـع أبـو بصـري ومـن معـه إ  املدينـة واسـتتب  ألغينـامعناه خلصـنا منـه حنـن 

احلمد وأما العهـد الـذي كانـت مدتـه عشـر سـنني فـإن قريشـا  نقضـته حيـا أعانـت حلفاءهـا  وهلل 1 األمن
 عهــدم وحينئــذ أنــتقض العهــد فلــم يســن بيــنهم وبــني الرســول حلفــاء النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســل علــى

 ، 2 فغزاهم و ذا صار هذا الصلح صار فتحا  مبينا  
                                                

 ،(  2583) أخرجه البخاري  -  1
 ( . 2583) هذه القصة أخرجها البخاري يف صحيحه  -  2
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ال يستوي منكم أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا } 

 ،صلح احلديبية  والمرا  بالفهح انا،  ( 12الحديد )  {الحسنى 
الشــجرة بقيــت يف عهــد النــيب عليــه الصــالة والســالم إ  عهــد أيب بســر وهــم  هــذه هــؤالء أهــل الشــجرة ،

 اهللكـان عمـر مســع أن قومـا  يـرتددون إليهـا إ  هـذه الشــجرة فحمايـة حلمـى التوحيـد أمـر رلــم   فلمـاباقيـة 
 عنه بقاعها أرأيتم لو بقيت ؟ 

 ،لسانت ذات أنواط أو أشد لسان يعبدها الناس 
أكثرهم مهج لسن من بركات عمر بن اخلااب علـى هـذه األمـة أن قاـع دابـر الشـرك قاعهـا  اآلنلناس وا

 مولعها ح  أخفيت اهلل احلمد ومل يعرف مساهنا ح  اآلن ، وأخفى
******************  

اااااااااأااااااااال أحااااااااد الم: ل اياااااااااوق – 111 م                                      ة اقد 
                                       ةاح ماااااااااش المصاااااااأولااااااى للن واألول                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
 ،بعد أهل بدر أهل أحد  يعجل

 ،أحد مقدمون على أهل بيعة الرلوان  لأهأن :  العلماءقال بعض 
أهـل أحـد أهل بدر ومن العشرة ومن أهل بيعة الرلـوان ومـن  منأن من الصحابة من كان  ومن المعلام

 ال ،  وبعضهماألربعة  األوصافالصحابة اجتمعت هلم  بعضيعجل 
 ؟ أكثر أيهم  إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرلوان :  مكا قلنا

نفر لسن أصا م من  مائةوأهل أحد حنو سبع  ن أهل بيعة الرلوان أل  وأربع مائةأهل بيعة الرلوان أل 
 ،بيعة الرلوان  يف البالء والتمحيص والقتل ما مل يسن 

 ،أهل بيعة الرلوان  علىأهل أحد  لهذا رجشح بعض العلماء
 ،أن أهل بيعة الرلوان أفضل :  ول ن الذي يظهر القال األول

  . ( 12الفتح )  {لقد رضي هللا عن المؤمنين } ، استحقوا الرلا  الرضاا  بيعةأل  أال 
 ،فاستحقوا العفو  أما أال أحد

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم وهللا ذو فضل على العالمين } : قال اهلل تعا   اواذ بين اذا وفرق

 . ( 18الحج )  {
 ففرق بين من اسهحش وصف العفا وبين من اسهحش وصف الرضاا  أيهما أكمل ؟ 

 ، أكملالثا  
 ،من أهل أحد  أفضل الضربةأن أهل بيعة الرلوان  :  فالصحيح
 ،هل أحد قد مشلتهم بيعة الرلوان رمبا يسون أ م  أنه

 ،معروفة  فيهافالقصة  أما أال أحد
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تشــاوروا يف مــا بيــنهم  بلــدهمأن قريشــا  ملــا هزمــوا تلــك اهلزميــة النســراء يف بــدر ورجعــوا إ  :  ال االوة سااببها
فجاءوا نأتيه يف املدينة ونقضم عليه  ح حممد استأصل شأفتنا وقتل خيارنا وسادتنا فلنخرج إليه : وقالوا 

القضــاء علـــى رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم  يريـــدونإ  رســول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم إ  املدينـــة 
 : هــل خيـرج أو ال خيــرج ، فالـذين مل يشــهدوا بـدرا  قــالوا لــه أصــحابهواستشـار النــيب صـلى اهلل عليــه وسـلم 

 اخرج ماذا يريدون ؟ 
علـيهم  قضـيناونـا ءقالوا يا رسول اهلل نبقـى يف املدينـة فـإذا جاالغزو ، والذين حضروا بدر ا  الشهادةيريدون 

، 
أجل أن يتأهب للحرب  منالرسول صلى اهلل عليه وسلم رجَّح رأي الذين قالوا باخلروج دخل بيته  ول ن

 ،ويلبس المة احلرب والدرف وغري ذلك 
نه كان مييل ه وسلم على اخلروج أللعلنا أكرهنا رسول اهلل صلى اهلل علي قالواتشاوروا يف ما بينهم  ف أنهم
 يـا : أهنم ال خيرجون فلما خرج عليهم وقد لبس المة احلرب علـى رأسـه واسـتعد للحـرب قـالوا إ باألول 

 ،رسول اهلل لو تركنا هذا وبقينا على الرأي األول أن نبقى يف املدينة فإذا يعجل قاتلناهم 
 نفــرقضــم اهلل بينــه وبــني عــدوه فخــرج ومعــه ألــ  مــا كــان ينبغــم لنــيب لــبس المــة احلــرب حــ  ي:  فقــال

 ،سبعمائة مؤمنون خلص وثالمثائة منافقون 
هنـا وملـا كـان يف أثنـاء الاريـق قـال عبـد اهلل بـن أيب رأس هايقولون ابقوا  وكا  المنافقا    يريدو  ال لو
اجلــيش لــيس  ويعصــينا ال ميســن أن نقاتــل فرجــع بثلــا اجلــيش ، ثلــا الســناملنــافقني حممــد يايــع صــغار 

اجليش لوال أن اهلل تعا  أعان املسلمني باإلميان الخنذلوا إذا رجـع مـن اجلـيش  قلوبباألمر اهلني يف كسر 
 ؟  يبقى على عليمهه األولى الثلثه 

ألنـه يسـون سـببا  لضـع  النفـوس ووهـن  يفـرمـن النـاس  أبدًا ولهاذا حارم الفارار مان اللحاف ولاا واحاداً 
 ،القلوب واهلزمية 

أحد تفيد وكان يف أول النهار النصر للمؤمنني إال أن اهلل أراد  يفؤالء صمموا ح  كانت الغزوة لسن ه
صلى اهلل عليه وسلم جعل مخسني راميا  وأمَّر عليهم عبداهلل بن جبري  النيبحبسمته خالف ذلك فإن 

 واهنزمواانسش  املشركون  يف اجلبل وقال ال ت حوا مسانسم أبدا  سواء  لنا أو علينا فلما ثغرٍ جعلهم على 
فانزلوا أنزلوا  األدبارصار املسلمون جيمعون الغنائم قال الرماة بعضهم لبعض انسش  املشركون وولوا 

جبري بقول النيب عليه الصالة  بنخذوا من الغنائم امجعوهاكما جيمعها الناس فذكَّرهم أمريهم عبداهلل 
نزلوا إال نفرا  قليال  ال ،  ( 118آل عمران )  {ن يريد اآلخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم م} والسالم ولسن 

املسان خاليا  فسرُّوا على املسلمني من خل  اجلبل  رأوايغنون شيئا  وإذا فرسان قريش النبيهني الشجعان 
أيب جهل ومها فارسان من فرسان املسلمني واحلمد هلل فاختلط  بنومنهم خالد بن الوليد وعسرمة 
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وحصل ما حصل من األذى والضرر والقتل وأصاب املسلمني حمن   وراءهماملسلمني من املشركون ب
 الصالة والسالم وال على أيب بسر وال عمر وال غريها ،  عليهعظيمة ال على الرسول 

بعـد أن قتـل حـ  قيـل إن هنـد بنـت  لُ ثَـّميَُ  أساد اهلل وأساد رسااله عناهحملة بن عبد المطلب رضي اهلل 
بانه وأخذت كبده جعلت تأكلـه لسـن عجـزت أن تبلعـه بـإذن اهلل عـز وجـل  فرتكبده عتبة أخذت من  

الصالة والسالم ُشجَّ وجهه وجعل الدم يسـيل علـى وجهـه وكسـرت رباعيتـه وحصـل لـه مـن  عليهوالرسول 
غـم غـم  ب وأصـا مواملشقة ما ال يص  عليه إال أمثاله عليه الصالة والسالم وقتل منهم سبعون نفرا   التعب

 ،عن هذا الغزوة  كلهاولسن اهلل عز وجل ساّلهم بآيات كثرية يف سورة آل عمران نصفها أو أكثر  
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها } : أن قتل منهم سبعون نفرا  وقال اهلل تبارك وتعا   وكان  النهيضة

أنتم  ، {قل هو من عند أنفسكم } :  تعا قال ؟ كي  هذه املصيبة ،   ( 121آل عمران )  {قلتم أنى هذا 
أن يسش  املشركني وال ينالسم سوء  علىهو قادر عز وجل ،  {إن هللا على كل شيء قدير } ، السبب 

ملن ؟ جلنٍد معهم رسول اهلل عليه الصالة :  هذا، يقول  {قل هو من عند أنفسكم } ، لسن أنتم البالء 
 .{ قل هو من عند أنفسكم } والسالم 

 بنا اآل  ؟  خن ملمعصية الهي فعلاا ؟ معصية يسيرة   فما اي ا وما
 نعم ال عندنا شٌئ يمنعنا من النصر ؟

كثيٌر من ح ام المسلمين   يرضا  أ  يح ماا ،  النصرليس عندنا شمء يوجب لنا :  أقال 
قموا وما ن}    المسلمين يالحقا  الم منين باهلل ورساله ح امب هاب اهلل وسنة رساله وكثيٌر من 

 . ( 2البروج )  {منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز الحميد 
ح اام المسالمين لهام  مانوكثيٌر من أسااق الم منين تأورب فيها الخمار وتأعاقر فيها النساء وكثيٌر 

 ماا ٌة خاارة م  أعداء اهلل فهل يم ن أ  ي ا  النصر له  ء ؟ 
اإلسالم  إ اخلُلَّص ألن السفار كفار لسن هؤالء ينتمون قد يسون هؤالء أحق باخلذالن من السفار  أبداٌ 

  ،  اهللوهم ال يؤمنون باإلسالم حقيقة ولذلك نبذوا الستاب وراء ظهورهم إال من شاء 
حنن عليها اليوم إال بسبب ذنوبنا وذكرت لسم سابقا  أن لـذلك  اليتإننا ما أصبنا  ذه املصائب :  فأقال
 :  سببين
  الذناب  :  األول
  ا مهحا  لنصبر أو   نصبر :  الثاني
 ،إنه وهلل احلمد فيه هنضة  :قل  ل م اآل   ألنني

فيــه هنضــة شــبابية إســالمية فيمــتحن هــؤالء هــل يصــ ون أو ال  احلمــدأنــه اآلن وهلل :  ألننااي قلاا  ل اام
 ،يص ون 
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قبلكم مستهم البأساء والضراء  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من} : قال اهلل تعا  

حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه } ، يعجل معهم رسوهلم :  ( 811البقرة )  {وزلزلوا حتى يقول الرسول 

 . {أال إن نصر هللا قريب } :  تعا قال اهلل  ،  {متى نصر هللا 
 ،غريها  البالء والتمحيص ما مل محصل يف منهذه أحد غزوة أحد حصل فيها :  فالحاصل

 ، احلديبيةإهنا أفضل من غزوة  :ولهذا قال بعض العلماء 
 ،أن أهل احلديبية أفضل من أهل بدر  :ول ن الصحيح 

آل عمذران )  {ولقذد عفذا عذنكم } : تعـا   اهللأحـل علـيهم رلـوانه وأمـا هـؤالء فقـال  تعا   اهللألنه  وكلي

118 ) .  
 مهزة القاع مراعاة للوزن ،  زةاهلمهنا تسقط :  (لى  واألول أوْ : )  قاله
 ، البينةيعجل لألدلة أدلة النصوص احملسمة يعجل الوالحة  ( :للنصاش المح مة : )  قاله
 ،املتشابه  بازاءاحملسم يقال  أل 
 . ( 3آل عمران )  {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات } :  قوله تعا  

 م واذا منساخ وأصل ازح ام اا ازتقا   ويقال بإتاء المنساخ فيقال اذا مح 
******************  

وعااااا  عأ فااااي العلاااام ماااا  خدياضاااااة                                         – 111
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 ،وخدجية من أمهات املؤمنني رلم اهلل عنهن  عائشة
 :  1 وقد اخهلف العلماء أيهما أفضل

 ،إن عائشة أفضل :  فقيل - 1
 ،إن خدجية أفضل :  وقيل - 8

 : أ  يقال : والصااب 
 ،إ  من ؟ إ  اهلل عز وجل ال نتسلم يف هذا ، إلينا  ليسفهذا رتبههما عند اهلل أما م

  ، لنا من أفعاهلما وأحواهلما فهذا إلينا ظهرحبسب ما  وأما المفاضلة بينهما
 ،أمر  ظاهر معروف  ألنه
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 ، فال مفاضلةلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  توجينوأما باعهبار كانهما 
 ،يف هذه الفضيلة  يشرتكن صلى اهلل عليه وسلم كل أتواة النبي

 ،زوجاته يف الدنيا واآلخرة  في أنهن
 ،أمهات املؤمنني  وأنهن
 ،من احرتامهن وتعظيمهن ما يليق  ن وحباهلن  علينا يضبوأنه 

 :فالضها  اآل  ةالع 
 ،زوجني أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم  كوهنمامن حيا  :  أو ً 

 ،  مفاضلة ففم هذه احلال 
 ،يشرتكن يف هذا الفضل  الرسولمجيع أزواج  أل 
 ،من حيا املرتبة عند اهلل :  ةانياً 
 ،أيضا     مفاضلةفهذا 
جمهــول لنــا وكــم مــن شخصــني علمهمــا واحــد لســن مرتبتهمــا عنــد اهلل بينهمــا كمــا بــني الســماء  هــذا أل 

 ، قلوبنا ال ينظر إ  صورنا وأعمالنا وإمنا ينظر إ اهلل ألن  واألرض
 خديضة ؟  أمأفضل عا وة  أيهمابقي علينا األعمال الظاارة 

 :ما أشار مليه الم لف رحمه اهلل : أصح ما قيل في كلي 
فضل السبق إ  اإلسالم وهلـا فضـل مناصـرة النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يف أول أمـره وأن  لهاأ  خديضة 

 مزايا ،  وهلايتزوج عليها وأهنا أم أكثر أوالده  صلى اهلل عليه وسلم يذكرها دائما  وأنه مل النيب
بالرسـول صـلى  وعنايتهـايف كوهنا أحب النسـاء إ  الرسـول عليـه الصـالة والسـالم  عا وة رضي اهلل عنها

 ،خدجية   األمة تسون بذلك أميز من  يفاهلل عليه وسلم وشدة حمبتها له وما نشرت من العلم السثري 
 ، ذل أفضل من وجهفصار  اذل أفضل من وجه وا

هذه علم نشـرته كثـريا  يف آخـر ،  (وعا وة في العلم م  خديضة في السبش ) :  بقاله أشارلى اذا عو 
 ، عليه الصالة والسالم الرسولحياة 

 ،عنا خريا   اهللسبقت وناصرت الرسول وعالدته رلم اهلل عنه وجزاها  وتلي خديضة
الرسول صلى اهلل عليه  عندلسالم ال أحد يشك يف درجتها يف آخر حياة الرسول عليه الصالة وا وعا وة

ها ويف يومها وآخر ما َطع َم من  ويفوسلم وحمبته هلا بل وكونه صلى اهلل عليه وسلم تويف يف بيتها   ً َحْجر 
 .الدنيا ريقها رلم اهلل عنها 

  وسلم لم تحصل لخديضة و  ل يراا من توجا  النبي صلى اهلل عليه  وميلا كل اذل فضا ل 
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ــا هلــن حنــبهن كلهــن علــى حــد  ســواء مــن حيــا كــوهنن  :( فااافهم : ) ولهااذا قااال  بالنســبة للمحبــة حمبتن
ــه الصــالة والســالم وهلــن عنــدنا مــن االحــرتام والتعظــيم مــا يليــق حبــاهلن ويــزداد  الرســولزوجــات   حبنــاعلي

 ،ألمة للواحدة منهن حبسب ما أسدت إ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما وإ  ا
  العدل والميلا  الحش  ااواذا 

 ( 131النساء )  {فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا } ،  وأما الميل م  العاطفة فهذا   شي أنه خالف الحش

أن جيعلنا وإياكم من أهل احلق  اهلليعجل إن أرد  العدل ال تتبعوا اهلوى اتبعوا ما يقتضيه العقل نسأل ، 
 ير ،        والعدل إنه على كل شٍئ قد

وأحسامه عدل  صدقأنه حمسم متقن يف ألفاظه ومعانيه ويف مجيع ما يتعلق به أخباره    شي والقرآ 
 . ( 28النساء )  {ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا } ، ا  ضال جتد فيه تناق

هللا نزل أحسن الحديث كتابا } :   اهلل تعالى سمال في ماضٍ  مهوابهًا فقال أول ن قد يو ل على 

 والهر  أل  المهوابه ياجب لمن نظر فيه الحيرة   والهوابه ضد المح م    ( 83الزمر )  {متشابها 
 ؟مح ماً  فال ي ا   

 :  والضااب عن كلي أ  يقال
ه التشابه الذي هو خفـاء املعـىن بـل التماثـل والتسـاوي يعـجل أنـ االيم ، الذي ُوص  به القرآن  الهوابه

 ،كماله وجودته وإصالحه للقلوب واألعمال   يفمتماث ل يشبه بعضه بعضا  
 :اهلل تعالى المهوابه ملى قسمين  قسشم( الموهبه فيه معنال ) ولهذا لما أأريد بالمهوابه 

  مح م  - 1
  ومهوابه  - 8

ين في قلوبهم زيغ هو الذي أنزل عليك الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذ} : فقال جل وعال 

 . ( 3آل عمران )  {فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
 ،ال يشتبه على أحد  بني  مبعىن والح  مح مالقرآن :  فحينئٍذ نقال

 ،خفمُّ املعىن ال يعلمه إال أولوا العلم الراسخون فيه  ومهوابه
 ،على قراءة الوصل ،  {ون في العلم وما يعلم تأويله إال هللا والراسخ} : قال  ولهذا
ُفُه بأنه كله حمسم وبأنه كله متشابه وبأن بعضه حمسم وبعضه متشابه  القرآ فصار   ،َنص 
 خيتل  يف هذا التفسري ، المعنىول ن 
 يم ن في القرآ  آياٌ  مهوابهة على جمي  الناس   يأعرفا  معنااا ؟  ال
 ،مثل هذا يف القرآن  يوجدال ، ال 
يا أيها الناس قد جاءكم } ،  ( 22النحل )  {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } : قوله تعا  :  ليلوالد

 . ( 131النساء )  {برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 
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يوجد فيه آية أو كلمة ال يُفهم معناها لسن حقيقة الذي خيفى هو حقيقة مدلوالت  أن   يم ن مطالقاً 
 ،ما اخ  اهلل عن نفسه وعن اليوم اآلخر ، ال نعرف حقيقته  ثلماآليات 

الذي قلهم أنه   ياجد شٌئ يخفى معنال على جمي  الناس منقاٌت  القالاذا : مكا قال قا ل 
ما : مكا قال لي قا ل   ابهد   بها السار فإ  أحدًا   يعرف معنااا  الهيبالحروف الهضا ية 

{ نون }  : ما معنى   ( 1القلم )  {ن نون والقلم ما يسطرو} معنى 
1
  ؟ 

نــزل بلســاٍن عــريب واللســان العــريب  والقــرآنلــيس هلــا معــىن أصــال  ألهنــا حــروف هجائيــة غــري مركبــة :  نقااال
وهــم ظهــور إعجــاز القــرآن هلــؤالء القــوم الــذين  مغــزىيقتضــم أن هــذه احلــروف لــيس هلــا معــىن ولســن هلــا 

 .قول البشر  وأنهادعوا أنه ُمفرتى  على اهلل عز وجل 
   ،أنه ما من سورة ابتدئت  ذه احلروف إال وبعدها ذكر القرآن : ويدل لهذا 

****************** 
وفااااااي األحاا ياااااااث وفااااااي اآلةاااااااار                                                           – 122

             وفااااااااااااي كااااااااااااالم القااااااااااااام واألشعااااااااااااااار                                 
  

مـا ألـي   األحاديـايعـجل ورد أيضـا  يف األحاديـا واآلثـار ، ( : وفاي األحا ياث وفاي اآلةاار : )  قاله
 إ  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ، واآلثار ما ألي  لغريه ، 

 . ازطالق عنداذا 
 ( . ما ألي  للنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم : ) وإال فقد يراد باألثر 

 يف األثر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، :  يقاليُقيد  أنه ن ال البل 
بعــدهم فــإن يف  مــنأنــه يريــد بــالقوم الصــحابة وكــذلك الظاااار :  (وفااي كااالم القااام واألشااعار : )  قالااه

 ،أشعارهم من الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ومواقفهم 
****************** 

نظماااي                                           ماااا قاااد رباااا مااان أ  ياحيااااط – 121
عاااااان بعضااااااه فاقانااااااا  وخااااااذ ماااااان عالااااااام                                       

  
 ،بة عندي بالياء و مست(  ربا)  ( :ما قد ربا من أ  يحيط نظمي عن بعضه )  : قاله

 ،باألل   ُتستبأن :  والصااب
 ملى أصلها    أل  األلف المهطرفة في الثالةي يأنظر

 تأ هب باأللف وم  كا  أصلها الياء فإنها تأ هب بالياء    فإنهام  كا  أصلها الااو 
 ًُ  أصلها الواو دعا يدعو ،  ألهناُتستب باألل  ( دعا : )  فمثال 
 باألل  ألهنا من ربا يربو ،  مستوبة( ربا ) 
 يرمم ،  رمىألهنا من ( رمى ) 
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 قضم ، بالياء ألهنا من قضى ي( قضى ) 
فأكثر يعناي ماا تا  علاى الثالةاة فهأ هاب باليااء م  ماا  رابعةً أما ما تا  على األربعة األلف الهي ت ا  

    اسهثني
 .ُتستب باألل  ( ربا )  :قلنا مثاًل 

كتب بالياء ، ( يسرتيب : )  ل ن لا قل  ًُ  .فإهنا ت 
 .على الثالثة دعا ُتستب باألل   زائدةألهنا 

 .ستدعى كتبتها بالياء يُ :  ل ن لا قل 
   فهذل اي القاعدة 

 نظمه ربا من أن محيط عن بعض ما قيل فيهم ،  أنمعناها  يعجل( :  عن بعضه : )  قاله
 فسي  بالسل ؟ 

 ،  عنهيسون من باب أو  أن يعجز 
 ،ر ه اهلل وجزاه اهلل خريا   ( :فاقن  وخذ من علم  : )  قاله

  الصحابة رضي اهلل عنهم تحهاة ملى حذر  في سيرة المطالعةوْلياأْعل م أ  
 ،من بعدهم من اخلوارج والروافض  للصحابةظهر أعداء   وكلي ألنه

وقـد أشـار شـيخ اإلسـالم ر ـه اهلل  رضي اهلل عانهم الصحابةفيحهاة ازنسا  ملى حذٍر فيما يأنقل عن 
ابة ممــا حصـل مــن الفـ  وأن مــا إ  مـا ورد عــن الصـحأشــار املباركـة  العقيــدةتلـك  1 يف العقيـدة الواســاية
ً  وقع منهم يسون   ومغمورا  جبانب الفضائل ، مغفورَا

****************** 
                                              الذي قاد يأالري  الخاتمن  واحذر – 128

                                                 ماااااااما جاااااارى لااااااا تاااااادري مافضلهاااااااب                                      
  

حبيـا ال  والفتنـةفعل أمر من احلذر وهو التخوف وعدم اإلقدام والوقوف أمـام الشـر  ( :احذر : )  قاله
 يتجاوزها املرء ، 

 ،السالم اللغو الذي ال فائدة منه (  الخات: )  (من الخات : )  قاله
 ( 18الطور )  {الذين هم في خوض يلعبون } : قال تعا  الذي يتأمث فيه اإلنسان كما  السالمويُالق على 

الصحابة أو السالم الذي قد يتأمث فيه العبد جيب أن حنذره وأال نتسلم  يف فا دة منه  فال الم الذي ، 
 ،  فيه
 أي محط من قدرهم ،  : ( قد يلري بفضلهم: )  قاله
 بينهم  وقع ممابينهم أي  :  (مما جرى : )  قاله

                                                

 ، 48العقيدة الواساية ص  -  1
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 ،هذه للتمجل يعجل ليتك تدري (  لا( : ) لا تدري ) :  قاله
مــن األمــور الــيت هــم يف الواقــع مــن املتشــابه لســن مــن  اهلل عاانهم رضاايوكلااي أنااه جاارى ماان الصااحابة 

ُنزَّل ،  مناملتشابه الواقع ال 
 املتشابه امل

هلل عـنهم وأن الصـحابة رلـم ا سـيئأنه قد يسون فيها مـدخل  لسـل ذي غـرٍض  وجه كانها من المهوابه
ال مــن أجــل الوصــول إ  احلــق فهــو مــن  الســلاةتقــاتلوا فيمــا بيــنهم وأراقــوا الــدماء مــن أجــل الوصــول إ  

 ،املتشابه الواقع 
أن يرجعــوا إ  احملســم الــذي ال  المهوااابه ماان المناالل أو ماان الااقاا  فاايوطريقااة أااال العلاام وازيمااا  

 ،تشابه فيه 
والـزبري    كالذي بـني علـم وعائشـة رلـم اهلل عنهمـا   الفهن الصحابة رضي اهلل عنهم من منفما جرى 

 مـن اسه لها الم رضا  الحاقدو  علاى ازساالموأحداث كثرية تُعلم من التاريخ  2 ومعاوية علموبني 1
مـنهم  كثـريٍ الذين يف قلوب   كالرافضةو لوها على أهنا صدرت عن نيٍة سيئة ،  أجل الاعن يف الصحابة

ــْل  ــه الــذي أطــاح بعروشــهم  موحقــد علــى اإلســالغ   وفــلَّ وال ســيما علــى عمــر بــن اخلاــاب رلــم اهلل عن
أهنــم كــانوا  حــ مجــوعهم فســانوا يتخــذون مــن هــذه الوقــائع ُســلَّما  للقــدح يف الصــحابة رلــم اهلل عــنهم 

 والعيـاذ بـاهلل مـع مـا لـه بلعنـهيلعنون من قام لد علم بن أيب طالب رلم اهلل عنه ويتقربون إ  اهلل تعـا  
 ،من الفضيلة 

هـذا األمـر الـذي وقـع بيـنهم جيـب أن مُحمـل علـى  إن:  ل ن الراسخين في العلم وأال ازيما  يقالاا 
 نيٍة حسنة ، ملاذا ؟ 
واملعــروف واإلحســان واجلهــاد يف ســبيل اهلل فمــا يقــع مــنهم مــن املعاصــم فهــو  الفضــلملــا للصــحابة مــن 

وجيعــل احلســم لألكثــر  ســمءالــذي يقــارن بــني احلســن وال احلســنات واحَلَســُم الَعــْدُل هــو جانــبر  يف و مغمــ
وجـدنا  والسمـاالتإذا قارناَّ ملا حصل بني الصحابة مما يُظنُّ إمثا  وبني ما حصل منهم مـن الفضـائل  وحنن

  العدل  ااوالااجب أ  تن مر السيئا  في جانب الحسنا  اذا أن الثا  أكثر بسثري 
اغهفار قليال  مانالمنصاف : ) يف مقدمـة كتـاب القواعـد  اهللوما أحسان كلماة قالهاا ابان رجاب رحماه 

   3 (خطأ المرء في كثير صاابه 
 ،(  قد صدر اجهها ٍ فإنه عن ) :  ولهذا يقال الم لف رحمه اهلل

******************  
                                          اضاااااارم اهااااااان لاأكل اهلل ماااااا فاساااااالم                                       د صااااادر   ااٍ  قااااااهااااااعااااان اجه فإناااااه – 123

                                                

 ،(  50 – 51/  35( )  359،  98 – 97/  03) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  1
 ،(  79 – 58،  32  – 08/  35( )  437،  430/  4) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   -  2
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 ،أي ما جرى بني الصحابة من الف  والقتال ( : فإنه : )  قاله
ٍُ قد ) : قاله  واالجتهاد افتعال من َجَهَد أي بذل اجلهد وهو الااقة يف احلصول  : ( صدرعن اجهها  
 ،ملقصود على ا
وطاقتـه  جهـدهالذي يتالب األحسـام مـن أدلتهـا الشـرعية ُيسـمى جمتهـدا  ألنـه يبـذل  يأسمى العالم ولهذا

 ،وُوْسَعه للوصول إ  احلق عن طريق الدليل 
 ،بينهم عن اجتهاد  حصلحصل ما  فالصحابة رضي اهلل عنهم

الذي سـببا  للعثـور علـى قتلـة أمـري  هوهذا معاوية وعائشة رلم اهلل عنها والزبري قاتلوا يظنون أن :  فمثالً 
أيب طالب أخَّر البحا عن القاتـل أو عـن املتـآمرين  بناملؤمنني عثمان رلم اهلل عنه لُيقتص منه ، وعلم 

جدا  أن نعثـر علـى هـؤالء املـدبرين مث إذا عثرنـا فـإن قـتلهم  ويصعبألن احلال تقتضم ذلك الناس يف فتنة 
 ،منهم رؤوس قبائل  ألنقد يؤدي إ  فتنٍة أك  

  فعلي  له رأي 
  ومعاوية وعا وة واللبير لهم رأٌي آخر 

  كلها عن اجهها  
 الشـمءإن الفتنة كادت أن تنافئ لوال رجال  من رجال معاوية صار يف نفوسـهم بعـض  :منه قد قيل  ةم

 ،وبادروا بالقتال فحصل الشر 
إذا قـدَّرنا أن هـؤالء :  وننظر بينهماا ونقاال اإلحسـانفإنه جيب أن حنمل اإلساءة على  وأيا  كا  الهقدير

 ،من احلسنات ما يوجب حمو هذا  هلميف هذه الفتنة السبرية فإن  أخائوا
 ،مغفور  واخلاأإن أصاب فله أجران وإن أخاأ فله أجر  وازنسا  المضههد

أجـر         أخاـأ فلـه وإذاإذا حسم احلاكم فأصاب فله أجـران : )  هسذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
) 1  ، 

  أجٌر واحد  له والمخطئفالمصيب له أجرا   مخطئوا  ء بين مضههٍد مصيب ومضههد 
 أيهم أقرب ملى الصااب وأيهم أحش بالخالفة ؟ : فإ  قال قا ل 

 ،علم بن أيب طالب ال شك يف هذا  للخالفة األقرب للصااب واألحش أن:  فالضااب
،          2 (إنـــه تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة : ) اهلل عليـــه وســـلم يف عمـــار بـــن ياســـر  صـــلىقـــول النـــيب  :و ليااال كلاااي 

 ،اإلمام والذي قتل عمَّارا  هم أصحاب معاوية  علىيعجل اخلارجة  ( الباغية) 
  الصااب وي ا  جيع معاوية اا الفئة الباغية  ملىوعلى اذا ي ا  علي بن أبي طالب أقرب 
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بغضـاء لواحـد مـن الصـحابة وأن حنمـل مـا جـرى مـنهم مـن  والنضمر حقـدا   لسن مع هذا جيب علينا أال
 ، لهاخلاأ على أنه اجتهاد واهلل يغفر 

واخلالف  والردأال جنعل ما جرى بني الصحابة من هذه املسائل سببا  لألخذ  ةم منه من العقل وازيما 
 . ( 822البقرة )  {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت } ألن هذه أمة  قد خلت 

اآلن على طريق احلق الذي يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  منأن جنتمع  علينا
 كما يدعا مليه بعض الناس اليام من محاولة الهقريب بين الرافضة وبين أال السنة  نداهنوأال 
 ، اهللمداانة في  ين ،  محاولة الهقريب بين المذاب الحش والمذاب الباطل ليم م  مداانة أل 

 ،على اجلميع الرجوف إ  الستاب والسنة وَهْدي السل  الصاحل  وم  من الااجب
واعتقـاد أن مـن أخاـأ مـنهم فـإن خاـأه  1 السـ  عـن مسـاوا الصـحابة رلـم اهلل عـنهم يضب ماوأول 
فيمـا  ااذا الااجاب علينااجانب صوابه وما حصل من فسـاد فإنـه منغمـر يف جانـب اإلصـالح  يفمنغمر 
 الصحابة رلم اهلل عنهم ،  بنيجرى 
 هلم ،  والبغضاءمن أي شمء ؟ اسلم من اخلوض والوقوف فيهم والعداوة ( : فاسلم : )  قاله
 ،مجلـة  دعائيـة  اخل يـةأي أوقعـه اهلل يف الـذل واهلـوان وهـذه اجلملـة ( : أكل اهلل مان لهام اضار : )  قالاه

  ول ويوير رحمه اهلل ملى الرافضة الذين اضر 
 ،ألهنم أموات  يسلموهنمهجروهم ال :    نقال
مـنهم ليـتهم سـستوا عـن  سـلمواهجروا فضلهم ونشر فضلهم بل اعتدوا علـيهم يعـجل ليـت الصـحابة  ل ن

ــاذ بــاهلل  علــىنشــر فضــائلهم ولســن مل يتهمــوهم ويرمــوهم بالباطــل والســذب ويلعنــوهنم  رؤوس املنــابر والعي
اللهام ألعان صانمي قاريع وجهبيهماا  )يستبـون واملسـاء أذكـار الصـباح ويلعنوهم يف كتـبهم الصـباحية يف 

اهلل العافية حنن رأينا كتـبهم هسـذا يف أذكـار  نسأليعنون بذلك أبا بسر وعمر والعياذ باهلل ( وطاغاتيهما 
 ،بلعن أيب بسر وعمر نسأل اهلل العافية  اهللالصباح واملساء يعجل يتقربون إ  

 ،اهلل عز وجل  مندادون بذلك إال بعدا  ال يز  ول ن أبعدام اهلل
نشر فضـائلهم  بعدمونسأل اهلل أن يعفو عنه حيا دعا بالذل على من هجر الصحابة  فنو ر الم لف

 ،بل زاد على ذلك أنه نشر ما اهتمهم به بل وكذب عليهم به من املساوا 
******************   

                               ا  أحاااااااااارى   اعاااااااااااابافاله وبعاااااااااادام – 121
اااااااااااعا  ابام تاةاااااااااا بالفضاااااااااال                                                                                                  طاااااااااارا  م اااأ
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القرن الثا  من هذه األمة  وهمأجدر بعد الصحابة التابعون ، التابعون هلم بإحسان :  (أحرى : )  قاله
، 

   1 اهلللقر  يأعهبر بأكثرل كما قال شيخ ازسالم رحمه واعلم أ  ا
أي ممـن مل  التـابعنيالتـابعني أنـه ال يوجـد أحـد  مـن الصـحابة ال ، فـإذا كـان القـرن أكثـره مـن  وليم معناى

ومـا أشـبه  كان يوجـد العشـرة واملائـة  وإنيشاهدوا النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فإنه ُيسمى قرن التابعني 
 ، بأكثر أاله يأعهبرفالقر  صحابة وكذلك يقال يف تابع التابعني ذلك من ال

  الهابعا  ام أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي اهلل عنهم 
 ، 2 (خري الناس قر  مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : )  اهلل عليه وسلم صلىلقال النبي 
 ،على كل فرد  وليس لسل فردٍ  تفضيٌل للضملة على الضملة اناوالهفضيل 

 ،من هو أفضل من التابعني يف العلم والعبادة واجلهاد  التابعنييف تابع  بمعنى أنه قد ياجد
 ،هو أفضل من الصحابة يف العلم واجلهاد ليس الصحابة عموما   منيف التابعني  كذلي أيضاً ياجد

الصااحابة يهمياالو  م  أ  ، هــؤالء قــد يفضــل الواحــد مــن هــؤالء  مــنالواحــد  باال ماان بعااض الصااحابة
هـذه ال ميسـن أن يناهلـا أحــد مـن التـابعني لسـن الفضـل والعلــم  الصااحبةبخصيصاٍة ليسا  ل يارام وااي 

التابعني مـن خـري  مـن بعـض الصـحابة كمـا يوجـد يف تـابع التـابعني مـن هـو خـري  مـن  يفواجلهاد رمبا يوجد 
 ،التابعني 
 اخلصيصـةثيز الصحابة رلم اهلل عنهم  ـذه ال لسل فرد إال ما ذكرت لسم من  مك  للضملة فالهفضيل

 وهم الصحبة ، 
 تابع من ؟ تابع التابعني ،  ( :ةم تابعاام طأرا  : )  قاله
تابع التابعني بعد  بأنوهو كذلك حنن نقاع  جميعاً وأن تسون مبعىن  قطعاً محتمل مبعىن :  (را  طأ : )  قاله

   نقط  بذليالتابعني وأن التابعني بعد الصحابة ، 
بقيـــة الابقـــات يعـــجل مل يـــذكر إال ثـــالث طبقـــات الصـــحابة والتـــابعون هلـــم وتـــابع  عـــن وسااا   الم لاااف

مــا يف حــديا عمــران بــن حصــني وغــريه مــن أن خــري النــاس  علااى بناااءاً اقتصــر علــى ذلــك  وإمنــاالتــابعني 
 ،التابعني مث تابعوا التابعني  مثالصحابة 

البـدف وتفرقـت األهـواء وحصـل  وانتشـرتة حصـلت الفـ  ما بعد هـذه القـرون الثالثـ :وعلى اذا فنقال 
 ،الشر السثري ورفعت املبتدعة رؤوسها 

 ،وتسلم الناس يف كل شمء ح  تسلموا يف اهلل عز وجل  وميماناً  أمناً واضطرب الناس 
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 ، معط ٍل لصفاته ومثبٍ  ممثل وقا ٍم بالقسط معهدل بينوصاروا في اهلل ما 
يف مســألة القــدر ومســألة كااا  بعااد ا خااهالف وصــفاته  أمسائــهوجــل ويف يف اهلل عــز  واخااهالف الناااس
 ،اإلميان والسفر 

 ،أواخر عصر الصحابة رلم اهلل عنهم  أدركت أل  مسألة القدر
 ،وما يتعلق به  اإلرجاءبعدها وكذلك  ومسألة األسماء وازيما  وال فر

يتسلمـون عليهـا أكثـر  النـاسوصـار  ةم جاء  بدد األساماء والصافا  وانهوار  ااذل انهوااراً عظيمااً 
 من غريها ألهنا أشد خارا  من غريها ، 

على ما يتعلق بفضلهم وبعُد فإ  أدعـوكم إ  قـراءة أخبـار  على الصحابة الم لفوملى انا انههى كالم 
اهلل عـــنهم بعـــد قـــراءة ســـرية النـــيب صـــلى اهلل عليـــه وســـلم حـــ  يشـــد اإلنســـان نفســـه مـــع  رلـــمالصـــحابة 
 ليزداد بذلك إميانا  وحمبة  هلم ومنهجا  طيبا  ، لسالفنياالسابقني 
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 األسئلة
وســلم كــانوا داخــل  عليــهصــغار الصــحابة الــذين كــانوا يف املدينــة ولســن مل يــروا النــيب صــلى اهلل :  الساا ال

 البيوت ، هل تعت  هلم ُصحبة أم ال ؟
 ال تعت  هلم ُصحبة ، الذين مل جيتمعوا به ال ، :  الضااب
 يعت ون متبعني حسما  ألن آباؤهم متبعني لفعله ؟ :  الس ال
 ال ، ال تعت  ، ال بد أن جيتمعوا به ،:  الضااب
 ؟  متحملنيالنيب صلى اهلل عليه وسلم ولسن مل يسونوا  اصغار الصحابة الذين رأو :  الس ال
 تسون روايتهم مرسلة ، :  الضااب
 هل تُقبل ؟ :  الس ال
 له حسم االتصال ، هذا يُعلم من مصالح احلديا ، ومرسل الصحايب:  الضااب
 بأخوة نسب ؟  ليستمن أعلى مرتبة األخوة أو الصحبة يعجل إذا قلت هذا صاحيب أو أخم :  الس ال
 ،إذن اجتمعت يف حقه أخوة وُصحبة ، املصاحب لك مؤمن :  الضااب

ليـت أنـاَّ : ) ليـه الصـالة والسـالم يف حقـه إال األخـوة وهلـذا ملـا قـال الرسـول ع فلـيسومن مل يسن صـاحبا  
قــوم  يــأتون مــن  إخــوا أنــتم أصــحايب ، : ) أو لســنا إخوانــك يــا رســول اهلل ؟ قــال : قــالوا ( إخواننــا  نــرى

، وإذا كان أخوك فهـو  األخوةيعجل أعلى من :  1( أنتم أصحايب : ) فقوله ( بعدي يؤمنون يب ومل يرو  
 صاحبك ، من اإلميان فإن صاَحَبك فهو أخوك و 

ل الصحايب سفمر  الضع الذين قالوا أن مرسل التابعم األصل فيه : بالنسبة ملصالح احلديا :  الس ال
 ال يقبل ألن األصل فيه الضع  ؟ 

 ليس بصحيح ، :  الضااب
 ،مقبول وأن له حسم االتصال  مرسل الصحابيأن :  الصحيح

 ،فهو منقاع  من بعد الصحابة مرسلأما 
إنــه ال يــروي إال : بـن املســيب فــإهنم قـالوا  كســعيدهــذا التـابعم ال يــروي إال عــن صـحايب   أن م  مكا عألام

 ،  متصال  عن أيب هريرة وعلى هذا فيسون مرسله 
 املخضرم حديثه منقاع أو مرسل ؟ :  الس ال
 ،منقاع ، املرسل منقاع :  الضااب

 ،ما مل يتصل سنده  اخلاص فهو منقاع باملعىنألن كل مرسل أو معلق أو معضل أو منقاع 
 واملعلق ،  واملرسلفيشمل األربعة يشمل املنقاع واملعضل 
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 الصديق والزميل هل مها مبعىن الصاحب ؟ :  الس ال
صـديقك ،  ولـيسال الصديق غري الزميل قد يسون صديقك وليس زميلك وقـد يسـون زميلـك :  الضااب

 ، الزميل املشارك لك يف مهنة من املهن 
 لسن هل هو صاحبك ؟ ، فيسون زميلك  واحدن أنت وهو يف فصٍل قد تسو :  فمثالً 

 لو مثال  عمله يباين عملك فهو صديقك ،  ح زميل أو غري زميل  سواء  قد وقد ، الصديق صديق 
 يوهرط في الهحمل ازسالم   ازسالم يوهرط في األ اء     

 ,ألنه إذا أسلم ال ميسن أن يقول كذبا   ُيشرتطأما التحمل فال 
أمـيت خلـيال  الختـذت  مـن ا  لـو كنـت متخـذ: ) كي  نوف ق بني قول النيب صلى اهلل عليه وسـلم :  الس ال
 ؟ 2،  ……أوصا  خليلم : وقول أيب هريرة ،  1 (أبا بسٍر 
 ،  لليد خليلٌ الخلة ت ا  من جانبين تيد خليٌل لعمرو وعمرو اخللة من جانبني ، :  الضااب

  خذ خلياًل الممناد اا أ  الرسال يه
 أما أ  يأهخذ اا خلياًل فال بأس  

 وأحاباا الااجاب عليناا   الااجاب عليناا أ  نضعال الرساال علياه الصاالة والساالم ااا خليلناا  بل
 الناس ملينا   

عماله السابقة أ فإن، أخذنا أحسن اهلل إليك أنه إذا كان اإلنسان مسلما  مث ارتد مث أسلم :  الس ال
 مجيع األعمال ؟  فيشمل،  ( 21الزمر )  {لئن أشركت ليحبطن عملك } : نه وتعا  يقول واهلل سبحا، تُقبل 

،  {لئن أشركت ليحبطن عملك } : رجعت أو مل ترجع ولسن الذي قال  سواء  هذا عام ظاهره :  الضااب
 . ( 22األنعام )  {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون } : والذي قال 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } : وهذا يف حق الناس هو الذي قال  ولالرسفاألول يف حق 

 . ( 813البقرة )  {فأولئك حبطت أعمالهم 
عـوده إ  اإلسـالم بعـد الـردة خـريا  كثـري  يسونمبا إذا مات عليه ، ورمبا  وعلى اذا في ا  المطلش مقيداً 

يقـة  وحسمــا  مث يرتــدون بـرتك الصــالة والفجــور مســلمون حق هـممـن النــاس السـفهاء عنــدنا اآلن مســلمون 
 اهلل فيسونون أحسن حاال  من قبل بسثري ،  يهديهموكل األعمال السيئة مث 

 هل من مذهب أهل السنة الرتلم عن الصحابة ؟ :  الس ال
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يقولذون }  بأهنموإال فإن اهلل عز وجل وص  الذين من بعدهم ، هذا من حقهم علينا ، نعم :  الضااب

حقـوقهم علينـا  مـنومل يـذكر الرتلـم لسـن ،  ( 12الحشر )  {اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان  ربنا
 ومن االعرتاف بالفضل أن نرتلى عليهم وإال فهو ليس بواجب ،، ومن األدب 

