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 مقدمة                           

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء واملرسلني س يدان محمد وعىل 

 أ هل وأأحصابه أأمجعني؛ أأما بعد:

هو كتاٌب يبنين فيه صاحبه عقيدة أأهل الس نة وامجلاعة ومهنجهم  معنا  هذا الكتاب اذليف 

 وأأحصابه الكرام ا ىل زمن املؤلف. ملسو هيلع هللا ىلصاذلي اكنوا عليه من عهد النيب 

يضاهحا، وأأما الس نة فرتد يف الكم أأهل العمل عىل عدة  و)رشح الس نة(: مبعىن بياهنا وا 

 معاٍن، مهنا:

: "من رغب عن سنيت فليس ملسو هيلع هللا ىلص املعىن العام أأي: الرشيعة، وِمن ذكل قول النيب

 ، أأي: من َزِهد يف رشيعيت.)1(مين"

من قول أأو فعل أأو تقرير  ملسو هيلع هللا ىلصواملعىن الثاين: ما يقابل القرأ ن، أأي: ما أأضيف ا ىل النيب 

فها به أأهل احلديث.  أأو صفة َخلْقية أأو ُخلُقية، عىل ما يعرن

املعىن هو املراد عندان هاهنا، واملعىن الثالث: ضد البدعة؛ ومهنا: كتب الس نة، وهذا 

فاكن السلف ريض هللا عهنم يؤلفون الكتب يف الس نة، ويَْعنون هبا: املسائل العقائدية، 

واملسائل اليت خالف فهيا املبتدعُة أأهَل الس نة وامجلاعة، فيسمون هذه الكتب ابلس نة 

 ويسموهنا )ال ميان( و)الرشيعة( و)أأصول الس نة( وما شابه.

ري الرابع وهو معىن اصطاليح: مبعىن النافةل، وهو معىن اصطلح عليه بعض واملعىن الأخ

 الأصوليني والفقهاء.

 هذا معىن لكمة: )رشح الس نة( اذلي هو امس هذا الكتاب اذلي بني أأيدينا.

 

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.1401(، ومسمل )5063أأخرجه البخاري ) (1)
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 : املؤلف

، اكن يلقَُّب بش يخ احلنابةل يف زمنه، هو أأبو محمد  وأأما مؤلف الكتاب فهو: ال مام الربهبارين

يه أأدوية اكنت ُُتلَب من الهند، تويف  بن عيل بن خلف الربهباري، و)برهبار(احلسن 

(، وهو من تالميذ تالميذ ال مام أأمحد، فهو أأحد 329) س نة تسعٍ وعرشين وثالمثائة

وذي، وأأبو بكر املروذي هذا من تالميذ ال مام أأمحد ومشهور ابلرواية  طلبة أأيب بكر املَرُّ

ال مام أأمحد من أأبناء صاحل ابن ال مام أأمحد، واكن رمحه  عنه، ومن تالميذه أأحد أأحفاد

هللا عىل الس نة ومتَِّبعًا ملهنج أأهل الس نة، مدافعًا عهنا، حماراًب لأهل البدع والضالل حىت 

من ِقبَلهم وُوِِشَ به ا ىل احلاكم واكدوا يبطشون به لول أأن هللا س بحانه  -رمحه هللا -أأوذي

 . )1(وتعاىل رمحه

ومن اتبعهم  ملسو هيلع هللا ىلص ذكران س يوحض لنا املهنج اذلي اكن عليه أأحصاب النيب واملؤلف كام

حسان، فا ن هللا س بحانه وتعاىل أأنزل كتابه وبعث نبينه  يك نتبعهام، ومل يَِِكْ أأمر  ملسو هيلع هللا ىلصاب 

لينا؛ بل وّكن نبينه  يضاح ما فهيام ا  ، وأأخذ أأحصابه عنه، ملسو هيلع هللا ىلصببيان كتاب هللا فبيَّنه  ملسو هيلع هللا ىلصا 

؛ فهم أأدرى وأأعمل من غريمه مبراد رسولنا  وفهموا مراده فامي قال، وفامي وببيان احلق  ملسو هيلع هللا ىلصبنين