 ؟ …… قوهلم علم كرم اهلل وجهه وقوهلم اإلمام علم هل هذه :  الس ال
الرسـول عليـه الصـالة  بأمر، حنن نقول علم  إمام ال شك وقوله متبوف  هذه من شعار الرافضة :  الضااب
 ، منهموعلم  ،  1 (عليسم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين : ) والسالم 
 من دون هؤالء إمام ، : أبو بسر إمام وعمر إمام وعثمان إمام بل نقول : ونقول 
 ،حنيفة  أبوبن حنبل اإلمام الشافعم اإلمام  أ داإلمام 

 إذا كانوا يريدون  ا إمامة  هم يـدَّعوهنا وهـم إمامـة العصـمة إالليست اإلمامة خاصة بعلم بن أيب طالب 
، 

 ، 2 طالب وال غريه إال الرسول صلى اهلل عليه وسلم أيبال يف علم بن  ذلكفنحن ال نقرهم على 
 فاله ريم أيها أبلغ اله ريم أو الرضا ؟ ( وجهه  اهللكرم : ) أما قالهم 

 ، الرضا
اهلل هلم ثنوا علم فيقولون أمل تعانا أمل تفعل أمل تفعل ويذكرون ما  يقولأهل اجلنة : )  الدليل على اذا

 ، 3( يقول إنسم علمَّ أن أحل عليسم رلوا  فال أسخط عليسم أبدا   مثهو عليهم 
عـدلوا عـن األفضـل  هؤالء الذين أرادوا أن يسرموا علم بـن أيب طالـب اله ريم منفصار الرضاا  أعظم 

 ،إ  املفضول 
 ،(  كرم اهلل وجهه) أفضل من إذا قلت (  رضي اهلل عنه) إذا قلتم علم :  نقال

   الرضاأل  اله ريم  و  
أحــل  : ) يقــولحــديا أهــل اجلنــة مــع اهلل عــز وجــل أهنــم يــذكرون نعمــه علــيهم وإعاــاءه مث :  والاادليل

 ،( عليسم رلوا  فال أسخط عليسم أبدا  
  يأحرم الحش لما أرا وا الباطل بهذا  اهللازنسا  الذي يريد الباطل بإك   ل ن

  احلــق و عــدلوا إ  املفضــول مــع وجــود  ُحرمــوا وتخصاايص علااي باان أبااي طالااب رضااي اهلل عنااه بااذلي
 ،أفضل 
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ن والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذي} ، اهلل  رلاإن أكرم شمء يناله العبد  :فنحن نقال 

)  {رضي هللا عنهم ورضوا عنه } اهلل وجوههم ، هذه اآلية ؟ أم  كرَّم،   ( 122التوبة )  {اتبعوهم بإحسان 

 ؟  ( 2البينة 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند } ،  {رضي هللا عنهم ورضوا عنه } 

 ماذا بعدها ؟ ،  ( 2 – 3البينة )  {ها أبدا ربهم جنات عدن تجري من تحتها األنهار خالدين في
 . {ذلك لمن خشي ربه } ختمها  ذا ،  {رضي هللا عنهم ورضوا عنه } 

 ،ألنه مل يسجد لصنم ( اهلل وجهه  كرَّم) إهنم يصفونه بـ  : يقالا 
اإلسـالم مل يسجدوا لصنم ، كل الذين ُولدوا يف  الذينإذا كان األمر كذلك فما أكثر الصحابة :  فنقال

 ال نعلم عنهم سجدوا لألصنام أم مل يسجدوا ، اجلاهليةمل يسجدوا لصنم والذين يف 
 ؟  غلاأليس يف هذا العموم (  الصدا يلضْ مأ ) و (  مفرة األوجال) قوله :  الس ال
 ،(  مفرة األوجال) خصوصا   أ  فيه شيئاً من ال لااحلقيقة :  الضااب

أن هـذا وصـ   إلـايف مبعـىن أنـه عنـدما خيـاف النـاس :  رحماه اهلل ا عهذار عان الم لاف فيل نه يقال 
 ،هو الذي يزيل اخلوف عنهم لسن بأمر اهلل عز وجل  يسون

  م  هلل عل وجل  ي ا وم  فإ  الهفريج المطلش   
 ،فسذلك أيضا  ميسن أن نقول فيه شمء من املبالغة (  مضلي الصدا) أما 
الـــرد علـــى  أوال  أطنـــب يف وصـــفه باملـــدح للســـببني اللـــذين ذكرنامهـــا  كمـــا قلـــت لســـم إمنـــا  رحماااه اهلل ل ناااه

 الرافضة والثا  الرد على الناصبة ،
هـل ثبـت ، ( أن علمـاء الرافضـة كفـار وعـامتهم فسـاق ) : هل صحيح أن شيخ اإلسالم قال :  الس ال

 عنه هذا القول ؟ 
الــذي ال  اإلنســانمــا عرفتموهــا أن مل أَر هــذا لســن القاعــدة عــن شــيخ اإلســالم ك، ال أدري :  الضااااب

 يعلم احلق ومل يُبني له ال يسون كافرا  ،
إذا أرادوا أن يسـبوا  وأهنـممسعنا ورأينا مـن عـوام الرافضـة سـبهم للصـحابة علـى املنـابر والارقـات :  الس ال
 سباًّ هلا ؟ ( أنت  عائشة : ) امرأة قالوا 
جيــب أن نبــني  نســتاعوإذا مل  فالااجااب ماانعهمابر إذا كـان هــؤالء يســبون الصــحابة علــى املنــ:  الضااااب

 ،احلق وأال ّنُسبَّ من يغلون فيهم 
  إذن نســب مجـــاعتسم الــذين تغلـــون :  يساابا  الصاااحابة قاااالاا اااا  ءأل  ااا  ء النااصاااب لمااا صاااار 

 ،فيهم 
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م البيــت ال شـك أن املــؤمنني مـنهم الــذين يسـاويهم غــريهم يف اإلميـان هــ أهـل:  فانحن نهباا  الحاش نقااال
مشـسل  العـوامهم أحق باحملبة لقـرابتهم بـالنيب عليـه الصـالة والسـالم ونستفـم بـالتبيني ألن  البيتأعجل آل 

 ،العامم اآلن يرى أن عاملهم هو العامل وأن من سواه جاهل 
يثق بفتوى عامل من علماء اململسـة إذا كـان هـو مـن أهـل اململسـة لسـن ال يثـق مـن  الرجل مثالوهلذا جتد 
 ،ى إذا كانت من عامٍل آخر الفتو  نفس

 ، عندي ي ا فهذل مو لة في الحقيقة مسألة العاام من أش ل ما 
 ،قد يسون بلغه احلق ولو مل يسن من بيان احلق  أل  بعضهم

هم أهل سنة وهؤالء شيعة أيهم أقرب للصواب الـذين علـى سـنة أو الـذي يتشـيع  هؤالء م  أنهم يقالا 
 ؟  البيتآلل 

 ، األصل ايأل  السنة تقتضم أنه ال جيوز اعتناق الشيعة مع وجود السنة  يعجل ح  الفارة
 املراد بعلم أبو ذو السباني ؟ :  الس ال
ســباا الرجــل أوالد بناتــه أي يعــجل بالنســبة للرســول صــلى اهلل  فــإنالســباني احلســن واحلســني :  الضااااب

 عليه وسلم ،يقال أنه أخذ بنيت رسول صلى اهلل  عثمانعليه وسلم ذو النورين 
 ؟  1 (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لسم : ) قول اهلل تعا  ألهل بدر :  الس ال
 ،يشمل السفر ( اعملوا ما شئتم ) هذا مشسل ألن ظاهر العموم :  الضااب

 : والضااب عن اذا بأحد وجهين 
خ الـذي ال ميسـن أن السفـر ملـا حـل يف قلـو م مـن اإلميـان الراسـ يشـاءواأن  ميسـنأن يقـال إنـه ال  :األول 

  ،الغزوة  السفر فيسون هذا بشارة  هلم أهنم لن يسفروا ويبقى ما دون السفر مسفر  ذه  خاللهيدخل من 
قــدموه  مـاالسفـر بسـبب  يشـاءواال يـدخل فيـه السفـر ألنـه ال ميسـن أن  (شائهم  ماا) مك  معناال أ  قالاه 

 م لن يسفروا ، من هذه احلسنات العظيمة ويسون يف هذا بشارة  هلم بأهن
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما }  :أنه على فرض كفرهم سوف يُيسرون للتوبة ح  يُغفر هلم :  ةانياً 

 . ( 32األنفال )  {قد سلف 
 :في ا  في اذا بوارتين 

  ومـن فإنه سوف يعودون لإلسالم ويُغفر هلم ما قـد سـل كفرواإما أنه لن يسفروا أو بأنه لو ُقدر بأنه لو  
 ، كل الذي يف غزوة بدر ما ارتد منهم أحد   ارتدتتبع أحواهلم مل جيد منهم 

ــو قلــت لــك أثبــت يل معصــية واحــدة   السفــر يشــاءواأهنــم لــن  في ااا  المعنااى األول أقاارب وأصااح ، ول
 وقعت من أهل بدر فلن تستايع ،
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حاشاه من ذلـك ، أنـت اآلن يعجل األمر الواقع قد يفرض الذهن أن الرسول قد يرتد  ال والفرت الذاني
 أن واحدا  من أهل بدر زنا أو سرق أو شرب اخلمر ،  عندكهل 

 ،أحد  منهم معصية جهارا  يعلم أهنا معصية إال بتأويل  يفعلمتأول مل :  لذلي أنا اسهثني  قل 
 أحد من أهل بدر تقول أنه زنا ؟  يفهل تستايع أن تقدح  المهم اآل 
 ،اخلمر  وشربوالو فرلنا أهنم زنوا وسرقوا  : وأنا قل  ل مال تستايع 

ــرة  ــذه احلســنة العظيمــة هــم مــا  فهااذل معاصااي  و  ال فاار مبســألة السفــر  أشــسل علــيهم فتســون ُمسفَّ
 ،السفر  يشاءواومسألة السفر أخ تسم بأن هذه بشرى بأهنم لن 

 ،وهم لن يعملوا السفر (  اعملاا ما شئهم: ) اهلل قال  أل 
 ال لوة العظيمة الهي فهح اهلل بها على المسلمين ةم ي فر ؟  اذلنسا  أنهم غلوا وكيف يهصار از

 ، اذا بعيد
السفر مث لو ُفرض أهنم كفروا فرلا  ذهنيا  ليس  يشاءواعلى أهنم لن يسفروا أي لن  دليلهو  :ل ن نقال 

 ، واقعيا  
 حديا ،  استدللنا بأي ملامنزلة الواقع  لو أننا نزَّلنا الفروض الذهنية:  يقال ابن حضر وغيرل من العلماء

على مسألة مـن املسـائل علـى  يَر دْ لو فرلنا أن كل فرض يفرله الذهن  يعجل :وكذلي نقال في اآليا  
 لنا إال الظاهر ، ليسنص من النصوص ما استاعنا ، كل نص ميسن أن محتمل حنن 

علـى أهـل بـدر  البقيـةشـمء الـذي فضـلنا بـه ملاذا فضلنا بقية العشـرة علـى أهـل بـدر ، مـا هـو ال:  الس ال
 ؟مع أن دخول اجلنة ال يستلزم مغفرة الذنوب وأهل بدر ُغفرت ذنو م 

تتبع هؤالء العشرة هـل ختلـ  أحـد  مـنهم عـن بـدر فـإذا وجـدت  اآلن أنا أوكلك :  نقالأوال  :  الضااب
 ع ميسن اإلجابة عنه ، ولسنه يف الواق ي ر   اذا ازش ال فحينئذٍ أحدا  ختل  وهو حم باقم 

 أهل احلديبية هل ُيشهد هلم باجلنة ؟:  الس ال
بــايعوا  الــذينهــذا يف اجلنــة فهــذا ال يســون يقــال :  نقااالأمــا علــى ســبيل الفرديــة فســل واحــد :  الضااااب

 حتت الشجرة كلهم رلم اهلل عنهم ال ُيشهد للواحد منهم ، 
 ا ستشهد أو قُتل ؟ : نقول للشهيد :  الس ال
 استشهد أو قُتل شهيدا  ،  : نقول:  ابالضا 

 هل ورد أن النيب إذا ُهزم كر على السفار مرة أخرى ؟ :  الس ال
ــوا يف مســاٍن واستشــار أصــحابه أن يعــودوا :  الضااااب فخرجــوا ومل  إلــيهمنعــم بعــد أن رجعــوا قيــل أنــه نزل
 ،جيدوهم 
ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا الذين استجابوا هلل والرسول من بعد } : قال اهلل تعا   ولهذا

أجر عظيم ، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل 
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 138آل عمران )  {، فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل عظيم 

 هذا ليس بصحيح ،  شيعا  ولسن مل جيدوا قريشا  صاروا معه  قريشا  أهنم خرجوا يريدون  نالمع ، ( 131 –
 ؟  السفر وبعض الذنوب ويغفر هلم صغائر الذنوبن أهل بدر معصومون من أالقول ب:  الس ال
،  احلســناتألن حــ  غــري أهــل بــدر فالصــغائر تقــع ُمسفــرة بفعــل  لاايم بصااحيحهــذا قــول  :  الضااااب
 تق  مأ فرة بفعل الحسنا    الص ا ر 
فعـل أهـل  أنلو استدل مستدل بستاب حاطب بـن أيب بلتعـة رلـم اهلل عنـه ألهـل مسـة علـى :  الس ال

 بدر لو فعلوا السفر فإنه يقع مغفورا  هلم هل يصح ؟ 
 ، من أهل أحد لسان ُغفر له  يصح لا فعلهنعم :  الضااب

 ، اإلسالم   عن ارتدما حاطب بن أيب بلتعة  أل 
 أمل يقصد مواالهتم ؟ :  الس ال
 ،   ذامل يقصد مواالهتم وإمنا يقصد اخلوف على أهله منهم ، هو صرَّح  أبدا  :  الضااب
 ؟  اجلملةفما معىن هذه ، (   يقبل اهلل منه صرفاً و  عدً  ) : نسمع كثريا  مجلة :  الس ال
 مبقابل ،(  و  عد ً ) دون مقابل يعجل معناها أن يصرف عنه العذاب ب(  صرفاً : )  الضااب
أو هـل ال (  فتساقااإن القولني تعارلا : ) فهل نقول ، هل إذا اختل  الصحابة على قولني :  الس ال

 بد أن نالب ما يساعده الدليل ؟
 ، الحش   يخرة عن أقاال الصحابة ال الب أ :  الضااب

 م هم أقرب الناس إ  الصواب ، يعضده الدليل ألهن فيمانبحا :  وبناءاً على كلي نقال
مرجح صحيٌح أنه يضعف القال   شي ألنه عارت  بدو وصحيٌح أنه مكا تعارت قا   للصحابة 

 ،بمثله 
 ،ال احتج به ما دام لعيفا  عورض مبثله فال احتج به :  واذا قد يبدو لإلنسا  أ  يقال

فإنهمااا نبحــا ألهنمــا وإن تعارلــا  أن فااإ  الااجااب مبثلــهمــا دام أنــه عــورض  :ل اان الخياار أ  نقااال 
 ، أقرب ملى الصااب من غيراما

أنــه ال ميســن أن نعــارض قــول ابــن عمــر بقــول رجــٍل مــن الصــحابة بعيــٍد عــن الفقــه إال إذا  نالحااظول اان 
 ، مكا عضد المفضال  الدليلأ فمعلاٌم أ  الااجب اتباد الدليلالدليل ،  عضده
ارتـدوا  الـذين: أ  بعاض أاال العلام قاالاا ( فاهح البااري )  الحافظ رحمة اهلل عليه فيذكـر :  الس ال

 فما الدليل على ذلك ؟ ، بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم هم الصحابة 
    أ  الذين لم يرتدوا ليساا صحابة ؟: القال يعجل على هذا :  الضااب

 ، بالع م األمرالظاار أ  
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 .صحبته  إن الصحايب إذا ارتد بالت:  أل  بعض العلماء يقال
 .(  ولا تخلل  ر ة في األصح: )  فقال  نخبة الف ر فيشار ملى اذا أوقد 

اهلل عليـه وسـلم مؤمنـا  ومـات علـى ذلـك ولـو ختللـت ردة  صـلىمن اجتمـع بـالنيب : )  يعني أ  الصحابي
 ،( وموته على اإلسالم  عليهبني إميانه بالرسول صلى اهلل 

 بصحايب ؟  فليسمن ارتد بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم  هل نقول أن هناك إمجاعا  أن:  الس ال
 ، ( ولا تخلل  ر ٌة في األصح : ) ولهذا قال ال ، فيه خالف :  الضااب
 هل يصح أن نقول إن القرآن متفالل يفضل بعضه بعضا  ؟ :  الس ال
  القرآ  باعهبار المه لم به   يهفاضل :  الضااب

 ،وجل  زعاملتسلم به واحد وهو اهلل  أل 
قل هو } : ليست مثل ،  ( 1المسد )  {تبت يدا أبي لهب } فـ  وأما باعهبار مدلاله فال شي أنه يهفاضل

 وأعظم آية يف كتاب اهلل هم آية السرسم ، ،  ( 1اإلخالص )  {هللا أحد 
 مك  يهفاضل من حيث ما يدل عليه  
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 فصلٌ 
 ومةباتها  كراما  األولياءككر   في

                   ح اأتاااى عااان صالاااخاااارٍق  وكااال – 121
                                    حااصااااااااااااااا وناورعناااااااااااااا  لااباااااااااااااات مااااااااااااان                                                      

  

 ،  الم لف بعد اذا ملى ككر كراما  األولياء ومةباتها انهقل
  ،هذا هو األصل (  له ما يأقدم للضيف ت ريماً )  وهو كرامةمجع :  ال راما 

  ت ريماً له  ونحالاذا اا األصل أ  ال رامة ما يأقدم للضيف 
يـدي ويل  مـن أوليائـه تسرميـا   علـىلسل خارٍق للعادة يظهـره اهلل سـبحانه وتعـا   ةم صار  ال رامة اسماً 
ًَ حلق  قام به  ، 1 له أو إحقاقا 

وممااا   ممااا ت ريماااً لااه   علااى يااد ولااي  ماان أوليا ااه  يضريااه اهلل تعااالى   للعااا ةأمااٌر خااارٌق )  فهااي مك 
 ،(  قام به الذيمخهاراً للحش  

علـى العـادة ال يُعـدُّ   جاريـا  خيرج ما كان جاريا  على العادة فما كان :  (كل أمٍر خارٍق للعا ة ) : فقالنا 
 ،كرامة 
كرامة ؟ ال ، ألن هذا على العادة   اخلبز يُقال هذه منأن يأكل الويلُّ طعاما  فيشبع ، هل إذا شبع :  مثل

ســتظهر الشــمس وهــو بــاٍق علــى طلوعهــا عشــر دقــائق فخرجــت  دقــائقبعــد عشــر : أو يقــول الــويل مــثال  
كراميت أ  قلت الشمس تالع بعـد عشـر دقـائق فالعـت ، هـل هـذه    علىأال أيها الناس اشهدوا : فقال 

 ،لعادة على العادة هذه جرت على ا جاريةكرامة ؟ ال ، ألن هذه 
   م  ال رامة أمٌر خارق للعا ة : ولهذا قال العلماء 

 ؟  وحينئٍذ نسأل من اا الالي: ( يظهرل اهلل على يد ولي  من أوليا ه ) : القيد الثاني 
 {أال إن أولياء ال خوف عليهم وال هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون } : بيَّنه اهلل عز وجل يف قوله  الويل

  . ( 23 – 28 يونس) 
  من تحقش فيه اذا  الاصفا  ازيما  والهقاى فها الالي 

الذين }  هذا أخذية السرمية آل، من ا 2 من كا  م منًا تقيًا كا  هلل ولياً  :شيخ ازسالم رحمه اهلل قال

 . {آمنوا وكانوا يتقون 
يسـون تسرميـا  للشـخص كمـا يعـجل قـد  : (قاام باه  الاذيلاه أو مخهااراً للحاش  اً ت ريم: ) الورط الثالث 

 ،فيسأل اهلل تعا  املاء فينشأ اهلل السحاب وميار ويشرب  ال وقع كثريا  من بعض األولياء يعاش يف 
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دعا مات فرسه يف أثناء السفر فدعا اهلل أن محييه إ  أن يصل إ  بلده  أظنهوكذلك أيضا  صلة بن أشيم 
فــألقى  ، يــا بــجل ألــق الســرج عــن الفــرس فإنــه عاريــة: ه قــال الفــرس فركبــه فلمــا وصــل إ  بيتــ لــهفأحيــا اهلل 
 ، اذل كرامة،  1 الحلفمات الفرس يف ا السرج

 ،عن العالء احلضرمم أنه خاض البحر جبنوده  وما يأذكر
 ، المهم ال راما  كثيرةسعد بن أيب وقاص وغري ذلك  وكذلي

( أوليااء الاارحمن وأوليااء الواايطا  الفرقااا  باين ) ب هااب  فعليااهومان أرا  أ  يطلا  علااى شايء منهاا 
 اهلل    رحمهلويخ ازسالم ابن تيمية 
ألن هـذه السرامـة شـهادة  مـن اهلل  ،وكل كرامٍة لويل فإهنا آية  للنيب الذي اتبعـه  :قال العلماء رحمهم اهلل 

النـيب حـق وإال  أيضا  تسـتلزم الشـهادة بـأن هـذا فهم من األنبياء  ًّ أن هذا الويل على حق فإذا كان يتبع نبيا
 ، 2 ملا أُيد وليه  ذه السرامة

 شاء اهلل تعالى الفرق بين ال رامة وبين اآلية النباية وبين ازاانة والوعاكة    م ويأتي 
 ، 3 معجزات األنبياء أيضا  معجزات األنبياء خوارق للعادة ومن

وهـم األنبيـاء عيسـى بـن  يعـجل علـى يـد مـن هـم أعظـم وأكـ  مـن هـؤالء األوليـاءلسنها ليسـت علـى يـدي 
فيحىي فهو محيـم ، احيا : وعلى امليت فيقول ، فيخرج ، اخرج :  يق  ويقول والسالممرمي عليه الصالة 
 ،املوتى وخيرج املوتى 

   شي أنها معضلة خارق للعا ة ل ن على يد من ؟  اذل
ال تسـمى كرامـة  صاطالحاً ل نهاا افهم ال شك أهنـا كرامـة  وإال اصطالحاً فال تسمى كرامة   على يد نبي

   ماكا تسمى ؟  األولياءأل  ال راما  ت ا  على يد 
  يٍر من العلماء معضلة ثتسمى عند ك
 ، 4 هم معجزة ال شك ،أهنا آية وليست معجزة  : والصحيح

 : ول ن تسميهها بآية أصح 
  ُ ــاء آيــات ومل تــأيتالــيت اهلل مســى هــذه املعجــزات  ألنألن هــذا هــو املوافــق للفــجل القــرآن :  أوً    ــا األنبي

 ،يسمها معجزات 
 ،ال تسون على آية  على نبوة كما يف احلال املشعوذين وغريهم والسحرة  قدأن املعجزة :  ةانياً 
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 ،يعجل عالمة على صدق هذا النيب  آية:  ل ن مكا قلنا
 ،من اإلعجاز لفظها بشع (  معضلة) أن كلمة :  ةالثاً 
 كأنه علم  يف رأسه ناُر ، : للنفوس  عالمة هذه حُمببة(  آية)  لسن

 ،أو  (  اآلية)  بـفلهذا كان التعبري 
أوليــاء الشــياان مــن  يــدمــا خيــرق العــادة ممــا جــرى علــى :  (علااى يااد ولااي ) وخاارة بااذلي أيضاااً قالنااا 

 الشياطني ،   العادة لسن بواساة عنالسحرة واملشعوذين وغريهم ألن منهم من يأيت باخلارق الذي خيرج 
إذا كان يوم عرفة أحرم من بيتـه وذهـب  الاائراتأن الواحد منهم قبل أن تأيت  ذكر عنهم أشياء عضيبةيأ 

النـاس ، هـذا خـارق للعــادة أم غـري خـارق ؟ خــارق  مــعإ  مسـة وهـو مـن أقصــى الشـرق أو الغـرب وحـج 
لبعيـدة وحتضـرها يف ا بالدحتمل األشـياء الثقيلـة مـن الـ قدللعادة لسن الذي  له هم الشياطني والشياطني 

 ،ساعٍة سريعة 
 : قال  ازسالم ابن تيمية رحمه اهلل في كهاب ا سه اةة لويخي أ كالماً أور 
   1 (أنهم يهضاوتو  الميقا  بال محرام  م لا لم ي ن من خطأ ا  ء ) 

حان إذا حـاذى امليقـات محـرم يف مسـة فقلـت سـب محـرمنعم كي  ذلك ؟ هو مير بـه الشـياان مـع اجلـو وال 
احلــج والعمــرة يلزمــه أن محــرم مــن اجلــو إذا حــاذى امليقــات لــو  يفاهلل اآلن النــاس يف الاــائرات الــذي يريــد 

ثَت الناس  ذا  هـذه : نقـول ، اـائرات للوش جابـه سـبحان اهلل شـيخ اإلسـالم : لقـالوا  احلدياأنك حدَّ
 ،نفس الشمء 
 هـذاهـؤالء الـذين نسـميهم أوليـاء الشـياان  أن ما محصل من األمـور اخلارقـة للعـادة علـى يـد:  فالحاصل

 ،ليس بسرامة بل إهانة 
  ، فصار الخارق للعا ة مما آية ومما كرامة ومما ماانة ومما فهنة

 ألهنم هم يرون ذلك إكراما  هلم ،  الفهنة ما يأتي من السحرة وشبههم
أنـه نـيب يف آخـر حيـاة النـيب ، مسـيلمة السـذاب يف اليمامـة ادَّعـى  مسيلمة ال ذاب عنازاانة ما يأذكر 

 إهنــمعليــه وســلم وأخــذ بــذلك قومــه وجعلــوه نبيــا  وصــار يعينــه الشــياان يف بعــض األمــور يُقــال  اهللصــلى 
يبـق فيهـا إال مـاء  قليـل فنريـد  وملإليه يوما  من األيام وقالوا يا أيها النيب إن عندنا بئرا  قد غـار ماؤهـا  جاءوا

ـُه أن نت ك بـك فـذهب معهـم وأخـذ مـاء البئـر ينتظـر أن يرتفـع ماؤهـا يقـال إنـه ملـا  يفا  يتمضـمض بـه ومَيُجُّ
هذا ماذا ؟ خارق للعادة ال شك ، يعـجل العـادة لـيس أن الواحـد  فصارمجَّ املاء يف البئر غار املاء املوجود 

    اذا خارق للعا ة ل نه ماانة و ليٌل على كذبه ماؤهيتمضمض يف بئر ويذهب 
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رأسه فيه قزف يعجل بعضـه نابـت وبعضـه مـا نبـت فقيـل لـه يـا  غالمه جمَء إليه بصيب يقال إن وقصٌة أخرى
الغـالم لعـل أن خيـرج بقيـة الشـعر فمسـحه فـزال الشـعر املوجـود هـذا أيضـا   هـذاأيها النيب امسح على رأس 

 ،الشعر فيتحاّت  جتر  العادة أن اإلنسان ميسح على ملإهانة ألنه 
 :  أناادربعة فعلى كل حال الخارق للعا ة أ

  أعالاا اآلية  - 1
  ةم ال رامة  - 8
  ةم ازاانة  - 3
   1 ةم الفهنة - 1

 2 فهم آية للنيب ألنـه مـثال  إذا كـان الـويل متبعـا  لنـيب  مـن األنبيـاء لويلكل كرامٍة  :ةم م  أال العلم قالاا 
، 

 كـانامة لتأييد ما هو عليه من احلق  مث أويَت كر  نبي بعد محمٍد صلى اهلل وعلى آله وسلم  ومعلاٌم أنه 
 هذا آية  للرسول الذي اتبعه ،

 أي خارٍق للعادة ، : ( خارق : )  قاله
ألن مـن مل يتبــع  كرامــةخــرج بـه التــابع لغـري شـرعنا ألنــه ال ميسـن أن يُـؤتى  ( : مان تااابٍ  لوارعنا : )  قالاه

َد على يده خارق فهو فتنة أو إهانـة ،  إن كـان فيمـا محـب أو إهانـة إن كـان  فتنـةشرعنا فهو كافر فإن ُوج 
 فيما يسره ، 

  ؟ناصح ملن ؟ بنيَّ النيب عليه الصالة والسالم ملن تسون النصيحة :  (وناصح : )  قاله
 مخسة ، ، 3 (هلل ولستابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ) : فقال 

******************  
                                 مااااان ال راماااااا  الهاااااي    ااهاااااافإن – 122

                                       ةااأل لاااااااااااااافأ ااقاااااااااااااااال فاقااااااااااااااان ااهاااااااااااااااب                                                          
  

 ، ( حنن ) تقديره الفاعل مسترت وجوبا   ( :بها نقال : )  قاله
 يقالا  بذلي بإةبا  ال راما  ل ولياء    السنة أالوالمرا  بذلي أال السنة يعني أ  

 ،الالم هنا للتعليل  ( :ل  لة : )  قاله
   املرشد: واا في الل ة  واألدلة مجع دليل

 ،الدليل يف الاريق  ومنه
                                                

والتحفـة العراقيـة ص  342قـان بـني أوليـاء الـر ن وأوليـاء الشـياان ص أقسام أهل خوارق العادة عند شيخ اإلسالم ابـن تيميـة يف الفر   -  1
336 ، 

 ،(  042/  0) النبوات   -  2
 ،(  55) أخرجه مسلم  -  3
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 ، فهو الدليل ( ما يثبت به احلسم : )  ل نه في الورد
 :كراما  األولياء واي كثيرة منها   علىمك  اناك أ لة تدل 

قتيـل وكـادت الفتنـة أن تسـون بـني القبيلتـني  بيـنهمحيـا قُتـل  تـدارءوا، قوم   قصة أصحاب البقرة:  مثالً 
جبـزٍء منهـا ففعلـوا ذلـك فلمـا لـربوا  ـذا اجلـزء مـن البقـرة  القتيـلفأمرهم موسى أن يذحبوا بقرة وأن يضـربوا 

 ،هم النزاف وطفئت الفتنة قاتله فالن ، كرامة  هلؤالء القوم حيا ذهب عن بأنحيا بإذن اهلل وقال 
 ،من وجٍه آخر ألن موسى هو الذي أمر بذلك أو وآية كرامة  من وجه ومعجزة    هم :وربما نقال 
قال أنى } ـ هامدة ف ، ( 812البقرة )  {على قرية وهي خاوية على عروشها } مرَّ رجل  :  ومثاٌل آخر

 الرجلسنة مث بعثه وكان هذا  عام مائة اهلل مائة وجل أماته عزفأكرمه اهلل ،  {يحيي هذه هللا بعد موتها 
سنة مل يتغري ال غريته الشمس وال اهلواء  والاعام مل يتغري بقم مائة ماتمعه  ار ومعه طعام ، احلمار 

وتعرفون الاعام يسرف إليه الفساد ميسن يف يوم وليلة يفسد لسن هذا  طعاموهو  وال شمء وال املار
احلمار ملا بعا اهلل صاحبه وجد أن احلمار ميت عظام ، وجدها عظاما  تلوح ، ،  سنة الاعام بقم مائة

)  {وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما } : له  اهللفقال 

 فجعل ينظر إ  عظام احلمار يرتاكب بعضها على بعض وينشزها اهلل تعا  بالعصا،  ( 812البقرة 
 . {فلما تبين له قال أعلم أن هللا على كل شيء قدير } اللحم ح  َكُمَل احلمار  ويسسوها

 ؟  اذل بنعمة أليس أن يُر َي اهلل العبد آية كونية أو شرعية تقوي إميانه ،  اذل نعمة من اهلل عل وجل
د علـى القلـب ألن القلـب تَـر   وأشـياءيعجل قد يضع  اإلنسان أحيانا  ، أحيانا  يعرتي اإلنسان كسل وفتور 

 ،يتقلب 
شك أن هذه نعمة من اهلل عز وجل نعمة كبرية ليس هلا  الآية يامئنُّ  ا قلبه  اهلل على العبد نش فإكا م  

أنى يحيي هذه هللا بعد } : إحياء اهلل املوتى ألنه أتى هذه القرية وقال  يفمثن هذا الرجل كان يقول ويشك 

 إذن البشر ؟  قرية كي  هذهيعجل ،  {موتها 
وال شك أن هذا كرامة  هلذا الرجـل  ، {فلما تبين له قال أعلم أن هللا على كل شيء قدير }  : فأراه اهلل اآلية

 فشيئا  ، الاعام شاهده وهو مل يتغري وقد بقم كم ؟  شيئا  ، احلمار شاهده واهلل تعا  محييه 
أن علـى أن ال يغـري الشـمء مـع طـول املـدة وقـادر  لـى عأن اهلل قـادر   آمنسنة ، ليست هي نة مل يتغري  مائة
طـرد  وعسـس ، هـذه اآليـة طـرد وعسـس ، إبقـاء الشـمء علـى مـا هـو عليـه  ففيهـاالشمء مرة  أخرى  ينشئ

 ، كل ذلك كرامة هلذا الرجل ،  جديدوإنشاء الشمء من 
عا  إليها رسوله ج يل أرسل اهلل ت ليس  نبية واي، مرمي عليها الصالة والسالم  من األ لة قصة مريم

يف فرجها روحا  فصار فالتقمها الرحم وصار إنسانا  بشرا  عيسى  نفخفنفخ فيها من روح اهلل عز وجل أي 
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا } ـ ف، النخلة يعجل أدركها إ  جذف النخلة  جذفأجاءها املخاض إ  
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ولسنها ثنت أهنا ماتت قبل أن حتصل هذه الفتنة ألهنا تعرف  هنا مل تتمىن املوت،  ( 83مريم )  {منسيا 
قالت يا ليتني مت قبل هذا } ـ ف، ليست هي نة عرض بجل إسرائيل سيتهموهنا كما وقع واملسألة مسألة  أن

 منهنر ،  ( 81 – 83مريم ) { وكنت نسيا منسيا ، فناداها من تحتها أال تحزني قد جعل لك ربك تحتك سريا 
اهلل أك  امرأة  ( 81مريم )  {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا } ، ء النهر ؟ كرامة هلا أين جا

لعيفة جدا  ، هتز جبذف النخلة  ؟أدركها املخاض واملرأة إذا أدركها املخاض تسون ماذا ؟ قوية أم لعيفة 
وهزي إليك بجذع } أليس كذلك ؟ ،  أصال  ال برأس النخلة واهلز جبذف النخلة ال جيعل النخلة تتحرك 

}  أو بعيد ؟ قاعا  بعيد ال تدركه هم ، لو أدركته ألخذته قريبالرطب ،  {النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 
أي خمروفا  يسقط هذا الرطب :  {جنيا } بدأت هتز باجلذف ويتساقط الرطب ،  {تساقط عليك رطبا جنيا 

قى كما هو كأنه خمروف باليد هذه آية  أم ال ؟ آية خارق عاٍل على األرض ويب مسانٍ اللني جدا  من 
} ، ن الرطب إذا سقط من مثل هذا السقط تتفت وثزق لسن هذا بقم كأنه خمروف  باليد أ العادةللعادة 

كل هذا أيضا  من آيات اهلل عز وجل أن تقر عينا  يف هذا ،   ( 82مريم )  {فكلي واشربي وقري عينا 
 ،اخلايل  املسان
هم كرامتهم ؟ أهنم خرجوا  مايف هذا أصحاب السه  أيضا  أعااهم اهلل كرامة  مهم أ  األ لة كثيرةفال

مَوجَّه توجيها  تامـاًّ إ  مـا يف اجلبل غارا   كهفا  من قومهم املشركني مهاجرين إ  اهلل عز وجل فهيأ اهلل هلم  
ـــت تقرلـــهم ذات كهفهـــم ذات اليمـــني  عـــنبـــني الشـــمال والشـــرق ، إذا طلعـــت الشـــمس تـــزاور   إذا غرب
ال تـــدخل الشـــمس علــيهم فتـــؤذيهم أو تتلـــ   حــ الشــمال إذن اجتاهـــه إ  أيــن ؟ إ  الشـــمال الشـــرقم 

محتــاجوا ألكــل وال شــرب وال بــول وال غــائط وال  ملســنة وتســع ســنني وهــم  أجســامهم ، بقــوا ثــالث مائــة
ه يقلـبهم ذات اليمـني وذات الشـمال تعا  حبسمتـه ور تـ اهللشمء وهذا غري معتاد أليس كذلك ؟ مث إن 

 ،الشمال  هذا اجلنب ولسن اهلل يقلبهم ذات اليمني وذات لتأثرألهنم لو بقوا على جنٍب واحد 
 إمنـا هـو علـى ميـني أو علـى ،  ي ا  مسهلقياً و  منبطحاً على بطنه   ليل على أ  النا م : وفي اذا 
 ،مشال 

ومل يقل ،  ( 12الكهف )  {ونقلبهم } : ألن اهلل قال  مليه فعل النا م   يأنسب على ليل : وفيه أيضًا 
املدة وهم مل يتغريوا ، شعورهم وأظفارهم بقيت على ما هم عليه أم  هذهإذن بقوا ، ( يتقلبون ) : 

 . ( 12الكهف )  {قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم } ، هم عليه ألهنم ملا استيقظوا  ماطالت ؟ بقيت على 
كالعادة لعرفوا أهنم بقوا مدة  طويلة أليس كذلك ؟ لسـن بقيـت مل تـنُم فهـل   منتعور واألظفار ولو أن الش
 النائم ال تنمو أظفاره وشعوره أم أن هذا من آيات اهلل هلؤالء القوم ؟  أنيعجل ذلك 

 أجسامهم مل تتغري بعرق وال غريه ومل تأكل األرلة ثيا م ، وكذلك الظاار الثاني
عمر حينما حصر سارية وهو أمري  على سرية فاطلع عليه عمـر مـن بـُْعـد  املؤمننيمري ما حصل أل وكذلي

 ،فسمع سارية كالمه فاحناز إ  اجلبل ، يا سارية اجلبل : قال  كالما  وأرسل إليه  
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  اذل قصة موهارة 
ن وأوليـاء الفرقـان بـني أوليـاء الـر ) : يف كتابـه  ذلـكمجلة  صاحلة مـن  ككر شيخ ازسالم رحمه اهلل وقد

 ، 1( الشياان 
 أي لألدلة اليت دلت على ذلك ،(  ل  لة) يقال  اهللفالمهم أ  الم لف رحمه 

******************  
                        نفااااا ماان كوي الضااالل  وماان – 123

                                         الاحااااااااااااى فاااااااااااي كاك بالماااااااااااااأت داقااااااااااااف                                                     
  

) : ، ومجلـة  الشرطفعل (  نفى) شرطية و  (من ( : ) ومن نفااا فقد أتى في كاك بالمحال : )  قاله
 جواب الشرط ، (  فقد أتى في كاك بالمحال

 ،أي بشمٍء حمال  مبحاليعجل الذي ينفم السرامات أتى 
مجيعـا  يفيـد العلـم اليقيـجل الـذي  نعلـمواملتـواتر كمـا  علاى ةباتاه وكلي أنه حاول مبطال ما تااتر  األ لاة

حمال ألنـه حـاول أن ينفـم مـا تـواتر ويف املتـواتر  بشمءٍ يستحيل ارتفاعه فمن نفى هذه السرامات فقد أتى 
 أمر  حمال ، 

 ،أي من أصحاب الضالل  ( :من كوي الضالل : )  قاله
 ، يراموغ المعهللةيوير ملى من ر  ال راما  مثل 

 ال ميسن كرامات ، ملاذا ال ميسن ؟  : قالاا
 ،  2 النيب بالويل والويل بالساحر الشتبهلو أثبتَّ السرامات  ألني:  قالاا

 ،نثبت السرامات لئال يشتبه الويل بالنيب والساحر  أنإنه ال ميسن  :نحاام قالاا  ىفالمعهللة ومن نح
 أين ا شهبال ؟ : فيقال لهم 

 ،إنه نيب بعد حممد صلى اهلل عليه وسلم مل يسن وليا  : لو قال ل منه نبي يقا   الالي 
 ، فال يم ن ا شهبالإميان وال تقوى  يوجدال  ألنه

 ، األمة   يم ن أبداً  اذلقد ي ا  اذا فيما مضى من األمم يم ن ل ن في 
ً  بالنسبة للساحر ال :  أل  الالي   يقال  ،ه أن يشتب ميسنإنه نيب كذلك أيضَا

 ؟فسي  يشتبه هذا  ذا  أل  الالي م مٌن تقي والساحر كافٌر شقي
 ،إ  اليوم تثبت وجود السرامات فهم موجودة إ  يومنا هذا  الماجا ة ال ثيرةةم األ لة 

 ،ظاهر وكبري وبعضها خفم  بعضهاالسرامات  ل ن
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ريـق اليمـىن يف آخـر حلظـة اجتـه إ  يسـلك الا أنلو أن رجال  أراد أن يسـافر إ  الريـاض وكـان أراد :  مثالً 
 ُقاَّاف طريق ،  اليمىنالاريق يف الاريق اليسرى وبعد ذلك اتضح أن 
 ال يعهبر اذا أمٌر خارٌق للعا ة ؟ 

اإلنسـان إذا عـزم علـى شـمء ومل يسـن هنـاك مـانع  حسـم  ظـاهر العـادة  أنن العادة أال شك انه يف الواقع 
ُصرف بدون أي سبٍب ظاهر إ  الاريق اآلخر وإذ به يُبلَّغ أن الاريـق لسن هذا  معهأنه يتجه إليه ويسري 

السبرية  السرامةنا اعت  أن هذه من السرامة ولسن ليست من أناويا  االجتاه إليه فيه ُقااف طريق  كانالذي  
به عنـه مـن الـنقم مـا مل يسـن يف حسـا دفـعوإمنا هم كرامـة وال شـك أهنـا نعمـة حـ  اإلنسـان يعلـم أن اهلل 

 ،وعلى كل حال هم موجودة 
إهنــا موجــودة يف هـذه األمــة إ  يــوم القيامـة ومنهــا الشــاب  الااساطيةويقاال شاايخ ازسااالم فااي العقياادة 

الدجال حينما يأيت الدجال ويقول إنه الـرب ولسـن هـذا الشـاب يعـارض  ويتحدىالذي يعارض الدجال 
وجيعل جزءا  مـه هنـا وجـزءا  منـه هنـاك وميـر بـني أخ نا عنك رسول اهلل فيقتله  الذيأنت الدجال : ويقول 
هــذا  ،مث يقــوم ولسنــه ال يــزداد إال حتــديا  ويف النهايــة يعجــز عنــه الــدجال أن يقتلــه ، قــم :  ويقــولاجلــزئني 

 ،يعت  كرامة ، هذا كرامة بال شك 
  فالحاصل أنها ماجا ة 

   ( ألنها شهيرٌة : ) ولهذا قال 
****************** 

                                             رٌة ولاااااااام تاااااااالل اهياااااااااش ااهااااااااانأل – 122
                                        الللاااال لاأااااا ىٍر يااااا شااااقاصاااااكاااال ع  فااااي                                                     

  
 أي السرامات ، :  (ألنها : )  قاله
 ة ، فعيلة مبعىن مفعولة كجرمحة مبعىن جمروحة ، أي مشهور  ( :شهيرٌة : )  قاله
  ،يعجل أهنا ما زالت وال تزال موجودة يف كل عصر  ( :ولم تلل في كل عصر : )  قاله
 ،الزلل  أهلواملعىن يا شقى  منا ىأن تسون  تحهملهنا (  يا: )  (يا شقى أال الللل : )  قاله

 ،  الزللشقى أهل فمعىن يا شقى يعجل ما أ للهعضبأن تسون  ويحهمل
 ،باهلل  والعياذال سيما من زلَّ عن عمد فإنه من أشقى عباد اهلل  و  شي أ  أال الللل أشقياء

 وبهذا انههى ال الم على كراما  األولياء   
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 األسئلة
ال يستوي منكم من قبل الفتح } : أن كل الصحابة يف اجلنة واستدل بقوله تعا  : قول ابن حزم :  الس ال

: فقال ،  ( 12الحديد )  {تل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا الحسنى وقا
 أن كل الصحابة يف اجلنة قاعا  ؟ 

الشــهادة  قلنــاهــذا صــحيح نشـهد للصــحابة لســن ال نشـهد لســل واحــٍد بعينـه ومــر علينــا هـذا :  الضاااب
ال نشـهد لسـل واحـد  لسن ةهد لسل مؤمن بأنه يف اجلنعلى سبيل اإلمجال وعلى سبيل التعيني فنحن نش
 فهناك بني التعيني بالشخص والتعيني بالوص  ، 

 ؟ هل نالق عليه السفر من سب الصحابة :  الس ال
بعـد مـوت  ارتـدواإذا سبَّ الصحابة مجيعا  أو اعتقد أهنم :  قال شيخ ازسالم رحمه اهللنعم :  الضااب

 كفره ،   يففال شكَّ يف كفره بل ال شكَّ يف كفر من شكَّ النيب عليه الصالة والسالم 
املســألة بــني  هــذهبعــض أهــل العلــم يــأيت يف املســألة ومحســم  دالضــابط يف املتشــابه واحملســم جنــ:  الساا ال

( كلمة غري والحة ) تشابه  يوجداحلديثني أن هذا املتشابه مُحمل على احملسم ويأيت عامل آخر ويقول ال 
 ابط لذلك ؟ ولسن ما هو الض