وبيننَه، فهم أأعمل وأأقدر من غريمه يف  ملسو هيلع هللا ىلصاذلي أأراده ربنا تبارك وتعاىل عىل لسان نبينه 

وشاهدوا التزنيل  ،ملسو هيلع هللا ىلص أأمور الرشيعة؛ فقد اكنوا يعيشون يف الزمن اذلي اكن فيه النيب

أأقواهل مبارشة وعرفوا كيف خرج الالكم منه، وما يه ، ومسعوا ملسو هيلع هللا ىلصوعاينوا أأفعال النيب 

 السالم. و  الصالة مناسبته، وبناًء عليه صدرت أأحاكمه عليه

 

 ( لذلهيب. 395/ 11( لبن أأيب يعىل، و"سري أأعالم النبالء" ) 2/18انظر ترمجته يف "طبقات احلنابةل" ) (1)
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ومه أأهل َسليقٍة أأيضًا يف اللغة العربية فمل يتلكَّفوها تلكفًا، واللغة العربية يه اليت جاء هبا 

ن جاء بعدمه عىل فهم القرأ ن وجاءت هبا الس نة، فاكنوا لأجل هذا لكه أأقدر من غريمه مم

 وعىل معرفة الطريق اليت أأرادها ربنا تبارك وتعاىل. ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا وس نة رسول 

ر من اخلروج عن  لهذا السبب ولهذه الأس باب لكها أأمر هللا تبارك وتعاىل ابتباعهم، وحذن

ُسوَل ِمْن بَعْ  َ هَلُ هنجهم فقال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: }َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ ِد َما تََبنيَّ

َ َوَساَءْت َمِصرًيا{ ِ َما تََوىلَّ َونُْصِِلِ ََجََّنَّ َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُوهلنِ ، اكن  )1(الْهَُدى َويَت

َ هَلُ الْهَُدى{ ويسكت، ول يمتم  ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبنيَّ ابل ماكن أأن يقول: }َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ

َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي{.البايق  ؛ لكنه عز وجل أأراد هذه التمتة:}َويَت

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصمن مه املؤمنون اذلين اكنوا عىل عهد النيب 

ذًا من يشاقق الرسول ويتبع غري سبيل املؤمنني؛ قد حذره هللا ملسو هيلع هللا ىلصمه أأحصاب النيب  ، ا 

نِباع السبيل اذلي اكن تبارك وتعاىل وأأعَدَّ هل العقاب املذكور يف ال ية، فنحن مأأمور ون ابت

 . ملسو هيلع هللا ىلصعليه أأحصاب النيب 

هو  ملسو هيلع هللا ىلصمن هذه ال ية ومن غريها من ال ايت نعمل أأن املهنج اذلي اكن عليه أأحصاب النيب 

 املطلوب منا اتباعه.

وأأنمت تعلمون أأن طريق احلق املوصل ا ىل هللا س بحانه وتعاىل واحد، نأأخذ هذا من قول 

َق ِبُُكْ َعْن هللا تبارك وتعاىل: }َوَأنَّ هَ  ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا الس ُّ َِّبُعوُه َوَل تَت تَِقميًا فَات اِطي ُمس ْ َذا ِِصَ

} دًا، )2(َسِبيِِلِ ، يف هذه ال ية بنين لنا ربنا تبارك وتعاىل أأن طريق احلق واحد وليس متعدن

ران من خمالفته وامليش يف غريه من الطرق؛ فا ن ا  ملسو هيلع هللا ىلص لنيبوأأَمران ابتباع هذا الطريق، وحذن

 

 .[115]النساء:  (1)

 .[153]الأنعام: (2)
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ًا مس تقاميً مث َخطَّ حوهل خطوطًا مث قال: "هذا سبيل هللا  ملا ذكر هذه ال ية خطن خطن

ليه" ُبٌل، عىل ّك سبيل ش يطان يدعو ا  ، عىل ّك سبيل ش يطان يدعو ا ىل )1(وهذه س ُ

ذًا طرق الضالل كثرية وطريق احلق واحد؛ ذلكل قال  بيل؛ ا  : "س تفرتق ملسو هيلع هللا ىلصتكل السَّ