   لعرفت الضابط  تقريب الهدمريةلو رجعت إ  كتاب :  الضااب
 : الهوابه ناعا  

  حقيقي  – 1
    1 ونسبي – 8

 ،خيفى على كل إنسان  مهوابه، مبعىن أنه حقيقة   حقيقي
ا نفسه وعن اليوم اآلخر وعن كل أمٍر غييب حـ  روح اإلنسـان حقيقتهـ عنحقائق ما أخ  اهلل به :  مثل

 ،أي مادٍة هم هذا  منال تُعرف ال ندري 
  توابه مطلش و  يم ن ألحد أ  يدشعي فيه العلم : نقال 

واســع بــاب  واسـع جتــد هـذه اآليــة تشـتبه علــى فـالن وال تشــتبه علـى فــالن أو هــذا  هـذا والهواابه النساابي
 ،على فالن وال يشتبه على فالن وهو باب  واسع  يشتبهاحلديا 

 يسألهم فيها    آيةً مكا أور  عليهم ازنسا   اآل  طلبة العلم
  فمنهم من يضيب بالصااب 

  ومنهم بالخطأ 
  ومنهم من يهاقف 
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الذي خيفى على مجيع الناس وهذا إمنا يسون يف حقائق ما أخ  اهلل بـه نفسـه وعـن  هو فالهوابه المطلش
ع َم علمه ومن ادع اآلخراليوم   ى علمه فهو كاذب ، ألن هذا مشتبه ال ميسن ألحد أن يدَّ

هذا كثري جند بعض العلماء يعجز عـن اجلمـع بـني آيتـني وبـني حـديا ويـأيت آخـر بسـل  النسبيوالهوابه 
 ،  سهولة
يسـمون  األو بعـض النـاس يالـق علـى الرافضـة كلمـة الشـيعة وهـم محبـون هـذا السلمـة ، فهـل :  الس ال

 رافضة أم شيعة ؟ 
فـإهنم ال  وغيرامااكوايخ ازساالم ابان تيمياة وابان القايم  لسانةعلمااء أاال اأمـا العلمـاء ، :  الضااب

 يالقون عليهم إال اسم الرافضة ، 
 ،فيها الزيدية مثال   يدخل، الشيعة  وكلي أل  اسم الويعة أعم

 ،  والليدية   يأسما  رافضة يأسما  شيعة و  يأسما  رافضة
 ، اهلل  اسم  لسل من رفض زيد بن علم بن احلسني ر ه:  والرافضة
 ، فأثىن عليهما خريا  ؟ تقول يف أيب بسٍر وعمر  ما: فسألوه وقالوا  جاءواحني 
 ، مها وزيرا جدي : وقال 

 ،وآله وسلم  عليهيعجل النيب صلى اهلل 
 ،فلما رأوا أن منهجه خيال  ما يريدون رفضوه وانفضوا عنه 

ــاذ بــاهلل يتشــدد بــدءوارافضــة مث  احلــنيوا مــن ذلــك ومُسُّــ ــوا والعي ون يف أمــرهم حــ  بلــغ  ــم احلــد إ  أن أهّل
السـون  عـنيعـجل يعتقـدون اآلن أن الـذي يـدبر السـون هـم أئمـتهم وأن اهلل سـبحانه وتعـا  متخـل   أئمتهم

 ،نسأل اهلل العافية 
ينالهااا م ل ااٌي مقاارب و  نبااي   م  ماان أصااال عقياادتنا أ  ماان أ مهنااا ماان اااا فااي منللااٍة : ) ويقالااا  
 ،أوال   بالربابية كفرواا يعجل تفضيل أئمتهم على األنبياء والرسل فهم وهذ ( مرسل
 ،هم األئمة مث كفروا بالرسل أيضا  السون الذي يدبر  : وقالاا
 ،خري  من الرسل لسن هم ُيسمُّون أنفسهم شيعة  أئمتهمإن  قالاا

 ، منهمأننا حنن أحق  ذا الوص   والحقيقة
 :  منهم بأ  لهم علينا حقين نا  عليه وآله وسلم الم مألننا ن من بأ  آلل بي  صلى اهلل

  حش ازيما  والحش : األول  الحش
  حش القرابة من النبي عليه الصالة والسالم : الثاني 
 بـراءةمـن الرسـول وأن السـافرين مـن أقـارب الرسـول عليـه الصـالة والسـالم حنـن بريئـون مـنهم  لقر محنبهم 

 ؟  فمن الويعة اآل نتقرب إ  اهلل تعا  ببغضهم الذئب من دم يوس  ونبغضهم و 
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كثيرة    مسا لالذين يدَّعون أهنم جند أن خالفوا إمام أهل البيت وهو علم بن أيب طالب يف  ا  ء م ةم 
 ، كمسا ل المهعة مثاًل والمسح على الخفين وتفضيل أبي ب ر وعمر

ل يــا أيب أيُّ النــاس خــري بعــد رســول اهلل بــن أيب طالــب ســأله ابنــه حممــد بــن احلنفيــة قــا علــمأن  والعضااب
؟ قـال  أنـتوسلم ؟ قال أبو بسر قاله يف خالفته ال خيشى من أحد قال مث مـن ؟ قـال عمـر قـال مث  عليه

أبـدا  أبـو بسـر وعمـر ماتـا  ،ما أنا إال رجل  من املسلمني وهذا كالم علم بن أيب طالب لسـنهم يقولـون ال 
قـالوا إن أبـا بسـر رلـم اهلل عنـه قعـد مـع  بااهللوالعيااك  أنه من جرمهم ح  نسأل اهلل العافيةعلى النفاق 

ألن الرسول خاف أن يقلب عليه الصـحابة فُيعتـ  هـذا منـه  بدرالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف العريش يف 
 ها ، ؤ نعوذ باهلل جرأة عظيمة على الصحابة ال أحد يتجر  لهاعتقاال  أليب بسر وحبسا  

 الويل هل ثتد إ  بعد مماته ؟ كرامات :  الس ال
جتوز أبدا  وهذا  الميسن أن ثتد آثارها لسن أن تظهر كرامة جديدة ويقال هذه من الويل هذه :  الضااب

 املسان وبقم ، هذاخُيشى أن تسون شركا  مثل لو أظهر اهلل كرامة أن نـََبَع ماء  من 
 ؟  السرامات اليت حصلت للمجاهدين األفغان:  الس ال

 ،واهلل على كل حال كرامات األفغان كثرية والسند فيها اهلل أعلم به :  ضاابال
املناقـة الشـرقية يف  يفوأظنـه كـان  ( حممـد دهيمـان ) عـن شـخٍص يف البوسـنة ويسـمى  أحدة م أنال ن 

إ   هنـاك يعـجل قُتـل وبقـم شـهرين إال عشـرة أيـام مث تبـنيَّ أهنـم دفنـوه استشـهداألول يقول إهنم دفنوا شابا  
 ،فإذا الرجل مل يتغري إطالقا  باقم كأمنا قُتل اليوم هذه  فنبشوهغري القبلة 

قد ال تأكلهم األرض لسن ليس كل شهيٍد ال تأكله األرض الذي  والشهداء   شي أنها من ال راما 
األرض إن اهلل حـرم علـى : ) تأكلـه هـم األنبيـاء ألن النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال  الجنزم بأن األرض 

 ، 1 (تأكل أجساد األنبياء  أن
جســده فــأرى اهلل ســبحانه  ليأخــذأن محفــر قــ  النــيب عليــه الصــالة والســالم  ولهااذا حاااول بعااض اللنا قااة

يســتخرجا جسـد النــيب صـلى اهلل عليــه  أنأرادا أحـد اخللفــاء يف املنـام صــورة هـذين الــرجلني اللـذين  وتعـا 
بـأن يُـدعى مجيـع أهـل املدينـة للوليمـة الـيت صـنعها  وأمـراألمـر هـام  وسلم وفزف هلذا فسـافر إ  املدينـة ألن
مـــن دخـــل ومل يـــَر الـــرجلنْي اللـــذين ُعر لـــا عليـــه يف املنـــام فقـــال  كـــلووقـــ  عنـــد البـــاب وجعـــل ينظـــر إ   

ال يبقى أحد قالوا ما بقم أحد قال ال ما يصري بقم أحد قالوا مـا بقـم  كلهمألصحابه ادعوا أهل املدينة  
هـاتوهم فلمـا جـمء : يف املسـجد لـيس هلـم شـأن مـع النـاس وال تـدخل مـع النـاس قـال  غريبـانن إال رجـال

                                                

وصـححه (  0572) والـدارمم (  05729) وأ ـد (  0185) وابـن ماجـة (  0147) وأبـو داود (  0374) أخرجـه النسـائم  -  1
 ،  0194برقم (  322/  0) العالمة األلبا  يف صحيح سنن ابن ماجة 
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حـول القـ   مـامر بقتلهما مث أمر أن مُحفر أمها الرجالن اللذان عرلا عليه يف املنام سبحان اهلل ف فإذا ما 
 ، األعداءإ  أن وصل إ  اجلبل مث صبـَُّهم رصاصا  و ى اهلل نبيه من كيد هؤالء 

األرض مل تأكلـه  بـأنيريدون أن يأخذوا جسـد النـيب عليـه الصـالة والسـالم إمـا أهنـم مؤمنـون  وم  فه  ء
 أو لغري ذلك من األسباب أو إغاظة  للمسلمني ال ندري اهلل أعلم ،

 بالنسبة للسرامة نقل أحد علماء اإلسالم عن أحد الصحابة بال إسناد ؟:  الس ال
تشـتهر وتُنقـل  إسـنادذكـره اإلمـام أ ـد يف التـاريخ والسـري أحيانـا  تُنقـل بـال هذه مـن جـنس مـا :  الضااب

 مع الناس بال إسناد ، 
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  فصلٌ 
  1 في المفاضلة بين المال  ة والبور

   الم لف رحمه اهلل ملى فصٍل جديد  انهقل
 ،(  فصٌل في المفاضلة بين البور والمال  ة) : قال 

 ، لم يه لم بهذل المسألةيعجل ليته مل يعقده  واذا الفصل لي  الم لف
 أو البور ؟ أيهم أفضل ؟  المال  ةأيهم أفضل : وماضاعها 

 ، اذا    اعي لهأصل البحا يف :  فيقال
 : مـا قـالوا ماا بحثااا ااذا البحاثعنهم وهم أحـرص النـاس علـى العلـم واإلميـان  اهللرلم  أل  الصحابة
 ،الوا البشر أفضل أم املالئسة املالئسة ؟ ما قالوا هذا ما ق أوحنن أفضل 

 ، فاألجدر بنا أ  نس   عنهيتصل بالدين  مما وشيٌء س   عنه الصحابة
 أ  فااعلم عنه الصحابة من أماار الادين س  كل شيٍء أ   : ) جيب عليك أن تفهمهـا  قاعدةوهذه 

 ،(  الخات فيه من فضال ال الم و  حاجة مليه
طريــق  عــنإمــا  لهباايشنديننــا وممــا جيــب علينــا أن نــدين اهلل بــه  كــان مــن مهمــات ديننــا ومــن أصــول  لــوألنــه 

لـيس مـن الـدين يف  أنـهالقرآن أو عن طريـق السـنة أو الصـحابة فـإذا مل يوجـد واحـد  مـن هـذه الثالثـة ُعلـم 
 ،شمء 

املتعلمــني اليــوم فيمــا يتعلــق  بعــضمــن إشــساالٍت كثــرية يوردهــا  ومكا بنياا   نهضااي علااى اااذا اسااهرح 
 ،اليت ال جمال للعقل فيها  الغيبعز وجل وفيما يتعلق باليوم اآلخر من أمور بصفات اهلل 

هلــك  : ) اهلل عليـه وعلــى آلــه وســلم  صــلىتــدخل يف قــول رســول اهلل  فياار و  أشااياء اااي فااي الحقيقااة
ــا  ، وصــدق واهلل رســول اهلل كــل إنســان يتناــع فهــو هالــك وال بــد لــو مل يســن مــن (  املتناعــون قاهلــا ثالث
 ،إال خمالفته لاريق الصحابة  هالكه

 ،  من الناحية العقليةمنه هذا  لناليت املؤل  مل يتسلم  ذا إذ ال فائدة :  فنحن مثاًل نقال

                                                

وبغيـة املرتـاد (  95/  00( )  311/  01( )  392 – 352،  345 – 343/  4) جممـوف فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة   -  1
واملبسـوط للسرخسـم (  33/  0) واحمللى البن حـزم  310وشرح العقيدة الاحاوية ص  331 – 329والرد على البسري ص  223ص 
(  233 – 232/  2) وقواعــد األحســام للعــز بــن عبدالســالم (  205 – 204/  0) وبــدائع الصــنائع للساســا  (  30 – 31/  0) 

 – 026/  0) وتبيـــني احلقـــائق للزيلعــــم (  009/  2) وكشــــ  األســـرار لعبـــدالعزيز البخــــاري (  226 – 224/  2) والفـــروق للقـــرايف 
والبحــر الرائـق البــن (  380/  4) وفتــاوى الرملـم (  8/  0) وحاشـيتان قليــويب وعمـرية (  098/  4) وفـتح القــدير البـن اهلمــام (  027
 22 – 20/  0) وحاشـية العـدوي (  249/  0) وبريقة حممودية للخـادمم (  04/  0) لفواكه الدوا  للنفراوي وا(  353/  4) جنيم 
 – 527/  0) وحاشــية ابــن عابــدين (  475 – 474/  2) وحاشــية العاــار (  085،  41/  0) وحاشـية البجريمــم علــى اخلايــب ( 

ـــوار البهيـــة للســـفاريجل (  528 /  6) واجلـــامع ألحســـام القـــرآن القـــرطيب (  008/  2) وفـــتح القـــدير للشـــوكا  (  399/  2) ولوامـــع األن
 وما بعدها ، 84وعامل املالئسة األبرار للشيخ عمر األشقر ص (  277
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أن خيولـوا يف هــذا األمــر لسـن مــع ذلــك  الصــحابةأن ذلـك مل يســن يف أســالفنا مـن  مان الناحيااة األةريااة
 ،خاض الناس 

   أن خيوض فيه ويتسلم ، ملاذا ؟ إ الاريف هذا  واضطر بعض من ي رل الخات
 ،وهذا كثري يا إخوا  يف العقائد وغري العقائد  فيهملن ال يصلح أن يتسلم  لئال يهرك المضال

مـثال  هـل اهلل جســم أو غـري جسـم ؟ مث يقــول لـيس جبســم مث  فيقــولُوجـد مــن يـتسلم يف العقائـد :  فماثالً 
جة ، هل اهلل يف جهة أو ليس يف جهة ؟ هل اهلل مُحـد ينسرها  ذه احل اليتيبجل على ذلك مجيع الصفات 

ما هـذا السـالم ؟ هـل الصـحابة سـألوا الرسـول عـن ذلـك أو حبثـوا فيـه ؟ اسـست كمـا سـستوا  ؟أو ال مُحد 
 ،اهلل على من مل يسعه ما وسعهم اسست  وسَّعفال 

مل نسـن نـدف اجملـال  : لواعلـى أن غـريهم تسلـم قـا بنـاءا  إ  السـالم يف هـذا  ل ن لما اضطر علماء السنة
 ،أن خنوض مث نبني  احلق  بدبل ال   بهوامليدان هلؤالء الُضالَّل يتالعبون 

 ؟ ماكا تريدو  بالضسم : مسألة الضسم قالاا  فيفمثاًل 
 ؟فقدها مع بقاء اجلسم  ميسنباجلسم أنه ُمسوَّن  من أشياء  ال تريدو 

 ؟ذلك  ال ميسن بقاء اجلسم مع فقدها أو ما أشبه أو
 ،املعىن فنحن ننفم هذا املعىن عن اهلل  هذا م  أر تم
بـه الفعَّـال ملـا يريـد فإننـا نثبـت هـذا املعـىن هلل  الالئقـةباجلسم القـائم بنفسـه املتصـ  بالصـفات  وم  أر تم
 ،عز وجل 

 ،ال ننفيه وال نثبته  بعيدا  فنبعده  أما لفظ الضسم
أن نتسلم ألن اهلل مل يقل عـن نفسـه  لناغري جسم فليس  يف معناه أما نقول أن جسم أو نسهفصللسننا 

 ،  1 أنه جسم أو غري جسم
هــذه املســألة الــيت ينبغــم لإلنســان أن يــدف  البواار أو بااالع م علااىكااذلي مسااألة تفضاايل المال  ااة 

 الاُّروا إ  ذلك ،  والعلماءالسالم فيها ما مل ُيضار 
****************** 

                البوااار  يل أعياااا اتفضااا وعنااادنا – 122
                             راههااااااااااا كماااااااااا اشانااااااااااالك ربامااااااااا علاااااااااى                                                  

  
 الضمري هنا يعود على من ؟ ( : عندنا : )  قاله
 ،  مالك اهللعلى  البور أعيان، تفضيل  أال السنة والضماعةعلى 

                                                

 551ومـا بعـدها ،  515،  011،  51،  29،  9/  0) بيـان تلبـيس اجلهميـة : انظر كالم شيخ اإلسالم يف شـبهة التجسـيم يف   - 1
ـــة ص (  93/  2( )  608،  ـــاوى  033،  021،  35والرســـالة التدمري ،  409 – 408،  076/  5( )  044/  4) وجممـــوف الفت

 ،   54وما بعدها والفتوى احلموية الس ى ص  224والرد على املناقيني ص ( (  046/  03( )  434 – 428
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 ، المال  ةأننا نفض ل األعيا  على الضنم على جنم يعجل ال اجلنس يعجل  ( : أعيا : )  قاله
ْصَاَفْوَن من البشر هؤالء  فالرسل مثالً 

ُ
 ،من املالئسة  أفضلهم أعيان البشر هم خالصة البشر هم امل

 ،جنس املالئسة  علىجنس البشر على جنس املالئسة ال نفض لهم نفض ل األعيان من البشر  ل ن
  لمسألة فيها خالف بين العلماء ول ل قاٍم  ليل واذل ا

 :البشر أفضل من املالئسة  إن:  اسهدل من يقال
 ،اهلل أمر املالئسة أن بالسجود آلدم وهو أبو البشر  بأ 

 ،السجود ُذل  للمسجود له فيسون املسجود له أعز وأكرم من الساجد  أن ومعلامٌ 
 :أفضل  املالئسةإن :  واسهدل من قال

 ، 1 (مأٍل خرٍي منهم  يفمن ذكر  يف مأل ذكرته : ) اهلل تبارك وتعا  يف احلديا القدسم  لبقا 
  وكال ا سهد لين في القلب منه شيء 

 ،اهلل آدم  ذه املنقبة أن يسون البشر أفضل من املالئسة  أكرمفإنه ال يلزم إذا  أما األول
، التميـز (  واحادة   يقهضاي الهميال المطلاش الهميال فاي خصيصاةٍ )  أنوهـم :  للقاعادة العاماةوذلك 

 ،املالق  التميزخبصيصٍة واحدة ال يلزم 
وال يقتضـم أن يسـون  لغـريهميي زه الرسول صـلى اهلل عليـه وسـلم مبيـزة ال تسـون  ولهذا نضد بعض الصحابة

 ،أفضل من غريه 
خــرٍي مــن املــراد الــذين ذُكــر اهلل  فــاملراد، ( مــنهم  خــريٍ مــن ذكــر  يف مــأل ذكرتــه يف مــأٍل ) :  وأمااا الثاااني

 ،عندهم ليس خريا  من كل البشر 
مـن املـأل  خـريا  ال يلزم من كون املالئسة الذين عند اهلل الذين يذكر اهلل الـذاكر فـيهم أن كـوهنم  أنه ومعلامٌ 

 ،   يسهللم الخيرية المطلقةالذين ذُكر اهلل عندهم 
 :اذا  فيولهذا نرى الهاقف 

  عن البحث فيه مطالقاً الهاقف : أوً  
   ا  ءالهاقف عن الح م بهفضيل ا  ء على : والثاني 

فباعتبــار  النهايــةاملالئســة أفضــل باعتبــار البدايــة والبشــر أفضــل باعتبــار :  وقااال شاايخ ازسااالم رحمااه اهلل
اهلل مــا يستحســرون وال يعصــون  والالبدايــة املالئســة أفضــل ألهنــم ُخلقــوا مــن نــور وال يســتس ون عــن اهلل 

تعص   م بل هم عباد مسرمون قائمون بـأمر اهلل  اليتأمرهم ويفعلون ما يُؤمرون ومل تُركَّب فيهم الشهوة 
وكـون البشـر حمـل رلـا اهلل وأهـل كرامتـه ومـا أشـبه ذلـك حـ   النهاياةفهم باعهبار البداية أفضل باعهباار 
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ون علـيهم مـن كـل بـاب سـالم  علـيسم مبـا اجلنة يُدخلون السـرور علـيهم يـدخل يفاملالئسة يدخلون عليهم 
 ، على أ  البور أفضل باعهبار النهاية يدلفهذا ص   

  واذا له وجٌه حسن 
   اذال ن الذي أرى ازعرات عن كل 

 :مسألة الهفضيل : وأ  نقال 
  الضنم مخهلف و  تفاضل بين الضنسين المخهلفين : أوً  

علماه عنااد اهلل   واااذا لايم لناا باه علام مطالقااً  وجالهلل عال ة عناد اباباعهباار المرت:  الثاانيوالوايء 
   وتعالى  سبحانه
 يعجل مالئسة ، مالئسة اهلل ،  ( :مالك : )  قاله
 يعجل كما مشهور عند العلماء ،  ( :كما اشههر : )  قاله

****************** 
           من قاال سااى ااذا افهارا:  وقال – 132

                          ال واجهاااااارىاقاااااااالم فاااااايدى اعااااااات وقااااااد                                              
  

 فمن القائل ؟ ( هو ) الفاعل لمري مسترت جوازا  تقديره  ( :وقال : )  قاله
 القا ل اا ازمام أحمد   أ د ر ه اهلل  اإلمامالقائل 

  ومثل اذا الهعبير عند العلماء غير صحيح 
 ،جلهالة مرجع الضمري فيه فيسون السالم غري معلوم  أل  وكلي

 : الضميرمك أنه   بد أ  يأعلم مرج  
 ،من سياق السالم  مما - 1
 ،من مذكوٍر سابق أو مذكور الحق  ومما - 8

 ،اإلمام إذا ذكروا الفعل دون مرجٍع معلوٍم له فهو يرجع إ  اإلمام  مقلديأن  ول ن يضب أ  نعلم
 ،ال يوجد مرجع سابق ( نص عليه  )وغريه إذا قال (  ازنصاف) يف  مثالً  قهالفانظر يف كتب 
  ؟ل ن من اا 
ألنـه لـيس لـه  أ ـدعـن مـن ؟ اإلمـام ( إذا فعل كذا فعليه كذا وعنه ال يلزمـه كـذا ) إذا قال  ازمام أحمد

 ،مرجع 
 يعود إ  اإلمام ،  وممعلله مرجع  ليس يدل على أن الضمري الذي  ل ن كا  ال هب أأل ف  في مذابه
 ،أ د  مرجعه ملى ازمام أنفالظاهر (  وقال: ) فإذا قال  السفاريني رحمه اهلل من الحنابلة

ــه مرجــع  معلــوم  أن الضــمري إذا مل يســن علااى القاعاادة المعروفااة ــه يرجــع إ  مــن ؟   يفل كتــب املقلــدة فإن
 يرجع إ  إمامهم ، 
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 ل أعيان البشر على مالك اهلل ، الضمري يعود على تفضي:  (اذا : )  قاله
    أي كذب( : افهرى : )  قاله
رحماه اهلل  أحمادوكاأ  ازماام أي تعدى يف قولـه واجـرتى :  (وقد تعدى في المقال واجهرى : )  قاله

 ، البشرعلى من قال  ذا القول أي أن املالئسة أفضل من ين ر من اراً تاما  
 أقاااال علااىفضــيل املالئســة علــى البشــر أو البشــر علــى املالئســة يف ت والخالصااة اآل  العلماااء اخهلفاااا

 :  أربعةميسن أن جنعلها 
 تفضيل البور    - 1
 تفضيل المال  ة    - 8
 الاقف    - 3
   الهفصيل  - 1

 مذاب من ؟  والهفصيل
 ، أفضل باعتبار النهاية  والبشراملالئسة أفضل باعتبار البداية :  شيخ ازسالم ابن تيمية يقال
  أما الاقف فها قال صاحب م 

نــتسلم يف هــذا ألنــه مل يســن مــن حبــا الصــحابة رلــم اهلل عــنهم مــع  أنأعلــم ولــيس لنــا  :أ  نقااال اهلل 
 ،رسول اهلل 
 ،السؤال عما يتعلق بالدين يف الصحابة أقوى منه فينا  داعمأن  و  شي

 الصـواب بـل هـو الصـواب مـن يف عهـد الصـحابة أقـرب إ  ا سهوا الو  شي أيضًا أ  ازجابة عان 
؟ الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وسـيجيبهم بـالعلم اليقيـجل فـإذا مل يسـن  مـنإجابتنا حنـن ألهنـم سيسـألون 

 ،يتعلق بالدين  عماسؤال  من الصحابة 
قال اإلمام مالك  كما فاعلم أ  الس ال عنه من باب الهنط  في  ين اهلل وم  شئ  فاجعله بدعة

ما أُراك إال  قالكي  استوى ؟ ،   ( 1طه )  {الرحمن على العرش استوى } : قال ر ه اهلل فيمن 
 مبتدعا  ،
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 السا س الباب
 ككر ازمامة ومهعلقاتها في  

 .نسهها  كهاب الضها  كنا الباب كنا نسههانه في أيام طلبنا كما   واذا
 ؟  الضها كنا نقال أين 

يلزم اجليش وما يلزم  ماى العني وعلى السفاية وما حسم ال حاجة نبحا يف اجلهاد وم  يسون واجبا  عل
مفر طون وأنه ينبغم أن نسـون أدركنـا  أننااإلمام وما أشبه ذلك مث ملا حصل اجلهاد يف الوقت األخري عرفنا 

 اجلهاد ثاما  ، 
 الحمااد هلل ممامنااا اباان سااعا   حاجااة فااي أ  نبحااث فااي ازمامااة   : فااي مسااألة ازمامااة كنااا نقااال 

 ، ساكنكل شمء   هللأئمتهم عندهم واحلمد  هؤالءو 
يسـتحق اإلمامـة ؟ ال بـد أن  مـنلسـن تبـنيَّ أنـه ال بـد أن نعـرف احلسـم ال بـد أن نعـرف مـن هـو اإلمـام ؟ 

وخات فاي كلاي ألنه َكثـَُر القيل والقـال  ؟اإلمام  ىنعرف ما حق اإلمام على رعيته ؟ وما حق الرعية عل
  يللم ازمام وفيما يللم الرعية  فيماهخبطا  خبط عوااء من اا من الضاالين فصاروا ي

الوعب مما يللمهم القياام باه ااذا غاالبهم  وتبر ةوغالبهم يميل ملى تحميل ازمام ما   يللمه حمله 
  

وكاهم المحاسان في اا  معاه مان و ة األماار  المسااوكأل  بعض الناس مو اف والعياك باهلل بنوار 
 ، الهصرفجاٌر في الح م وساٌء في 

ومــا حــق  ومااا حااش ازمااام علااى الرعيااةمــن هــو اإلمـام ومبــا تثبــت اإلمامــة  نعاارفمك    بااد أ  اآل  أ  
 حـ  منشـم علـى طـريقهمطريش السالف فاي معاملاة األ ماة الظلماة والمنحارفين  وماالرعية على اإلمـام 

 ، سلفيةون ا  أمًة 
 ؟  أليم كذلي، ص وح  نعلم يف الواقع أننا ال ن ا أنفسنا حنن من النق

ــا  إذابــل حنــن ناقصــون  قارنــت بــني أعمالنــا وعقائــدنا وبــني مــا كــان عليــه الصــحابة وجــدت أن الفــرق بينن
 ،بني زماننا وزماهنم وأن الفرق كبري  كالفرقوبينهم  

كأيب بسر وعمر وعثمان وعلم هذا ظلم هـذا تأبـاه   والة  فسي  نريد أن يسون لنا  ومكا كا  األمر كذلي
 ، عز وجل حسمة اهلل

  ،كما تسونون يُوّ  عليسم :  األةرولهذا جاء في 
فااي عهااد الخلفاااء الراشاادين  ازسااالميةكيااف نريااد أ  ي ااا  خلفاااء األمااة ازسااالمية كخلفاااء األمااة 

 ؟  ونحن على اذل الحال
 ،خت   والكذب غش ظلم سوء عقيدة عد د 
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فجمـع وجهـاء  عليـهوأن عنـدهم شـمء مـن التمـرد  أن عبدامللك بن مروان شاور أن الناس قد ملُّـوه ويأذكر
لسـم كـأيب بسـٍر وعمـر ؟  نسـونأتريـدون أن : القوم وأعياهنم وتسلـم فـيهم وهـو جيـد يف السـالم وقـال هلـم 

أليب بسـٍر وعمــر ، فأقـام علــيهم  كـانواإن كنـتم تريـدون ذلــك فسونـوا لنـا كالــذين  : نعـم ، قــال : سـيقولون 
 ،احلجة 

يـا علـم ، ال يقـول : أن رجال  خارجيا  قـال لـه  عنه اهلليأنقل عن علي رضي  وكذلي أيضًا رجل خارجي
: يـا علــم كيـ  دان النـاس أليب بسـر وعمــر ومل يـدينوا لـك ؟ قــال  ،يـا علـم : يقــول ، يـا أمـري املـؤمنني : 
 فأقام عليه احلجة ، مثالي   أأنا وأمثالي وكا  رجالي أن  و  رجالهمأبا ب ٍر وعمر كا   ألن

ونحان   مخااني أ  نطم  في أ  ي ا  و ة أمارنا كأبي ب ٍر وعمار وعثماا   ياأنه   يم ن  فالمهم
يعــجل ال أقـول إن البيــت الــذي فيـه ثالثــة أنفـار يســون فيـه أربعــة آراء فــاآلراء  توااادو علاى الحااال الهااي 

 عدد األنفار أو أكثر فسي  يسون هذا ؟ أين الوفاق فينا ؟  منأكثر 
 جيـب أن أعتـجل أنـا أوال  مث أنـتم إن شـاء اهلل  مقبلاا  علياه بااٌب مهام نحانباب الاذي فالمهم أ  اذا ال

 ثانيا  ، 
****************** 

         الم اة ازسااااااااى ألماااااااغنااااااا و  – 131
                اماا  عاااااان مماااااااٍر كاااااااصاااااااكاااااال ع  فااااااي                                                        

  
  الدين وممامٌة في الهدبير والهنظيم في  ممامةٌ 

اإلمامـة يف الصــالة إمامتـه إمامــة ديــن ومـع ذلــك فلـه نــوف  مــن  فــإناإلمامـة يف الصــالة  فمان ممامااة الاادين
 ،التدبري 
 تـدبريصلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أمر مبتابعته وهنى عن سبقه والتخل  عنـه فهـذا نـوف  النيبحيا أن 

 ،نه مثال  أل
 ،وإذا سجد سجدنا وهلمَّ جراَّ  ركعنا ركعك نا وإذا  إذا ك َّ  

اإلمام األعظم هو الذي له السلمة العليا يف البالد   ،فتشمل اإلمام األعظم ومن دونه  وأما ممامة الهدبير
ذلــك واإلمــام ومــا دونــه كــالوزراء واألمــراء ومــا أشــبه هــذا واألمــة  أشــبهكــامللوك ورؤســاء اجلمهوريــات ومــا 

 ،األمم بشر والبشر كائن  من األحياء  منغريها اإلسالمية ك
يف اجلـو هلـا رئـيس تتبعـه وهلـذا كـان الصـيادون إذا  الايورح  البهائم ح  وكل حي  فال بد له من ر يم 

ومــا أشــبه ذلــك يصــريون أول مــا يصــيدون قائــدهم فــإذا صــادوا  الضــبافمـرت  ــم جحافــل مــن الايــور أو 
 ،صيدهم ألن كل كائٍن من البشر ال بد له من قائٍد يقوده  فسُهلالقائد ارتبست اجملموعة 

ن يُـأم روا واحـدا  مـنهم ألنـه ال أ املسـافرين إذا كـانوا ثالثـة يعـجل فـأكثر والسـالموهلذا أمر النيب عليه الصـالة 
 ،أمري  منبد 
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 ،خلوف ا   ومحلوصار كل إنسان يقول أنا أمري نفسم وحينئذ  يتزعزف األمن  وم   ضطرب  األحاال
 : ولهذا قال الم لف رحمه اهلل 

                اماا  عاااااان مماااااااٍر كاااااااصاااااااكاااااال ع  فااااااي                                                                     الم اة ازساى ألمغن و 
  

يومنـا هـذا  تستغجل أمـة املسـلمني يف كـل عصـر مـن عهـد النـيب عليـه الصـالة والسـالم إ  أنيعجل ال ميسن 
 ، إمام أي عن قائٍد يقودها عن

رمبـا ينقـادون ألئمـتهم أكثـر ممـا ينقـاد  السـافرةجتـد األمـم  ولذلي وحهى األمم ال افرة   بد لها من ممام
االســـتقرار إمنـــا يســـون يف اتبـــاف األئمـــة واالنقيـــاد هلـــم  األمـــنبعـــض املســـلمني ألئمـــتهم ألهنـــم يعلمـــون أن 

 ،واالنصياف ألوامرهم 
حــدثنا بعــض مــن يــذهبون إ  بــالد السفــر أن رعايــاهم  ي فاال عنهااا كثيااٌر ماان المساالمين مسااألةواااذل 
ال يرجـون  ـذا  كفـاراألنظمة ثاما  ويابقوهنا ثاما  أنظمة املرور وأنظمة األمن وغـري ذلـك مـع أهنـم   يتبعون

باتبـــاف أوامـــر   ـــذا  إالهـــا ال يســـون أمن لســـن يعلمـــون أن انتظـــام األمـــة وحفـــجل ، ثوابـــا  مـــن اهلل عـــز وجـــل
 ،الرؤساء 

مـع أننـا حنــن ،  تطبيقااً مان المساالمين أو مان بعاض المساالمين لطاعاة و ة األمااار أشاادفلاذلي كااناا 
 ، نخاف العقابمن اهلل عز وجل وباملخالفة  نرجا الثاابويل األمر  لااعةبامتثالنا 

سبب  واحد  وحيد وهو أن  بدون سبٍب شرعم والسبب الشرعم من أنظمة الدولة نظامأل  مخالفة أي 
 ،اهلل ما سوى ذلك جتب علينا طاعته من أجل حفجل األمن  مبعصيةيأمروا 

 ، واذا واٌم باطلإال حيا أمروا مبا أمر اهلل به  طاعتهمأنه ال جتب  بعض الناس يهاام
ــو أمــر  أي واحــد مبــا  بــهألهنــم إذا أمــروا مبــا أمــر اهلل  أمــر  اهلل بــه فــأمرهم هــذا تأكيــد  ألمــر اهلل فقــط ول

 ،علم ألنه أمر اهلل لسن طاعة والة األمور يف غري املعصية شمء  وراء ذلك  مفرولة  لسانت الااعة 
 ، أ  نطي  و ة األمار في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية علينافيضب 

وإال لضـاعت  ال بـد هلـا مـن إمـام يقودهـا يوجههـا يأمرهـا ينهاهـا وغيار ازساالمية بالفإك    باد ل ماة 
 فولى ،  األموروأصبحت 
 :  1 قال الواعر

                                                

بـن مالـك األودي ، ويسـىن أبـا ربيعـة ، ولقبـه األفـوه ، ألنـه كـان حسـن السـالم ، وقيـل ألنـه غلـيجل الشـفتني واسـع هو صالءة بن عمـرو  - 1
الفم ، وهو جاهلم قدمي ، وذكر بعض املؤرخني أنه أدرك املسيح عليه السـالم ، وهـو قـول لـعي  ، ويعـد أول مـن ذكـر يف شـعره الاـري الـيت 

) ، مسـط الـآليل للبسـري (  098/  02) ، األغـا  أليب الفـرج ( م  751) ق هــ   51مـات حنـو تتبـع اجلـيش لتصـيب مـن حلـوم القتلـى ، 
، شــعراء النصـــرانية قبــل اإلســالم للـــويس (  037/  3) ، أمـــايل ابــن الشــجري (  014/  4) ، معاهــد التنصــيص للعباســم (  365/  0

، ألقــاب الشــعراء البــن (  405/  0) إلعــراب البــن جــجل ، ســر صــناعة ا(  5279/  8) ، مشــس العلــوم للحمــريي (  71ص ) شــيخو 
 ( . ـ لمن نوادر املخاوطات  350/  2)حبيب 
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            ال َسراَة هلم فولىيصلح الناس  ال
ـــــــــــراَة إذا جُ  وال                                           ، ــــــــــــَس                         1 اهُلُم ســـــــــــادواـهَّ

، 
 بد من أن تسون هذه القيادة حسيمة ،  والبد من قيادة  فال
 ،عصر مبعىن وقت والوقت كما نعلم هو ظرف احلوادث واألحداث :  (عصر : )  قاله

  . ( 8 – 1العصر )  {والعصر إن اإلنسان لفي خسر } : تعا   قولهيف  ولهذا أقسم اهلل به
 ،عصر  كلهو ظرف األحداث واحلوادث   أل  العصر

 عتجل بالغزو واحلدود ،يذب عنها كل ذي جحود وي،  2 ال بد لألمة اإلسالمية من إمام
******************  

      عنهااا كاال كي جحااا   يااذب – 138
                     دو احااااااااااااااااالو والابال اااااااااااااااا نياعهاااااااااااااااااوي                                                       

   
 يعجل يارد ، ( :  يذب: )  قاله
أن اإلمــام يـذب أهــل  دة مان فاا ااد ازماماةااذل فا ااأي كـل ذي كفــر ،  ( :جحاا   كيكاال : )  قالاه

املسلمني يعجل يـرد وياـرد ومينـع كـل ذي جحـود مـن أن يعتـدي علـى بـالد املسـلمني ومـن  بالدالسفر عن 
 ،  أنه ليس مينع بنفسه مينع جبنوده املعلوم

  يعجل غزو السفار ،( :  بال لوويعهني : )  قاله :الفا دة الثانية 
 ، للمدافعة:  األول والوطر

 ،للمهامجة يعتجل بالغزو غزو السفار ومقاتلتهم :  والوطر الثاني
أن يقاتلوا السفار فرض كفاية أن يقاتلوا السفار ح  ال تسون فتنة ويسون  المسلمينأل  الااجب على 

 مـــنهلل إذا نظرنـــا يف واقعنـــا اليـــوم وإذا هـــذه ممحـــوة مـــن القـــاموس مســـألة غـــزو السفـــار ممحـــو  كلـــهالـــدين  
يســاعد  مــنألــيس كــذلك ؟ اللهــم إال مــا يقــع مدافعــة ومــع ذلــك مــا يقــع مدافعــة ال تســاد جتــد القــاموس 

 ،هؤالء املدافعني إال من أفراد الشعوب 
فإهنا ال تساعد على األقل مساعدة  ظـاهرة :  مرارة ب لأما الح اما  ازسالمية م  األسف ونقالها 

 ،أفصلها لسم ألهنا أمامسم منشورة مشهورة محتاج أن  البالنسبة للدفاف عن املسلمني واألحداث 
ال بد من هذا فرض  ،  ( 123البقرة )  {وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة } :  فال بد من مقاتلة ال فار

 ،كفاية 

                                                

) ، والتمثيـل واحملالـرة للثعـاليب (  41ص ) ، ولباب اآلداب البـن قنفـذ (  223/  0) الشعر والشعراء البن قتيبة : البيت موجود يف  - 1
 ( . 50ص 

) ويالق عليـه اخلليفـة واحلـاكم انظـر الفـتح (  006/  6) فتح الباري (  د باإلمام كل قائم بأمور الناس املرا: ) قال احلافجل ابن حجر  - 2
03  /000 – 009  )، 
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وهــــو القــــدرة بالنســــبة للشــــعوب ال قــــدرة هلــــم بالنســــبة  ملااااى شاااارط يحهاااااةومعلاااااٌم أ  فاااارت ال فايااااة 
ومــنهم ال يقتـدر ويف ظــجل أن كــل واحــٍد مــنهم يقتــدر بالنســبة مــن يقتــدر  مــنهمللحسومـات اهلل حســيبهم 
 ،هذا واحد  ،ال شمء  لسنللمضايقات الدبلوماسية 

 يعجل يعتجل باحلدود ،  ( :والحدو  : )  قاله: الثالث 
   والحدو  جم  حد 
   المن : والحد في الل ة 
 ،ود هذه احلد،  1( في فعل معصية  المقدرةالعقابا  )  والمرا  به انا

  العقابا  الهي قدشراا اهلل ورساله في فعل معصية 
يد السارق هذا حد م  ثبت يف السرقة وثت شروط القاـع فإنـه جيـب هـذا القاـع حـد مـ   قاع:  مثل
 ،شروط القاع وجب تنفيذه وجوبا   ثت

 لغريه ، أهنا كفارة  للفاعل وردف   إذوهم ر ة  من اهلل عز وجل لعباده  فالحدو  يضب تنفيذاا
 : الحدو  فيها فا دتا  

  الحد  عليهكفارٌة للفاعل الذي أقيم  - 1
  ور ٌد ل يرل  - 8

عاماًل من أكبر العمل  العضال ن فيها متالف عضٍا من األعضاء وربما ي ا  اذا : قد يقال قا ل 
  هااا فماااكا األشااياء الهااي   بااد من ماانمااثاًل ربمااا ي ااا  ازنسااا  عناادل صااناعة قنبلااة ومااا أشاابه كلااي 

 نقال ؟ 
 ،نقاعها نبرتها ح  ال جيمء آخر فيسرق 

مع أن القصاص إلافة إزهاق نفٍس ،  ( 132البقرة )  {ولكم في القصاص حياة } : اهلل تعا   قالوهلذا 
فاملقتول واحد وبالقصاص يسون اثنني لسن هذا فيه حياة كم من إنساٍن يرتدف عن  أخرىإ  نفٍس 
 . {ولكم في القصاص حياة } : إذا قتل قُتل وهلذا قال علم أنه  إذاالقتل 

 .حد الزنا :  ومن الحدو 
 ، سنة فالب ر حدل ما ة جلدة وت ريبعلى حسب اجلرم  وهو

 .لمدة سنة  البلديعني يأضلد ما ة جلدة ويأطر  عن 
                                                

والعنايــة (  93 – 89/  4) ونصـب الرايـة للزيلعـم (  063/  3) وتبيـني احلقـائق للزيلعـم (  33/  7) بـدائع الصـنائع للساسـا    -  1
(  3 – 2/  5) والبحـر الرائـق البـن جنـيم (  203 – 218/  5) وفتح القدير البن اهلمام (  202 – 218/  5) شرح اهلداية للبابريت 

وحاشـية البجريمــم علــى (  036/  5) وحاشـية اجلمــل (  584/  0) وجممــع األهنـر لــدامادا أفنــدي (  78/  6) وكشـاف القنــاف للبهـويت 
 254/  02) واملوسـوعة الفقهيـة (  3/  4) وحاشـية ابـن عابـدين (  058/  6) بـا  وماالب أويل النهى للرحي(  067/  4) اخلايب 
 ( )07  /029 – 031  ( )33  /259 – 261  )  ، 
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وال كبــرية حــ   صـغرية القــد مـنَّ اهلل عليــه بالنســاح حـده الــرجم يُـرجم باحلجــارة ، حجــارة  يلانااوالثياب ال
 .ميوت 

 ومكا ما  ال يأصلى عليه ؟ 
 . يأصلى عليه  نعم 

 . والرحمةويأدعى له بالم فرة  ألنه مسلم
حصن بالزنا ، :  القذفحد القذف ، :  ومن الحدو 

ُ
 هو أن يرمم امل

 :يقول لشخٍص عفي  ذكر أنثى إنه زان فهذا  بأن المحصن يعني العفيف
 ،رجال يشهدون  أن يقيم البي نة أربعة مما
النور )  {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ، فحد  يف ظهره  وم 

1 ) . 
فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم } :  وقد رتشب اهلل على القهل ةالةة أمار

 .ثالثة ،  {الفاسقون 
  . ( 1النور )  {ا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا غفور رحيم إال الذين تابو} 

 .الفسق   زال عنهم  وأصلحوايعجل إذا تابوا :  {وأولئك هم الفاسقون } : قوله  واذا ا سهثناء يعا  على
 وال يعا  ملى ما قبلها واا عدم قبال الوها ة ؟ 

 :فيه خالف 
 ، 1 إنه إذا تاب قُبلت شهادته: يقال  منفمنهم 

 ،  2 ال :ومنهم من يقال 
 . {فاجلدوهم ثمانين جلدة } : األول ،  {وال تقبلوا لهم شهادة أبدا } : اهلل تعا  قال  أل 

  مكا تاب   يعا  عليه با تفاق 
 :  اذل العقابا  الثالع فصار 
 ،  با تفاق وال يعود على أوهلا،  با تفاقال يعود على آخرها  ا سههثناء

 ى األوسط ؟ وال يعا  عل
 ،  فيه خالف

 33المائدة )  {الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا } : حد قااف الاريق : ومن الحدو  

 ،ماله أو قتلوه وما أشبه ذلك  أخذوايقفون على الارق معهم السالح ومن مر ،  (

                                                

 ، (  531 – 529/  8)واحمللى البن حزم (  94،  27/  7) وهو قول الشافعم وابن حزم الظاهري انظر األم للشافعم  - 1
وماالـب (  217/  5) واملنتقى شرح املوطـأ للبـاجم  (  306/  5)  د انظر فتح القدير البن اهلمام وهو قول أبو حنيفة ومالك وأ - 2

 ، (  606/  6) أويل النهى للرحيبا  
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 33المائدة )  {خالف أو ينفوا من األرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من } :  ا  ء حدفام

) . 
 كم ككرنا من األنااد ؟ 

    مش ال فيها  حدود كلهاهذه  أربعة أنااد 
 ؟  1 واخهلف العلماء في الخمر ال عقابهه حد  أو تعلير

 ، 2 تعزير أهنا:  والصحيح
  ويدل لذلي ما ي ا  ي ا  مجماعاً من الصحابة 

اخلمر مجع عمر رلم اهلل عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصنع ؟ فقال  شرب ملا َكثـَُر الناس يف حيث منه
يا أمري املؤمنني أخ  احلدود مثانون يعجل فاجلد شـارب اخلمـر هـذا اجللـد فـأمر بـه : عبدالر ن بن عوف 

 ، 3 إ  مثانني جلدة فارتفععمر 
 ، ليس  حدا   لخمرايعني أ  عقابة ، أخ  احلدود : ألنه يقول  واذا ي ا  ي ا  كازجماد

تلك حدود هللا فال تعتدوها } ، أنه لو كانت عقوبة اخلمر حداًّ ما كان لعمر أن يغريها :  ويدل لذلي أيضاً 

 وهلذا لو كثر يف الناس الزنا نسأل اهلل العافية ، ،  ( 882البقرة )  {
 الما ة جلدة ملى ما هين مثاًل ؟  نليدال 

 ،الحدو    تألا  ال ، ال ميسن 
 ،شارب اخلمر ليست من احلد  عقوبةأن  واذا يدل على

 ،أهنا حد :  ل ن الموهار عند أكثر العلماء
 ،هذه مخسة 

 المرتد ال اا حد أو   ؟  قهل
 ،قتل املرتد ليس حداًّ 

                                                

(  83 – 82/  6) ومنهـــاج الســـنة النبويــــة (  204،  214/  34( )  008/  04) جممـــوف فتـــاوى شــــيخ اإلســـالم ابـــن تيميــــة   - 1
(  052/  3) شـرح معـا  اآلثـار للاحـاوي (  241 – 237/  3) ومشسل اآلثار للاحاوي (  206 – 205 / 0) والفروق للقرايف 

وأحسـام (  367 – 364،  072،  86 – 83/  02) واحمللى البن حزم  303،  295 – 294واألحسام السلاانية للماوردي ص 
وحاشــيتا قليــويب (  91/  0) ومواهــب اجلليــل للحاــاب (  235/  6) والبحــر الرائــق البــن جنــيم (  381 – 378) القــرآن للجصــاص 

 ،(  069/  7) ونيل األوطار (  455/  2) وسبل السالم (  215/  4) وعمرية 
 2) وإعالم املوقعني البـن القـيم  057 – 056،  042 – 039والسياسة الشرعية ص (  429 – 427/  3) الفتاوى الس ى   - 2
 2) وإحسـام األحسـام البـن دقيـق العيـد (  073/  9) واملغـجل البـن قدامـة (  367 – 364/  02) م واحمللـى البـن حـز (  84 – 83/ 
ــــل (  455،  445 – 443/  2) وســــبل الســــالم للصــــنعا  (  231 – 229/  01) واإلنصــــاف للمــــرداوي (  251 – 249/  وني

 ،   (  72 – 70/  9) واملبسوط للسرخسم (  246 – 245/  05) واملوسوعة الفقهية (  071 - 069/  7) األوطار للشوكا  
 ،(  0716) أخرجه مسلم  - 3
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 يسقط بعد القدرة إذا تاب ،  املرتدوقتل  أل  الحد   يسقط بعد القدرة
 ، 1 تابقط احلد ولو ال يس في الحدو  مكا قدرنا على الفاعل

  أما الر ة فإكا تاب منها ولا بعد القدرة عليه فإنه   يأقهل يحرم قهله 
 ، 2 إنه يُقتل حداًّ :  الساحر فيم  ما قيل 
 ، 3 (حد الساحر لربة  بالسي  )  :لحديث 

    ؟  أوالقصاش ال اا حد 
 ،القصاص ليس حبد ، ليس حبد 
 ،ليس حبد  إذن، ْوا يُقتص من القاتل لو أن أولياء املقتول َعفَ  ولذلي

ل حد الردة ،  جيعل احلدود سبعة أنواف  وقد رأي  بعض المهأخرين المعاصرين  ، والقصاصويُدخ 
  واذا خطأ وغلط 

 ، 4 عقوبة  مقدرة من الشرف ال تسقط بإسقاط أحد أل  الحد
 املتـافة املخزوميـة الـيت كانـت تسـتعري اهلل عليـه وعلـى آلـه وسـلم ملـا شـفعوا إليـه يف املـرأ صـلىح  إن النـيب 

وقـد  ألسـامةوتشحذه فأمر النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم بقاع يدها غضب وخاب الناس وقـال 
 ، 5 (أتشفع يف حد  من حدود اهلل ؟ : ) شفع إليه 

 أ  يأقهل وشف  أحٌد فيه فهل يأن ر عليه ؟  المقهالولا أ  القاتل لما طلب أولياء 
 ،ر ألن احلق هلم ال يُنس

ال بـد أن نقتـل القاتـل وحسـم القالـم بقتلـه فجـاء رجـل  طيـب وعـرف أن  :قاالاا  المقهاالأ  أولياء ا ل
فــال  إليـهرجـل مـن اخليـار لسـن سـوَّلت نفسـه قتـل أخيـه فقتلـه ذهـب إ  أوليـاء املقتـول وشـفع  القاتـلهـذا 
 ،بأس 

  ولا كا  حدا  لحرم  الوفاعة مليه 
  مام مقامة الحدو  مك  من مهما  از

 ،أنه جيب على اإلمام أن يقيم احلدود على أي إنساٍن كائنا  من كان  يعني واذا
                                                

 ،(  76/  35( )  498/  02( )  374/  01) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 1
بـن قدامـة واملغـجل ال(  384/  29( )  346/  28) ملزيد من الفائدة يف حسم الساحر انظر جمموف فتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  - 2
(  353/  01،  440 – 441/  9) واإلنصـــــــاف للمـــــــرداوي (  081 – 077/  6) والفـــــــروف البـــــــن مفلـــــــح (  38 – 34/  9) 

ـــا   (  79  – 70/  0) وأحســـام القـــرآن للجصـــاص  057 – 054والسياســـة الشـــرعية ص (  293/  6) وماالـــب أويل النهـــى للرحيب
 ،(  269 – 266/  24) سوعة الفقهية واملو (  376/  8) والتاج واإلكليل للمواق 

 ،(  0461) أخرجه الرتمذي  -  3
 ،(  256 – 254/  02) املوسوعة الفقهية   -  4
 ،(  0688) ومسلم (  3288) أخرجه البخاري  -  5
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 سبحان اهلل أبوه يا مجاعة أين ال  ؟  الحاكم أبا ازمام يأمر بقط  يدل أبالا سرق 
 ،هذا صحيح  من البر واذايقاع يده 

 ،  جوابالدنيا هذا  من عقوبة اآلخرةاحلد كفارة  له يسقط عنه عقوبة  أل 
أب اإلمـام  وربهـذا احلـق لـيس حقـاًّ لإلمـام هـذا حـق  هلل عـز وجـل رب اإلمـام :  جااب آخر أ  نقال

 ،جزاك اهلل خريا  : فإذا أمر بقاع يد أبيه ألنه سرق قلنا 
فاطمـة وامي اهلل لـو أن : ) إقسـاما  أمـام النـاس قـال  أقسـمصـلوات اهلل وسـالمه عليـه  اهللهذا حممـد  رسـول 

 ،  1 (حممد سرقت لقاعت يدها  بنت
****************** 

       رك ن اااار  امعااااروٍف وتاااا وفعاااال – 133
                  كفااااااااااار   اماااااااااااااٍم وقاظلاااااااااااام صراونااااااااااا                                                     

  
  اذا الراب  من مس وليا  ازمام ( :  معروفوفعل : )  قاله

 أو يأمر بالمعروف أو األمرا  ؟  المعروفهني بفعل المعروف يعني أ  يفعل اا يعني ويع
 ،ماالب به  إنسانكالمها لسن األول له ولغريه فعل املعروف كل 

 ،أول من يُاالب به اإلمام  ل ن األمر بالمعروف
 بنفسه ومما بناابه وجاباً    ممايضب عليه أ  يأمر بالمعروف 

ال قـدَّر اهلل فـإن اهلل سـوف يسـأله عنـه  ُألـيعوإذا    ازماام ومان مسا ولياتهاألمر بالمعروف مان مهماا
 ،يوم القيامة سؤاال  مباشرا  

ـر اهلل فيهـا إقامـة آمـرين بـاملعروف ونـاهني عـن املنسـر تافياش اهلل لهاذل الابال   مانولذلي كا    مـنأن يسَّ
األمـر بــاملعروف  يقــوميـع الصــالحيات الـيت يوف ــق اإلمـام حــ  يعاـيهم مج أنق بَـل  اإلمـام ونســأل اهلل تعـا  

 والنهم عن املنسر ، 
هو املعروف ؟ هل املعروف مـا تعـارف النـاس عليـه ؟  مافلنسأل  األمر بالمعروف من مس وليا  ازمام

  ؟أو املعروف ما عرفه الشرف وأقره 
  ما المرا  بالمعروف ؟ماذا تقولون ؟ ،  ( 1النساء )  {وعاشروهن بالمعروف } 

  ما تعارف الناس عليه 
 ما تعارف الناس عليه ؟ : انا لماكا   نقال 

 ،لسل بلٍد شرف  وصارلفسدت الدنيا وفسد الدين  لا قلنا بذلي
 ،ألن أعراف الناس ختتل  من الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعارة 

  ي ا  كلي معروفاً ألنهم يهعارفا  كلي بينهم ؟ فهل
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 ، ال 
 ؟  فهل اذا معروفكما تُباف جرار البيبسم   اخلمرن تُباف عندهم جرار من الناس م

 ، ال 
  المعروف ما عرفه الورد وأقرل إذن 
 ،وهو أدق ما شرعه الشرف ، ما شرعه ألن شرعه إياه اعرتاف  به  شئ  فقل وم 

  ما شرعه اهلل ورساله فها معروف  كلف ل الموروعا   
  ، مسهحبباملستحب  واألمر واجبمر بالواجب فاأل ةم األمر به على حسب مرتبهه

  األمر بالمعروف يحهاة ملى شروط   بد من تحققها 
 شاء اهلل يف الفصل الذي بعده شروطها فنؤجل هذا إ  ما بعد ،  عنوسيأتينا 

 ، المس ولية على ازمامترك املنسر أيضا   ( : ر   ْ نأ وترك : )  قاله
لــيس مــن  مساائاليههكااا  مسااههراً عاان ازمااام فلاايم ماان   مكا اار ولاايعلم أ  تاارك المعااروف وفعاال المن

 ، مسئوليته
ألن اهلل ال  مســـئوليتهالبيـــوت إذا مل يالـــع عليهـــا فإهنـــا ليســـت مـــن  يفلســـن املنســرات الظااااار  مسااائاليهه

 ، وسعهايسل  نفسا  إال 
ون أو غــريهم البوذيـ أوأن يظهــر النصـارى أو اليهــود  مان المن اارا  الهاي يضااب علاى ازمااام أ  يمنعهاا
 ،من أهل السفر ما يسون شعارا  هلم يف بالد اإلسالم 

 ،النصرا  صليبا  يف صدره ممنوف يف بالد اإلسالم جيب منعه ولسن باليت هم أحسن  يعلقأن :  مثل
الصـــليب  أســـفلهاأن بعـــض األخـــوة النـــاهني عـــن املنســـر رأى فليبينيـــا  قـــد تقلَّـــد قـــالدة ذهـــب ويف  مسعـــت

 وبرتها كادت حتز رقبته أو تقاعها هل هذا من اخلري ؟ فأمسك بالقالدة 
 ، اذا مساءة لإلسالم وغلط،  ال

بلا  حلصل املقصود بدون ، هذا  أخفميا رجل : أن مثل هذا يُنصح لو أنه قال هلذا الرجل  والااجب
 .عن  

 .واهلل تعالى يحب الرفش في األمر كله 
 . 1( فيق  محب الرفق يف األمر كله ر : ) النيب عليه الصالة والسالم  عن كما ةب 

وماا كاا   مسائاليههالمن ارا  فماا كاا  مأْعل ن ااً فااألمر واضاح أناه مان  يمن مك  يضب على ازمام أ  
 ،وم  لم يعلم فال ي لف اهلل نفساً م  وسعها  مسئاليههعلم به فعليه  فإ مسهاراً 
 ؟ ما أن رل الناس ؟  المن رما اا 
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 ،نعه فهذا هو املنسر ال ما أنسره الشرف وم
 ، فهذا يأنظر فيه الناسأما ما أنسره 

 ، فالااجب مخهارلإن كان مشروعا  
وكانوا ينسرون ذلك فهنا أنسروا معروفا  فهنا ال جُيابون علـى ذلـك  النعاللو أنسر الناس الصالة يف :  مثل

 ،ح  يامئن الناس إليهم  احلقبل يُبنيَّ 
 ، بالرملجد مفروشة  باحلصباء أو وأقول هلم ذلك حني كانت املسا

عنــد الـــدخول يف  يهتمــونفــال ميســن الصــالة بالنعــال ملــا يف ذلــك مــن تلويثهــا وأكثــر النــاس ال  أمااا اآل 
 ،املسجد 

   بنعالهويم ن لإلنسا  أ  يحص ل السنة بأ  يصلي في بيهه 
 ، لشُّهرةافإنه يُنسر لئال يقع اإلنسان يف  وأما ما أن رل الناس مما ليم موروعاً 

 ، اجملالسوقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن لباس الشهرة ح  ال يُذكر املرء يف 
 :أل  ازنسا  الذي يخالف عا ا  الناس ساف تلاكه ألسنههم 

  بالذم  مما
   بالمدحومما 

 ،أنه يسون بالذم الغالب أن يسون بالذم  وال الب
ن وخاارة ملااى الناااس ببنطلااا  وبأرنيط ااه وكراف ه ااه ماااكا المحهاارمي العلاامفلااا قااام طالااب علاام ماان طلبااة 

 أو   ؟  شهرةيقالا  الناس ؟ 
  شهرة م  أنه في األصل مباح مكا لم ي ن توبهاً لل فار 

 ،تلوكه األلسن مالكا  فيشتهر اإلنسان به ويسون  للعا ةل نه مخالف 
 ي ا  طيباً ؟  قدولماكا نأه ي  عن لباس الوهرة م  أنه 

  وههر به ازنسا  ويأذكر في المضالم لئال يأ 
جتـد إنســان ال يبـايل بأحــد اشــتهر أو مل  مسااألة الوااهرةبــاال  هلـذا األمــر وهـو  جيعلـونوالنـاس يف الواقــع ال 

 ،  يشتهر
؟ اهنبل ماذا جاءه  بهألنك عرَّلت لنفسك ملاذا ؟ ألي شمء ؟ للسالم يف اجملالس فالن ماذا  اذا غلط

 ،جراَّ  مَّ لُ وهَ ؟ 
 اإلنسان يف غىن  عن أن يتسلم الناس به ، و 

 المن ر ؟  اامك  ما 
 ،ما أنسره الشرف ومل يقره 
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 :أما ما أن رل العرف فيأنظر فيه 
 ، إليهفال بد أن يـَُروََّض الناس عليه وأن يُفعل أمامهم ح  يامئنوا  الموروعة األمارم  كا  من 

 ،  الشهرةوعرفتم احلسمة يف النهم عن  فإنه من الشهرة اليت هُنم عنها وما لم ي ن كذلي
 ،هذه مخسة أشياء 

  أيضاً  غيرلنصر المظلام يضب على ازمام وعلى : السا س من مس ولياته 
 ، بالدرجة األولىولسن على اإلمام 

برفع الظلم عنه إن كان قد وقع ودفعه عنه إن كان ُمتوقعا   وذلكألنه هو الذي يستايع أن ينصر املظلوم 
ًَ مع إنسان يهدد بأن يس بأخـذ مالـه أو غـريه فيمنـع أو يسـون إنسـان فعـال  قـد اسـتو  علـى حـق   شخصا 
 ، فريفعهغريه 

 فعلى ازمام مس ولية نصر المظلام   
  وغيرل عليه أيضاً أ  ينصر المظلام 

 ، 1 (انصر أخاك ظاملا  أو مظلوما  : ) صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  النيبلقول 
 ،قد ال يتسىن له ذلك قد يسون الظامل أك  من الذي يريد أن يرفع الظلم  ماماإللسن غري 
 فيضب عليه أ  ينصر المظلام   ال يقدر لسن اإلمام ال أحد فوقه من البشر  وحينئذ  
 ؟  كليكيف 

 يدفع املتوقع ويرفع الواقع ، 
 ؟  وبماكا يرف  الظلم

َ إذا كان هذا الرجل قد  فيجـب عليـه أن يزيـل هـذا ،  لـه أرض اسـتو  عليهـا ظـامل على أرلـه مـثال   ا ْستُـْويل 
 ،  االستيالء

 ،إنسان ُسرق منه حاجة جيب على اإلمام أن يرد هذه احلاجة إ  صاحبها 
  بد من شروط   بد من ةباتها   ول ن 

 , 2 ( الدَّعى قوم دماء رجاٍل وأمواهلم بدعواهملو يُعاى الناس : ) لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 ، 3 منهو نصب اإلمام ال بد ، الباب يف ذكر اإلمامة ومتعلقاهتا  هذا

 وقد صرشح العلماء بأنه فرت كفاية واذا واضح   
 ،قمع السفر يعجل إذا ظهر :  (وقم  كفر : )  قاله

                                                

 ( . 2584) ومسلم (  2300) بخاري أخرجه ال -  1
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  واذا غير الذب كب الضحا  
  الضحا  يعني  فعه ومنعه  كبأل  

  أما اذا فقمعه بعد وقاعه 
 ، واذا أيضاً يضب أ  يأقم ، وهذا له جهاد وكفر  باطن  بالسالحكما نعلم كفر  صريح والسفر  
 ،باإلسالم لسن له أفسارا  رديئة  ينشرها يف األمة  متظاهرا  أن يسون هذا الرجل :  مثل

نَـُه مـن كفـره الـذي ينشـره يف األمـة وإ األمرفهذا أيضا  جيب على ويل  ن كـان أن يقمعه وال جيوز لـه أن مُيَس 
 ،باإلسالم  يتظاهر

 ،يعلم  الإذا مل يقم  ذا انتشر السفر واستشرى يف األمة من حيا  وكلي ألنه
م  ازساالم :  تقالاا أفاال كناهم   يادعا ملياه   مكا كاا  ااذا الرجال لاه ف اٌر ر يء : قد يقال قا ال 

ياه لم بماا شااء أو ف ار  رأيالمضال ل ل من عندل  فأفسحاايعطي الحرية يعطي كل منسا  حريهه 
 ؟وم  فقد كذبهم في  عااكم 

 ،أعاى كل إنساٍن حريته  قدنعم حنن نقول إن اإلسالم :  نقال
 ل ن ما اي الحرية الصحيحة ؟ 
 ،الشياان ومن قيود النفس األمارة بالسوء  قيوداحلرية الصحيحة التحرر من 

  بحر  وليمولهذا كل من خالف الورد فإنه رقيش 
  ن القيم رحمه اهلل في بيٍ  أرى أ  يأ هب بماء الذاب وملى اذا يوير اب

 ، والشياانأهنم حترروا من الرق الذي ُخلقوا له وابتلوا برق النفس  قال معنى البي  أنهوكلي 
 ،؟  واا الرق لمنيعجل أهنم حترروا من الرق الذي ُخلقوا له 

 ،ابتلوا برق النفس والشياان  ولسنهمهلل عز وجل 
مكا أعطيناااك حريهااي وقلاا  مااا  نحاان : أعطاااني حريهااي أقااال مااا شاائ  نقااال: ل واااذا الااذي يقااا 

  برق واا رق النفم والويطا   بألي شئ  من ال فر والفساق واألخالق الر يئة فإني قد 
 ، واجبا  ازمام من إنه:  باإلسالمعن قمع السفر ولو تظاهر اإلنسان  وعلى اذا نقال

مـا يُستـب يف الصـح  واجملـالت وكـل مـا  كـللـه نظـراء ينظـرون يف   جيب على اإلمام أن جيعل وعلى اذا
يف الستب والرسائل املؤلفة جيعـل أمنـاء علمـاء ال جيعـل  يُذكريُنشر يف اإلذاعات املسموعة واملرئية وكل ما 

إ  كذا فلهم احلق يف النظر بل يسونوا أمناء وعلماء بالشريعة ومينع كل  منتسبونعلمهم باالنتساب أهنم 
 ،يدعو إ  الفسوق واجملون والسفر جيب على اإلمام  ءٍ شم

ُيسـأل عنهـا اإلمـام بـني يـدي  بال ااي مسا ولية عظيماةعلـى ورق  ُتستـبجيب ليس حروفا   ومعنى قالنا
 ،اهلل عز وجل 
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 قم  ال فر بأنااعه وأش اله    مس وليةفعليه 
****************** 

         ماااال الفااايء والخاااراة وأخاااذ – 131
                  اةارف فاااااااااي منهااااااااااوالصااااااااا الاحااااااااااون                                                     

  
 ، واخلراجيعجل ويعتجل أيضا  بأخذ مال الفمء :  (والخراة  1 وأخذ مال الفيء: )  قاله: الثامن 

  واذا  ما ة بي  المال 
 ،املسلمني  الأمو هو عبارة عن اخلزانة اليت تودف فيها  وبي  المال

 ، السفارمال الفمء ، والفمء ما أفاء اهلل على املسلمني من أموال :  فمنها
 : 2 وكلي أ  المسلمين مكا غنماا غنيمة قأسم  ملى خمسة أقسام

   3 لل انمينأربعة أقسام 
   4 والقسم الخامم يأقسشم أيضاً خمسة أقسام

فأن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين  واعلموا أنما غنمتم من شيء} : ذكره اهلل بقوله 

 . ( 11األنفال )  {وابن السبيل 
 ، اذا خمسة أقسام من خأْمم هلل ورساله

  واذا اا الفيء 
 ،هذا جُيعل لبيت املال للمصاحل العامة  وعورين جلءاً من ال نيمة خمسةمك  الفيء جلء من 

  أوً  خمسة أقسام  ال نيمةنقس م 
 ،للغامنني  أربعة أخماسنأخذ منها و 

  : أيضاً نقسمه خمسة أقسام ممْ الخأ م   اذا مْ ويبقى معنا خأ 
 ،هلل ورسوله فهذا إ  بيت املال  ممْ خأ 

 ،القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل  لذي وأربعة أخماس
 :وكوو القربى 

 ،إهنم هم قرابة اإلمام :  قيل
 ، عليه وعلى آله وسلم هم قرابة النيب صلى اهلل:  وقيل

   1 الثاني: والصحيح 

                                                

 ،  331 – 329الرد على البسري ص  - 1
 ،(  303/  6) املغجل البن قدامة   - 2
 ،(  346/  2) املغجل البن قدامة   - 3
 ،(  392/  5) واحمللى البن حزم ( وما بعدها  90/  3) وأحسام القرآن للجصاص (  276/  3) آلثار للاحاوي شرح معا  ا - 4
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الذي مسعتم يسون مـال الفـمء بالنسـبة للغنيمـة جـزءا  مـن مخسـة وعشـرين جـزءا   الهقسيموبناءًا على اذا 
 ،اخلمس  مخس

يعجل غـزوا السفـار وغنمـوا  السفاراآلن غنم املسلمون الغنيمة غنموا أمواال  كثرية من  المهم على كل حال
 ة نقسمها كم ؟ غنيمة كثري 

 :يعني للمضاادين الذين جاادوا وباشروا القهال تأقسم بينهم  لل انمينخمسة أسهم أربعة أسهم 
 ، أسهم ةالةةللراجل وللفارس 

 ،هذا معروف  سهما وللراكب على بعري وحنوها 
  أقسام خمسة أسهم  خمسةمم الخامم نقسمه أيضاً خْ الأ 
 ،يسون فيئا  لبيت املال  ممْ خأ 
 ،واليتامى واملساكني وابن السبيل  القرىبتُقسم كاآليت لذي  بعة أخماسوأر 

 لضمي  ال نيمة كم ؟  فيءوعلى اذا فنسبة ال
 ،  اذا الفيءمن مخسة وعشرين ،  واحد  

 ،اخلَراج أيضا  
 ؟  الخراةأخذ مال الخراة فما اا : الثامن 

 :م الخراة اا أ  المسلمين مكا غنماا أرضاً وتعرفا  أ  ال نا 
   وأراضيمما عقارا  

  ومما منقال غنماا أرضاً فهحااا بالسيف وجلى أالها عنها ت ا  للمسلمين 
 ازمام بين قسمها على ما سبش كم ؟  يأخيشراذل 

 ،مخسة أسهم 
 ،واخلمس اخلامس يقسم مخسة أسهم 

 أن يقفها على املسلمني جيعلها وق  ويضرب عليها َخراجا  ،  وبين
 .كاألجرة ،   معينةراهم خراجا  يعجل د

  اذا يأسمى الخراة   كل مساحة معينة عليها شيٌء معين من الدراام 
 . ( 38المؤمنون )  {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين } : يعني الرتق  والخراة
 ، ذلك يُؤخذ من كل من تسون هذه األرض بيده سواء  انتقلت مبرياث أو ببيع أو بغري الخراةاذا 

  واذل الطريقة اخهاراا أمير الم منين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه المافش للصااب 

                                                                                                                                       

وأحسـام القـرآن البـن (  292،  97 – 96/  3) وأحسام القرآن للجصاص (  282 – 280/  3) شرح معا  اآلثار للاحاوي  - 1
 ، (  307/  6) واملغجل البن قدامة (  419،  412/  2) العريب 
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 خيبر قأسم  أو جأعل عليها خراة ؟ :  مثالً 
 ،قسمت 
.. ومل يسن يل مال  أنفس منه ، اهلل إ  أصبت أرلا  خبي   رسوليا : يف الصحيحني أن عمر قال  ولهذا

 . 1 إ  آخر احلديا
قـال  الغـامننيومصر والعراق اليت فُتحت يف عهد عمر رأى رلم اهلل عنه أال تُقسـم بـني  لشامالسن أرض 

مـن نفعهـا تسـون للغـامنني مث  أمخـاسإذا قسمناها أال تُقسم بني غامنني احنصر نفعها مبن بالغامنني أربعـة : 
 ، خريميوت فالن ويأتون ذريته الذين قد ال يسون فيهم 

ً  مستمرا  يؤخذ ممن هم ى أهنا تبقى بأيدي أأفر   ،  بيدههلها عامة ويُولع عليها خراجَا
األجـرة نظريهـا اخلـراج  هـذهاآلن لو كان يل بيت وأجرته واحدا  من الناس عشر سنوات كـل سـنة مبائـة   

 ، 
كــذا وكــذا مــن الــدراهم تبقــى   فعليــهمــن أخــذ مــن هــذه األرض مســاحة كــذا وكــذا :  الخااراة يقااال مااثالً 
 ،ل سنة ُيسلم الدراهم اليت ُجعلت عليه األرض بيده وك

  تذاب الدراام ؟  أين
 , لبيت املال 

ْعن يف ببي  المال ؟   من الم 
  ( وأخذ مال الفيء والخراة : ) ازمام   ولهذا قال 

  فهذا من مس وليا  ازمام 
 خراجية يأسهخرة منها ؟  أرتل ننا نسأل م اآل  ال ياجد 
 ،ن عليها اآلن ال ، تغريت البالد وم
 ،هذه األرالم على بيت املال شيئا  كثريا   وتدرلسن فيما سبق موجود 

 لسن اآلن إ  اهلل املشتسى ، 
 يعجل أخذ مال الفمء واخلراج وحنوه ،  ( :ونحال : )  قاله
 ،مثل وهم كلمة  واسعة كثرية  مبعىنهذه  (ونحال ) 

 إذا مات ميت وليس له وارث أين يذهب ماله ؟ :  مثالً 
َْعجل ُّ بذلك اإلمام ،  لبيت

 املال وامل
 ،صاحب أيضاَ تسون لبيت املال وهلم جراَّ  هلااألموال اجملهول صاحبها لائعة ومل يُعرف 

 ،أموال كثرية تدر على بيت املال 

                                                

 ( . 0633) ومسلم (  2586) أخرجه البخاري  -  1
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 يُعىن به اإلمام وجيب أن يصرفه يف مصاحل املسلمني ،  املالوبيت 
 منهاج ، يفيعجل بصرفه  (يعهني بال لو ) فة على الصرف معاو : (  والصرف في منهاة: )  قاله

   ؟  أويعني ويعهني أيضاً بالصرف في منهاة وما أةقل اذا األخذ سهل على ازمام 
 ،ليس له وارث هذا سهل مات سهل أن يأخذ اخلراج من األرالم ويأخذ مال من 

يصــرف املــال يف طريــٍق يف طريــق شــرعية أن  الصــرفيعــجل (  الصاارف فااي منهاااة) األخياار  الواااقل اان 
 ،شرعم 

يصاارف ماااال المساالمين فااي الطرياااش الصااحيح النااااف   أ اااذا ماان مسااا وليا  ازمااام يضااب علياااه 
  للمسلمين 

 ،مجَّاف للمال منَّاف يف بذله يف اخلري دفَّاف يف بذله يف الشر  دفَّاعا  ال يسن مجَّاعا  منَّاعا  
 ، 1 (بغري حق هلم النار يوم القيامة  أقواما  يتخوَّرون يف مال اهلل إن) ،  اذا حرام

  على ازمام من المس وليا  العظيمة  يضبفاآل  اسم  ما 
  بالمعروف والنهي عن المن ر  األمروأكبر مس ولية عليه فيما أرى من اذل األشياء 

 ، والشدةيف احلرب والس لم واألمن واخلوف والرخاء  أل  اذا واجبٌ 
 ،ينة ويف كل طريق وواسع يف كل قرية ويف كل مد وواجب

 ،عظيمة نسأل اهلل أن يعني األئمة على ما فيه اخلري  اإلمامإن مسؤوليات :  فلذلي نقال
 إن شاء اهلل فيما بعد ،  املؤل أما ما جيب علينا فسيذكره 

 ،أمر  ال بد منه  اإلمامةومل يذكره ألنه يف الواقع يريد أن يبني  أن 
 العبا ا  م  بإمام ؟  تصحٌط في العبا ا  بمعنى أنها   ل ن نسأل ال اذل ازمامة شر 

 ال إال عند الرافضة ، 
حــ  يــأيت اإلمــام املنتظــر هــذا اإلمــام الــذي ، مجاعــة  إطالقــا   نصــلمال ميســن أبــدا  أن :  الرافضااة يقالااا 
فرســا  ســرداٍب منـذ مئـات السـنني اختفــى يف سـرداب مـن زمـان وكــل صـباح يهيئـون  يفيـدَّعون أنـه اختفـى 

معـه رمـح وخبـز وعسـل ومـاء كـل صـباح جيلـس عنـد هـذا السـرداب ينتظـر خـروج اإلمـام فـإذا  راكـبعليـه 
بعـد أن ملئـت  عـدال  أفار باخلبز واملاء والعسل مث أخذ الرمح وركـب الفـرس وسـار يف األرض ميلؤهـا  خرج

إال إذا جاء هـذا اإلمـام املنتظـر وال مجعة  مجاعة  جورا  ُيسمى اإلمام املنتظر يقولون ال ميسن أبدا  أن نصلم 
، 

                                                

 ،(  2951) أخرجه البخاري  - 1
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ال ميسـن :  أسام و ياة الفقياه غيشار ااذا الارأي وقاال الاذي 1 ل ن في خني أنه بعد أ  جااء تعايمهم
ن يصـلوا مـع أاملنتظر ؟ ال نصلم مجعة وال مجاعة إ  أن يأيت وصار يـأمرهم  اإلمامهذا اإلمام املنتظر أين 

 ل إ  حق واهلل املستعان ،أيضا  وهذا طيب حتوُّ  واجلمعاتاجلماعات 
******************  

          ماد  اوازجااااا باااااالنص ونصااااابه – 131
ااااااااااااف   رلاوقهااااااااااا                                                                             داداخااااااااااااالعااااااااااان  لْ احأ

  
 ،مصاحل األمة كما ينبغم  ( :به بالنص وازجماد صون: )  قاله
العبادة والزهد ومـا أشـبه ذلـك لسـن جـ ا  ملنزلتـه وقربـه جعلـه محضـر جمـالس الشـورى  عليهلذي يغلب ألن ا
 جعلهم عمر رلم اهلل عنه خيتارون ما فيه اخلري ،  الذين

 مك  األمر األول ما اا ؟ 
 ، 2 مكا نصش عليه خليفٌة من قبله بالنص

  ة أل  بيعهه ي ني عنها بيعة األول بيع ملىفإنه ي ا  خليفة و  تضات مناتعهه و  يحهاة 
 ،األول  بتصرفمعناها التزام الناس  مك أ  بيعة األول

فالن فإنه يسون هو  بعديإن اإلمام من بعدي أو اخلليفة من : وقال  ومكا تصرف األول اذا الهصرف
 ،هذا واحد  ،اخلليفة بدون أن يسون هناك مبايعة 

 ،حلل والعقد على بيعته يعجل إمجاف أهل ا : ازجماد: الثاني 
  وضااعهم عماار علااى مبايعااة عثمااا  باان عفااا  رضااي اهلل  الااذينكمااا أجماا  أصااحاب الوااارى السااهة 

  عنه 
 ، 3 شخص ونصبوه إماما  صار إماما   على فإكا أجم  أال الحل والعقد

 ، 4 شخٍص معني علىأال يسون اخلليفة األول قد نصَّ  ل ن اذا بورط
 ،معني فال كالم على شخٍص فإ  كا  نصش 

جيتمـع أهـل احلـل والعقـد فـإذا أمجعـوا علـى أن فالنـا  هـو اخلليفـة  فإنـهل ن لا ما  ولم يانصش علاى أحاد 
 ،صار اخلليفة 

 أ  يبايعه كل فرٍ  من األمة ؟  يأوهرطوال 
 ،ال يشرتط وهذا شمء  غري ممسن  : الضااب

                                                

 ،( والية الفقيه ) وهو اخلميجل أسس والية الفقيه يف كتابه  - 1
 ،(  6 – 5/  9) املغجل البن قدامة   - 2
) واملوسـوعة الفقهيـة (  62/  6) يـل األوطـار للشـوكا  ون(  6 – 5/  9) واملغجل البن قدامـة  6األحسام السلاانية للماوردي ص   - 3
6  /220 – 222  ( )7  /006 – 007  ( )9  /281  )، 
 ، 02 – 00األحسام السلاانية للماوردي ص   - 4
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 عجـوزمـا أرسـل إ  كـل مراهـق وإ  كـل  العقادأبا ب ر ٍ رضي اهلل عنه م  أال الحال و  يأباي ولهذا لم 
من البالد بل وال  غريهاوإ  كل شاب وإ  كل رجل أن يبايعه ال أرسل إ  مسة وال إ  الاائ  وال إ  

 ،إ  أهل املدينة
 اكهفى بمبايعة من ؟ 
 ،أهل احلل والعقد 

 ،أن من قال من السفهاء األغرار أنا مل أبايع  نعرفولهذا 
 اشهرط أ  تباي  ؟ قال أنه ذي نقال من ال
  ليس  ل ل واحٍد من الناس المبايعة ألال الحل والعقد  المبايعة
صار إماما  ووجب على اجلميع التزام أحسام اإلمام يف هذا الرجـل الـذي أمجـع  عليه بايعااو  أجمعاافإكا 
 ،احلل والعقد هذه واحدة  أهلعليه 

 مثل من ؟ 
 مثل عثمان ، 

 الوارى الذين نصبهم عمر رضي اهلل عنه    أالعنه باي  بإجماد عثما  رضي اهلل 
وجاب علاى النااس أ  ياديناا لاه حهاى ولاا  علـى احلسـم  واسـتو يعـجل لـو خـرج رجـل  :القهار : الثالث 

 ، 1 اسهالى على السلطة ألنه  كا  قهراً بال رضًى منهم 
كثـري  شر  كثري حصل  ذا شر   بذلكأنه لو نوزف هذا الذي وصل إ  ُسدَّة احلسم حلصل :  ووجه كلي

، 
بالقهر والغلبـة وصـار خليفـة  يُنـادى باسـم اخلليفـة  استو يف دولة بجل أمية فإن منهم من  واذا كما جرى
 ألمر اهلل عز وجل ،  امتثاال  ويُدان له بالااعة 

 هل بقم شمء  رابع ؟ 
 يقولون ال ، 

 :ةة بها ازمام مماماً ةال ي ا اذل اي الطرق الهي 
  النص  - 1
  وازجماد  - 8
  والقهر  - 3

  من اذل الطرق الثالع  بااحدٍ ومكا قلنا م  الخالفة تثب  
    1 أبداً  منهافيعني أنه   يضات الخروة على من كا  مماماً بااحٍد 

                                                

 ،(  6 – 5/  9) املغجل البن قدامة   - 1
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 يعجل ال ختادف ، وال ختن ،  ( :عن الخداد  لْ حأ ف  : )  قاله
 ،  فازمامة ةابهةلارق من هذه ا بواحدةٍ  مكا ةبه  ازمامة

****************** 
         والحرياااااةالم اازسااااا وشااااارطه – 132

ريااااااااااااااال  ماااااااااااااٌ  امااااااااااااااس ةٌ ادالااااااااااااااع                                                                                  ةادش
  

 ، 2 ازسالملى املسلمني الذي يسون خليفة  ع ازمام شرطأي   ( :وشرطه مسالم وحرية : )  قاله
 ، بل   بد أ  ي ا  مسلماً ، يتو  على املسلمني غري مسلم أبدا   أنال ميسن  واذا   بد منه
بالقهر وعندهم فيه من اهلل برهان أنه كـافر بـأن كـان يعلـن أنـه يهـودي أو نصـرا   كافر  فلو استو  عليهم  

 ،أن ينابذوه  فإن واليته عليهم ال تنفذ وال تصح وعليهم،  مثال  
  ُ   واا القدرة على متالهه  مهمول ن   بد من شرٍط
حـ  يفـتح اهلل هلـم بابـا  ألن منابـذة  فليصـ وا بإراقة الدماء وحلال الفاضىم  فإ  كا    تم ن متالهه 

أن منها الناس إال الشر والفساد والتنازف وكـون كـل طائفـة تريـد  يستفيداحلاكم بدون القدرة على إزالته ال 
 أهوائها ،  حسبتسون السلاة 
 ، 3 يأوهرط أ  ي ا  حر ايعجل  الحرية:  الورط الثاني
  له  و يةأما الرقيش فال 

 ،فسي  يسون مالسا   مملاكقاصر والرقيق  أل  الرقيش
 مال اً خليفة ماكا ي ا  ماقفه م  سيدل ؟  كا يعني لا فأرت أ  العبد  

 ،مبنزلة البعري يُباف وُيشرتى ويُؤجَّر  مملوكا  هو  ال شمء ألن سيده مالك  له وإذا كان
 ؟ كيف ي ا  اذا مماما ًُ للمسلمين 

 ،من احلرية  بدفال 
   بد من كمال الحرية أو يصح أ  ي ا  المبعض مماماً ؟ 

 ،احلرية  كمالال بد من  
 ،ألن هذا اجلزء الرقيق منه مينعه من كمال التصرف 

 ، 4 أ  ي ا  عد ً أي ، العدالة هم العدل ( :  عدالة: )  قاله: الورط الثالث 

                                                                                                                                       

 ،(  213،  006،  00،  8 – 7/  03( )  284/  6( )  275/  3( )  087/  2) فتح الباري البن حجر   - 1
/  0) والفواكـه الـدوا  للنفـراوي (  549 – 548/  0) هذا هو الشرط األول من شروط اإلمامة السـ ى انظـر حاشـية ابـن عابـدين  - 2

 ، (  209 – 208/  6) املوسوعة الفقهية (  419/  7) وهناية احملتاج للرملم (  016
 ، ( 209 – 208/  6) املوسوعة الفقهية   - 3
وقواعــد (  426 – 425/  8) واحمللــى البــن حــزم  6واألحســام الســلاانية للمــاوردي ص (  04/  2) أحســام القــرآن للجصــاص   - 4

 67،  35 – 34/  4) والفـروق للقـرايف (  89،  45 – 44/  2( )  017،  87 – 85،  79/  0) األحسام للعز بن عبدالسالم 
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 ، االستقامة:  والعدالة في الل ة
 ، 1( االستقامة يف الدين واملروءة ) هم :  وفي الورد

للسبائر ذا مروءة من السرم والشجاعة واحلزم واليقظـة ومـا أشـبه ذلـك  جمتنبا  يعجل أن يسون مؤديا  للفرائض 
، 

  ه فإنه   يضات أ  يأالشى مسهقيماً في  ين ي نفإكا لم 
  شرٌط لالبهداء  العدالةواذا الورط شرٌط لالبهداء أعني 

 ،مبعىن أننا ال نوليه وهو غري عدٍل إذا كان األمر باختيارنا
  من ملي وصار خليفة فإ  العدالة ليس  شرطاً فيه  أما 

خالعـة بعضــهم واحنــراف الفســق والفجــور مـع فســقهم وفجــورهم و  ذوياملســلمون للخلفـاء  ولهاذا أكعاان
 ،ال يصل إ  السفر أذعن املسلمون وأئمة املسلمني للوالة  احنراف  بعضهم يف الدين إال أنه 

  لالبهداء  شرطٌ مك  فالعدالة انا 
  ،دينه ومستقيما  يف مروءته  يفيعجل عندما نريد أن ننص ب إماما  فال بد أن يسون عدال  أي مستقيما  

 ، 2 يأوهرط أ  ي ا  سميعاً يعجل :  (سمٌ  : )  قاله: الورط الراب  
    يصح أ  ي ا  مماماً  فإنهفإ  كا  أصم   يسم  أبداً 
  واذا أيضاً شرٌط في ا بهداء 

  فإ  و يهه باقية  هأ مش ص  أ  له حا ع ف   حدعفلا أنه صار مماماً ةم 
 ،ال بد أن يسون مسيعا   ل ن حينما نريد أ  ننصبه

 ،ال ميسن أن يتم به احلسم يعجل ألن األصم  وكلي
 ،كما ينبغم   تاماًّ وإن   يف بعض األمور لسن ال يسون 

 ،مسيعا   يسونوإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه ال يسفم ال بد أن  حهى
 وال الورط قاة السم  أو مطلش السم  ؟ 

 ،مالق السمع وإن مل يسن قويا  
 ، التصويت البالغ أن يسمع ولو كان مساعه بعد المهم

 به التصرف يف اإلمامة ،  يتمغري السميع ال  العلة أل 
                                                                                                                                       

 – 6/  6) واملوسـوعة الفقهيـة  24والسياسـة الشـرعية ص (  364/  0) واالستقامة (  026 / 025/  3) والفتاوى الس ى (  68 –
7  )، 
/  2) وكشــ  األســـرار لعبــد العزيـــز البخـــاري (  200) معــامل القربـــة للقرشـــم (  77/  2) اإلحســام يف أصـــول األحســام لآلمـــدي   - 1

 ،(  02 – 00/  2) يح للتفتازا  وشرح التلويح على التول(  2/  7) واملوسوعة الفقهية (  393
 ، (  309/  26) واملوسوعة الفقهية (  264/  6) وماالب أويل النهى للرحيبا   7 – 6األحسام السلاانية للماوردي ص   - 2
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 ومعرفاةٍ يعناي كا فطناة ، ذا درايـة  أ  ي اا  كا  راياةيعـجل :  (ما  الدرياة : )  قالاه :الورط الخاامم 
   1 بالسياسة ومعرفٍة باألحاال

 ،ال تنسرها الشريعة ، واملصاحل  املصاحليدير احلسم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه  حهى
 ضد كي الدرية من ؟ 
 نريد أن ننصبه إماما  للمسلمني وهو مغفل غيب يأتيه الصيب فيلعب بعقله ،  إنساناملغفل الغيب إن جئنا 

 ؟ يهالى على المسلمين  اذاكيف 
 هذا مما تتالبه اإلمامة ، وغريال بد أن يسون دراية أي علم بأحوال الناس ومبخادعة الناس 

******************  
         عالماااً قااريع ماان ي ااا   وأ  – 133

                   ماً ااكاااااااااااااااااوح رةٍ اباااااااااااااااااخكا  فاً ام لاااااااااااااااا                                                           
  

 ،أن يسون اخلليفة من قريش  : 2 (وأ  ي ا  من قريع : )  قاله
   ا بهداءواذا أيضاً شرٌط في 

 :ي قد اخهلف العلماء في اشهراطه وم  كل
 ، 3 قريش يسونال بد أن :  فمنهم من قال وام الضمهار

 ،فإنه ال جيوز أن يسون إماما   فإ  كا  من غير قريع وم  كا  عربياً 
    يضات أ  ننصبه مماماً جيوز أي  الومعىن 

 ، من قريع أنه ال بد أن يسون علىما يدل يف بعض األحاديا  ور أنه قد :  ووجه كلي
 باإلمامة كما جعلهم اهلل أحق بالرسالة ،  أحقأفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة فسانوا  وأل  قريواً 