ل واحدة"، قالوا:  من يه اي رسول  هذه الأمة ا ىل ثالث وس بعني فرقة لكها يف النار ا 

ذلي اكن ، يف ا شارة واحضة ا ىل أأن املهنج احلق هو ا)2(هللا؟ قال :"ما أأان عليه وأأحصايب"

وأأحصابه ريض هللا عهنم، فاملهنج اذلي يريده منا ربنا تبارك وتعاىل هو:  ملسو هيلع هللا ىلصعليه النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواتباع املهنج اذلي اكن عليه أأحصاب النيب  ملسو هيلع هللا ىلصاتباع كتاب هللا وس نة رسول هللا 

، وهذه الرواية تفرس الأخرى؛ مفعىن امجلاعة: هو ملسو هيلع هللا ىلص )3(ويف رواية أأخرى قال:" امجلاعة"

 . ملسو هيلع هللا ىلصيه أأحصاب النيب ما اجمتع عل 

م ما هو هذا الطريق، ويتَّضح أأيضًا من قول  ا ذن طريق احلق واحد، وقد تبنيَّ لنا مما تقدن

ْحَساٍن 
ِ
ََّبُعومُهْ اِب يَن ات ِ لُوَن ِمَن الُْمهَاِجرِيَن َواْلَنَْصاِر َواذلَّ اِبُقوَن اْلَوَّ هللا تبارك وتعاىل: }َوالسَّ

 ُ ََتَا اْلَهْنَاُر{َريِضَ اَّللَّ رِي ََتْ ، بنين لنا ربنا تبارك )4(َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأعَدَّ لَهُْم َجنَّاٍت َُتْ

وتعاىل يف هذه ال ية أأن السابقني الأولني من املهاجرين والأنصار قد وصلوا ا ىل رضا هللا 

ووصلوا ا ىل أأن أأعَدَّ هللا تبارك وتعاىل هلم جنات ُتري َتَتا الأهنار؛ فقد  سلكوا طريقًا 

ىل اجلنة، ف  ىل رضا هللا س بحانه وتعاىل وا  هذا الطريق اذلي اكنوا يصل هبم ا ىل برن الأمان وا 

ليه، وأأما غريه من الطرق فطرق  عليه هو الطريق الوحيد اذلي يوصل ا ىل ما وصلوا ا 

 ضالل؛ هذا واحض. 

 

 ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه. 4437أأخرجه أأمحد ) (1)

 ( عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه. 2641أأخرجه الرتمذي ) (2)

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.3993(، ابن ماجه )12479أأخرجه أأمحد ) (3)

 [. 100]التوبة: (4)
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لُوَن ِمَن الُْمهَاِجرِيَن  اِبُقوَن اْلَوَّ ويف ال ية نفسها أأمٌر من هللا ابتباع هذا الطريق: }َوالسَّ

 
ِ
ََّبُعومُهْ اِب يَن ات ِ ْحَساٍن{؛ اتبعوا من؟ اتبعوا السابقني الأولني من املهاجرين َواْلَنَْصاِر َواذلَّ

ذا أأردت  والأنصار، ففي ال ية أأمر ابتباع مهنج الصحابة ريض هللا تعاىل عهنم، فا نك ا 

نا وعظ النيب نَّ َهِذِه الصحابة، قال رجل:  ملسو هيلع هللا ىلص النجاة تسري عىل ما اكنوا عليه؛ ذلكل مل
ِ
ا

عٍ فََماَذا تَ  اعَِة، َمْوِعَظُة ُمَودنِ ْمعِ َوالطَّ ِ َوالسَّ ؟ قَاَل: »ُأوِصيُُكْ ِبتَْقَوى اَّللَّ ِ لَْينَا اَي َرُسوَل اَّللَّ
ِ
ْعهَُد ا