 ،يعجل ذا علم :  4 (عالماً : )  قاله: الورط الساب  
 تهطلبه الخالفة ؟  وما الخالفةوال المرا  العلم بالورد أو العلم بأحاال 

 ،املا  بالشرف الثا  يعجل ال ُيشرتط أن يسون ع
   1 ل نه ليم بورط  بالورد فال شي أنه أكمل  عالماً م  كا  

                                                

 ،(  091/  6) واملوسوعة الفقهية (  425/  8) واحمللى البن حزم  7 – 6األحسام السلاانية للماوردي ص   - 1
 و الشرط السادس من شروط اإلمامة الس ى ،هذا ه - 2
/  8) وطــرح التثريــب للعراقــم (  420 – 421/  8( )  65/  0) واحمللــى البــن حــزم  7 – 6األحســام الســلاانية للمــاوردي ص   - 3

(  357/  0 )وجممع األهنـر لـدامادا أفنـدي (  059/  6) وكشاف القناف للبهويت (  301/  01) واإلنصاف للمرداوي (  81 –  77
/  4) وحاشــية البجريمــم علــى اخلايــب (  021 – 009/  5) وحاشــية اجلمــل (  047،  000/  4) وغمــز عيــون البصــائر للحمــوي 

وحاشـية الصـاوي علـى الشـرح (  031/  4) وحاشية الدسـوقم علـى الشـرح السبـري (  214/  4) وحاشية البجريمم على املنهج (  235
/  8) ومــنح اجلليــل (  548/  0) وحاشــية ابــن عابــدين (  264/  6) وماالــب أويل النهــى للرحيبــا  (  427 – 424/  4) الصــغري 
 (  209/  6) واملوسوعة الفقهية (  264 – 263

 ،(  000/  4) غمز عيون البصائر للحموي   - 4
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   منهأما العلم بما تهطلبه ازمامة فال بد 
عنـه أو  ُيسـتغىنكي  يتصرف وهو ال يعلم هـل هـذا مناسـب أو غـري مناسـب وهـل هـذا ال بـد منـه أو   مك

 ما أشبه ذلك ، 
 ، يعجل بالغا  عاقال  :  2 (م لفاً : )  قاله

 لماكا ؟   خليفًة على المسلمين  سناا فال يضات أ  نضعل صبياش له عور 
 ،ألن من دون البلوغ ُمو ًّ عليه 

 إمامــةأن يتـو   فإناه   يصااححـ  لــو فُـرض أنــه مراهـق وأنـه ذكــم  والياااً علاى المساالمين ي اا ف ياف 
 ، لنقصهاملسلمني 

املسـلمني كـل يضـر م ببليـة ويـأمرهم  علـىنـا  خليفـة  أن جنعل رجـال  جمنو  وم  كا  مضناناً فمن باب أولى
 ب اامَّة ال بد أن يسون بالغا  عاقال  ، 

 ،اخل ة هم العلم ببواطن األمور  : 3 (كا خبرة : )  قاله:  الهاس 
 : ومنهايعجل ذا خ ة يف أساليب احلسم  (عالماً )  سبشواي أخص من قاله فيما 

  من السالح وغير كلي  ها بالضأ  ي ا  كا خبرة فيما يهعلش 
 واذل الوروط كما قل أ ل م شروٌط في ماكا ؟ 

 ، ازسالم فإنه شرٌط في ا بهداء والدوام  م  في ا بهداء
 قد يقال القا ل ما معنى الحاكم ؟هذا الشرط  : 4 (وحاكماً : )  قاله
 ،ح  محسم ثاما   شخصية قاةله  يعني 

 ،ذلك من الشروط  وغريوخ ة وعدالة ومن قريش من الناس من يسون عنده علم  أل 
 منه ؟  الفا دةل نه ليم بحاكم يألعب به في الح م في ا  حاكماً بال ح م ما 

 ،أي ذا شخصيٍة يستايع  ا تنفيذ حسمه    بد أ  ي ا  حاكماً 
 اآل  كم صار  ؟  الوروطاذل 

  عورة شروط 
 يألحش به العقل    وأيضاً الم واحٌد منها شرٌط لالبهداء وا سهمرار واا ازس

 ، غيرل مقامةيضب علله و لو أنه ُجّن ال بد من عزله  العقل   بد منه
                                                                                                                                       

 ،(  074/  4) نهاج وحاشيتان قليويب وعمرية على شرح احمللم على امل(  059/  6) كشاف القناف للبهويت    - 1
 5) ومغـجل احملتـاج للشـربيجل اخلايـب (  018/  4) هذا هو الشرط الثامن من شروط اإلمامة الس ى  أسىن املاالب لزكريا األنصاري  - 2
 ، (  097 – 096/  8) واملوسوعة  الفقهية (  307/  3) والفتاوى اهلندية (  419/  7) وهناية احملتاج للرملم (  407 – 401/ 

 ، 24السياسة الشرعية يف إصالح الراعم والرعية ص   -   3
 ،(  047/  4) هذا هو الشرط العاشر من شروط اإلمامة الس ى انظر غمز عيون البصائر للحموي  -   4
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 ، و يههفإنه   تلول  ل نه يسهطي  تدبير الح م ل ن مكا فسش بعد العدالة أو ضعف
 هذه عشرة شروط ، 

****************** 
           فيمااا أمااار  أماارلمطيعاااً  ف اان – 132

                ذراحهاااااااايأ فٍر امن اااااااان با ااااااااالااااااام ي ماااااااا                                                        
  

 يعجل أيها اإلنسان ،  ( :ف ن : )  قاله
 أمر من ؟ أمر اإلمام ، :  (مطيعاً أمرل : )  قاله
املوصول يفيد العموم  اسمو اسم موصول (  ما) يعجل يف كل ما أمر اإلمام به ألن :  (فيما أمر : )  قاله

 أي يف مجيع ما يأمر به ، 
 ،فإن أمر مبنسر فال طاعة له :  (ما لم ي ن بمن ر : )  قاله

معلامة مسهفيضة موهارة اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  كتابمن   والنصاش في اذا
  

 ،أنه لو ُعصم اإلمام لصار الناس فولى :  كليوتعليل 
 ،  ما مل يسن مبنسر: من طاعة ويل األمر لسن أقول  بدفال ، يف إماٍم ال يُؤ ُّ به  دةمك   فا 

 :والمن ر ناعا  
  مما فعل محرم  - 1
  واجب  تركومما  - 8

 ؟  فماكا نقالفلو أمر برتك الواجب وقال ال تصلوا مع اجلماعة 
 ،ونصلم مع اجلماعة  طاعةال مسعا  وال 

ال محرمــون شــرب اخلمــر افــتح هلــم  والنصــارىيــا فــالن يف البلــد نصــارى كثــريون بــأن قــال  ولااا أماار بمن اار
هـل يايعـه  يشـربوااخلمر ح  يشربوا كما أنك تشرب البيبسم والساكوال وأما أشـبهها فـدعهم  من معمال  
 ؟ 

    يطيعه حهى ولا أمر 
 ،ألن هذا معصية هلل عز وجل 

،  ( 12المائدة )  {أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم يا أيها الذين آمنوا } :  تعا وقد قال اهلل 
 ،( وأطيعوا أويل األمر : )  لم يقلالفعل  يعدومل 

فااإكا أمااروا بالمعصااية فااال ساام  و   اهلل ورساااله لطاعااةفاادل كلااي علااى أ  طاعااة و ة األمااار تابعااة 
 ، طاعة

 حبسناك فماكا يقال ؟ مثل أ  يقال احلش لحيهي وم   المعصيةم  أكرااا على 
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  تأباح المعصية لإلكرال 
  اهلل أباح ال فر لإلكرال  أل 

 ، املعصيةأن يسون القلب مامئنا  باإلميان هذا أيضا   ل ن بورط
 ، هللبأن هذا معصية  بورط أ  ي ا  قلبي مطمئناً إذا أمرك  ا وأكرهك عليها فافعل 

اإلكـراه يفعـل مـا  عنـدا ني سـبحانه وتعـا  أن اإلنسـان مـا فعلـت وهـذا مـن ر ـة أرحـم الـر  ولا  ازكرال
 ،أكره عليه 

 لإلكرال ؟ يفعلهوال مكا أكرل على الفعل يفعله  فعاً لإلكرال أو 
 ، لإلكراهال بد أن ينوي أنه يفعله دفعا  لإلكراه ال :  قال بعض العلماء
 ،ا  لإلكراه عأنه ليس بشرط أنه يفعله دف:  ول ن الصحيح

  بازيما  وبح م اهلل عل وجل  مطمئناً أ  ي ا  قلبه بل الورط 
 ،   يهسنى م  لطالب علٍم يعرفلسل أحد  يتسىنال  ألنه كانه بذلي يريد بذلي  ف  ازكرال

 ،وشدته منسيا  له عن هذه اإلرادة  هلولهقد يسون املقام  ةم م  طالب العلم
 أنه يفعله لماكا ؟ : فالصااب 
 ،   لدف  ازكراله ل اختيارا  ال  لإلكرال
يريـد  لإلكارالإكراه هذا الرجل ال يريد الفعل يفعله  يدفعيفعله لدفع اإلكراه يعجل ال يريد به إال أن  الفرق

 ،ال اختيارا  للفعل  مسره ل نهالفعل ، يريد الفعل 
 ، اإلكراهما نوى الفعل أصال  إمنا هو مدافع فقط يدافع :  فاألول
 ،من اإلكراه وقلبه مامئن  نوى الفعل لسن:  والثاني

 ،مع االطمئنان إليه  الفعليفعل :  اناك مرتبة ةالثة
 ، بدون إكراه  فهذا له ح م الفاعل

 ؟مسألة فرضية و  يم ن تاجد  اذلقد يقال قا ل منه : الثالث 
هـو  أمـر  ـا لسـن جيعـل اإلكـراه سـببا  مبيحـا   الـيتلسن نقول قد توجـد نقـول الرجـل هـذا قـد يسـره املعصـية 

 ،فيجعل اإلكراه سببا  الستباحتها  يفعلهايريد املعصية لسنه قبل اإلكراه ال 
ويريــد لسـن مــا دام مل مُحــرك فهــو جمتنــب لــه فــإذا جــاءه  بــاهلللـو فرلــنا أن رجــال  محــب الزنــا والعيــاذ :  مااثالً 

 ،هذا أمر  يقع نفسها أو من غريها فَـَعَلُه حباًّ له وتعلل بأنه مسره و  املرأةأحد يسرهه سواء  من 
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ولــو  عليــهلــو أكــره علــى الزنــا فزنــا فإنــه جتــب إقامــة احلــد  الرجاالإن :  الفقهاااء رحمهاام اهلل قااالولااذلي 
 ،  1 مل جتب إقامة احلد عليها المرأةأكرهت 

الحد عليه ومكا أكرا  المرأة فلن    يقاام الحاد عليهاا لمااكا  أقيممكا أكرل الرجل على اللنا فلنا 
 ؟ 

 جــاهزال ميســن أن جيــامع إال إذا انتشــر ذكــره وال انتشــار إال بــإرادة فســان هــذا الرجــل  الرجــل ألن:  قااالاا
 ،هذا مرادي ففعل  قاللسن خيشى من اللوم يعجل يريد الزنا ويريد الوطء لسنه خيشى من اللوم فلما أكره 

ه للشـمء أو لإلكـراه مـع مع كراهت لإلكراهاملسره إما أن يفعل ما أكره عليه لدفع اإلكراه أو  على كل حال
 له هوى ،  لسنهحمبته للشمء ويسون هذا اإلكراه سبب لعي  

                                                

أويل وماالــب (  75/  6) والفـروف البــن مفلــح (  083 – 082/  01) اإلنصــاف للمــرداوي (  57/  9) املغــجل البــن قدامـة   -  1
 (  088 – 087/  6) النهى للرحيبا  
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 األسئلة
 ؟ ( غري والح : )  الس ال
تعـرف    الهل أنت تعرف كتب الفقه ؟ أنا أسألك ؟ إن كنت ال تعرفهـا فسيـ  تسـأل عمـا :  الضااب

مسـتنتجة  العلمـاءمسـائل يستبهـا  ،؟ وإن كنت تعرفها فستب الفقـه عبـارة عـن مسـائل مبينـة علـى دالئـل 
يف أمـٍر غيـيب لـيس  يسـألمن كتاب اهلل وسنة رسوله وأقوال الصحابة لسن ليست هم أسـئلة يـأيت الواحـد 

فيمـا يتعلـق بـاهلل واليـوم اآلخـر ومـا  الغيبيـةفيه اجتهاد وأنا قلت لسم األمور الغيبية ألـيس كـذلك ؟ األمـور 
 ،  ليم له حد في األمار ا جهها ية الذانل ، أشبه ذلك أما األمور االجتهادية فاسأ

 يعجل نقيد ذلك باألمور الغيبية ؟ :  السا ل
 ذكرناها وقيدناها مرارا  وتسرارا  ، :  الضااب
محسـن أيضـا   فهـلمن املعلوم أنه محسن خماطبة الناس بالتوحيـد والصـالة وأمـور الـدين الوالـحة :  الس ال

أنـه يـرتك األمـر واجملـال إذا  أمألمر من حقوق ويل األمر ومـا ينبغـم لـه خماطبة من كان معهم يف مثل هذا ا
 أتى ؟ 
يضب عليه في  بمالا منسا  يه لم ال ، هذه ال بد هلا من شروط ألن كثريا  من الناس اآلن :  الضااب

  ولي األمر مما اا حش  له وحش  عليه ا تفه ْم 
 .كل ناعش   م أل  الناس بعضهم غاغا ي 

 .ا تفه ْم   م  ولي األمر يللمه كذا ويللم الرعية كذا وكذا  : فلا قال
  منحات واذا محابي واذا مداان وما أشبه كلي   اذا: وقالاا 

وهـذا فيـه نـوف مـن الفتنـة لسـن علـى اإلنسـان يف مناسـبة كمـا  باهلـدىاليوم القـول بـاهلوى أكثـر مـن القـول 
فأنـت إذا تسلمــت اجعـل كالمــك   ضارب أوجاا  مكا ت لام أساام  ومكا:  عنااهقيال عان عماار رضاي اهلل 

 رصينا  ،  يسون
 أو باملناسبة ؟  ابتداء  يتسلم :  الس ال
شـبه ذلــك أالسـالم ومــا  وكثــرال يف املناســبة لـئال تـُــتَّهم لسـن إذن مــن املناسـبة إذا َكثـُــَر اخلـوض :  الضاااب

 فمن املناسبة أن تتسلم ، 
 عدة أقوال ؟  علىدا  يف مسألة اختل  فيها الصحابة هل جيوز للعامل أن محدث قوال  جدي:  الس ال
 مثل ماذا ؟ :  الضااب
 ما محضر  اآلن ؟ :  الس ال
كـان خارجـا  فـال ،   إذاإن هذا القول الذي مُحدثـه إن كـان داخـال  يف األقـوال فـال بـأس : نقول :  الضااب

 ،داخال  يف األقوال 
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ــل يف  مينفــأحــدمها  افاارت مااثاًل اخهلااف الصااحابة فااي مسااألة ــل ، فصَّ والثــا  يثبــت فجــاء إنســان وفصَّ
 ،املسألة 
 :القال باجاب الاتر : مثاًل 
 ، 1 إن الوتر واجب:  العلماء بعضقال 

 ، 2 ليس بواجب:  وقال بعضهم
 ، 3 الليل يعجل صالة  من الليل جيب عليه الوتر منمن كان له ورد  :  وفصشل قام وقالاا

 ،ومن مل يسن فال جيب عليه الوتر ،  4 ( وترا  من الليل اجعلوا آخر صالتسم : )  لقاله
  قاٍل ةالث  محداعمكا اخهلفاا على قالين فإنه   يضات : فمثاًل 

 م  مكا كا  القال الثالث   يخرة عن القالين   
 هذا ؟ مثلما هم احلسمة لنا وحنن لسنا أئمة وال مسؤولني أن ندرس  : لو قال قائل:  الس ال
 سأسألك هل الرجال محيضون ؟ :  الضااب
 ال ،:  الس ال
 ال محيضون ، إذن ما الفائدة أن ندرس احليض ؟ :  الضااب
 ألهنم يالبسون من محيض ، :  الس ال
 ما خيال  ما تزوجوا ؟ :  الضااب
 أمهاهتم وأخواهتم ، :  الس ال
 ما هلم دخل فيهم ؟ :  الضااب
 ال هلم دخل فيهم ، :  الس ال
 أبدا  ، ال :  الضااب
 هذه والحة ، :  الس ال
وأعـرف حقـه  أناصـحهح  هذه أيضا  والحة إذا عرفت أن اإلمام عليه هذا احلق ومل يقم بـه :  الضااب

 اإلنسان مبا جيب عليه ،  يقوموهلذا الواقع أن علينا أن نعرف ما على اإلمام وما على الرعية ح  
 ؟ ( السؤال غري والح : )  الس ال

                                                

 ،(  097/  2) واملصن  البن أيب شيبة (  051/  0) وهو قول أبو حنيفة وأ د  املبسوط للسرخسم  - 1
) واإلنصـاف للمــرداوي (  86/  0) كتـاب األم للشــافعم (  384/  2) وهـو قـول مالــك والشـافعم وأ ــد  التـاج واإلكليـل للمــواق  - 2
 (  096 – 095/  2) واملصن  البن أيب شيبة (  076/  2
 ،(  615/  0) وأحسام القرآن للجصاص (  400 – 401/  8( )  098 – 097/  2) املصن  البن أيب شيبة   - 3
 ،(  750) ومسلم (  953) أخرجه البخاري  - 4
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لباســه يف  علـىي شــمء كـل مـا يشــتهر بـه لسـن لــو كـان اإلنسـان مــن غـري هـذا البلــد وبقـم بـأ:  الضاااب
 من البلد الفال  ، الرجلبلده ، هل يسون هذا شهرة ؟ ال بل قد يسون يف هذا ميزة نعرف أن هذا 

 الرعيــة( غــري والـحة  كلمـة) إذا اإلمـام لــيَّع األمـر بــاملعروف والنهـم عــن املنسـر فهـل يســون :  السا ال
  ذا األمر  ذا األمر ؟ 

 ،  ذلكنعم ال بد أن يقوموا به لسن ليس هلم حق التغيري ألهنم ال يستايعون :  الضااب
 هل ميسن أن يأيت زمان خيلو من إمام يقوم مبسؤولياته ؟ :  الس ال
خلـت األمـة  الصـحابةأمـا اإلمامـة العامـة فـيمسن وهـذا حصـل مـن زمـن الصـحابة ، مـن زمـن :  الضاااب

 ،سالمية من إمام عام اإل
 ،ومجاعة آخرون يف العراق يعجل من زمان هذا  الشامابن الزبري يف مسة وبنو أمية يف : فمثال  

ما بقي للناس طاعة والة األمور الذين يف كل ُصْقٍع من األرض  جتبإنه ال تثبت اإلمامة وال  :ولا قلنا 
  اآل  أ مة 
  العظمى واجبة بقدر ازم ا   فازمامة

 كثرية فسل من تو  على جهة فهو إمامهم ،   بأزمانٍ سن إذا مل ميسن كوقتنا احلالر وما قبله ل
 بالنسبة حلد القذف إذا عفا عنه صاحبه فهل يسقط ؟ :  الس ال
 : فيها خالفهذه املسألة :  الضااب

 ، 1 حق  هلل أنهإ  :  فذاب جماعٌة من العلماء ومنهم الظاارية
 ،يُقام عليه حدُّ القذف سواء  طالب املقذوف أم مل ياالب إن القاذف :  وقالاا
 حمــالًّ إذا كــان املقــذوف ال يبـايل بنفســه فــنحن نبــايل بـه ألنــه مســلم وال نريـد أن يســون املســلمون :  وقاالاا
 ،للقذف 

} : كقوله   ، ( 1النور )  {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } :  واآلية عامة

 . ( 8النور )  {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
 ، 2 إنه حق  للمقذوف:  يقالوبعضهم 

 ،أنه ليس مبحصن  نفسهوال يُقام إال بالبه الحتمال أن يسون املقذوف قد عرف من 
 ،أن يسون املقذوف حمصنا   أل  من شرط مقامة الحد على القاكف

 ،ن نفسه أنه غري حمصن أنه والعياذ باهلل يز  ليس عفيفا  عرف م المقذوف ي ا وقد 
 مقامة الحد على القاكف جنايًة وخلماً   ت ا وحينئٍذ 

                                                

(  257 – 253/  02) احمللـى البـن حـزم (  380/  3) وهو قول أبو حنيفة الشـافعم وابـن حـزم  أسـىن املاالـب لزكريـا األنصـاري  - 1
، 
 ،(  210 – 211/  01) واإلنصاف للمرداوي (  504 – 503/  4) وهو قول مالك وأ د  املدونة لسحنون  - 2
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 ؟( مجلة غري والحة ) كي  جنمع بني :  الس ال
إ   فالـــاروهمإذا لقيتمـــوهم يف طريـــٍق : ) إن قـــول الرســـول صـــلى اهلل عليـــه وســـلم : نقـــول :  الضاااااب
 ،اجلدار  علىناه أنجل إذا وجدت اليهود والنصارى يف الاريق أ  أرصه ليس مع،  1 (أليقه 

 ،أال تتمايزوا للتوسعة عليهم  بل المعنى
عليــه وســلم وأصــحابه ال يعــاملون اليهــود الــذين يف املدينــة كمــا  اهللأن النــيب صــلى  وياادل لهااذا المعنااى
 ،احلديا  منيفهمه بعض الناس 

جنعلهـم هـم ميشـون  لـيقأنه إذا كان الاريق مثال  فيـه فسـحة وفيـه  (فاضطروام ملى أضيقه ) : فمعنى 
 ،مع الضيق 

أو النصــارى العــادة أن أحــد اجلماعــات  اليهــودالتقــى بالشــارف مجاعــة مــن املســلمني ومجاعــة مــن :  مااثالً 
 ،يُوس ع لألخرى 

 ،هم الذين يضارون وميشون على واحد واحد  دعوهمال توسعوا هلم :  نقال
 ديث   اذا معنى الح

عقيــدة غــري عقيــدة  بأهنــابــارك اهلل فــيسم العقيــدة الســفارينية تسلــم أحــد طــالب العلــم املعتــ ين :  الساا ال
 أهل السنة وأنه من املتسلمني فهل هذا حق ؟ 

 ،  كل منسا  له أخطاء م  من شاء اهللال شك أن :  الضااب
  يعني تأنهقد  كلما السفارينية فيها  

عاان أااال الساانة  خاارةم  الرجاال : ن آ ف المسااا ل منهقاادة ااال يقااال ول اان مكا كاناا  مسااألة ماا
 والضماعة ؟ أو خرة عن السلفية ؟ 

 ، عن السلفية خرةلعل اذا القا ل اا الذي وما ندري 
  مك أ  السلف ي هفرو  قليل الخطأ في كثير الصااب ويح ما  بالقسط 

قيـل هـذا  املسـألةيهـا مـذهبا  مبتـدعا  يف هـذه إنسان  مـا يف مسـألة وتبـع ف أوإذا أخا يح م بالضار أ أما 
 ،  اذا ليم من طريش السلفمن هؤالء هذا أشعري وال يُؤخذ قوله 

  رضي اهلل عنهم ينظرو  بين الحسنا  والسيئا  ويح ما  بالقسط  الصالحالسلف 
  ل ن فيها أخطاء   شي فيها أخطاء  سلفيةوالعقيدة اي 

 .وص  القرآن بالقدم :  مثل
 سبق ، فيمايف الشرح  عليهااألخرى نبهنا  املسائلأيضا  بعض  وفيها

 اخلراج املضروب هل ميسن أن يُزاد أم هو ثابت ؟ :  الس ال
                                                

 ،(  2067) أخرجه مسلم  - 1
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 : عنه اخهلف العلماء فيما وضعه عمر رضي اهلل:  الضااب
 ،ما ولعه عمر ألنه له سنة  متبعة  علىال يُزاد  : فمنهم من قال

 ،أو يُنقص عليه  يُزادال بأس أن  ما ولعه اخللفاء بعده فإنه وأما
  والمرج  ملى رأي ازمام في اذل المسألة 

 األسعار فيزيد يف اخلراج وقد تسون بالعسس وينقص ،  مرتفعة قد ت ا  األراضي مثالً 
أي موقــ  فهــل  معــهبالنســبة ملــن يــدعو إ  مــنهج كفــري علــى رؤوس العــوام واإلمــام مــا اختــذ :  الساا ال

 ؟ … لإلمام مع أهنم  للمصلحةلبلد أن يتخذوا معه موق  معني أم يرتكوا هذا جيب على أهل هذا ا
 ال ، جيب رد الباطل جيب ، :  الضااب

ل ن لايم لهام أ  يقمعااا    و  يم ن أ  يأقر الخطأ علناً كل منساٍ  يعلن نفاقه يضب أ  يأر  عليه 
 ضاى والوار أكثار مماا يحصال مان ازمام ألنه يحصال فياه مان الفا  علىاذا بالقاة أل  اذا افهياٌ  

 ،  الخير
 ؟ (  والصرف  ) أو (  والصرف  ) بالنسبة للبيت :  الس ال
 ،(  والصرف  : )  الضااب
 ؟ (  والصرف  ) يف بعض النسخ مستوب :  الس ال
و         منهـاج ، يفويعتـجل بصـرفه : يعـجل (  ويعهني باال لو) معاوفة على (  والصرف  ) ال :  الضااب

بالنسبة لقهره هو مـا  احلقيقةيعجل نصبه بالنص واإلمجاف وقهره لسن يف (  بالنص) معاوف بـ  (وقهرل ) 
 ُنصب لسن انتصب ،

 ماثالً محـاولون ،  وحنـوهميف بعـض الـبالد مـثال  يعـجل الـيت يتسـلط فيهـا أعـداء اإلسـالم امللحـدين :  الس ال
ً  مــن املســلمني  إمــا أن حتلقــوا :  مااثالً يقولــون  علــيهم مــن اجلــيش فيفرلــون مااثالً إزالــة مــن كــان موجــودَا

الواحــد يريــد أن يبقــى يف  مااثالً فيســون ،  اجلــيشاللحــى وإمــا ال حــق لســم يف اجلــيش وال مســان لســم يف 
 مامئن هل جيوز هذا ؟  وقلبهمسانه محافجل على اإلسالم ويفعل هذا 

 ، المسألة مو لةهذه :  الضااب
علــى املــؤمنني يقــول هــذا الفاســق الزم حتلــق  الفاســقنييــويل يقــول هــذا الفاســق نســأل اهلل أال  يعنااي مااثالً 

 ،حليتك وإال اخرج من اجليش 
إن خرجــت مــن اجلــيش حــلَّ حملــم فاســق أو مبتــدف  خاــر علــى اإلســالم مــع حلــق  : يقــول الرجــلفهــذا 
 ، اللحية

رير أن الفاسـق الشــ املبتــدفوإن حلقـت اللحيـة وبقيــت بـذلك مصــاحل كثـرية لــو مل يسـن منهـا إال دفــع هـذا 
 ،يسون يف هذا املقام اخلاري ألنه أخار ما يسون يف اجليش 
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 ،اهلل  معصيةاخرج من اجليش ال خري يف جيٍش ينبجل على : أتر   فيها في الحقيقة أحياناً أقال  أنا
فهاذا الرجاال مكا اإلمسـان  بقـدروأحيانـا  أقـول هـذا أمـر  واقـع فيجـب أن نقـد ر األمـور بواقعهـا وأن خنفـ  

  اذل   حظاايهه معصية   شي وليس  معصية بازجماد أيضاً حلش لح
 ،إن حلق اللحية مسروه وليس حبرام أفهمتم :  أل  من العلماء من يقال

 تسـونأنـا إذا حلقـت اللحيـة بقيـت يف مسـا  أمـرت مبعـروف هنيـت عـن املنسـر ورمبـا : الرجـل  هـذافيقول 
اجلـيش بعقيدتـه  يفسـدخلـري جاءنـا مـن محلـق اللحيـة ومـن الدولة فيما بعد ألهل اخلري لسن إذا ختلى أهل ا

 أو أخالقه فما رأيسم يف هذه املسألة ؟ 
تســن يف اجلــيش وأحيانــا  أقــول يف فســري كيــ  ثــنعهم مــن اجلــيش وهــؤالء  ال:  أنااا مهااأرجح أحياناااً أقااال

 على اإلسالم ، منعتهم حلَّ حملهم من الفساق والفجار واملبتدعة والذين هم خار  إذارجال  طيبون ؟ 
بقتـال املسـلمني فمـا  أحيانـا  م ، وقـد نـؤمر لَـاملوسـيقية مثـل حتيـة العَ ( كلمة غري والحة ) نؤمر :  الس ال
 رأيسم ؟ 
ع لـه ؟ هـل كـ؟ هـل ر  لـهم ليست بشرك هل سجد لَ م فال نسل م أهنا شرك حتية العَ لَ أما حتية العَ :  الضااب

أن يقـول كـذا للعلـم وهـو  اإلنسان؟ ليس بشرك مث بإمسان  ذبح له ؟ ح  التعظيم بالسالم هل هو شرك
 قبحك اهلل ، نعم السالم على النية ، : يقول 
 ؟ ( كلمة غري والحة ) لو خلع غااء الرأس أال يسون :  الس ال
} ، غااء الرأس زينة  ،ما خيال  أخلع غااء الرأس ألن هذا ليس أهال  بأن اختذه زينة  عنده :  الضااب

أكم ل زينيت عنده  ألنفهذا العلم ليس أهال  ،  ( 31األعراف )  {دم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آ
 ياإهانة  له ما دامت املسألة بالنية   األولأخلع غااء الرأس ولو كان عندي سروال ثا  خللعت السروال 

  ،   نفر ط في المصالح: أنا أقال ما دامت املسألة بالنية  إخوان
 يـأيتيف بعض اجليوش الزم املوسيقى يعجل بدل من أن يسـبح اهلل يف الصـباح  مثالً  الماسيقىسألة اآل  م

 ،مبزمار الشياان يف الصباح 
وأنـت رجـل مـن أهـل اخلـري والصـالح مـن  ومصـلحةاملوسيقى اآلن هل نقول اترك اجليش الـذي فيـه خـري  

 أجل هذه املوسيقى ؟ 
 َوُسـدَّ يف أذنـه اجعـل عنـدك قانـة حمسمـة ثامـا   إصـبعهارة الراعـم ولـع إذا مسع زمَّ  كانال ترتكها ابن عمر  
 ،أذنيك هذه واحدة 

  من علماء المسلمين من أجات الماسيقى : الويء الثاني 
  وأنا   أقال اذا مقراراً 
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ماضا  خاالف المسالمين نضعلهاا مان أكبار ال باا ر  أشياءل ن أقال اذا لئال نذاب بعيداً ونضعل 
 ، الهي   تأ هفر أبداً نضعلها من 
أنـا عنــدي لــو بقـم اجلــيش علــى اســتعمال  يضااب أ  ننظاار المصااالح والمفاسااد : أنااي أقااال فالحاصال
 ،وحلق اللحية وحتية العلم وقتال املسلمني ال شك أن هذه منسرات  املوسيقى
 أال الخير عن اذا من يأتي ؟  تخلىل ن مكا 

 ،يأيت أهل الشر الذين يفعلون هذا وزيادة 
املسـوس ظلـم يعـجل اجلمـارك ظلـم فقـال يف عن شخص يريد أن يسون املسـوس و  ازسالم شيخوقد سئل 

 ، 1من أجل ختفي  الظلم فال بأس  فيهاإن كان : 
 انظر كيف نظر للمصلحة العامة ؟ 

 لسن يريد أن خيف  ،  الظلمهو سيمارس بعض 
  يأنظر للمصلحة العامة 

  فيها جحأتأر م  في مسألة خلش اللحية فأنا 
 أما مسألة الماسيقى فهي منفصلة عن البد  فال يهم    

ومثــل مــا قلــت لســم قبــل قليــل وتنزيــل الااقيــة ومــا أشــبه ويف حتيــة الَعَلــم يف املوســيقى يســد أذنيــه  اإلنســان
 ،أيضا  ميسن أن يقصد بذلك اإلهانة وإن كان عند هؤالء أن هذا إكراه  ذلك

  ي حلش اللحية يهعلش ببدنه وا الذيل ن المو لة 
ازساالمية شاريعة عادل ومقارناة باين  الواريعةأل  إن هذا ذنب  مغتفر يف جانـب املصـاحل :  فهل نقال

 ، المصالح والمفاسد
اهلل فال طاعة هلم وال خري يف جيٍش ينبجل على معصية اهلل وكل جيٍش ينبجل  مبعصيةهم أمروا :  أو نقال
خمالفة واحدة  ارتسبواا  إذا خذل الصحابة يف غزوة أحد مع أهنم املعصية فمآله اخلذالن ألن اهلل تع على

 118آل عمران )  {حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون } : مع التنازل قال 

 ،يعجل حصل ما كنتم تسرهون ،  (
 ،فهذا طيب   حهمالينترجيح أحد من اذين اأعنتمو  على  فإن فالحاصل مني أنا واهلل مهأرجح
 ما فيه حلق حلية ، ، ال ، ال : ، اآلن نعرف أن أكثركم يقول  اآلنولسن ليسن عن تروي ليس 

ــه أن ميــارس الــدعوة وميــارس كــل نشــاط دعــوي وال مُحــرم :  الساا ال ــاح ل ــه رقيــب  والالواحــد يُت يســون علي
يعمـل شـمء وإمنـا هـو نفسـه قـد يقـع يف  الويصلح اهلل به عبادا  كثريين ويف مناطق يسـون عبـداملأمور يعـجل 

 ؟ ( كلمات غري والحة   يوجد) حمظورات أك  وأك  فهل الفتوى قد تتغري 

                                                

 ،(  361 – 356/  31) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -  1
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 ليس فيه شك هذا ُمَسلَّم بارك اهلل فيك ،  : الضااب
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 فصلٌ 
 األمر بالمعروف والنهي عن المن ر في

  ها بالمعروف والنهي عن المن ر  عامة اذل األمة ورمل شرفها وفضل األمر
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون } :  تبارك وتعالى اهلللقال 

 . ( 112آل عمران )  {باهلل 
عظيم ال تقـوم األمـة إال بـه وال  أمر  ألنه  1 بعض العلماء ككرل من أركا  ازسالم اا والضها  م حهى 

 ،محصل االئتالف إال به 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم } :  قال اهلل تعا 

آل )  {المفلحون ، وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 

 . ( 121 – 121عمران 
جعلنـا  إذاوهـو ظـاهر ألننـا خـتالف موجب االعلى أن ترك األمر باملعروف والنهم عن املنسر  فدل كلي

 ، األمةهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء تفرقت 
  فإكا أأللم  األمة جميعاً على العمل بدين اهلل ا هلف  واتفق  

} :  قولهعد ب،  {وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات } :  قاله فيواذا اا السر 

 . {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
 اا المعروف ؟ وما اا المن ر ؟  ماو  بد انا أ  نعرف 

اهلل بـه فهـو معـروف واملنسـر مـا هنـى اهلل عنـه ، كـل  أمـراملعروف ما عرفه الشارف وأقره وأمر به فهو كل ما 
 ما هنى اهلل عنه فهو منسر ، 

 ؟  أيضاً هى عنه وأن رل أو أل  الورد أن رل والنفاس السليمة والفطر تن رل أل  الورد ن ال
 ،الثا  يعجل جُيمع بني هذا وهذا 

 كذلي تن رل     المسهقيمة لعقالفالورد أن رل والنفاس السليمة وا
العقـل : يأمر به ومل ينَه عـن شـمٍء فقـال  ملليته : إن اهلل مل يأمر بشمٍء فقال العقل :  قال بعض العلماء
 ،ليته مل ينَه عنه 

 ، وكذلي المنهيا   ومطابقة للعقال الصريحة  ماافقةيعني أ  المأمارا  
حـ  يسـتقل بـاألمر والنهـم ولـذلك ال بـد  والمفاساد المصاالحبهفاصايل ال ميسـن أن محـيط  ل ان العقال
 ، األمار بالوريعة ضل   يقموازنسا  مكا لم من الشرف ، 

                                                

 ،(  257/  2) واجلوهرة النرية للعبادي (  41 – 39)  الفصول يف األصول للجصاص  -  1
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 عن المن ر ما ح مه ؟ األمر بالمعروف والنهي 
 اجلميع    إن قام به من يسفم سقط عن الباقني وإن مل يقم به من يسفم تعني على كفايةفرت  حسمه 

1 ، 
 . {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير } :  اهلل تعالى لقال
 :انا ( من )  و

 ،وليسن بعضسم  يعجلإهنا للتبعيض :  قيل
 ،باهلل   وتنهى عن املنسر وتؤمن باملعروفيعجل كونوا أمة  تأمر ، وم إهنا لبيان اجلنس فتسون للعم:  وقيل

 ، كفايةعرفت أنه فرض   ومكا تهبع  ماار  الوريعة
 ،اإلخالل باملعروف فليأمر به  ومن رأىاملنسر فَـْليَـْنَه عنه  من رأى ل ن
 أقال أنا مك  أيضاً أنهى عنه ؟   مكا رأي أ تيداً ينهى عن من ر  الل ن 
 ، السفايةنه حصل فيه ال أل
 ، الناهميتعني أن ُيساعد هذا  فحينئذٍ إذا رأينا الذي أنسر عليه مل ميتثل  م 

****************** 
      معااا والنهاايأ  األماار باا واعلاام – 132

اى             وعااااااد اٍة علااااااى ماااااان قااااااافاياااااااك  فرضااااااا                                               
   

 ، والعناية بها بهاا اهمام فهو دليل  على (  اعلم) إذا ُصد رت اجلملة بـ :  (اعلم و : )  قاله
 . ( 12محمد )  {فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك } : قوله تعا  :  ومن كلي
 . ( 22المائدة )  {اعلموا أن هللا شديد العقاب وأن هللا غفور رحيم } : وقوله تعا  

  . ( 82الحديد )  {ا الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في األموال واألوالد اعلموا أنم} 
 يدل على أاميهها والعناية بها   ( اعلم ) الضملة ب لمة  فهصدير

(  واعلام) : بقالاه أي حسـم األمـر بـاملعروف والنهـم عـن املنسـر  ااذا الح ام صدشرالم لف رحمه اهلل 
 ، (  أ  األمر والنهي معا فرضا كفايةٍ ) املخاطب بـ  أيهايعجل 
 النهم عن املنسر ،  ؟األمر مباذا ؟ األمر باملعروف ، والنهم عن ماذا : ( األمر والنهي : )  قاله
 أي مجيعا  ، :  (معاً : )  قاله
 ألنه مثىن ،  الضمةمرفوف باألل  نيابة عن (  أ ش ) خ  (  فرضا: )  (فرضا كفاية : )  قاله

يُثــىن  والال جُيمــع   واملصــدرمصــدر (  فاارت) إن مثــل هــذا التعبــري غــري صــحيح وذلــك ألن :  لوقااد قياا
 أو وقع وصفا  ،  خ ا  ح  وإن وقع 

 : قال ابن مالي رحمه اهلل 

                                                

 ،(  383/  0) أحسام القرآن البن العريب   -  1
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                       را  ـثيــــــــــــــــــــكمبصـــــــــــــــــــدٍر   واـتــــــــــــــــــــعـون
ــــــــــــاإلفـــــــــــ افـــــــــــالتزمو                                                           ،                         1 راـراد والتذكي

، 
 يسه ل تثنيته أو مجعه يسه ل ذلك مبعىن اسم املفعول ،  ل ن

  ويأثنى ويأفر   يأضم واسم المفعال 
 وهو مصدر ، يُثىنأي مفرولا كفايٍة وعلى هذا َسُهَل أن  (فرضا كفاية ) فمعىن 
 ،عن الفاعل  النظرالسفاية أنه يُقصد حصول الفعل بقاع معناه معىن فرض :  (فرضا كفاية : )  قاله

أن هــذا الفعــل  المهاام، أو أكثــر  ثالثــةالفاعــل أن يســون واحــدا  أو اثنــني أو  فااال يهمنااافــإذا ُوجــد الفعــل 
 ،يوجد 
 ،فقط بقاع النظر عن القائم به  إجيادهيُقصد  املنسرأن األمر باملعروف والنهم عن  ومعلامٌ 

ل أال العلم  ، 2 (هو الذي من قام به من يسفم سقط عن الباقني : )  ال فايةبقالهم فرت  وحدش
 3أيهما أفضل فرت ال فاية أو فرت العين ؟ :  اهللواخهلف العلماء رحمهم 

 ،فرض السفاية أفضل :  فقال بعضهم
 ،يقوم به عن نفسه وعن غريه  اإلنسان أل 

 ،فال يقوم به إال عن نفسه  وأما فرت العين
 :أ  في كلي تفصياًل :  الصحيحول ن 

 ،التأكد وحمبة اهلل للفعل ففرض العني أفضل  فأما من حيث
 ،أوجبه اهلل على كل واحد  ولذلك

 ،فهو أفضل  الباقنيأن القائم به أي فرض السفاية قام عن  وأما من حيث
 ألنه أسقط به الفرض وعن غريه ، 

 ،ا  أي عاقال  أي على من كان واعي ( : ىعلى من قد وع: )  قاله
 ،اهلل إال شرط العقل  ر همل يذكر املؤل  
 ، ما هو أعم من العقل  المرا  بالاعي:  ويم ن أ  يقال

 ،العاقل العامل  المرا بل 
 ،ر ه اهلل  ذكرهمما  أكثر وكلي أل  شروط األمر بالمعروف والنهي عن المن ر

 :فمن الوروط 
                                                

  ، (  495ص ) شرح ألفية ابن مالك البن الناظم  - 1
 ،(  263 – 262/  31) املبسوط للسرخسم   - 2
،  333 – 332/  0) والبحـر احملـيط للزركشـم (  41 – 39/  3( )  341 – 339/  0) املنثور يف القواعد الفقهية للزركشم   - 3

ــــا األنصــــاري  400 – 401،  044واألشــــباه والنظــــائر للســــيوطم ص (  391 وحاشــــيتا (  082،  077/  4) وأســــىن املاالــــب لزكري
 ،(  97/  32) واملوسوعة الفقهية  007وشرح السوكب املنري ص (  204/  4) قليويب وعمرية 
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 ،الشرف  أنسرها منسر يعجل أنه قد أن يسون اإلنسان عاملا  بأن هذ:  أو ً 
 ،إ  الشرف  هذاأن محسم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك ألن املرجع يف  فال يضات
 ،أن تعلم أن هذا مما أنسره الشرف  فال بد
يف املساجد أنسرهـا بعـض النـاس وقـال ال ميسـن هـذا حـرام هـذا  الصوتأول ما ظهرت مس ات :  فمثالً 

 فهل حنن إذا صلينا نتشبه باليهود يف عباداتنا ؟  ثاما  هو بوق اليهود 
من أبـواق اليهـود لـيس هـذا إال نقـل الصـوت علـى وجـٍه أوسـع فقـط  هذاال لسن املشسل هل :  الضااب

علـى عينـه فتسـ  احلـروف هـذا يضـع أمامـه القاـة مسـ  تسـ  الصـوت وال  نظـارة  وكمـا أن اإلنسـان يضـع 
 ، يحرم على ازنسا  تحريماً باتا  قاطعاً : من يقال رم رأينا أيضا  نعلم أن هذا حم أنفرق ال بد 

 ،يقول أنه يُعلم بالضرورة من الدين قد يقول  قد
 من الوريط المسضل لماكا ؟ القرآ أ  يسهم  ازنسا  ملى : وقد   يقال 

ــه أجــر وأنــت ال بــد أن :  قااال ــؤجرإنســان إ   تســتمعألن الشــريط املســجل لــيس ل معــه تعاليــل  يُــؤجر فُت
 عليلة هل هذا صحيح ؟ 
، هـذا حـ  علـى أهلـه إذا دخـل البيـت ومسـع املـرأة تسـتمع إ  القـرآن  ينسـرون ولذلي رأينا بعاض النااس

 ،صسيه : قال 
 ،بد أن نعلم أن هذا شمء  أنسره الشرف  ال مك 

  ااذا الرجال الاذي ليم من راً عند غيرنا ونحان نعلام أ ل نهبقي علينا مكا كا  اذا من راً في رأينا 
 حالل فهل يللمنا أ  نن ر عليه ؟  أنهتلبشم بما رآل محرماً يرى 

 ،يلزمنا ال فإنه  لالجهها  مساغٌ المسألة فيها ال يلزمنا ما دامت ،   :  الضااب
 أنـه ال يُرمـى بالليـل يف أيـام التشـريق ورأينـا نرىرأينا رجال  يرمم يف الليل رمم اجلمرات وحنن :  مثال كلي

هـذا الـرأي أي يـرى أنـه جيـوز الرمـم لـيال  فهـل جيـب علينـا أن ننسـر  يرىرجال  يرمم ونعرف أن هذا الرجل 
 عليه ؟ 

  يعني فيها مضال لالجهها  فال نن ر عليه  فيها  المسألة 
 يضب أ  نن ر عليه ؟  حاللرأينا رجاًل يورب الدخا  واا يرى أنه  
 ،الل فال يُنسر عليه ال جيب ما دمنا نعلم أنه يقول ح، ال 
  فيه مساغ لالجهها   اذاأل  
عليهاا   ال نن ار  للرجال األجانب  الاجهينا امرأًة كاشفًة وجهها واي ترى أنه يضات كوف أل ن ر 

 ؟ 
 ،هذا هو الدين فال ننسر عليها  أنهم تعتقد    نن ر
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  ت طية الاجه لنا أ  نمنعها مكا كان  في بلٍد محافظ وأاله يرو  أنه   بد من  ل ن
 ،حرام عليها ال هم تعتقد أنه حالل يف الشرف أنه  ليم من جهةأن مننعها  جيب

 ،يفسد علينا النساء فلنا أن مننعها  هذاأن  ل ن اذا من جهة
الذمة على شـرب اخلمـر مـا مل يعلنـوه يف أسـواقنا فـإن  أهلجيوز أن نقر :  ولهذا قال العلماء رحمهم اهلل

 ،حرام ألهنم يعتقدون أنه حالل  ألنهعالن ال منعناهم لإل أعلنوه
  غيرنا اجهها ل  علىواذل المسألة يضب الهفطن لها صحيح أننا   نن ر 

  ما  ام  المسألة فيها مساغ لالجهها  
 ،أن يُظهر بني شعبنا مثال   علينامننع ما يسون لررا   ل ننا
 ،منسر  اال بد أن نعلم أن هذ مك 

الــذي ننســر عليــه يــرى أنــه منســر فــإن كــان ال يــرى أنــه منســر وهــو ممــا يســوغ فيــه  يســونأن  و  بااد أيضاااً 
 ،فإنه ال يلزمنا أن ننهى عنه  االجتهاد

وأحـب لالئـتالف واالجتمـاف منــا ال ينسـر بعضـهم علــى  قَــْدرا  وهـم َأَجـلُّ منـا  أل  الادين يأْسار والصااحابة
 ،بعٍض يف مسائل االجتهاد 

 ،اجملتمع  يف  احلسم قد ينسر على غريه االجتهاد خوفا  من أن يشيع الذي يتو  كا  الحاكم منهم  وم 
 ، 1 أظنه عبداهلل بن الزبري على عبداهلل بن عباس يف مسألة املتعة كما أن ر

 ، 2 جواز املتعة للضرورة عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه يرى أل 
وز للضـرورة وال ألن ميسـن لإلنسـان أن أنـه ال جيـ:  العلم عاماًة أو أكثارام أالول ن القال الذي عليه 

  ، النساحيعقد 
 ،أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل  للمنسر وهو منسر  يف حقه :  الورط الثاني

                                                

 – 334/  3) واملنتقى شرح املوطـأ للبـاجم (  029 – 028/  9) واحمللى البن حزم (  24/  3) للاحاوي  شرح معا  اآلثار  -  1
 – 036/  7) واملغــجل البــن قدامـــة (  499/  0) وأحســام القــرآن البــن العــريب (  053 – 052/  5) واملبســوط للسرخســم (  335
وتبيـــني احلقــــائق (  250،  244/  6( )  260/  3) فتـــاوى الســـ ى وال(  076/  2) وإحســـام األحســـام البـــن دقيـــق العيــــد (  037
واملنثــور يف (  248 – 246/  3) والعنايــة شــرح اهلدايــة للبــابريت (  339 – 333/  3) ونصــب الرايــة للزيلعــم (  005/  2) للزيلعــم 

/  3) وفـتح القـدير البـن اهلمـام (  329 – 325/  3) والتلخـيص احلبـري البـن حجـر (  036 – 035/  2) القواعد الفقهية للزركشم 
وحاشــية البيجرمــم علــى شــرح (  97/  5) وكشــاف القنــاف للبهــويت (  006 – 005/  3) والبحــر الرائــق البــن جنــيم (  249 – 247

ــــى املــــنهج (  397/  3) اخلايــــب  ــــا  (  379/  3) وحاشــــية البيجرمــــم عل ــــل األوطــــار (  028/  5) وماالــــب أويل النهــــى للرحيب وني
ومصـن  ابــن (  314/  3) ومـنح اجلليـل لعلـيش (  406 – 405/  0) وفـتح العلـم املالـك لعلـيش (  065 – 059/  6) للشـوكا  
 ، (  391/  3) أيب شيبة 

 ،(  4826) أخرجه البخاري  -  2
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أن نعلـم أن هــذا  يأواهرطقـد يسـون منســرا  عنـدنا وعنـده لسنـه يف حــاٍل يُبـاح لـه أن ميـارس هـذا احملــرم  ألناه
 ،الفاعل للمنسر قد فعله وهو منسر يف حقه 

هـذا الرجــل مضــار إن مل يأكــل  نميتـة حلــم امليتــة حـرام عنــد اجلميــع لســ حلــمإنســان يأكــل :  ثاال كلاايم
 ؟  مكا أكل عليهال نن ر ، مات 
 ال ،
 ،ال بد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنسر قد فعله يف حقه  مك 

 ،يف املعروف والنهم عن املنسر  األمر:  وكذلي نقال
 ،للمعروف تركه وهو معروف  يف حقه  التاركد أن نعلم أن هذا ال ب :نقال في األمر بالمعروف 

أوال   سأله أوركعتني  َفَصل  به قم  قال الخياب جلس  وسلمملا دخل رجل والنيب صلى اهلل عليه  ولهذا
ال ، إذن ال آمـر بــاملعروف حـ  أعـرف أنـه تركــه يف : قـال ( أصـليت ) قــال  أوال  هـل صـلى أو ال ؟ سـأله 

 ، صليت : فيقول ، قم صل : أل  قد أقول ، ها في يُؤمرحال 
ـــه قلـــت مثافـــرض أ  رأيـــت رجـــل دخـــل املســـجد وغـــاب عـــجل  ـــال ، صـــل  : رأيت صـــليت ، يقـــال أ  : ق

 تسرعت أم ال ؟ 
قم صل : قلنا ، ال : إذا قال ، انتهى األمر ، نعم : قال  إذا؟ هل صلى : أسأل أوال  ، تسرعت : يقال 
 ،ركعتني 

أنــه فعــل املنســر وهــو منســر  يف  وأ  نعلااموأن فاعلــه يــرى أنــه منســر  منســرأن هــذا  نعلاام فصااار   بااد أ 
 ،حقه 

مــن حلــم اإلبــل  ولــوءهلــو أن رجــال  أكــل حلــم اإلبــل وقــام يريــد أن يصــلم :  الااجااب فاايوكااذلي يقااال 
  ؟منسر ؟ ولوؤه من حلم اإلبل معروف لسن هل آمره وأنا اعلم أنه ال جيب الولوء منه  أومعروف 

 ،ال آمره ألنه يقول أنا ال أرى الوجوب 
 ،أنه معروف  يرىأن هذا التارك للمعروف  مك    بد أ  نعلم
أ  آمارل علاى سابيل  لايآمره نعـم أن  ملاألمر ليس للوجوب ف: أنه معروف ويقول  أما مكا كا    يرى

  ا سهحباب 
 ،بك أن تتولأ  واألو يا أخم أنت ال ترى أنه واجب لسن أليس األحوط :  أقال

 ،أال يزول املنسر إ  أنسر منه  : الورط الثالث
 :إذا هنينا عن املنسر :  ت ا  أربعة أحاال المقاموفي اذا 

  مما أ  يلول بال لية  .1
  أو يقل  .8
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  مساٍو  ملىأو ينهقل  .3
 ، أو ينهقل ملى أشد .4

 ،يتغري إ  مساٍو أو يتغري على أشد 
 كم األقسام ؟

 :أربعة 
   يعجل إذا هنينا عنه زال تركهول بال لية أ  يل :  األول
  أ  يقل : الثاني 
  مثله  ملىأ  يه ير  : الثالث
  أ  يه ير على أن ر منه : الراب  

   المن رفالنهي عن اذا المن ر واجٌب أل  متالة 
  والهقليل منه واجب فيضب أ  ننهى 

  أ  يه ير ملى مثله : الحال الثالثة 
 ،السرقة من علم فذهب يسرق من خالد تغري املنسر اآلن  زيدا  عن هنينا: مثل 

 ال ننهال ونحن نعلم أنه   بد أ  يفعل كذا ؟  مساويل ن ملى مثله 
 ،ما ننهاه ، ال 

ننهــاه عــن  : قلنــا، يريــد أن يضــرب لــريبة علــى التجــار لــرب علــى هــذا الرجــل  جــائرا  فلــو أن ســلاانا  
 ،من علم  نأخذما عليه خلُّوه يقعد : قال ، آخذه من زيد  طيب حرام أ  : حرام قال ألهناالضريبة 
 نقال ؟  ماكا

    ننهال ألنه   فا دة من النهي 
 ؟من حاٍل ملى حال سبباً زقالعه عنه  ت يرأ  يم ن أ  ي ا  : لا قال قا ل 

 ،وجب النهم  م  صح كلي : قلنا
  ،ليس بواجب  فيقال أما مكا لم يصح

 ؟األرجح ازمساك  أوسا  بين أ  ينهى أو يهرك أو األرجح النهي ل ن ال يأخيشر ازن
 ،أنه يُنظر للمصلحة :  الظاار

  ملى أن ر منه  يه يرأ  يلول أو أ  : الحال الرابعة 
هنيناه عن النظر للنساء ذهـب يغمـزهن  لورجل رأيناه ينظر إ  النساء وعرفنا أنه أ ق ونعلم أننا :  فمثالً 

 ،عن النظر  ننهاهال ال ، هل ننهاه عن النظر ؟ ، ا  أيهما أنسر ؟ الث
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)  {وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغير علم } : قوله تبارك وتعا  :  ويدل لذلي

 . ( 122األنعام 
 ،أن سب آهلة املشركني خري وواجب :  وجه الد لة

 وما هو األمر األك  ؟ ، اترك سبهم : كان يتضمن شراًّ أك  من ترك سبهم قلنا   فإذا
إذا ســببنا  وحنـناألكـ  أهنــم يسـبون املنـزه عــن كـل عيـب وهــو اهلل عـز وجـل يســبونه عـدوا  بغـري علــم  األمـر

ملا كان هذا يتضمن شراًّ أكـ   لسنآهلتهم سببناها حقا  بعلم سببناها عدال  بعلم ليس عدوا بل هو عدل 
 ،هنى اهلل عنه 

التتــار يشــربون اخلمــر ويســسرون ومعــه صــاحب  لــه وكــان شــيخ  مــن ــه اهلل جبماعــٍة مــر شــيخ اإلســالم ر 
 صاحبهيف اهلل لومة الئم جعلنا اهلل وإياكم ممن يتبعون آثار الصاحلني فقال له  تأخذهاإلسالم ر ه اهلل ال 

احني وصــاروا صــ هنينــاهمملــاذا مل تــنههم ؟ قــال هــم اآلن يشــربون اخلمــر ولــررهم علــى أنفســهم لســن لــو 
أعظــم دعهــم يشــربون اخلمــر وال  الثــا لــذهبوا يفجــرون بنســاء املســلمني ويأخــذون أمــواهلم أيهــم أعظــم ؟ 

 ،يعتدون على املسلمني 
 ، واضح عند الهأمل ليم فيه مش ال وااواذا من فقهه رحمه اهلل 

 ،املنسر إ  ما هو أنسر منه  يتحولأال   فهبين اآل  أنه يأوهرط
النهـم محـرم النهـم ألن كونـه ينتقـل مـن مفسـدة إ  أعظـم هـذا حـرام فالشـروط إذن  مَ َحـرُ فإذا كـان كـذلك 

وهـذا غـري  منسـرا  بأن هذا منسر العلم حبال الرجل أنه ارتسبه وهو منسـر يف حقـه العلـم بأنـه ارتسـب  العلم
 ،ارتسب منسرا  يف حقه انتبهوا للتفريق أليس كذلك ؟  بأنهالعلم 
  ،يُنسر  أنأال يتغري إ  أنسر منه فإن تغري إ  أنسر منه فإنه ال جيوز إذن أال يزول أو :  الراب 

  ماا ككرناا مان  علاىاال ااي مبنياة    1   من ار في مسا ل ا جهها : قال العلماء أو بعض العلماء 
 الوروط ؟ 

  مبينة على كلي   نعم 
 ،ما  ام يساغ فيها ا جهها   من ارأل  المسا ل ا جهها ية ليم فيها 

  فإنه يأن ر على فاعله  أما ما   يساغ فيه ا جهها 
 ؟ صريحال حمل لالجتهاد هنا النص يف هذا : يقال ، أنا أدا  اجتهادي إ  كذا وكذا : قال  ولو

كل ميهة الظبي : قال    ( 3المائدة )  {حرمت عليكم الميتة }  :في قاله تعالى  : فلا قال قا ل
 ليه ؟ حرة ال نن ر ع و واألرنب 

                                                

وشــرح منتهــى اإلرادات (  058/  6) والبحــر احملــيط للزركشــم (  07/  2) والفــروف البــن مفلــح (  061/  0) الفتــاوى الســ ى   - 1
(  263/  5) ، (  664 – 663/  0) وماالـب أويل النهـى للرحيبــا  (  479/  0) وكشـاف القنـاف للبهـويت (  275/  0) للبهـويت 

 ،(  065 – 064/  03) واملوسوعة الفقهية (  646/  2) وفتح اجمليد للشيخ عبدالر ن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب 
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)  {أحلت لكم بهيمة األنعام } : قال  أنبعد ،  {حرمت عليكم الميتة } : أنا جمتهد ألن اهلل قال : يقول 

هل تلزمونجل باجتهادكم أنتم ؟  األنعامفيسون معىن اآلية حرمت عليسم امليتة من  يمة ،  ( 1األنعام 
ت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم أحل} عندي  أنامعناه أنسم رسل هذا معناه أنسم رسل معصومون 

 – 1األنعام )  {وأنتم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن هللا يحكم ما يريد ، يا أيها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر هللا 

 ،يعجل من  يمة األنعام :  {حرمت عليكم الميتة } : إ  أن قال ،  ( 8
 المهم ال يساغ فيها ا جهها  أو   ؟ 

  ، 1 العلماء مضمعا  على أ  جمي  الميها  حرامن أل ال
والـذي أنسـروا صـفات اهلل عـز تعام فاعلاه أناه مضههاد قلناا   قباال  لااما   يساغ فيه ا جههاا  إذن 

 ننسر عليهم أو ال ؟  جزئيةوجل إما كلية  أو 
  ؟ماذا نقول ، هذا اجتهادنا عقولنا ترفض هذا الشمء : إذا قالوا 
 لنا ترفض أن يسون هلل عني أو يد أو وجه أو قدم ؟ عقو : إذا قال 
 ال يبية ملى العقال أو ملى النقل ؟  األمارال المرج  في : نقال 

 عقلك فيه ؟  حُتَس مكي  ،  إ  النقل اجملرد شمء غييب عنك 
 عقلك فيه ؟  حُتَس ممث شمء  غييب أيضا  ال ميسن إدراكه وال محياون به علما  كي  

  اغ فهذا   يس
 ،يف عهد الصحابة رلم اهلل عنهم أو التابعني  هذافيه االجتهاد مث أين االجتهاد يف عهد الصحابة يف 

لايم ،  (   من اار فاي مساا ل ا جههاا ) :  العلمااء بعاضأ  قاال : فاالمهم انهبهااا لهاذل المساألة 
 ،فيه وما ال ميسن ففيه اإلنسار  جُيتهداملراد ما ميسن أن  على مطالقه

 ،أيت إن شاء اهلل بقية السالم على هذا وي
****************** 

            ا اعيناااااااات واحاااااااداً ي ااااااان كا  وم  – 122
                    ااأمناااااااااااااه أ  يارطااااااااااااال اااااااااااان ش هالياااااااااااااع                                                       

  
ُيشـرتط القـدرة وهـذا  القـدرةروف والنهـم عـن املنسـر ُيشرتط لألمر باملع ( :ل ن شرطه أ  يأمنا : )  قاله

 ، 2 العبادات شرطها القدرة كلكل العبادات ُيشرتط فيها القدرة    شرٌط في جمي  العبا ا 
 . ( 12التغابن )  {فاتقوا هللا ما استطعتم } : قوله تبارك وتعا  :  دليلالو 

 .  3 (استاعتم  منه ما توافأإذا أمرتسم بأمٍر : ) النيب صلى اهلل عليه وسلم  وقول

                                                

ـــن قدامـــة (  052/  0) بـــن حـــزم احمللـــى ال  - 1 والبحـــر احملـــيط (  80/  9) واجملمـــوف شـــرح املهـــذب للنـــووي (  074/  4) واملغـــجل الب
 ،(  069/  5) ونيل األوطار للشوكا  (  218/  3) ومواهب اجلليل لعليش (  338/  0) للزركشم 

 ،(  266/  0) بدائع الصنائع للساسا    - 2
 ، (  0337) ومسلم (  6858) أخرجه البخاري  - 3
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 . ( 822البقرة )  {ال يكلف هللا نفسا إال وسعها } : تعا   اهللوقول 
 23آل عمران )  {وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال } :  في المسألة الخاصة: وقوله تعا  

) . 
صـل قائمـا  فـإن مل تسـتاع : )  لعمران بـن حصـني المسألة الخاصة فيوقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 ، 1 (فعلى جنب  تستاعفقاعدا  فإن مل 
 ، مك  الدليل على اذل المسألة من القرآ  قااعد

 . {فاتقوا هللا ما استطعتم } :  وأمثلة القااعد
 . {ال يكلف هللا نفسا إال وسعها } 

 . {وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال } :  الحج: األمثلة 
 ،( فإن مل تستاع فعلى جنب  فقاعدا  صل قائما  فإن مل تستاع : )  وفي السنة

 :  اناك أيضاً أمثلة أخرى
 . ( 21النور )  {ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج } 
)  {ورسوله  ليس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذين ال يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هلل} 

 . ( 21التوبة 
  : تركها منوككر اهلل الهضرة وتاعد على 

إال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ، فأولئك عسى هللا أن } 

 . {يعفو عنهم 
م عـن املنسـر ال من مجلـة ذلـك األمـر بـاملعروف والنهـ أمثلة في القرآ  والسنة ولهااذل القاعدة  المهم
فمــن مل يســتاع مــن مل يســتاع أن يــأمر وينهــى ســقط عنــه إمــا رجــل عــاجز عــن القــول  اســتااعةبــد مــن 
إذا أمـرت مبعـروٍف أو هنيـَت عـن منسـٍر قصصـنا لسـانك أو سـجناك فهـذا : رجـل  قيـل لـه  وإما، واإلشارة 
 ،عنه الواجبات  تسقطعاجز 

العـام هــو  والشـرطط خاصـة يف النهـم عــن املنسـر صـارت مخسـة شـرط  يف كــل عبـادة وشـرو  مك  الواروط
 ، (  شرطه أ  يأمنا: ) ولهذا قال القدرة 

****************** 
                           واللسااااااا وتل بالياااااد  رافاصبااااا – 121

                  قصا امااااااااااان النااااااااااا واحاااااااااااذر رٍ المن ااااااااااا                                                    
  

 ،  (حبم النفم عن الهسخط وعن ازحضام : ) الصبر  ( :فاصبر : )  قاله
 ،ال حتجم وال تتسخط 
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يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر } :  مأخاٌك من قاله تعالى في سارة لقما  واذا

فال ،  {مور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم األ} : قال ،  ( 13لقمان )  {واصبر على ما أصابك 
 ، بد من صبر

أن اآلمـر والنــاهم سـوف يلقــى  إ  عنــد األمـر بــاملعروف والنهـم عــن املنسـر إشــارة   ومنماا أماار اهلل بالصابر
 ،األذى 

 ،هذا ماوف ، هذا متشدد : والناهم عن املنسر  باملعروفورمبا يلقى الضرر فليص  دائما  يقولون لآلمر 
 ،كثري   بسالمٍ ن يقولونه على سبيل السخرية ويتسلمو 

 فما ماقف اآلمر النااي ؟ 
 ،له  ا أجرا  وقرَّبه إ  العاقبة احلميدة  اهللالص  وليعلم أنه ما أوذي أذية  يف ذلك إال كتب 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة } : ألن اهلل تعا  

  األكى قا رأب  الفرة  اشهدوكلما ،  ( 12هود )  {للمتقين 
 ل ن ما معنى قرب الفرة ؟ 

 وحساً ؟   أو أ  يأفرة عنه معنًى  ؟ال معنال أ  يأفرة عن ازنسا  حساً 
 ،واألذى  واملنعفظاهر بأن يزول عنه السبت  حساً أما التفريج  الثاني

ويرى العذاب يف  ومحتسبلبه ويص  وهو أهم فأن يشرح اهلل صدره ويعايه الامأنينة يف ق وأما معنى
 . ( 13الفرقان )  {هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج } ، ذات اهلل عذبا  يرى العذاب عذبا  

فضرب لهم بسور له باب } : قال  م  شيخ ازسالم رحمه اهلل لما حبسال وأغلقاا عليه الباب: يقال 

 . ( 13الحديد )  {باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
 أعدائم يب ؟ إن حبسم خلوة ونفيم سياحة وقتلم شهادة ،  يصنعما : وقال 

اإلنسان إذا كبت وأوذي وعذب يف على يل هذا أيضا  مما يفرج اهلل به  خري  أي حال يفعلوهنا يب فهم 
 أقوى التفريج عنه أن يشرح اهلل صدره ملا وقع عليه وكأن شيئا  مل يسن ،  منذات اهلل فهذا 

اهلل  ر هاص  اص  على األذى الفرج قريب ال تيأس من : نقول له ، والناهم عن املنسر  باملعروفاآلمر 
 اص  ، فاص أنت تقاتل بسي  اهلل أنت تدعو بدعوة اهلل احتسب لو شق عليك نفسيا  أو جسميا  

 وأصلها أَز ْل ، ( : وتل : )  قاله
 ،  اذل مسألة اله يير املنسر هذه مرتبة ثانية غري األمر باملعروف والنهم عن

  اله يير ليم كاألمر والنهي 
ــة اللهــو يزمــر  ــا :  الفاارقواضاارب ل اام مااثاًل يهبااين بااه  ــارة تعرفــون الزمــارة مــن آل رأيــَت مــع شــخٍص ُزمَّ

جئتـه مــرة  مااكا نسامي اااذا ؟ نهاي عان من ار يـا فـالن اتـق اهلل هــذا حـرام وال محـل  فقلـتويـرقص عليهـا 
 ، اذا يسمى ت ييرلزمارة فأخذهتا وكسرهتا فرأيَت معه ا أخرى
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 ، مقام النااي أو اآلمر منمك  مقام الم ي ر أقاى 
ــه فقلــت  ــهرأيــت رجــال  ال يصــلم مــع اجلماعــة مــع وجو ــا علي الصــالة صــل  مــع  أقــميــا أخــم اتــق اهلل  : ل

البـاب عليـه وإذا  ثانيـة ووجدتـه مل خيـرج مـن بيتـه فقرعـت مـرةاملسلمني هذا يسمى أمـر بـاملعروف مث جئتـه 
هذا ماذا ؟ هذا تغيري هذا ليس كـل واحـد يايقـه األول كـل أحـد  املسجدكسرت الباب مث جررته إ  أىب  

 ،ما كل أحد يايقه  الثا يايقه إال ما ندر 
 ( .فإن مل يستاع : )  ولهذا جاء الهعبير النباي
 .( مروا باملعروف فإن مل تستايعوا ) : ولم يأ   حرٌف واحد 

 ،  كلي على أ  اله يير شيء واألمر شيٌء آخر فدل
كـذلك لـئال يصــبح   األمــرواليـد يف وقتنــا هـذا ال تسـون إال مــن ذي سـلاان وإمنـا كـان  ( :بالياد : )  قالاه

 ،الناس فولى 
 ،إال من ذي سلاان وهو حق  يسونإن التغيري شمء ال  :على كل حال نحن نقال 
يظنه منسرا  منسرا  عنده مث أتلـ  أمـوال النـاس  ماألصبح من رأى لسل إنسان  ألنه لا جأعل اله يير باليد

الراديـو منسـر فمـر برجـٍل قـد فـتح الراديـو علـى أخبـار مسـة وهـو  أنمن أجل أهنـا منسـر يـرى بعـض النـاس 
 باليد ماذا يصنع بالراديو يسس ره هل له حق أن يسسره ؟  غري  يرى أنه منسر وقلنا 

 ،ما يف الوقت الذي مضى ما نعلم عنه أ الحاضرليم له حش في وقهنا 
ألصــبح النـاس فولـى وتقاتـل النــاس ل يار كي سالطا   باليادل ان فاي وقهناا الحاضاار لاا جأعال اله يياار 

سـنوات دخـل املسـجد إنسـان  ومعــه راديـو فقـام الرجـل احلبيـب الايــب  منــذفيمـا بيـنهم ولقـد رأيـُت رجـال  
اهلل يــأيت أحــدكم بــالراديو مزمــار الشــياان وجيعلــه معــه يف املصــلني وقــال والعيــاذ بــ أمــامالنــاهم عــن املنســر 

 الراديــووالــذي جـاء بــه حـاج مــن احلجـاج حنــن كنـا نشــتغل يف ماـار جــدة مـن احلجــاج أتـى  ــذا  املسـجد
كالمـا  عظيمـا    يـتسلموهو فيه تسجيل لعلـه يسـمع أخبـارا  يسـجلها تنفعـه حـاج محـب أخبـار احلجـاز وقـام 

حرام ؟ حنن ما أتينا للحج لنبحا  هذاهل : يسألون يقولون  فجاءواذا حرام احلجاج انبهروا هذا حرام ه
فيـه إال العافيـة لسـن إيـاكم أن تفتحـوه علـى األغـا   مـاحـالل اطمئنـوا إن شـاء اهلل : عن احلرام فقلنا هلـم 

ــارواملوســيقى هــذا حــرام أمــا  والقــرى واحلــديا فهــذا لــيس فيــه شــمء طيــب القــرآن واحلــديا طيــب  األخب
 ،املباحة  األمورخبار من واأل

ـربعض النـاس يظـن مـا لـيس منسـرا  منسـرا  فلـو قلنـا غـري  باليـد  :  فأقال هـذا الراديـو أو املسـجل الـذي  كسَّ
 ،يرى أنه منسر 
ال يســـون إال مـــن ذي ســــلاان  باليااااد فاااي الاقااا  الحاضاااار اله ييااارازتالااااة بالياااد أو : ولهاااذا نقاااال 

 ،يف ذلك   صالحية   األمروالسلاان من أعااه ويل 
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؟ وبعــض املوالــع بالنســبة  كــذلكرجــال احلســبة املوجــودون عنــدنا يســون هلــم الســلاة ألــيس   وعلااى اااذا
 للمسان يف بعض األحيان بالنسبة للزمان ، 

 ،أمر بالص  ألن املقام محتاج إ  الص   ( :فاصبر : )  قاله
)  {نه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وا} :  تعالىولهذا قال اهلل 

 . ( 13لقمان 

                           سا اواللاااااااوتل بالياااااااد  رافاصبااااااا
                  ا اقصاااااامااااان الن واحاااااذر رٍ المن ااااا                                                    

  
 ، املنسر عن والنهم باملعروف األمر غري التغيري مراتب هذه
 : مراتب ةالع اناك أن قبل ذكرنا وقد
   الدعاة .5
   واألمر .2
. واله يير   
 ، بعض مع بعضها عليسم يلتبس فال أو عليسم تلتبس فال
   الدعاة – 5
   والنهي األمر:  والثاني – 2
 – اله يير:  والثالث ، 

 ، معني لشخصٍ  ينا  مع أمرا   يوجه أن دون وترهيبا   ترغيبا   وجل عز اهلل إ  اإلنسان يدعو أن الدعاة
 لسـن ذلـك أشـبه ما أو معينة طائفة أو معني لشخص موجه شمء   هو املنسر عن والنهم باملعروف واألمر
 ، الفرق تعرفون وأظنسم اتركوا افعلوا أمر فيه
 لـو فيهـا مـا فيهـا اجلمعـة صـالة بعـد اخلابـة ألن أحسـن الظهـر صـالة بعـد اجلمعـة صالة بعد رجل   قام لو
 هـل وهـذا هـذا مـن محـذر الباطـل يبـني احلـق يبـني اهلل إ  يرشدهم الناس يدعو الظهر الةص بعد رجل قام
  ؟ منسر عن ناهٍ  مبعروف آمر   هذا يقال
 . اهلل إ  دافٍ  هذا:  يقال
 ، اهلل اتق كذا اترك فالن يا،  اهلل اتق كذا افعل فالن يا : يقول رجال   رأينا ولو
 ، وناهم آمر هذا

 تــارك أمــر أو أىب ولســن تركــه إ  املنســر صــاحب دعــا يســون بــأن بنفســه املنســر نســاناإل يغــري أن اله يياار
   كلي أشبه وما اللهو آلة ويسسر ومحبس يضرب يغري هذا أىب ولسن يفعله أن املعروف

   المن ر عن والنهي بالمعروف األمر يقيد ولم والسالم الصالة عليه الرسال قيدل اله يير اذا
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 أَْطرا   احلق على ولََتْأطُرُنَّهُ ،  السفيه يد على ولتأخذن،  املنسر عن ولتنهون،  باملعروف رنلتأم واهلل: )  قال
) 1  ، 
 ، 2 (،،،  فبلسانه يستاع مل فإن بيده فليغريه منسرا   منسم رأى من: )  قال لسن استاعتم إن:  يقل مل

 رجـل ، سـلاة لـه ألن مغـري آمـر دافٍ  بيتـه يف األب ، وقـدرة سـلاة فيـه التغيري : فنقال غير فاله يير مك 
 ويلحقـه يغـري قـد يسـتايع أحد كل ليس أحد لسل التغيري ليس لسن ومغري وآمر داعم اجملتمع يف احلسبة
 ، الواقع هو كما التغيري يف يشاركه مل ممن أيضا   غريه يلحق وقد اهلل إال يعلمه ال ما الضرر من
  ، تستاع مل فإن باليد غري   : نقول وهلذا
 علـــى الدالــة(  مث)  بــــ أتــى مــا يعـــجل لفظيــا   ال حمليــا   ترتيبـــا   رتبهــا اهلل ر ــه واملؤلـــ :  ( واللسااا : )  قااال
 ، ذلك أشبه ما أو بالفاء أو الرتتيب
   الهرتيب على لدي بعض على بعضها تقديم ل ن
 أن مـع،  3(  به اهلل بدأ امب أبدأ اهلل شعائر من واملروة الصفا إن: )  وسلم عليه اهلل صلى النيب قال ولهذا
 ، (  املروة مث الصفا إن: )  يقل ومل ، ( 112البقرة )  {إن الصفا والمروة } :  قال اهلل
 وقـدرة سـلاة تريـه وأن تنتهره أن اهلل اتق فالن يا  تقول أن ليس اللسان ، اللسا  الثاني اليد األول مك 

  ، باحلق استعالء   ، واستعالء  
 كيــ  بالقلــب تغــري أن اإلميــان ألــع  ألنــه بالقلــب تغــري أن ؟ هــو مــا النقصــان ( : النقصااا : )  قالااه
  ؟ بالقلب يغري أن ميسن اإلنسان هل ؟ بالقلب التغيري
   فاعليه مخالطة وعدم للمن ر ال رااة ، بالقلب التغيري هذا املخالاة وعدم بالسراهة ميسن
أن إذا سمعتم آيات هللا يكفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا معهم وقد نزل عليكم الكتاب } :  وتعا  تبارك اهلل لقول

 . {مثلهم }  قعد  إن ، ( 112النساء )  {حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن 

 جيـوز ال حـرام هـذا اهلل اتقوا قوم يا:  قال صاحل رجل   ومعهم الشارنج يلعبون قوما   أن:  مثالً  فرضنا فلا
 كــذا بــك فنفعـل خرجــت إن:  لـه قــالوا لســنهم،  ال ؟ معهـم جيلــس أن جيـوز فهــل هــذا نـدف لــن : قـالوا، 
 . فجلس وكذا
  ؟ يأةم ال
     

  ؟ لماكا
   سالضلا  على م رل ألنه

                                                

 ،(  4336) أخرجه أبو داود  - 1
 ،(  49) أخرجه مسلم  - 2
 ،(  0208) أخرجه مسلم  - 3
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  ؟ نقال ماكا عداوة وبينهم بيني يق  أ  كاب أ  م  أخوى ل ن الضلاس على أأْكر ل لم أنا قال فإ 
 ال:  نقـول،  رحـم قايعـة وبيـنهم بيـجل يقع أن أخشى:  قال فإن يضرك ال هلل عاديتهم إذا وليسن:  نقال
ـْلُهم رحـم قايعـة وبيـنهم بينك يقع  وأنـت ممسنـة ؟ متعـذرة أو ممسنـة قبلـك مـن الـرحم صـلة ألن،  أنـت ص 
فُُّهمْ  فسأمنا يقاعونك وهم وصلتهم إذا  ، احلديا يف جاء كما امللّ  ُتس 

   مراتب ةالع له اله يير أ  اآل  فالحاصل
****************** 

                         له قد ارت ب مان عنهى  ومن – 128
                ي العضاااااباقضااااااا باااااه يامأتاااااى مااااا فقاااااد                                              

  
  ، شرطية ( : ومن: )  قاله
  ، الشرط جواب ( : فقد: )  قاله
 وااذا وحـدها(  عان)  و وحـدها(  ماا)  جعل ؟(  عن)  مع(  ما)  ُتستب مل ملاذا ( : ما عن: )  قاله
   غلط
(  مالاه)  هـم(  لاه)  و(  ماا)  أن محسـب ( مال اه   عان)  محسـبها نسـخيت حسـب علـى يقرؤها الذي أل 

  ،(  ارت ب قد له عما نهى ومن: )  يقال أ  المهم
 ،شمٍء يرتسبه يعجل إذا هنى اإلنسان عن  ( : ما يقضى به العضبفقد أتى : )  قاله
 الــذنوبيتعامـل بالربــا قـال لـه يـا فــالن اتـق اهلل كيـ  تتعامـل بالربــا ، الربـا مـن كبـائر  رجـال  أن رأى :  مثال

 ، اذا عضب اذا يأقضى به العضبوهو نفسه له حمل يتعامل بالربا فيه 
 عن شيٍء أ  تفعله ؟  تنهىيقال كيف 

 ،سفيه  فأنته باطل لو كان باطال  ما فعلته وإن فعلته وأنت تعتقد أن
)  {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون } :  لقال اهلل في بني مسرا يل

  . ( 11البقرة 
)  {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون ، كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون } : وقال تعا  

 ،من كبائر الذنوب  فهذا،  ( 3 – 8الصف 
  كمــايــوم القيامــة فُيلقــى يف النــار حــ  تنــدلق أقتــاب بانــه يعــجل أمعــاءه فيــدور عليهــا   بالرجــليــؤتى  ولهااذا
يا فالن مالك ؟ ألست تأمرنا بـاملعروف وتنهانـا : النار فيقولون  أهلاحلمار على رحاه فيجتمع إليه  يدور

 ،  1 تيه وأهناكم عن املنسر وآتيهباملعروف وال آ آمركمكنت : فيقول عن املنسر ؟ 
 ، فضيحة وعار  العافيةوهذا وعيد  شديد نسأل اهلل 
 .ر به النار يوم القيامة عَّ وكذلك يسون هو أول من ُيسَ 

                                                

 ،(  2989) ومسلم (  3194) أخرجه البخاري  -  1
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 ، العافيةنسأل اهلل 
ممـا بـه يُقضـى العجـب   أوأن اإلنسان الذي يأيت بشمٍء ينهى عنه هذا أتى مما به يُقضى العجـب  فالمهم

 ا ال تفعل أو تنهى عما تفعل ؟ كي  تأمر مب
 اهلل بهذا البي  أو بهذا الح م بعد ككر األمار باالمعروف والنهاي عان المن ار رحمهومتيا  الم لف 

 ،من فعل ذلك ال يسقط عنه األمر والنهم  أنيفيد 
يقلـع  ا بْـُتلـم بشـرب املخـدرات وشـارب املخـدرات ال يسـاد أنههو مبتلى   ذا األمر يفعله ولنقل  فلا قال

 ، املخدراتوهو ينهى الناس عن شرب 
 ؟انه الناس أو ما  م  تفعل اس   : ال نقال 
 ،انه الناس : نقول 

  والنهي عن المن ر أ  ي ا  ازنسا  مخالفاً  بالمعروفمك    يسقط األمر 
 : ترك واجبينعن املنسر مع املخالفة  والنهمألنه لو ترك األمر باملعروف 

 ،ليت هو يفعلها املعصية ا:  األول
 ،األمر باملعروف والنهم عن املنسر  ترك:  والثاني

عنـك  يسقط الكنت تفعل املنسر فإن فعلك إياه    وإنوإن كنت ال تفعل املعروف فأمر به :  نحن نقال
 النهم عنه انه عنه 
 ؟فهندلش أقهاب بطني  الناركيف أعرت نفسي للفضيحة أ  أأْلقى في : فإكا قال قا ل 

يسون كذلك يأمر وال يفعل وينهى ويفعل  أنإمنا ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك حتذيرا  من  : نقال
 ،أو أن ينهى عما يفعل  يفعلوليس مراده أن محذر من أن يأمر مبا ال 

 واذل العقابة ؟  أفعلأل  بعض الناس يقال مك  لماكا آمر بما أفعل وأنهى عما 
 ، لنحذرك ألجل أن نفعل أخ نا بذلك ال الرسول ما أخ نا بذل:  نقال

******************  
                       فااذا اا   بنفسااهباادا  لاااف – 123

                  قاااااد أفا ااااااا ل اااااا ا اهااااااي  اغ عااااان                                                         
  

  :قال املؤل   انظر ( :لا بدا بنفسه : )  قاله
                       ا  افااااااااااذا  فسهابنااااااااااباااااااااادا  لاااااااااااف

                  قاااااد أفا ااااااا ل اااااا ا اهااااااي  اغ عااااان                                                         
  

مث بغـريه هـذه  بنفسـهيعـجل وتـرك اآلخـرين ألن البدايـة هلـا هنايـة فيبـدأ أوال  ( فلا اعهنى بنفساه ) :  يقلومل 
ذلـك مـن تـرك النهـم  مينعنـهلسن لو أصر هو على فعل املعصية فـال ، واذا الهرتيب الصحيح ، مة احلس
 ،عنها 

 ، املنسرو ذا انتهى السالم على األمر باملعروف والنهم عن 
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 وأتت اخلاثة نسأل اهلل لنا ولسم حسن اخلاثة ،
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 األسئلة
معــني فـال ينقــل  أمـرٍ ت الفتــوى يف بلـد علــى وجــدت كالمـا  لشـيخ اإلســالم يف هـذا أنــه إذا كانـ:  السا ال

 حممد بن إبراهيم ؟  للشيخالناس عنه أو ال يُف  بغريها وكذلك وجدت قريبا  من هذا السالم 
 .كالم شيخ اإلسالم والشيخ حممد بن إبراهيم ما وقفت عليه :  الضااب

فلــو ، اؤهم املعتــ ون إن العامــة لــيس هلـم إال مــا قــال علمـ:  باان سااعدي يقاال عباادالرحمنل ان شاايخنا 
ال نوافقــك كــذلك إذا كانــت ، ال  : قلنــا، إن الــدخان حــرام : أنــا ســأقلد مــن قــال : وقــال  عــاممجــاء 
علـــى  الفتــوىشــائعة يف بلــد فإنــه إذا كـــان يف ذكــر اخلــالف مفســدة فالواجــب جتنبـــه مــا مل يســن  الفتــوى

ألن هــذا ، خــري  اهللجــزاك :  خــالف الــنص وحنــب إن شــاء اهلل أن نالــع علــى مــا ذكــرت الــذي قلــت لنــا
 .مهم 

 .يطلقها بعض الوباب  الهيألنه أصبح الناس اآل  الحقيقة في فاضى من الفهاوى الواكة 
 .واي أقاال شاكة ليم بأقاال مللمة بإخهاراا 

وماا تقالاا  فاي    ماا تقالاا  فاي كاذا : مهبلبلاين مسااكين ياأتا  يساألا   اآل  العامةفهضد كثير من 
 كذا  
املتفــق عليهـــا  املســـائلمـــن املعــروف أن املســائل اخلـــالف أن أكثــر مســـائل الــدين خالفيـــة أمــا :  لالساا ا

 و،،،،،، ؟
 !!!خالف ؟ الديناللهم صل  على حممد ، اللهم صل  على حممد ، هذا يوجع الراس أكثر :  الضااب
 أكثر املسائل الفقهية خالفية ؟:  الس ال
 مدة شهر ، ولكقارن يل بني املتفق عليه واملختل  فيه  أنا أرجو منك مسألة واحدة:  الضااب
 بعض الستب درست اخلالف و ،،،،، ؟:  الس ال
 هذا إذن أسهل لك ما دام درستها جتيبه لنا أسهل ،:  الضااب
 بداية اجملتهد درست اخلالف ،،،،،،، ؟ :  الس ال
: إذا قــال  ديننـاوهـذه طعــن يف أنــت قـل اخلـالف كثــري أوافقـك أمــا اخلـالف أكثــر مـا أوافقــك :  الضاااب

مسعـا  وطاعـة ؟  : ؟ نقـول لـه نايعهأكثر علمائسم خمتلفون يف أكثر املسائل أكثر ما عندهم اخلالف هل 
 ميسر أمرك كم ل السؤال ، فاهللال ميسن على كل حال لك مدة شهر ما دامت هذه قد حُبثت 

اإلنسـار خاصـة  تضـييقا  فهذا يؤدي إ  كي  يسون اإلنسار مع أن مسائل اخلالف كثرية جد:  الس ال
 يف الغالب ال يرتسبوهنا ؟  املتفقإذا كانت املسائل املتفق عليها ال أحد يرتسبها ؟ املسائل 

 يعجل ال خيالفوهنا ؟ :  الضااب
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املسـائل املختلـ  فيهـا  أمـافال يسون هنـاك داعـم إ  اإلنسـار علـيهم ألهنـم مل يرتسبوهـا أصـال  :  الس ال
  يقع فيها الناس ؟ فهم اليت
 ما تقول يف صالة اجلماعة ؟ :  الضااب
 أنا أقول إهنا واجبة وفيها خالف ، : الس ال
العبـادات ال  وأفضـلما خيال  فيهـا خـالف لسـن اتفـق العلمـاء علـى أهنـا مـن أجـّل الااعـات :  الضااب

  ؟أحد يقول أهنا مباحة أو أهنا مسروهة مثال  نأمر  ا أو ال نأمر 
 نأمر ، :  الس ال
أن  ونعــرفأنــه هنــاك شــمء معــروف ومشــهور : إذن لــيس بصــحيح لســن بعــض النــاس يقــول :  الضااااب

 ،الذي ارتسبه يعلم أنه حرام 
حـرام ألـيس كـذلك ؟ فـبعض النـاس يقـول ال وجنـد  أنـهحلق اللحية اآلن عندنا حلـق اللحيـة معـروف  مثل

يعرفـون أنـه حـرام ؟ وهـم يعلمـون أهنـم خـالفوا كي  ذلك وهم   حلاهميف السوق السثري من الناس حالقني 
 عمدا  ؟ 
تأمر باملعروف على وجه إيضاحه للنـاس ألنـه معلـوم لسـن ُمـْر بـاملعروف نصـيحة  هلـم  النعم أنت :  نقال
   أمــــرا  ويســـون نصـــيحة ولـــيس  ماااثالً يـــا أخـــم أنـــت تعلـــم أن هـــذا ال جيـــوز أن هـــذا خـــالف الســـنة :  قـــل

 باملعروف ،
مـثال  أغـا  ويف  يسـمعنااستأجرنا سيارة واشرتطنا على صاحب السيارة أال يـدخن وأال سافرنا و :  الس ال

يف ( مجلــة غـري والــحة ) اليـد  نسـتعملالاريـق نقـض هــذا الشـرط وفعــل مـا اشـرتطنا عليــه أال يفعـل فهنــا 
 إنسار املنسر ؟ 

إمــارة فاصــ وا  لحــو هــذا شــرط لســم أنــتم شــرطتموه ثلســون أنــتم تنفيــذ هــذا الشــرط إن كنــتم :  الضااااب
هـو سـيقول سأشـرب وسـأفتح األغـا   األمـراءح  تصلوا إ  اإلمارة لسن إذا مل تسونوا حول إمارة فـأنتم 

ال ميسـن أن ينفسـخ العقـد وال ميسـن أن تنزلنـا  اآلنحنن  عليكوإذا شئتم انزلوا تقول ما ننزل حنن اشرتطنا 
 ، 

 يأمرون باملعروف ؟ والؤالء الناس يفعلون املنسر وه( مجلة غري والحة ) إذا كنت يف بلد :  الس ال
 يفعلون املنسر وال يأمرون به طيب هذا جزاهم اهلل خري ، :  الضااب
ينهونـــه فيصـــري  بـــاملعروفال ، يفعلونـــه ويـــأمرون بـــه وال يــأمرون بـــاملعروف بـــل رمبـــا الــذي يـــأمر :  الساا ال

ه  السر الولع يف هذه احلال يعجل شق على النفس أنجل إذا رأيت من  ؟  ( مجلة غري والحة ) أغري 
 ، ةحنن ذكرنا أنه ال بد من استااع:  الضااب
 لسن يستشري الفساد يف البالد ؟ :  الس ال
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هـذا : قـل ،  بالح ماةمأاْر باالمعروف ا د ملاى اهلل أنـت ؟  وال مكا فعلا  سايقف الفساا :  الضااب
واحـد تضـربه ألنـه فعـل هـذا  تـأيتستفيدون لسن نفر ي حرام وال جيوز رمبا تتسلم يف مسجد فيه مخس مائة

 وتؤذي الذين من ورائك مفاسد ،  وتؤذيكاملنسر فيذهب يشسوك على الوالية مث الوالية حتبسك 
يتسلم إال أهـل األمـر ،  إنسانال أتسلم على التغيري باليد جمرد السالم ما يقبلوا السالم من أي :  الس ال

 وأهل األمر ال يأمرون ؟ 
ــه إن  إالحنــن قلنــا لســم بــارك اهلل فــيسم األمــر بــاملعروف ال أحــد يقــول ال أقــدر :  الضااااب إنســان قيــل ل

 على فعل احملرم ،  أوأمرت فعلنا بك كذا وكذا بعينه فهذا يصبح مسره على ترك الواجب 
 يعجل ال يأمث هو إذا تركه ؟ :  الس ال
بـاملعروف وهنيـت  أمـرتانظـر أنـت إذا  : يـل لـهباملعروف وينهى عن املنسر إذا ق يأمرال ، يأمث :  الضااب

 يستايع ،  العن املنسر حبسناك قتلناك آذيناك آذينا أهلك أخذنا مالك فهذا 
 ؟ ( غري والح : )  الس ال
 ، فولىبالوقت احلالر حنن ما خصصناه مالقا  بالوقت احلالر تصبح األمور :  الضااب
 ؟ ( غري والح : )  الس ال
عليـه مفسـدة أكـ  إذن  ترتـبإذا قلنا أنك ال تغري إال إذا علمت مث إنك إذا غـريت نعم لسن :  الضااب

يغــري بيــده ترتـب عليــه مفســدة أكــ  إال  لـوهـذه حنــن يف وقتنــا احلالـر لــو يغــري اإلنسـان غــري ذي ســلاان 
 أهلك آلة هلو اكسرها ، أدخلإنسان له والية خاصة على أهله ال بأس إذا 

  ؟( غري والح : )  الس ال
 ،إن اهلل وسَّع علينا فال نضي ق على أنفسنا :  الضااب
  . ( 23آل عمران )  {من استطاع } : قال 
 . ( 12التغابن )  {فاتقوا هللا ما استطعتم } :  وقال

 . ( 82آل عمران )  {فإنما عليك البالغ وهللا بصير بالعباد } : وقال اهلل لنبيه 
إن إلينا إيابهم ، ثم إن علينا } : مث قال ،  ( 81الغاشية )  {مذكر فذكر إنما أنت } : وقال اهلل تعا  

 . ( 82 – 81الغاشية )  {حسابهم 
 ،أي مهلك  نفسك لعدم إمياهنم :  ( 3الشعراء )  {لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنين } : وقال لنبيه 

 ط وال تفريط ، على نفسك ال إفرا وس عال هتلك نفسك يا أخم ما دام اهلل وسَّع عليك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 628 

 1 ةامااتاخاال
 ، 2 واملؤل  ر ه اهلل أتى  ا ُملجأ  إليهامسا ل منطقية تهعلش بالمنطش  اذل
 ، كذلكالصحابة ما درسوا املناق وال عرفوا املناق والتابعون   فنحن في غنًى عن المنطش وم 

وال سـيما  الفالسـفةرت كتـب واملناق حدث أخريا  ال سيما بعـد افتتـاح بـالد الفـرس والرومـان حيـا انتشـ
 ،أهنا ُدع مت بعمٍل من اخلالفة 

ال أعتقد أن اهلل يغفـل املـأمون عمـا صـنع  ـذه األمـة :  ازسالم شيخكما فعل المأما  الذي قال عنه 
 ، 3 باهلل والعياذأو كلمة  حنوها 

طااش كهااب فيااه المن علاامل اان فقــد جــر النــاس إ  ســوء ودعــاهم إ  لــاللة واهلل حســيبه قــدم علــى ربــه 
  العلماء وحذروا منه 

  ابن تيمية رحمه اهلل   ازسالموممن كهب في الر  على أال المنطش شيخ 
 ،  ومخهصراً  مطا ً شيخ ازسالم ابن تيمية كهب في الر  عليهم كهابين 

 ،الرد على املناقيني :  المطال
 ، العلمنقض املناق وهذا أحسن لاالب :  والمخهصر

  ترتيباً  ألنه أوضح وأحسن
أو قاال اعهقاد أ  المنطاش اليانااني     ا ماً كن  أخن   : ) ككر في مقدمة الر  على المنطقيين قاله

  ، 4( يحهاة مليه الذكي و  ينهف  به البليد 
 ،إذن دراسته مضيعة وقت ، الذكم ال محتاج إليه والبليد ال ينتفع به 

 ، ل أحااله ال رااةشيخ ازسالم يدل على أ  أق كالمواذا ال الم من  
 : 5 والعلماء اخهلفاا فيه

   حرمهفمنهم من  - 1
  ينب ي أ  يأعلم : ومنهم قال  - 8
ــه ينبغــم أن يتعلمــه  علــىاإلنســان الــذي عنــده منعــة ال يــؤثر :  وماانهم ماان فصشاال قااال - 3 ــه فإن عقيدت

 ،ألنه لاللة  يتعلمهليحاج به قومه أي قوم املناق ومن مل يسن كذلك فال 
  أنه   يهعلمه مطلقاً  : صحيحوال

                                                

 ابن مهدي ونقض املناق والرد على املناقيني ،للشيخ فاحل ( التحفة املهدية ) ملزيد من الفائدة انظر الرسالة التدمرية لوشرحها  - 1
 ، 094الرد على املناقيني ص   - 2
 ،(  81/  2) بيان تلبيس اجلهمية  - 3
 ، (  82/  9) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 4
 ، 069 – 068،  055ونقض املناق ص (  271 – 269،  072،  9 – 5/  9) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 5
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منه فلرياجع ما الاُّر إليه منه فقط ليسون تعلمه إياه كأكل  شمءٍ لسن إن الاُّر إ   ألنه مضيعة وق 
 امليتة م  محل ؟ 

 ، الضرورة   وبقدر الضرورة عند
 ،فال أما أن يدرسه ويضيع وقته فيه  فقطأخذ من علم املناق ما يضار إليه  فإ  كا  اناك اضطرار

دخَّل البالء ح  أوصلهم إ  أن يقولوا على اهلل ما ال  ؟ما الذي دخَّل علم املناق على املسلمني  ولهذا
 ،وص  به نفسه  مايعلمون وينسروا على اهلل 

الناس لشمٍء بعد كتاب اهلل وأمر  محتاجواهلل عز وجل نزَّل الستاب ت ْبيانا  لسل شمء ال  فالمسألة خطيرة
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا وإلى الرسول }  ، 1 والسنة الستابأن يـَُردَّ إ  أين ؟ إ   عند التنازف

  . ( 12النساء )  {إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال 
يخ شا قالكما على علم املناق وعلم املناق علم  ال خري فيه ولسنه مضيعة وقت ألنه  مبينةهذه خاثة  

سـاعاٍت ليحـلَّ سـارا  واحـدا   يبقـىأنه ال محتاج إليه الذكم وال ينتفع به البليد ، البليـد ازسالم رحمه اهلل 
 ، يأعرف علم المنطش في صدر اذل األمة لمولهذا مما ُكت َب فيه ويعجز والذكم ال محتاج إليه 

****************** 
           ا   اعياااااااافاااااااي ال لاماالعااااااا مااااااادارك – 121

                         ا اراااااااااااااااوالب داحااااااااااااااالفاااااااااااااي  ارةٌ احصاااااااااااااام                                                      
  

 مباذا ندرك الشمء ؟ 
 :  بأمرينندرك الويء : يقال الم لف 

  حدل  .1
 و ليله    .8

 احلد والدليل ، 
  ( في الحد : ) الحد بقاله 

  ليل يعني الد( البراا  ) : والثاني 
    2 كل المعلاما  محصارة في الحد والدليل

 ،به النفم أو اإلثبات  يسون والدليل ،به يسون التصور الحد
  وأيهما أسبش ؟ األسبش الحد 

   3( عن تصارل  فردٌ الح م على الويء : ) ولهذا يقال 
                                                

 ، 34كتاب اإلميان ص    - 1
 ،(  255/  9) جمموف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 2
(  398/  3) ومغــجل احملتــاج للشــربيجل اخلايــب  05وشــرح السوكــب املنــري البــن النجــار ص (  232/  0) البحــر الرائــق البــن جنــيم  - 3

/  4( )  4/  2( )  071/  0) وحاشـة اجلمـل (  002/  0) ا  للنفـراوي والفواكـه الـدو (  303/  2) وغمـز عيـون البصـائر للحمـوي 
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 ، واذا حشتصور أوال  مث احسم باإلثبات أو بالنفم 
حينئـٍذ أقـول هـو ، ر باملعروف واجب ح  أعرف ما املعـروف ومـا معـىن األمـر األم أستايعال  ألنني مثالً 
 ، واجب
ْبٌش للويء عان أواناه فهذاأن أقول األمر باملعروف وأنا ال أعرف ما معىن األمر وما معىن املعروف  أما  س 
، 

ــنظم الورقــات أن  ااالفقهاااء ماان ي   ساايماماان العلماااء و  وقــد عــرفتم يف شــرحنا ل ء بح مااه الوااي و   دف حأ
 ، ممناد المناطقةوعلى اذا فيهضمن الح مأ الحدش ل ن اذا عند 

 : كما قال 
                     المااااااار و   ةاملااااااااجن امااااااا وعنااااااادام

                      دو احااااالمتأااادخل األح اااام فاااي  أ                                                   
  

 ،حدد مث احسم :  فيقالا 
 ، 1 وال هانأن مجيع األشياء حمصورة باحلد : ما كاب مليه الم لف  اذا

أن حنـد أوال  مث حنسـم  املعقولـة، قـد يسـون مقبـوال  يف األمـور  واذا في األمار المعقالة قد ي ا  مقباا ً 
 ،ثانيا  

 ، بالحمل ن اناك أشياء   تهاقف على العقل تأعرف 
احملسوسـات  كـلمجيـع احملسوسـات   خارة عان ااذاحلـد وال هـان إن مـدارك العلـوم حمصـورة با:  فإكا قلناا

 ،  بالعقلخترج وهذا ال شك أنه نقص ألننا نعلم باحلس أحيانا  أكثر مما نعلم 
 ،عقل وذكاء  ذاإال من كان  والعقل   يوهرك فيهعامة الناس وخاصة الناس والحم يوهرك به 

 هذا القول الثا  ،  ( :وقال قاٌم : ) ولهذا قال 
****************** 

       قاٌم عند أصحاب النظار وقال – 121
                     ر صااااااحيح والنظاااااارٌ ااباااااااومخ حاااااامٌ                                                

  
 أي من أصحاب النظر ،  ( :عند أصحاب النظر : )  قاله
م  ومخباٌر صحيٌح والنظر : )  قاله  : ةالةة  العلامم  مدارك : العلماء قال قاٌم من  ( :ح 
  الحم  .1
  والخبر الصحيح  .8
  والنظر واا العقل  .3

                                                                                                                                       

( )  374،  97/  0) وحاشـية البجريمـم علـى اخلايـب (  053/  4( )  302،  71/  0) وحاشية البجريمم علـى اخلايـب (  404
 ، (  62/  0) واملوسوعة الفقهية (  56/  4( )  232/  3
 ، 00 – 01املستصفى للغزايل ص  - 1
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 :األمار الثالةة  مناألشياء تأدرك بااحٍد يعجل أن 
 ،  الحااس الخمموهو ما يُدرك بإحدى  الحم

 ،مخسة أشياء  والبصر والوم والذوق واللمم السم : الحااس خمسة واي 
 ، باحملسوس  ُمدرك   ا فهو هذه احلواس اخلمس ما أُدرك 
حالوتــه بالــذوق وإذا أخــذت طيبــا  فشــممته أدركتــه بالشــم وإذا رأيــت  أدركــتفــإذا أخــذُت عســال  وشــربته 

البصـر وإذا مسعـت صـوتا  فأدركـت أنـه صـوت فهـو بالسـمع وإذا وقعـت يـدي بإنسـان ف أنهشبحا  فأدركت 
 ،اللمس لني فأدركته لينته أو ليونته على األصح فهو ب شمءٍ على 

 حهى الصبي بل حهى البها م    يدركهاذا   شي أ  كل منساٍ  
وإذا مشـت الشـمء هربـت منـه علـى أنـه سـمء  علـ البهائم إذا رأت الشمء األخضـر قربـت منـه علـى أنـه 

الاعــام بــدون رائحــة تأكــل الــذي ال رائحــة فيــه يعــجل منتنــة  ونفــسوهلــذا تقــدم هلــا أحيانــا  طعامــا  لــه رائحــة 
وتشـاهد البقـرة وهـم مـن أبلـد األشـياء تـنفض العلـ  تنفضـه بفمهـا وتأخـذ  املنتنـةفيـه الرائحـة  وتدف الذي
 ،كما ختتار أنت التمرة الايبة من التمر   الايبالشمء 

  ،من البهائم واآلدميني  المدركين جمي فهذا از راك بالحم مهفش عليه بين 
 ناً خني ؟ وأحيا يقينيأحياناً أو ال از راك بالحم أمٌر يقيني 

 ،تدركه ظنا   وأحيانا  هو املتأك د أحيانا  تدرك الشمء على ما هو عليه  الثاني
فــإذا هـو شــجرة  ملتفـة  علــى بعضــها  منـهيــرى اإلنسـان الشــبح البعيـد فيظنــه أحيانـا  رجــال  فـإذا دنــا  ولاذلي

 ذا وهذا أليس كذلك ؟ بني ه فرقمنه فإذا هو غزال  دناأحيانا  يرى حيوانا  بعيدا  فيظنه ذئبا  فإذا 
 ،ساكن أو ساكنا  وهو متحرك  وهوأحيانا  يرى الشمء متحركا  

  مك  از راك بهذل األمار الحسية ي ا  بين يقين وخن 
ويُذكر  ، جبيدال يسون علما  أحيانا  تشم الشمء تظنه جيدا  وإذا به ليس  على از راك الهام كالمنال ن  

 ،الورد  علىالشم أيضا  خيائ هذا الرجل فضَّل اجلاز أن امرأة  كانت تتوقى ،،،، أن 
 ، يقينية ب ل حالأهنا  ليم معنالإن املدارك باحلس  فعلى كل حال
 ،وقد تسون غري يقينية حسب القوة والقرب  يقينيةقد تسون 

إال به العلوم حنن مل نعلم عمن مضى من األمم والرسـل  تُدركمما :  ازخبار الصحيح: واز راك الثاني 
 ،عن طريق اخل  الصحيح 

)  {ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال هللا } : اهلل تعا   قال

رسول اهلل صلى اهلل  عنفمن الذي أعلمنا ؟ اهلل عز وجل وكذلك األخبار الصحيحة ،  ( 2إبراهيم 
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عليهم الغار وتوسلوا إ  اهلل بصاحل  انابقثة  من بجل إسرائيل عليه وسلم من الذي دلَّنا أن هناك ثال
  ،أعماهلم ؟ النيب األخبار الصحيحة 

 النظر يعجل العقل ، النظر العقل ،  :النظر :  الثالث
 ،  أةريةأ لٌة نظرية وأ لٌة : ولهذا يقال 

 محسم ،  مثنسان العقل ينظر اإلنسان مث يدرك ينظر اإل أل هم ما يُدرك بالعقل :  النظرية
 ، اذا القال أصحوالسنة  الستابمن  ما أُث رَ :  األةرية

 ل ن أتعلما  أ  اذا القال أخرة الحد ؟ 
  له   ضرورة للحد  ضرورة  : كأنه يقال 

 ما اا ازنسا  ؟ : كل أحد يعرف ازنسا  لا تقال 
 ا اا ازنسا  ؟   بد أ  تعرف من اا ازنسا    م: األولين يقالا   القامكا  عند 
 ،ناطق اإلنسان حيوان  ناطق  حيوان :يقال لي 

 ، اذا بالحممعروف  اإلنساناإلنسان هو اإلنسان ، اإلنسان هو  : ا  ء يقالا 
 ،حيوان  ناطق  اإلنسان :أما أولئي فيقالا  

 أنت حيوان  ناطق ،  : للعامملو قلت  ويا ويلي
 يقول ؟  ماذا، أنت حيوان  ناطق  : لا قل  للعامي

  الحضة  عليييخاصمي ويقيم 
  بقية الحياانا   وبينحياا  أل  فيه حياًة ناطش أل  اذا اا الفصل المميل بينه : ل نهم يقالا  

 ،ألهنا ال تناق  أل  كل الحياانا  تسمى بهيم
 بينها تنطش أو   ؟  فيمال نها م  كلي 

أو بالعسس فلها نغمة غـري  اإلناثاحتاجت الذكور لو أن تعرفه ح   تنطش وتعرف حهى معنى الصا 
هلا نغمة غـري النغمـة األخـرى ألهنـا تناـق بسـالٍم  أوالدهانغمتها اليت حتتاج للاعام ح  إن اهلرة إذا نادت 

مث نـــادت أوالدهـــا بصـــوٍت خـــاص اجتمعـــوا عليهـــا الـــديك اآلن  طعامـــا  يُفهـــم ولـــذلك جتـــدها إذا وجـــدت 
ـراًّ أو شـيئا  يسـتنسره وهـذا معنـاه احتجـاج الثالـا يـدعو يقاقط إ معروفالديك له مناطق يؤذن  ذا رأى ه 

ونــداؤه  الــدجاجحبــة بعــض الديســة عنــدها إيثــار عظــيم لــو كــان جائعــا  جــداًّ إذا رأى حبــة ينــادي  رأىإذا 
 ،للدجاج بنغمة خاصة إذن معناه أن كل شمٍء له مناق لسن حنن ال نفهمه 

 . ( 11اإلسراء )  {يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم  وإن من شيء إال} :  قال اهلل عل وجل بل
 ،ال حاجة للحد :  أ  القال الثاني يقالا  المهم
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رمبـا جتعلـه خفيـا  علــى  حساب قااعاد المنطاششـيئا  علـى  حـددترمبـا لـو أنـك  أل  األماار معروفاة اآل 
 طق ؟ هو البشر أو أن تقول اإلنسان حيوان نا اإلنسانالناس أميا أولح أن تقول 

 ، األول أوضح وأبين
 ،ال حاجة للحد : يقولون  هؤالءأن :  فالحاصل

    بالنظرأل  األمار معروفة مما بالحم أو بازخبار الصحيح أو 
 ،  األولماذا ؟ على القول األول أو الثا  ؟  علىتفريعا  ، املؤل  بتعري  احلد  بدأ

******************         
                ل كااااال علاااااموااااااا أصااااا داحاااااافال – 122

                      همافافهاااااااٌط كاشاااااااٌف ايااااااااحم وصااااااافٌ                                                     
  

 الحد وصٌف محيط   
 ،  اذا فيه نظر( واا أصل كل علم )  :اذا ما نناتعه فيه ل ن قاله 

 ؟ هقر مليه بل من قال أ  العلام تف؟ كل علم   أصلأنه : من قال 
 ؟ منه أصل كل علم: ف يف نقال ، نفتقر إليه  الاحلد :  يقالالذي ذكره  أل  القال الثاني

: يتعبون يف صياغة احلد فيأيت جبملة مث يأيت آخر فيقـول  جتدهمهؤالء القوم الذين يرون هذا  ولهذا تضد
 ،هذه غري جامع 

 أنـهيت آخر فيقول الثا  غري مانع ومعىن غري مـانع أنه خيرج منه بعض األفراد ويأ ( : جام غير ) ومعنى 
 ،يدخل فيه ما ليس منه فتجدهم يتعبون يف صياغة احلدود مع أهنا أمر والح 

أن ندَّعم أنه أصل كل علم  ل ن ليم لناال شك أنه يبني يف بعض األحيان ويولح  احلد:  نحن نقال
 علم فأصله احلد ،  كل،  

 هذا احلد ، :  (فههم وصٌف محيط كاشٌف فا: )  قاله
 هذا اجلامع ، :  (محيط : )  قاله
 ، فال بد أ  ي ا  جامعاً مانعاً يعجل مانع ، :  (كاشف : )  قاله
 ، الحدهو  هذا

 ما اي الطهارة ؟ : فإكا قل  لي 
 هذه الاهارة ،  ازنسا  مما ينب ي أ  يهنظف عنه   يهنظفأ  على الرأي الثا   الطهارة
هـذه الاهـارة ارتفـاف احلـدث الحادع وماا فاي معناال وتوال الخباث  ارتفاادلطهاارة ااي     ا: يقالاا  

احلدث بل معـىن ارتفـاف احلـدث يعـجل ارتفـاف احلـدث ومـا يف معـىن ارتفـاف احلـدث  معىنوما يف معناه ليس 
 ،اخلبا  وزوال

  اذا تعريف 
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 ،رمبا ال يفهمه إال ذاك عن ذياك  فهضد أ  اذا
 التنظ  مما ينبغم التنظ  منه إن حدثا  كان وإن خبثا  ماذا يسون ؟  الاهارة :ل ن مكا قل  

 ل ن األول جامٌ  مان  في الااق  ل ن فيه صعابة في صياغهه وفي فهمه   واضحتعريف 
******************  

    طاارٌ  وع اام واااا م   وشاارطه – 123
                           ناهباااااااسالهاااااام عااااان الاااااذوا  ف أنباااااا                                             

  
 أي شرط صحته ، :  (وشرطه : )  قاله
 ،  مضطر اً منع ساً يعجل ُيشرتط أن يسون :  (طرٌ  وع م : )  قاله

 الضام     يعنيمضطر اً 
  منع م يعني المان  

ًَ تدخل فيه مجيع  يعني يأوهرط  ،  األفرادأن يسون مضاردا 
  ليم منه منع ساً يخرة منه ما 

 ،حيوان فقط : ما هو اإلنسان فقلت :  لا قيل لي
 صـحيحاإلنسان هو جثة  ذو روح نقول هسذا نرتك احليوان ومشـسلتها اإلنسـان جثـة  ذو روح  : قل أو 
 ؟  لماكااحلد 

  ،ألنه يدخل فيه البعري ، البعري جثة  ذو روح    ألنه غير مان 
  لماكا ؟  غير جام   ، اإلنسان جثة  ذو روٍح طبيب:  قال آخر

 ،خيرج منه بعض الناس ليس بابيب  طبيباً ألنه ليم كل منساٍ  
 مل جيمع الناس كلهم ،  في ا  اذا غير جام 

 منع م أو غير مضطر  ؟  غيراذا 
 ،املضارد اجلامع واملنعسس املانع 

 ؟  لماكااذا اآل  غير مضطر  
 ،منعسسا  فال بد يف احلد أن يسون مضاردا   ألنه غير جام 

 الهيئة ايئة األمر بالمعروف والنهي عن المن ر ؟  عضامن اا : لا قلنا 
 وينهم عن املنسر ،  باملعروفهو رجل  يأمر الناس :  نقال

غير صحيح ؟ رجال الحسابة رجاٌل  أوماكا تقالا  في اذا ؟ صحيح أو   ؟ ال اذا الحد صحيح 
 يأمر الناس بالمعروف وينهاام عن المن ر ؟ 

 احلد هذا غري صحيح ملاذا ؟  صحيحغير  اذا
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فيه كل مـن يـأمر بـاملعروف وينهـى عـن املنسـر  يدخليدخل فيه من ليس من أعضاء اهليئة  ألنه غير مان 
 ،وهو من غري أعضاء اهليئة 

 ،باملعروف وينهى عن املنسر بتسليٍ  من السلاان  يأمررجل  :  مكا قل 
 ، ومان  جام هذا صحيح هذا  فهذا صحيح

علياه شاماغ ؟ يصاح  السالطا رجل الهيئة رجٌل يأمر باالمعروف وينهاى عان المن ار م لاٌف مان كي 
  أو   ؟
  ،غرتة مثال   عليهألنه غري جامع ألن بعضهم ليس عليه مشاغ بعضهم ، ال 

 مك  عرفنا الضام  والمان  ما اا الضام  ؟ 
    المحدو الوامل لضمي  

   فيه  والمان  ما يمن   خال غير المحدو 
 :نأتي للمعاني 

 ،غري جامع ،  اخلباإزالة : الاهارة 
 ،ألنه ال يدخل فيه الاهارة من احلدث 

  رفعه وتوال الخبث غير جام   الااجبالطهارة اي ارتفاد الحدع 
 ،ألنه خيرج بذلك الاهارة املسنونة 

 ، بد أ  ي ا  جامعاً مانعاً    الحدالمهم أ  
 ،نا من هذا وقلنا احملدودات معروفة سلمنا من هذا التعقيدات لو سلم هذهانظر 

 يقتضــمال ميسـن أن تـدرك املعلـوم إال مبعرفـة حــده أوال  مث الـدليل ال هـان الـذي  : يقالااا ل ان ما  كلاي 
 ،  1 إثباته أو نفيه

ال نـدرك املعلومـات إال  كاا  أنناا  ل ان، أنـه ال بـد مـن دليـل يثبـت الشـمء أو ينفيـه  الدليل اذا صحيح
 ،ا فيه نظر  ذ

 : القال الثانيهو  املسألةيف هذه  ولهذا كا  القال الراجح
 :  أ  مدارك العلام يعني الهي يأدرك بها العلام ةالةة

  الحم  .1
  الصحيح  ازخبار .8
 العقل    .3

 ، خمسة أقسامينقسم على  الحدإن :  يقالا 
                                                

 ، 01املستصفى للغزايل ص   -  1
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 : نرى كم ذكر املؤل  
 الذات ، أي عن حقيقة( :  ما أنبا عن الذوا : ) أو  

 فإكا أنبا عن حقيقة الذا  م  جنٍم قريب فها تام  
 اإلنسان حيوان  ناطق هذا أنبأ عن حقيقة اإلنسان أنه حيوان وأنه ناطق ، :  مثال كلي

 الضنم قريب أو بعيد ؟ ما معنى الضنم ؟ 
 .َلَصحَّ (  جثة: ) ، لو ولعت بدهلا (  حياا : ) كلمة 
 (  حياا : ) عد عن اإلنسانية من لسن اجلثة أب( :  ناطقة جثة) 
 .تشمل احليوان الذي فيه والذي ليس فيه روح ( :  الضثة) ألن 
 ،(  جنم قريب: ) ، وحيوان (  جنٌم بعيد) فهم 

  ( الحاد الحقيقاي : ) فإكا كا  الضنم قريبااً ما  ككار الفصال فاإ  ااذا ي اا  حادا  تاماا  ويسامانه 
 حقيقٌي تام  

****************** 
وم  ت اان باااالضنم ةاااام الخاصاااة             – 122

فااااااااااذاك رساااااااااااٌم فافاااااااااااهم الماحااصاااااااااااة                                                                              
  

 األول عرفناه ،:  (وم  ي ن بالضنم ةم الخاصة فذاك رسٌم : ) قاله 
 ككر جنٍم قريب  الحقيقي الهام اا الذي ينبئ عن الحقيقة م  

 اإلنسان حيوان  ناطق فإن كان باجلنس واخلاصة ، :  مثل
 الخاصة معنال يعني ما يخهص به ازنسا  ول نه ليم فصاًل  

 اإلنسان حيوان  لاحك ،:  مثل أ  تقال
   تالتم ازنسا  كما يالتمه ناطش  ( : ضاحي : ) كلمة 

 إهنا من خصائص اإلنسان إنه ال يضحك اإلنسان،:  يقالا  –وقد   نسل م لهم  –ل نها يقالا  
 ، فهي من خصا صه ل ن ليس  من لااتمه 

 ، األصل أنه ناطشالناق من لوازمه 
 الضحك من لوازمه ، ل ن ليم

 ألنه األصل أنه لاحك أو غري لاحك ؟ 
 غري لاحك ألن الضحك له سبب ،

 اذا يسمانه حد  بالرسم  في ا  اذا بالضنم ةم الخاصة اذا يسمانه رسم ليم حقيقيا  
 الحقيقي   إذن إذا كان ينبئ عن الذات فهو
 الهام   مث إن كان جبنٍس قريب فهو
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 الناقص   وإن كان جبنٍس بعيد فهو
 الرسم    وما أنبأ عن اخلصائص فهذا

 إن كان جبنٍس بعيد ، وناقصاً إن كان جبنٍس قريب  الرسم ي ا  تاما  
 :فاألقسام مك  أربعة 

 تام   حقيقي   .1
 وحقيقي  ناقص   .8
 رسمي  تام   .3
 ورسمي  ناقص   .1

 إنه أصل كل علم هو الذي خلبط العلم ،:  اذا الحد الذي يقالا 
 هو الذي ينبئ عن الذات مع اجلنس القريب ، الحقيقي الهامعندنا 
 اإلنسان حيوان  ناطق هذا حقيقم  تام ، :  مثاله

 بيان احلقيقة، هو أن يسون جبنٍس بعيد مع الحقيقي الناقص
 أن تقول اإلنسان جثة  ناطقة ، :  مثل 

 هو الذي ال يُذكر معه الفصل وإمنا يُذكر اخلصائص ، الرسمي
 ، تامفإن كان مع جنس قريب فهو 
 ، ناقصوإن كان مع جنٍس بعيد فهو 

 ،  رسمي تاماإلنسان حيوان  لاحك ، هذا :  مثاله
 ، ناقصاإلنسان جثة  لاحك هذا 

 الحد باألخهر   : مم بقينا بالخا
 الحد باألخهر يسمى حدا  لفظياً ومعنال أ  تفسر ال لمة بما اا أوضح منها عند المخاطب  

 ، وهو أن تأيت بسلمٍة مرادفة تسون عند املخاطب أولح:  اللفظي: القسم الخامم 
 العيش ، : كنت تتسلم عن العيش عندنا بلغتنا العامية ، يقول :  مثال كلي
 .دنا هو القمح العيش عن

واحــد مــن ســوريا أو مــن مصــر أو مــن األردن أو مــن العــراق أو مــن بلــٍد آخــر ،  مااثالً فــإذا كنــت ختاطــب 
 .فالن اشرتى مجل عيش كثري اليوم : تقول 

 ماذا سيفهم هذا ؟ 
 .خبز 

 .ال ، ليس كذلك 
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 حنن عندنا يف وسط جند ، العيش يعجل الُ  ،
  ما العيع ؟: فإكا قال لي المخاطب 

 .ال  :  قل 
 اذا تعريف للعيع أو   ؟ 

 .هذا تعري  للعيش 
 باللفظ أو بالمعنى ؟ 
 .تعري  للعيش باللفجل 

 يعني مكا جئ  بمرا ف اا أخهر  
 ما اا الهر ؟ : قال : سألني سا ل 

    الَبسْ : فقل  
 ماكا تقالا  في اذا ؟ 

 إهنا بس وبساس ،:  يقالا أكثر ما يستعمل الناس يف اهلررة ،  اذا تعريف لفظي
 يا بابا ما معنى اذا ؟ : فإكا جاءني الطفل   وقال 

 .بس :  أقال له
 يقال اذا تعريف أو غير تعريف ؟ 

 تعريف   
 لفظي أو معناي ؟ 

 .لفظي 
 .أل  المعنى ما ت ير المعنى اا اا 

 .ل ن أتينا بلفٍظ مرا ٍف أخهر 
 في ا  اذا ماكا ؟ 

 تعريفاً لفظياً  
   ( ب م ) ااب العبارة في كلمة واعلم أ  ص
 .كما في القاماس ( ب م : ) أ  تقال 

 اهلر ،: البس :  قال
 .القط :  أو قال

 ، ( ب س : ) ، يعجل تقول  والعامة ت سرل
 مك  صار الحد ينقسم ملى كم ؟ 
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 :خمسة 
 حقيقي تام   .1
 حقيقي ناقص   .8
 رسمي تام   .3
 رسمي ناقص   .1
 الخامم لفظي   .1

 نفسرل ب لمٍة أخهر عند المخاطب    تعريف لفظي واا أ 
              طااااارٌ  وع ااااام وااااااا م   وشااااارطه

                           ناهباااااااسعااااان الاااااذوا  فالهاااااام  أنباااااا                                             
  

 مك  الم لف لم يسهاعب األقسام الخمسة  
 :ما أتى م  بقسمين فقط 

 الحقيقي الهام   .1
 الرسم الهام   : ثاني وال .8

 الضنم يعني الضنم القريب ةم الخاصة  
 احملاصة معناها املقامسة ، مبعىن أن يأخذ كل واحٍد من الشريسني حصته ، ( :فافهم المحاصة : ) قاله 

 أي افهم احملاصة بني الرمسم وبني احلقيقم ،
 وقد جاء به له ميل البي  وم  فلسنا في حاجٍة مليه  
****************** 

ضاااااااا                   – 122 وكااااااال معلااااااااٍم باحاااااااام  وح 
ف انأْ ااااااااااارألأ جهااااااااااٌل قابياااااااااااٌح فااااااااااي الاهضاااااااااااى                                                                         

  
 أي إنساره ،  ( :فا نأْ رألأ : ) قاله 

 ، ويسمى مثل اذا ازن ار م ابرةً كل شمٍء معلوم باحلس أو العقل فإن إنساره جهل  قبيح 
 ، واذا ير  به على السافسطا ية

 كل شمٍء فهو شك ،:  ويقالا  1الذين ينسرون احلقائق  وام
 جزمك بأن كل شمٍء هو شك هو أيضا  شك ، :  وقال بعضهم
 وهذا شك ، :  قلناأنا أشك ، :  فإكا قل 
 ،   وا لأمش جرا   كوأيضا  هذا ش:  قلناوأنا أشك بأ  أشك ، :  فإكا قل 

                                                

وكشـــ   351 – 349واملستصـــفى للغـــزايل ص ( ومـــا بعـــدها  252/  0) والتســـعينية (  365،  338/  6) الفتـــاوى الســـ ى   - 1
ــــازا  (  366،  362/  2) األســــرار لعبــــدالعزيز البخــــاري  ــــى التولــــيح للتفت والبحــــر احملــــيط (  294 – 293/  0) وشــــرح التلــــويح عل

 ، (  670،  650/  2) ودرر احلسام لعلم حيدر (  232/  2) والتقرير والتحبري البن أمري احلاج (  64/  0) كشم للزر 
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أنــا ال أدري هــل أنــا :  ويقااالحــ  أنــه يسلمــك وخياطبــك  ااا  ء ين اارو  حهااى الحقااا شلــيس لــه عــذر 
 أنت أو أنت أنا ، حقيقة  هذا موجود ،

إذا أرادوا النوم مجيعا  رباوا يف رجل كـل واحـٍد خياـا  خيـال  خـيط اآلخـر مـن أجـل إذا صـحا ال :  ويقال
 قه وشمء عجيب سبحان اهلل يذكرون عنهم أشياء عجيبة ،يغلط ال محسب نفسه رفي

 نقال ا  ء   شي أنهم قالاا قاً  قبيحاً  
إ  أن يشـسوا حـ  يف اهلل حـ  يف السـماوات حـ  يف األرلـني حـ  يف كـل شـمء وهـو   ي  ي أل  اذا

 كذلك هم يشسون يف كل شمء ،
 ال ميسن أن أصل إ  يقنٍي أبدا  ، حينئذٍ و يقول ما دمت جزمت بالشك فأنا شاك  به  ةم م  بعضهم

 وكذلي الذي ين ر ما ةب  بالعقل   ما ةب  بالعقل ين رل  
 كل حادث فال بد له من حمدث ،:  قيل له

 قال   أسل م بهذا   ماكا نقال له ؟ 
 هذا قبيح أن تنسر شيئا  معلوما  بالضرورة من العقل ويُعت  هذا منه ماذا ؟ :  نقال

 ما ماقفنا م  الم ابر ؟  م ابرة  
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب } اإلعراض عنه وتركه ، 

ألنه مو لة الم ابر   تسهطي  مقناعه ، نرتكه إذا جاءه األجل عرف  ( 23 – 22يونس )  {األليم 
 و حرَّفه إن مل ميسنه اإلنسار فسي  تعمل مع هذا ؟ إن أتيت بدليل أنسره إن أمسنه اإلنسار أ مطالقاً 

 الذين ينسرون احملسوسات ُجهَّال  وجهلهم قبيح ، فصار اآل 
 ، والذين ين رو  العقليا  ليم الااميا  أيضاً جأهشاٌل وجهلهم قبيح

 العقليات الصرمحة دون الومهيات ،:  وأنا قل  ل م
الاذين سال اا تح ايم العقال فااي واألشــاعرة واجلهميـة وغـريهم  لـئال محـتج علينـا املعتزلـة ومنماا قلناا كلاي

 ،األمار ال يبية حهى في صفا  اهلل 
 ما نقبل إال ما أملت علينا عقولنا ، :  قالاا
 هذه العقول اليت زعمتموها هم عقول ومهية وخياالت ال أصل هلا ،:  نقال

 أل  العقل الصريح   يم ن أ  يناقض النقل الصحيح أبداً  
 كل عقٍل صريح فإنه ال ميسن أن خيال  النقل الصحيح يف الستاب والسنة ،  ذل قاعدة مضطر ةوا

 ، الخالص من  اءين عظيمين اما الوبهة والوهاةيعجل  ( :العقل الصريح : ) ومعنى قالنا 
والشــهوة أال يســون لــه  الوااهاة يعنااي ازرا ة   الواابهة أ  ي ااا  عناادل علاام  وال أعـجل شــهوة الفــرج ، 

 إرادة  صاحلة ،
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 :أل  كل ا نحرافا  عن الحش   تخرة عن أحد اذين السببين 
 واما الوبهة والوهاة مما جهل ومما ساء مرا ة  

 يعجل بالتتبع أن إنساره جهل  قبيح ، ( :بالهضى : ) قاله 
 ******************  

              ر اضاااااااافااااإ  يقااااام بنفسااااه ف – 122
                                        راقااااااااااااافهات مر  اأو   فااااااااااااذاك ع اااااااااااا                                                          

  
 :المعلاما    تخلا من حالين يعجل أن 

 مما شيٌء قا ٌم بنفسه   .1
 ومما شيٌء قا ٌم ب يرل   .8

 إما قائمة  بنفسها وإما قائمة  بغريها ، كل الماجا ا  بل كل المعلاما 
 : فمن مصطلحاتهم

 أ  القا م بنفسه يسمى جااراً  
الــذي هــو النــوف مــن الزينــة جــوهر أي قــائم بنفســه ، جســم اإلنســان جــوهر ، الشــمس  ولاايم الضاااار

 ، والم جرا  جوهر القمر جوهر 
 كل شمء قائم بنفسه نسميه جوهرا  ،

 حجرا  قدر األمنلـة ، هـل سأهبك جوهرة  فأخذ صدري ينشرح وأفرح بذلك مث أعاا  فلا قال آ م مثالً 
 وىف بالوعد ؟ نعم على كالم املؤل  وىف بالوعد لسن على العرف ، ال ،

 سااٌء كا   تماً أم طار اً يسمانه عرضاً  ( : فذاك عرت : ) قاله 
 فالاول والقصر واللون والقوة والضع  وما أشبه ذلك تسمى عرض ، وعلى اذا

والام  ااذا ع ار تض ، الباب جوهر كونـه أ ـر أو أبـيض أو أسـود فالن جوهر كونه طويال  أو قصريا  عر 
 جرا   

 ما الفا دة من معرفهنا لهذل األمار ؟ 
 ال فائدة ، 

هـذه املسـائل وهـذه البحـوث يف عقائـدهم الـار  المه لماا أنه ملـا أدخـل :  ول ن كما قل  ل م أو ً 
 خاليا  من أهل احلق  ، إ  أن يتدخلوا يف املولوف لئال يبقى امليدان  علماء السنة

 ، ألنه   يقام بنفسهأي مفتقر لغريه  ( :مفهقر : ) قاله 
، تعــرف أنــه عــرض قــائم بغــريه ال بــد أن هنــاك شــمء ( قصــر ) ، ( طــول : ) وأنــت مبجــرد مــا يقــال لــك 

 يسمى طويل وشمء آخر يسمى قصري ، 
****************** 
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والضساااام مااااا ألاااااف ماااان جل يااااان         – 121
                                                 

فصاعااااااادا فاااااااترك حاااااااديث الميااااااان                          
  

 ، كل شيٍء م لف من جل ين: الضسم 
 واا الفر  المطلاشح  نصل إ  شمٍء كرأس اإلبرة  م لف من جل ين وم  ص  أرْ  والااق  أ  كل شيءٍ 

، 
مطلش اال يم ان أو   ؟ أو مناه ماا يم ان مان شايٍء م  ويم ان والناس مخهلفا  في وجا  الفر  ال

  أ  يهضلأ ؟
   1( ما أأل ف  من جل ين : ) الضسم :  فيقالا 

واسـأل اآلن اسـأل يف وقتنـا هـذا علمـاء الـذرة ألهنـم هــم الـذين يعرفـون هـذه األشـياء ومـا ميسـن أن ُيَشــاَّْر 
 وما ال ميسن أن ُيَشاَّْر ،

 ، كل شيٍء م لف من جل ين فإنه جسمأن اجلسم  لمناطقةل ن على كل حال عند ا
 ، الصفا  غير م لفة من جل ين بقي عندنا المعاني غير م لفة من جل ين  

لسن اهلل قادر  على أن جيعل هذه األوصاف واملعا  أجساما  فاألعمال يوم القيامة جُتعل أجساما  وتوزن 
 مع أن املوت معنا ،واملوت يسون كبشا  ويُذبح بني اجلنة والنار 

 ، فصار الضسم ما أأل ف  من جل ين
ألنــك إذا أثبــتَّ الصــفات فالصــفات ال تقــوم إال جبســم  :ماا  أ  اااذا أ ى ملااى من ااار الصاافا  قااالاا 

 واجلسم مؤل  من جزئني فيسون الرب عز وجل مؤلفا  من جزئني وهذا ممتنع ،
   يوعر  انظر كيف أ ى علم ال الم ملى القال بالباطل من حيث 

 ،    يضات مطالق لفظ الضسم نفياً و  مةباتاً وحنن بيَّنا فيما سبق يف هذه العقيدة أنه 
 اهلل جسم وال ليس جبسم ،:    نقال

 أل  كلي لم ير  في ال هاب و  في السنة   نفيه و  مةباته  
 : ل ن يأسهفصل في المعنى

 ، 2فهذا شيٌء ممناد  الشمء املركب من أعضاٍء وأجزاء م  أر   بالضسم
فــإن اهلل تعــا  قــائم  بنفســه  فهااذا حااش الشــمء القــائم بنفســه املتصــ  مبــا يليــق بــه وم  أر   بالضساام
 متص   مبا يليق به ، 

 يعجل حديا السذب ، ( :حديث المين : ) قاله 
 ****************** 
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ومساااهحيل الاااذا  غيااار ماااام ن                         – 128
                                                 

وضااااااااادل مااااااااا جاااااااااات فاسامااااااااا  تكنااااااااي                        
  

 ،  وينب ي أ  يضاف الااجب أيضاً هنا بدأ باملستحيل واجلائز ، 
 ما ال ميسن وجوده ،:  المسهحيل
 ما ميسن وجوده وعدمه ،:  والضا ل
 ما ال ميسن عدمه ،:  والااجب

 من قبيل الضا ل أو من قبيل الااجب أو من قبيل المسهحيل   والماجا ا  مما 
 يف استحالة الشمء وعدمه ؟ هل نرجع إ  عقولنا أم ماذا ؟  ول ن ملى أي  شيٍء نرج 
 إ  الستاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات ، نرج  في اذا ملى الورد
هــذا :   اان ل اال واحااٍد أ  يقااالوم  ألمفيمــا يتعلــق فيمــا ســوى ذلــك ،  وملااى الااقاا  وأااال الخباارة

مستحيل كما قال أهل التعايل إن اهلل مستحيل أن يسون له وجه مستحيل أن يسون له يد مستحيل أن 
 ، ل ن ال الم على الااق يسون له عني وما أشبه ذلك ، 

 غري ممسن ، فالمسهحيل
 غري ممسٍن عدمه ، والااجب
 ما أمسن وجوده وعدمه ،  والضا ل

 :  مثلةفلنضرب لهذا أ
 ال شك ،  مسهحيلوجود إلٍه مع اهلل 

 ،  مسهحيلعدم اهلل 
 ،  واجبوجود اهلل 

  ،أال خيلقه  وجا لأن خيلق اآلدمم  جا ل، ألن اهلل تعا   جا لوجود اآلدمم 
 ميسن ،  جا ل من حيث الاقادهو  للاائع وتعا  سبحانه اهلل تعذيب

   ل نه ممهنٌ  شرعاً وممهن  عقاًل من وجٍه آخر
ومن يعمل من } : قال اهلل تعا   خلمألن اهلل تعا  أخ  أنه ال يظلم أحدا  وتعذيب الاائع  ممهنٌ  شرعاً 

 ، إذن مستحيل شرعا  ، ( 118طه )  {الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما 
 ، أل  اهلل منالٌل عن الظلم لذاتهبالنسبة هلل عز وجل  مسهحيل عقالً وهو 
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م  اهلل لاا عاذشب أاال ساماواته وأرضاه لعاذشبهم وااا غيار : ) منه جااء فاي الحاديث : ا ل فإ  قال ق
لان ياادخل أحاٌد الضنااة : )   وجاااء فاي الحاديث أ  النبااي صالى اهلل علياه وساالم قاال  1( خاالٍم لهام 

 ؟ 2( و  أنا م  أ  يه مدني اهلل برحمهه : ) و  أن  ؟   قال : قالاا ( بعمله 
 ال ،ال إشس:  قلنا

فمعناه أن اهلل لو عذَّب أهل مساواته وأرله لعذَّ م وهم مستحقون للعذاب وهـو غـري ظـامل  :فأما األول 
 وم  يستحقون ؟ إذا خالفوا يف ترك الااعة أو فعل املعصية ،

 يعجل لو رجعنا للتعويض ما دخل أحد  اجلنة ، للمعاوضة( بعمله ) فالباء في قاله :  وأما الثاني
 سان لو حوسب على أدىن نعمٍة من اهلل هللك لسن بر ة اهلل تعا  ، ألن اإلن
 وعندنا ثالا وهو الواجب ، (ت ك ني ) أو ( : تأك ني : ) قاله 

 ****************** 
والضاااااااد والخاااااااالف والناقيااااااااض                        – 123

ال يااااااااااااااااارا  مسهافياااااااااااااااااض                          والمثااااااااااااااال و                                                      
  

 يعجل العلم  ذه األشياء مستفيض ، لسن ال حاجة لنا به وإن كان مستفيضا  ، :  (مسهفيض : ) قاله 
 ضد   فما اا ضد الويء ؟ : أوً  

 ،( الذي   يم ن أ  يضهم  معه ل ن يم ن أ  يأعدما جميعاً ) هو :  ضد الويء
 هذا الضد لد الشمء ما ال جيتمع معه لسن جيوز أن يرتفع معه    ويضات أ  يرتفعا  يضهمعايعجل 

اللـــون األبـــيض واألســـود هـــذان لـــدان ال ميســـن أن يســـون الشـــمء أبـــيض أســـود ال ميســـن :  مثاااال كلاااي
 لسنهما يرتفعان فيمسن أن يسون الشمء أ ر ،

 ،  فإنهما يسميا  ضدينف ل شيئين   يضهمعا  ول نهما يرتفعا  يعني يضات ارتفاعهما 
  ( اللذا  يضهمعا  ويرتفعا  ) مها :  الخالفا    3الخالف : الثاني 

 ولسن كل واحد غري الثا  يعجل غريان جيتمعان ويرتفعان ،
 احلركة والبياض هذان خالفان ، خالفان ،:  مثاله

 ألن كل واحد خيال  اآلخر ،
 ول نهما يضهمعا  ويرتفعا   

  متحركا  وال أبيض ،يسون الشمء ال فقد
                                                

/  0) لبــا  يف صـحيح سـنن ابـن ماجــة وصـححه العالمـة األ(  20179) وأ ـد (  77) وابـن ماجــة (  4699) أخرجـه أبـو داود  - 1
(  044 – 043/  08( )  207/  0) وانظــر كــالم شــيخ اإلســالم ابـــن تيميــة علــى هــذا احلــديا يف جممــوف الفتـــاوى  76بــرقم (  42

 وما بعدها ،  207وكالم ابن القيم على هذا احلديا يف شفاء العليل ص 
 ،(  2806) ومسلم (  5349) أخرجه البخاري  - 2
 ،(  048/  2) يان تلبيس اجلهمية ب - 3
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 يعجل ساكنا  أسود ،
 يسون متحركا  أسود ، وقد
 يسون أبيض ساكن ،  وقد

 ، مك  يضهمعا  من كل وجه ويرتفعا  من كل وجه
 وحقيقههما مهماةلة أو غير مهماةلة ؟ 

 غري متماثلة ،
 ،( ما ما   يضهم  معه ل ن   يرتفعا  ل ن   بد من وجا  أحدا: ) نقيض الشمء  :النقيض 
 ،(  ما   يضهمعا  و  يرتفعا : ) النقيضا  فهما أي 

 اذا  النقضيا    بد من وجا  أحداما  
 الوجود والعدم ، :  مثاله

 الاجا  والعدم   نقيضا  أو   ؟ 
 نقيضا   

 واملوجود غري معدوم ،  1ألن املعدوم غري موجود 
 ال يم ن أ  يضهمعا ؟ 

     
 ال يم ن أ  يرتفعا ؟ 

     
 يعني   يم ن أ  ي ا  الويء   ماجا  و  معدوم  

 إما موجود وإما معدوم ، :    بد أ  تقال
 الحركة والس ا  نقيضا   

 لماكا ؟ 
   يضهمعا  و  يرتفعا   

 ألنه ما من شيء م  مهحرك أو ساكن  
 الخالش والمخلاق مهباينا   

 خلاق جا ل الاجا    والم 2ل ن يخهلفا  في أ  الخالش واجب الاجا  
 المثال  اما شيٌء واحد  ومها املثالن ، :  (والمثل : ) قاله 
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   1اما مه ايرا  :   يصح أ  نقال 
 اجللوس والقعود شمء  واحد ،:  كالضلاس والقعا  مثالً 

 بالقعود قعود اإلنسان جبسمه ، مكا أريدهذا 
 بالقعود التأخر ، مكا أريد أما
 ، فهذا غري هذا ، ( 12التوبة )  {مع القاعدين وقيل اقعدوا } :  مثل
 ،( الذي أحدمها غري اآلخر : ) يعجل ( ال يرا  ( : ) وال يرا  مسهفيض : ) قاله 

 واذا يومل كل ما سبش مما   يضهمعا   
 ،  2ال يرا  تومل الضد والخالف والنقيض يعجل ( :  مسهفيض: )  قاله

 ثل ، وأما املثل فليس غري املثل بل هو امل
 ، معلاٌم موهار عند علماء المنطشيعجل ( :  مسهفيض: ) قاله 

 ول ن كما رأيهم اآل  ال نحن نسهفيد من اذا ؟ 
كنـت أعلـم دائمـا  أن املناـق اليونـا  :    فا دة وصدق شيخ ازسالم ابن تيمية رحماه اهلل حياث قاال

 ال محتاج إليه الذكم وال ينتفع به البليد ، 
****************** 

وكااااال اااااااذا علماااااه مأاحقشاااااااش               – 121
                                                          

اااااااااااْل فاياااااااااااه ولاااااااااام نانماااااااااااش                                             فلاااااااااام نأاط 
  

 عند من ؟ عند أهل املناق ، ( :  وكل اذا علمه مأحقشش: ) قاله 
ً  للرَّوي ، ( :نمشأ ولم ن: ) قاله   َرفَـَعها مراعاَة

 لسن ال بأس ،( ومل ننمْق ) أو ( ومل ننمق  : )  وم  كا  الااجب أ  يقال
 صلف يعسف الناس و  يعسفانه   كما قال صاحب امللحة احلريري ر ه اهلل   أل  النشْظم

 : قال 
ـــــ ـــــل   ز  ـوجائ                 يف صـــــنعة الشـــــعر الصَّ

              3 يصـــرف الشـــاعر مـــا ال ينصـــرف أن                                          ،
، 

 يعجل ما أطلنا فيه وال منَّقنا وال حسَّناَّ وزيَّناَّ ،
 ، وليهي لم تأتي به أصالً جزاك اهلل خريا  وغفر لك :  ونقال

 : ةم حمد اهلل عل وجل على مكمال اذل المنظامة فقال 
****************** 

                                                

 ،(  267/  2) بيان تلبيس اجلهمية  -  1
 ، (  273/  2) بيان تلبيس اجلهمية  -  2
 له ،(  278ص ) شرح امللحة : البيت موجود يف  -  3
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والاااااااااااحمد هلل علااااااااااى الهاافياااااااااااش                             -121
                                                            

لماناهاااااااااااااااااااج الاحاااااااااااااااااااش والهاحقياااااااااااااااااااش                                      
  

 أنعم عليه نعمة  كبرية ، فقدوفقه اهلل عز وجل ملنهج احلق  من أل 
ة مـع أن أكثـر أهـل األرض علـى لـالل نعمــة مـن اهلل وجنـاة مـن اهلل سـبحانه وتعـا  ينجـم  ــا اهلدايـ أل 

 العبد فيستحق عز وجل أن مُحمد عليها ، 
 منهج أال السنة والضماعة   يعجل أن هذا املنهج ، وهو  ( :على الهحقيش : ) قاله 

 ، اا منهج الهحقيش
عيه أهل السالم أهل السالم إذا أجم  أال )   ( قال أال الهحقيش )  :أراد أن يتسلم قال  وليس ما يدَّ

 ، ( الهحقيش 
 واذا  عاى  

فالهحقيش اا محاولة الاصال ملى الحش و  نعلم أحداً يحااول الاصاال ملاى الحاش وااا أقارب ملاى 
 ،  الحش من أال السنة والضماعة

****************** 
                 مأس ل اااااااااماً لمقهضااااااااى الاحدياااااااااث           – 122

                                                      
والااااااااانص فاااااااااي الاقدياااااااااام والاحديااااااااااث                                     

  
 يعجل حال كو  مسل ما  ،  ( :مسل ماً : ) قاله 
 وسلم ،  أي ملا يقتضيه حديا النيب صلى اهلل عليه وآله ( :لمقهضى الحديث : ) قاله 
 أي القرآن ، :  (والنص : ) قاله 
 يف الزمان القدمي ، ( :في القديم : ) قاله 
 يعجل الزمان احلديا ،  ( :والحديث : ) قاله 

 الضناس اتفاق اللفظين م  اخهالف المعنى  ما يف هذا البيت من  و  يخفى
 يعجل احلديا النبوي ،  ( :الحديث : ) أل  قاله 
 يعجل اجلديد لد القدمي ،  ( : الحديث: ) وقاله 

****************** 
  أعهناااي بقاااال غياااار السااالف                  – 123

مااافقااااااااااااااااااااً أ امهاااااااااااااااااااي وسلافاااااااااااااااااااي                                                                                                
  

 ،( أ مهي وسلفي ) موافقا   يعجل ال أهتم بقول غري السل  حال كو 
 وهذا حتدث  بنعمة اهلل عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلو ،
 ****************** 

ولسااا  فاااي قااااالي ب اااذا مقل ااادا                                 – 122
                                          م  النبااااي المصااااطفى مباااادي الاهااااادى                                                      

  
 يعجل ال أقلد فيما ذهبت إليه إال حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ، 
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 تقليداً   صلى اهلل عليه وآله وسلموفأه م  من كالمه أنه يضات أ  يسمى اتباد النبي 
 :واذا مخهلٌف فيه 
 م نفسك متبعا  للرسول ،ال تسمم نفسك مقلدا  للرسول ولسن مس :فمنهم من يقال 

 و  شي أ  اذا اا األْولى  
 قبول قول القائل بدون دليل ، أل  األصل في الهقليد

 وقبالنا لقال الرسال قباٌل بدليل  
 . ولهذا ينب ي أ  نسمي كلي اتباعاً 

  . ( 31آل عمران )  {قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني } : كما قال تعا  
 ( 112األعراف )  {هلل ورسوله النبي األمي الذي يؤمن باهلل وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فآمنوا با} : وقال 

. 
 أ  اذا تقليد   : ل ن   بأس أ  نهسامح ونقال من باب الهشض افت 

 ويعجل بذلك حممدا  صلى اهلل عليه وسلم ، :  (م  النبي المصطفى : ) قاله 
 ( .المصهفى : ) وأصله وة ، اسم مفعول من الصف( :  المصطفى) و 

 ، قأل ب   الهاء طاءاً لعلٍة تصريفية  ول ن
 الذي اصافاه اهلل عز وجل وجعله من صفوة خلقه ، : يعجل : واملصافى 

 أي مظهره ، :  (مبدي الهدى : ) قاله 
  . ( 18الشورى )  {وإنكم لتهدي إلى صراط مستقيم } : قال اهلل تعا  

****************** 
صاالى اهلل عليااه اهلل مااا قطااٌر ناالل                     – 122

                                               
وماااااااااا تاعالااااااااااى ككاااااااااارل مااااااااان األتل                                                   

    
 ، الصالة من اهلل يعجل ثناءه عليه يف املأل األعلى:  (صلى عليه اهلل : ) قاله 
 يعجل مدة نزول الَقْار ،:  (ما ق ْطٌر نلل : ) قاله

 ومن محصم نزول القار ؟ 
 ال محصيه إال اهلل عز وجل يعجل صلى اهلل عليه صلواٍت كثرية  كثرية  كثرية  كقارات املار ، 

 يعجل وأصلم عليه أيضا  ما تعا  ذكره من األزل ،  ( :وما تعالى ككرل من األتل : ) قاله 
 من املالم القدمي ، صلى اهلل عليه وسلميعجل ذكر النيب  ( :من األتل ) : قاله 

 واي في الورح   ( : تعانى : ) وفي نسخة 
 صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلمأنه يصلم عليـه جـزاه اهلل خـريا   ـذا القـدر السثـري الـذي ال مُحصـى وهـو  المهم

 أهل  لذلك ، 
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****************** 
اْدي اااااااه  الااااااديضار                                                                               ومااااااا انضلااااااى ب اه   – 822

                                                      
وراقاااااااااااااااااا  األوقااااااااااااااااااا  والااااااااااااااااااداار                                                             

  
 ي الظالم ،أ:  (الديضار : ) قاله 

 ،  صلى اهلل عليه وآله وسلموما أكثر ما اجنلى الظالم  دي النيب 
 ما أكثر املتبعني له اهتدوا  ديه واستناروا بنوره ، 

 أي صارت رائقة حمبوبة ، ( :وراق  األوقا  والداار : ) قاله 
أهـل  لـذلك ،  وآلـه وسـلم صلى اهلل عليـهوهو  صلى اهلل عليه وآله وسلمتسثري الصالة على النيب  والمرا 

 فصلوات اهلل وسالمه عليه ، 
****************** 

                          ل الافااااااااا اه أااااااااااحباااااااااوآلااااااااه وص – 821
                                                                  اى وينبااااااااد الصااااااافااقاااااااامعااااااا   اله                                                    

  
 يعجل وصلى اهلل على آله وصحبه ، (  صلى اهلل عليه اهلل) قاله عافا  على  ( :وآله : ) قاله 
 أنهم أتباعه على  ينه   : مكا لم يقهر  معها شيء فأصح األقاال  ( :آله : ) قاله 
 وهم أصحابه ، :  (وصحبه : ) قاله 

 ،  1( يه وعلى آله وسلم مؤمنا  به ومات على ذلك من اجتمع بالنيب صلى اهلل عل: )  والصحابي
 سواء  كان طويال  أو قصريا  فهذا هو الصحايب ، ويومل أي اجهماد

 يعجل أصحاب الوفا ،:  (أال الافا : ) قاله 
فإنــه ال أحــد مــن أتبــاف األنبيــاء أوىف مــن صــحابة النــيب صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم وهلــذا هــاجروا أوطــاهنم 

هلم إ  اهلل ورسوله ونصروا اهلل ورسوله وجاهدوا يف اهلل ح  فتح اهلل  م قلوبا  غلفا  وآذانا  ُصماًّ وتركوا أموا
 وفتحوا البالد وأجنوا العباد وصار هلم من املسانة ما ليس لغريهم من أتباف الرسل ، 

 يعجل أهنم معادن التقوى ، ( :معا   الهقاى : ) قاله 
 .ما يسون يف األرض من غري جنسها : وهو :  (معدن : ) مجع : واملعادن 

 .مما خبَّأْته األرض من أطايب العناصر 
 .كالذهب والفضة وما أشبه ذلك 

 هؤالء هم معادن التقوى أي تقوى اهلل عز وجل ،
 ****************** 

                                    ااباااااااااااااااااٍ  للهااباااااااااااااااااوت وتاابااااااااااااااااا ٍ  – 828
                                ارى حقااااااا  باااااانص الوااااااارداالاااااا ارياااااااخ                                                         

  
 يعجل املاء النابع من األرض ، :  (وينباد : ) قاله 

                                                

 ، (  058/  0) جر اإلصابة يف ثييز الصحابة البن ح  -  1
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 .من الصَّْفَوة  ( :والصفا : ) قاله 
 .أل  الصحابة رضي اهلل عنهم ام صفاة اذل األمة 

 ،  1( خري الناس قر  مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : ) ة والسالم كما النيب عليه الصال
 للصحابة ،  ( :وتابٍ  : ) قاله 
 تابع التابعني ، وهذه هم القرون املفضلة ، ( :وتابٍ  للهاب  : ) قاله 

  ( خير الارى حقا  : ) ولهذا قال 
قُّ ذلك حقاًّ وأثبته إثباتا  )  :الهقدير مفعول مالق لعامٍل حمذوف ، :  (حقا  : ) قاله   ، ( أُح 
 من الشارف ؟ :  (بنص الوارد : ) قاله 

 ، محمٌد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
 ، ويأطلش على اهلل أيضاً 

  . ( 13الشورى )  {شرع لكم الدين ما وصى به نوحا } : قال اهلل تعا  
 . ( 12ثية الجا)  {ثم جعلناك على شريعة من األمر } : وقال تعا  

والرسول صلى اهلل عليه وسلم شارف يشرف للناس ويبني هلم الاريق فقد نصَّ صلى اهلل عليه وعلى آله 
 وسلم على أن خري الناس قرنه مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ، 

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

            اا    اة اهلل ماااااااااا  الرضاااااااااااماااااااااااورح – 823
والب ااااااااااااااار والها رياااااااااااااام وازحساااااااااااااا                                                                                              

   
 خ  املبتدأ ، (  تأهدى) مبتدأ ، وما ُعا َ  عليها و ( :  ورحمة اهلل: ) قاله 
 أي مع رلاه عز وجل ، :  (رحمة اهلل م  الرضاا  : ) قاله 

 ورلاه أخص من ر ته ،
 : مهه تنقسم على قسمين أل  رح

 عامة لضمي  الخلش   .1
 وخاصة للم منين    .8

 فإنه خاٌش بالم منين  : أما الرضا 
 وال ميسن أن يرلى اهلل عن السافرين وال عن أعماهلم ،

 فلذلي صار الرضاا  أخص   
 ال  اخلري السثري ، :  (والبر : ) قاله 
 كي  نسرمهم وهم أموات ؟   يعجل منا هلم نسرمهم ولسن ( :واله ريم : ) قاله 

                                                

 ،(  2533) ومسلم (  2519) أخرجه البخاري  -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 650 

إكرامنـا إيـاهم وهــم أمـوات بـإكرام آرائهــم وأقـواهلم واحرتامهـا وعــدم االعـرتاض عليهـا والــدعاء هلـم وســؤال 
 العفو هلم إذا أخائوا وما أشبه ذلك ، 

 اإلحسان إليهم بالدعاء ، ( :وازحسا  : ) قاله 
 . ( 12الحشر )  {ن سبقونا باإليمان ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذي} : وكان املؤمنون يقولون 

 ****************** 
تأهااااادى مااااا  الهابضياااااال وازنعاااااام                      – 821

                                                    
ماااااااني لمثاااااااااى عاصمااااااااة ازساااااااالم                                        

  
 ن املؤل  ولذلك حذف الفاعل ألجل أن يسون عاما  املؤل  وغريه ، ممن ؟ م ( :تأهدى : ) قاله 
 ،( غاية التسرمي : ) التبجيل :  (الهبضيل : ) قاله 
 يعجل اإلفضال والنعمة هم الفضل ،  ( :  وازنعام: ) قاله 
 خص اآلن ما عاد ميسن اآلن القول بالعموم ،  ( :مني : ) قاله 
هم قبورهم فسأنه دعا ر ه اهلل ألهل عصمة اإلسالم أن يضع اهلل  :( لمثاى عصمة ازسالم : ) قاله 

 يف قبورهم الر ة والرلوان وال  والتسرمي واإلحسان إ  آخره ، 
َم اإلسالم ، ( :عصمة ازسالم ) قاله   يعجل الذين  م ُعص 

  احلـق هـؤالء هـم األئمـة وهم العلماء الربانيون الذين علموا احلق وعملوا باحلق ودعوا إ  احلق ودافعـوا إ
 ر ة اهلل عليهم ، 

****************** 
اااااااااداة األماااااااااة                        – 821 أ امااااااااااة الادياااااااااان اأ

أاااااااااال الاهفاقااااااااااى مااااااااان ساااااااااا ر األ امااااااااااة                                                                                                      
  

 مجع هادي ، ( :اداة : ) ه قال
 والمرا  بالهداية انا اداية الد لة وازرشا   

 ألنه ال أحد يهدي أحدا  هداية توفيق إال رب العاملني عز وجل ، 
 أي مجيع ،  ( :سا ر : ) قاله 
 ، (  بعض) وتالق مبعىن (  جمي ) تالق مبعىن (  سا ر) و 

 السور ألنه حميط  بالبيت ، فهم مشتقة من(  جمي ) مبعىن  فأما مطالقها
فهم مشتقة من السؤر وهو بقية شراب احليوان كسؤر اهلرة وسؤر اإلنسان ومـا أشـبه ذلـك (  باقي) وأما 
، 

 وانا المرا  المعنى األول أو الثاني ؟ 
 األول ، 
ياشل  بويٍء من مهباٍد عليه) وهو :  مماممجع :  (األ مة : ) قاله   ، (  من ت م 
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 ،  مماماً  وليم كل عالمٍ 
 ل ن العلماء األجالء الذين تميلوا بالهحقيش والهدقيش والهحرير حهى تبعهم الناس ا  ء أ مة  

 لسن منهم أئمة  اشتهروا وانتشرت آراؤهم وكاد املسلمون جيمعون على أهنم أئمة ومنهم أئمة  دون ذلك ، 
****************** 

                                             ساااااااااايما أحااااااااااامد والناعماااااااااااا            – 822
ومالاااااااااااااي ماحامااااااااااااااد الصاناااااااااااااااا                                                                                                                      

  
 هذا هو معناها ،كلمة يؤتى  ا لبيان أن ما بعدها أو  مما قبلها ، :  (  سيما : ) قاله 
 يعجل به ابن حنبل ،  ( :أحمد : ) قاله 
 يعجل به أبا حنيفة ، ( : النعما  : ) قاله 
 يعجل به مالك بن أنس إمام دار اهلجرة ، ( :مالي : ) قاله 
 يعجل به الشافعم ، :  (محمد : ) قاله 
 ألنه ر ه اهلل كان ُماَّل ب ياًّ ، :  (الصناا  : ) قاله 

ُو أبيه : ) نيب عليه الصالة والسالم وقد قال ال نـْ ، فهو صنوان  للرسول عليـه الصـالة  1( إن عم الرجل  ص 
 والسالم ،

 ال نايل بذكرها ، وتراجم ا  ء األ مة األربعة معروفة موهارة
 ****************** 

ماااااان  تٍم ل اااااال أربااباااااااه العماااااال                          – 823
ْباااااااٍر مااااااانهم فاساماااااااا  تاخاااااااال                                                                                       تقلياااااااد ح 

  
 اسم موصول ، :  (من : ) قاله 
 خ  مقدم ،  ( : تم : ) قاله 
 مبتدأ مؤخر ، يعجل من تقليد َحْ ٍ منهم الزم  لسل أرباب العمل ، ( :تقليد : ) قاله 

 ها تقديم وتأخير   تقديم الخبر على المبهدأ   مك  فالعبارة في
 يعجل أنه يلزم لسل إنساٍن يعمل أن يقلد واحدا  من هؤالء األربعة ،

 ، واذا قاٌل ضعيف جدا  هذا معىن كالم املؤل  
 أنه ال جيوز العمل بقوٍل خارٍج عن أقوال هؤالء األئمة األربعة ، ألنه مقهضال

 ف أحٍد ،وال يلزم اتبا  واألمر ليم كذلي
 إال الرسول عليه الصالة والسالم هو الذي يلزم اتباف قوله ، على كل حال
 أما هؤالء األئمة األربعة فإنه ال يلزمنا أن نأخذ بقوهلم ولنا أن خنرج عن أقواهلم ، على كل حال
 أهنم إذا أطبقوا على شمء فإنه أقرب إ  الصواب فاخلروج عنه محتاج إ  تأ  ، ول ن   شي

                                                

 ،(  983) أخرجه مسلم  -  1
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 : عرفاا اذل القاعدةوا
أني مكا رأي  الضمهار على قاٍل فال تخرة عنه م  بعد الهأني والهريث والنظر في األ لة والهدبر 

 فيها   
 لماكا ؟ 

 أل  قال الضمهار   يأسهها  به   
 ، قال الضمهار أقرب ملى الحش من قال الااحد

، (  خااالف تأعاارف: ) قــول النــاس عليــك  ختــرج بــه أمــام النــاس ليصــدق فااال تفاارح أ  تضااد قاااً  غريباااً 
 ، (  خالف تأذكر: ) وبعض الناس يقول 

    كاان ماا  الضماعااة   ل اان مكا بااا  أ  الحااش فااي خااالف قااال الضمهااار فالااجااب عليااي اتباااد 
 مك  في كالم الم لف نظر   ،  الحش
 أي خُتَلَّى ، ( :تأخ ْل : ) قاله 

****************** 
ام مااان الاااارى                          ومااان نحاااى لسبلهااا – 822

ماااااااا  ار  األفاااااااالك أو ناضااااااااٌم ساااااااارى                                                                          
  

 أي اجته وأخذ ،:  (من نحا : ) قاله 
 لارقهم ،:  (لسبلهم : ) قاله 
 من اخللق ، :  (من الارى : ) قاله 
يعجل مدة دوران األفالك وسريان النجم ، والنجم هنا عام ( :  ر  األفالك أو نضٌم سرىما  ا: ) قاله 

يشمل كل جنـم فمـا أكثـر هـذا الـدعاء الـذي ذكـره املؤلـ  مـا دام شـامال  لسـل األفـالك أو لسـل دورٍة مـن 
 دورة األفالك وسريان النجم ، 

****************** 
               اديااااااٌة منااااااي ألربااااااااب السلاااااااف        – 822

ماضانباااااااً للخاااااات مااااان أاااااال الااااااخلف                                                                         
  

 مقبولة ، أهداها لنا ر ه اهلل ، :  نقال( : اديٌة مني : ) قاله 
 أي ألصحاب السل  ، :  (ألرباب السلف : ) قاله 
 ، اذل العقيدة مبنية على طريش السلفألن ( :  ل الخلفمضانباً للخات من أا: ) قاله 

 أثناء مرورنا به ، وم  كا  فيها بعض الويء الذي نبشهنا عليه
 ، ل نها في الضملة سلفيٌة محضة

****************** 
خااااذاا اأديااااا   واقهفااااي نظااااامي                                   – 812

                                                       
ت افأااااااااااااااْل بامااااااااااااااا أ ْمال ْياااااااااااااا أ والساااااااااااااالم                                      
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املعىن والح يعجل أنك إذا أخذهتا واتبعت نظامم أي منظومم فيها فإنك تفوز مبا أمَّْلَت أو مبا أمَّْلـُت أنـا 
 ولسن احلسن مبا أمَّْلَت أنت ، 

 هم هدية مقبولة وعليه السالم ور ة اهلل وبركاته ، :قال ن( : والسالم : ) قاله 
 والحمد هلل على الهمام

وصاالى اهلل علااى نبينااا محمااد وعلااى آلااه وأصااحابه وماان تاابعهم بإحساااٍ  ملااى يااام الاادين ونسااأل اهلل 
 ، تعالى أ  يهدي مخااننا للحفظ وأ  يدعاا ال سل واله اسل فإنه   خير في ال سل واله اسل
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 األسئلة
هــذا الستــاب  يــدرسفيــه مــا يصــعب علــى طالـب العلــم فهمــه إذا أراد أن (  الهدمريااة) كتـاب :  الساا ال

 ، فما رأيسم ؟  الستابقبل أن يدرس هذا (  تسهيل المنطش) يعجل يصعب عليه فيستعني بستاب 
 ،  رأيي أنه ليم بصحيحليس بصحيح :  الضااب
 رس  من المنطش و  شيء أبداً لايم بصاحيح لسا  و  (  الهدمريةالعقيدة ) أنا فهم  احلمد هلل 

 ، مقدما  صحيح يحهاة ألحٍد يفهمه ميااا اصحيح فيه(  الهدمريةالعقيدة ) في ضرورة   
لـيس بصـحيح ، بيَّنـا رأينـا لسـم فيـه أنـه  من أجل مساألة توا ل علياي كاملل ن ليم بالتم تقرأ علم  

 الضرورة فقط ،  وبقدرجيوز للضرورة 
  ااآلية كي  نستدل  ( 112النساء )  {وقد نزل عليكم في الكتاب ،،،،،،،،،، } : له تعا  قو :  الس ال

كي  نستدل   الدخانعلى املنسرات اليت أقل من السفر ألن يقول آيات يُسفر  ا وُيستهزأ فمثال  شرب 
  ا على عدم جواز بقاء اإلنسان الذي يرى ،،،، ؟ 

على ما دون السفر  كانالبقاء معهم فإن كان على كفٍر فهو كفر وإن   العلة ايالعلة العلة ، :  الضااب
 فهو دون السفر ،

 االستهزاء باآليات يشمل السفر ؟ :  الس ال
 هذا كفر ،:  الضااب
 من اآلية يا شيخ ؟ :  الس ال
 كي  اآلية ؟ :  الضااب
 اآلية نصت على أنه يُسفر  ا وُيستهزأ ، :  الس ال
 فر واالستهزاء ، واملعاصم ؟ هذا يف الس:  الضااب
 ليس يف اآلية نص ،:  الس ال
فهـو كفـر وعلـى أمـٍر  كفـري  مثلها العلة واحدة العلة املشاركة واملخالاة فإن خالاهم على أمٍر  :  الضااب

 دونه فهو دونه ،
نـه أ ذليلاعللااا  املنسـربعض املشايخ محرمون الدخول يف هيئـات األمـر بـاملعروف والنهـم عـن :  الس ال

والسـاعة الواحـدة يف الليـل إن كـان  يعالـونأصبح رجال اهليئة ال حول هلم وال قـوة يـوم اخلمـيس واجلمعـة 
  ذه العلل فما هو رأيسم ؟  فعللواهناك منسر فال يستايعون ألن الدوام انتهى 

اصـر األمـر الق هـذاهـل الـدخول يف  من العلل ما ااا علاٌة بنفساه وااذل علاٌة عليلاةأقول إن :  الضااب
 خري  أم تركه ملن ال يستحقه ؟ 
 ،محصل من نتيجة وعاقبة  ملااألول يعجل ال ينظر للواقع ينظر 
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أننـا ال نريـد أن نشـارك يف أمـٍر يسـون  بحضةٍ  تركناهااليت فيها منسر لو  لا أنا تركنا المسا ل أو الضها 
 زيد ؟ لنا من ليس فيه خري فهل املنسر ي املعدفيه املنسر مث شغل هذا املسان 

إن مل يــزل نقــص :  باال نقااالاخلــري فيــه إن مل يـنقص مل يــزد  أهــلنعـم إن مل يــزد مل يــنقص لســن إذا دخـل 
 ، اذل علٌة عليلةيرتك االنتظام يف سلك اهليئة هلذه العلل  اإلنسانفأرى أنه من اخلاأ أن 

 النهـممـر بـاملعروف أو عملهـا حبسـب مـا يسـنه اإلمـام يعـجل مـن لـه واليـة سـواءا  األ الواليـاتأن  ةم ليعلم
إن القضاة قالوا جيـوز أن  ح عن املنسر أو القضاء أو غريه يسون على احلد الذي ُحدَّ له من ق َبل  اإلمام 

 ،يُو  القضاء يف األنسحة فقط يف شرقم الرياض 
لا تحاكم عند القاضي اذا شخصا  فقط في شرقي الريات في مسألة بي  ينفاذ ح ماه  اآل انظر 
  ؟  أو 

أنت قاٍض ملـدة  قيلال ينفذ حسمه ولو حسم هذا القالم يف غريب الرياض يف مسألة بيع ؟ مل ينفذ ولو 
 شهر ابتداءا  من ربيع األول فحسم يف أول يوم من ربيع الثا  ؟ 

 ،ينفذ  ال
ــتم عملســم مــن الســبت إ  األربعــاء خــالص يســون عملهــم :  للهيئااا  فااإكا قياالك واجلمعــة  اخلمــيسأن

النــاس ألهنــم مل يقــل هلــم ال  مــنكغــريهم مــن النــاس يــأمرون بــاملعروف وينهــون عــن املنســر كغــريهم تاوعــا   
 ،تأمروا وال تنهوا 

ــة وإمنــا أقــول علــى وجــه العمــوم أن دخــول اإلنســان يف  فرعيــةيعــجل  والخالصااة أ  اااذل المسااألة أو فردي
ا كـان اإلنسـان يـَُؤم ـل أن يسـون يف اجلهات احلسوميـة أمـر  مالـوب ال سـيما إذ فقلالواليات أو إن شئت 

بـه  اهللوحنن علمنا أن يف سلك اجليش ويف سلك الاب ويف سلك الاـريان شـباب مسـتقيم نفـع  خريفيه 
عن املسـان مـاذا بقـم ؟  هؤالءنفعا  عظيما  واهتدى على أيديهم أناس بعملهم ويف غري عملهم فإذا انزاح 

 ، العامةر للمصاحل بقم املسان فاسدا  واإلنسان كما قلت لسم ينظ
لـيس فيهـا  حـرامرجـل يشـتغل يف املسـوس واملسـوس  : سئل مرة قيـل لـه حهى م  شيخ ازسالم رحمه اهلل

 ،إشسال أكل املال بالباطل لسنه خيف  بقدر املستااف أجيوز أن يدخل ؟ 
 نعم ،  قال

 ملاذا ؟ 
بــالعموم باملنفعــة العامــة العــ ة  والعــ ةألنــه يقلــل املفســدة والضــرر صــحيح أنــه ســيمارس لــررا  لســن يقلــل 

 باملنفعة العامة ، 
يسـتجيبوا لـه فيمـا  لعلهـمإذا كان جيالس مـع قومـا  دعـاهم فلـم يسـتجيبوا لـه فهـل جيلـس معهـم :  الس ال
 بعد ؟ 
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م ؟ اعتبار الضرر :  الضااب  أو املنفعة املوهومة ؟  احملققعندنا لرر  حمقق ومنفعة  موهومة فأيهما نقد 
فيما بعد يـرد عليـه العسـس أنـك إذا قعـدت  ينتفعواقق وكو  أبقى عندهم على املنسر رجاء أن الضرر احمل

أنسرت عليهم يف املـرة الثانيـة احتجـوا بفعلـك األول قـالوا مـا  إذامعهم على املنسر أمثت ومن جهٍة أخرى 
يـاء وخجـل انتهـى واألمـس لسـن لـو هجـرهتم وقمـت فقـد يسـون يف هـذا ردف  هلـم وح اليـومالذي فرَّق بـني 

 الوقت ، 
 أم ألن املؤل  أتى به ؟  للتمرينقلنا أنه فائدة من علم املناق مث حنن ندرسه اآلن فهل هذا :  الس ال
 ،ما دام املؤل  أتى ال بد ندرسه لئال يقال درسنا العقيدة إال آخرها :  الضااب
 إذن فيه فائدة من الدليل العقلم ؟ :  الس ال
 ن ليس فيه شك العقل فيه ، لسن هناك معلومات أهم منه ، فيها ثري:  الضااب
 هل يدخل علم املناق يف أصول الفقه ؟:  الس ال
 ،  املناقال ، ال يدخل املناق يف أصول الفقه لسن األصوليون بعضهم دخل علم :  الضااب
 هل له دخول يف العقيدة ؟ :  الس ال
 شاء اهلل بعد أن نسمل كي  تدخل يف العقيدة ، سيأتينا إنله دخول يف العقيدة أيضا  :  الضااب

 النهم عن املنسر واجب وفعل املنسر حرام ، -
 فإكا فعل المن ر فقد أتى المحرم ومكا لم يا ْنه  عنه فقد ترك الااجب ألنه ارت ب المحرم  

 : أنا بين أمرين: اا اآل  يريد أ  يفعلها ليم يقال فهذه هم 
 مما أ  أنهى المن ر  

   أفعل المن ر  ومما أ
لسن يقـول هـو سـيفعل املنسـر ال بـد وسـيقوم بـالنهم عـن املنسـر وال بـد  لا كا  اذا نظرنا في الماضاد
 إذا ترك النهم ارتسب حمظورا  آخر ،

 ؟  ل ن ال الرسال قال اذا ألجل أ  يفعله الناس أو محذراً منه
ال ينهــى عنـه حــ  ال يقــع يف هـذا العقــاب وهــذه يعـجل بعــض النـاس يلتــبس عليــه والعيـاذ بــاهلل يفعــل الزنـا و 

 السبرية ،
 غلط هذا ،:  نقال
الرسول صلى اهلل عليه وسلم إمنـا بـنيَّ ذلـك للنهـم عـن ارتسـاب هـذا الشـمء والحـجل أن الـذي ينهـى  أل 

املنسر وهو يرتسبه أنه كاملستهزا بآيات اهلل كي  تنهى عنـه وأنـت ترتسبـه لـو كنـت صـادقا  يف النهـم عنـه 
 فعلته إال إذا كان ليس لك عقل فهذا شمء ثا  ،  ما
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مكا كن  أ  ترت ب المحرم وتهرك الااجب ل ن الرسال حذر من اذا مكا حذر من اللنا ال معنال 
 نرت ب اللنا ؟ 

 ,لسن الرسول حذر من هذا الشمء لئال نرتسبه ليس ألن نرتسبه والح تأمله 
 ، هل هذا ُمَسلَّْم ؟ ( دث كل حادث ال بد له من حم: ) قولنا :  الس ال
 نعم ، :  الضااب
 يعجل يالق على اهلل أنه حمدث ؟ :  الس ال
أم خلقوا من } هذا صحيح ،  كل حا ع   بد له من محدعأعوذ باهلل ليس بصحيح ، :  الضااب

 كل حا ع   بد له من محدع، هذا صحيح وهو اهلل  ( 31الطور )  {غير شيء أم هم الخالقون 
؟ يصح أن خن  عن اهلل  1( ولسن اهلل محدث من أمره ما يشاء : ) يب عليه الصالة والسالم قال أليس الن

: بأنه حمدث كما نقول بأنه خالق لعلك حتوم حول شمٍء آخر غري هذا وهو أن الناس ال يزالون يقولون 
 من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ ح  يقولون من خلق اهلل ؟ 

   2ل أل  عناادام القاعاادة العقليااة الهسلساال فااي اآلةااار   فااي الماا ةر فحينئااٍذ   يم اان أ  نهسلساا
 ،الم ةر   يم ن أ  يهسلسل 

 ،  3أمر الرسول عليه الصالة والسالم من ُأصيَب  ذا أن ينتهم  ولهذا
 :  ملاذا مل يقل :  الس ال

 واحلديا يف القدمي واحلديا ُمَسل ما  ملقتضى النص                                                    
 أليس ذلك أفضل ؟ 

ال يصـح البيـت إذا زدت يف الشـار الثـا  رجـح علـى الشـار األول صـار ، كأنـك تقـول ملـاذا :  الضاااب
 يقدم احلديا على النص وهو القرآن ، القرآن أشرف ؟ 

 ، يضات تقديم غير األشرف لمراعاة نسش ال الم: نقال 
 ا أشرف ؟ انظر ملى ماسى واارو  أيهم

،  ( 32طه )  {برب هارون وموسى } : موسى ، وموسى يقدم يف الذكر ، لسن يف سورة طه قال 
  ألجل أن تتناسب هذه اآلية مع اآلية األخرى ،

                                                

ـــو داود (  0220) أخرجـــه النســـائم  - 1 ـــا  يف صـــحيح ســـنن النســـائم (  3934) وأ ـــد (  924) وأب /  0) وصـــححه العالمـــة األلب
 ، 0221برقم (  394

 382/  06( )  380 – 381،  052/  8( )  232 – 230/  6( )  535/  5 )جممـوف فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة   - 2
 ،(  00/  0) والصفدية  232والرد على املناقيني ص ( 
 ،(  034) ومسلم (  3012) أخرجه البخاري  - 3
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،  1( مـن صـلى علـم واحـدة صـلى اهلل عليهـا  ـا عشـرا : ) النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يقـول :  السا ال
 عجل كل قارة تنزل له  ا حسنة ؟، ي (ما قطٌر نلل : ) قاله فهل 

 ال ، يعجل أنه مستحق أنه ُيصّلى عليه بسثرة قار الندى وإال فال أظنه أنه محصل له الثواب ، :  الضااب
أتــى املؤلــ  بــبعض قواعــد املناــق يف هــذه اخلاثــة ومل يبــني ر ــه اهلل كيفيــة اســتخدامها يف علــم :  الساا ال

 العقيدة وال فوائدها يف العقيدة ؟ 
 ،  المنطش بالء،  لا  المنطش لسلم  العقيدةأبدا  :  الضااب
 لسن مل يبني ملاذا جاء  ا ؟ :  الس ال
 جاء  ا الظاهر تبعا  لغريه ألن بعض الذين يؤلفون يف العقائد يذكرون مثل هذه املسائل ، :  الضااب
 ذكروها الستخدامها يف العقيدة ؟ :  الس ال
 ر د على أحد وتشسل عليه ، يذكروهنا لئال تَ :  الضااب

 ازنسا  جسم ناطش   ال اذا الحد تام أو   ؟ : مكا قل   -
 ،،،( جسم ) ال ، ألن اجلنس بعيد 

 جسم اإلنسان يتصور كل األشياء اجملسمة ،:  ألني مكا قل 
 حيوان خرج مجيع األشياء اجملسمة إال احليوان ، :مكا قل  

 جة أل  الحد ي ا  ناقصاً  و   يأعدل عن الضنم القريب م  لحا
 . ال  هو القمح هذا تعري  باألظهر وهو احلد اللفظم  -

 
 

 انههى نسخ اذا الورح في الساعة الثامنة وس  وأربعين  قيقة من ليلة السب  
 .م  8221/  1/  13اا الماافش  1188/  1/  82بهاريخ 

 فالحمد هلل الذي تهم بنعمهه الصالحا 
 ناسخيه و وشارحه  ل هاباذا ا لم لفاهلل غفر 

 من قام على مخراة اذا الورحو 
 والحمد هلل رب العالمين
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 فهرس الماضاعا 
................................................................................    المقدمااااااااااااة 

8                   . 

                   3...................................    ..............................مهن العقيدة السفارينية 
..............................  مقدمة الويخ العالمة محماد بان صاالح العثيماين رحماه اهلل تعاالى 

83                   . 

....  .........................................................................خطباااااة الماااااهن 
32                       . 

.......................................................................  أساااائلة خطبااااة المااااهن 
31                       . 

    32.........................................  في ترجيح مذاب السلف على الخلاف : فصل 
       . 

   188..........................................................................  ....األسئلة 
. 

             183.........................................................   في معرفة اهلل : الباب األول 
.        . 

........................   .............................فاااي بحااااث أساااما ه جااال وعااااال : فصااال 
312               . 

               111.............................................................................   األسئلة 
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  ...................................................... فاااي بحاااث صااافاته جااال وعاااال: فصااال 
113 

 132......................................................................... ......األسئلة 
 121.............. في مبحث القرآ  العظيم وبيا  اخهالف الناس فيه ومذاب السلف : فصل 
 123............................................................................... األسئلة 
............................... في الصفا  الهي يثبهها السلفيا  ويضحداا غيرام : فصل 
121 

 812............................................................................... األسئلة 
. ................................................................ فاااي ميماااا  المقلاااد: فصااال 
822 

.....................................................  فاااي األفعاااال المخلاقاااة : البااااب الثااااني 
831 

.....................................................................  األسااااااااائلة والمناقواااااااااة 
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  ......................................................... فاااااي ال اااااالم علاااااى الااااارتق: فصااااال 
322 

.....................................................................  األسااااااااائلة والمناقواااااااااة 
318 

...................................  فااااي األح ااااام وازيمااااا  ومهعلقااااا  كلااااي : الباااااب الثالااااث 
313 

 312............................................ ...................................األسئلة 
.....................................  في ال الم على القضاء والقدر غير ما تقدم : فصل 
382 

.....................................................................  األسااااااااائلة والمناقواااااااااة 
381 
.............................................  ب ومهعلقاتها في ال الم على الذنا : فصل 
383 

 333............................................................................... األسئلة 
 331............................................. في ككر من قيل بعدم قبال مسالمه : فصل 
 311.......................................................................... .....األسئلة 
....... في ال الم على ازيما  واخهالف الناس فيه وتحقيش مذاب السلف في كلي : فصل 
318  

 331............................................................................... األسئلة 
 332....................................  ككر البرتخ والقبار والبعث النوار : لباب الراب  ا

 322............................................................................... األسئلة 
 322.......  ..........................................في ككر الروح وال الم عليها : فصل 
 321............................................................................... األسئلة 
..........................  فااي أشااراط الساااعة وعالماتهااا الدالااة علااى اقهرابهااا ومضيئهااا : فصاال 
193 

 112............................ ...................................................األسئلة 
..................................................................  في أمر المعا  : فصل 
111 

 131............................................................................... األسئلة 
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..............................................  ......في ال الم على الضنة والنار : فصل 
132 

 112............................................................................... األسئلة 
..............................................  فاااي ككااار النبااااة ومهعلقاتهااااا : البااااب الخاااامم 

122 
 133................................................................... ............األسئلة 
.....................................................  في بعض الخصا ص النباية : فصل 
132 
 128.............. في الهنبيه على بعض معضلاته صلى اهلل عليه وسلم واي كثيرة جدا  : فصل 
 122.............................................................................  .األسئلة 
...................  في ككر فضيلة نبينا وأولي العلم وغيرام من النبيين والمرسلين : فصل 
128 
.........  فيما يضب ل نبياء عليهم السالم وما يضات عليهم وما يسهحيل في حقهم : فصل 
121  

 111............................................................................... األسئلة 
 112......................................................  في ككر الصحابة ال رام : فصل 
 118............... ................................................................األسئلة 
 122..............................................  في ككر كراما  األولياء ومةباتها : فصل 
 122............................................................................... األسئلة 
................................  ................في المفاضلة بين المال  ة والبور : فصل 
138 

............................................  فااااي ككاااار ازمامااااة ومهعلقاتهااااا : الباااااب السااااا س 
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