 
ِ
ُُكْ َوُمْحَدََثِت اُلُموِر فَا ايَّ

ِ
َُّه َمْن يَِعْش ِمنُُْكْ يََرى اْخِتاَلفًا َكثِرًيا، َوا ن

ِ
، فَا ْن َعْبٌد َحبيَِشٌّ

ِ
َا َوا هنَّ

وا عَلهَْيَا َضاَلََلٌ فََمْن َأْدرَ  نِنَي، َعضُّ اِشِديَن املَهِْدي نَِّة اخلُلََفاِء الرَّ َّيِت َوس ُ َك َذكِلَ ِمنُُْكْ فََعلَْيِه بُِسن

لهيا قوهل: "وس نة  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فمل يكتِف  )1(اِبلنََّواِجِذ« بقوهل :" عليُك بسنيت"؛ بل أأضاف ا 

وا علهيا ابلنواجذ ".   اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، عضن

اكن عليه  ما ؛ فعليه ابتباع احلق لكها نصوص تبنينِ لنا أأن من أأراد النجاة وأأراد املهنج هذه

اكن عليه حصبه الكرام، وأأن ديننا دين اتباع وليس دين ابتداع؛ هذه ما ، و ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

املسأأَل هممة جدًا، ويه من املسائل اليت اضطرب فهيا الكثريون، وحصلت بسبهبا 

 الاحنرافات اليت نراها حىت من بعض من ينتسب ا ىل الس نة. 

  ((؛ جيب أأن َتفظوا هذا الأصل جيندًا.))ديننا دين اتباع ل دين ابتداع

يقول عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه يف وصيته النفيسة: )اتبعوا ول تبتدعوا فقد 

، أأي: كفاُك من قبلُك تلكف الاجَتاد وَتمل أأوزار الأخطاء والضاللت؛ فرمبا )2(كفيمت(

متيل نفسك ومييل هواك مع اجَتاد من الاجَتادات فزتيغ؛ ذلكل قد كفاك َمن قَبكل هذا 

 ؛ فقد ُكفيت.احِلمل فاتبع تسمل

 

( عن العرابض بن 43، 42)(، وابن ماجه4607(، وأأبو داود)2676(، الرتمذي)17142أأخرجه أأمحد)  (1)

 سارية ريض هللا عنه. 

 (.211أأخرجه ادلاريم ) (2)
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 ؟ نتبع من

مه الأقدم، فا ذا وجدت يف املسأأَل قوًل لأحٍد مهنم  ملسو هيلع هللا ىلصالأقدم فالأقدم: أأحصاب النيب 

: "خري الناس ملسو هيلع هللا ىلصفمتسك به، فا ن مل ُتد؛ فانظر ا ىل من بعدمه؛ فهم اذلين قال فهيم النيب 

عون اذلين أأي: هو وأأحصابه، "مث اذلين يلوهنم" يعين: مث اذلين بعدمه ومه التاب )1(قرين"

، "مث اذلين يلوهنم"، اذلين بعدمه ومه اذلين أأخذوا معن ملسو هيلع هللا ىلصأأخذوا عن أأحصاب النيب 

القرون اليت بعدمه،  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ثالثة قرون مفضةل، مث ذم النيب ملسو هيلع هللا ىلصأأخذوا عن أأحصاب النيب 

فيبقى احلق منترشًا ظاهرًا واحضًا، وتظل البدع وأأهلها أأذَل؛ يف هذه القرون الثالثة، مث 

بعد هذه القرون الثالثة بدأأت تظهر البدع ويظهر أأحصاهبا، فا ن مل ُتد قوًل عن التابعني 

م ام الس نة يف زمنه فانتقل ا ىل أأتباع التابعني، فا ن مل ُتد عن أأتباع التابعني؛ فانظر ا ىل ا 

 واتبعه.

وجدان مسائل يف زماننا هذا حدثت بعد أأن مل تكن يف الأزمنة املاضية؛ انظر ا ىل أأمئة 

الزمن واجعلهم أأمئة كل وامِض عىل ما مه عليه؛ فهذا الطريق هو اذلي يكون أأمااًن كل من 

رفوا الزلل والاحنراف، ول َتسن الظن بنفسك وتسئ الظن ابلعلامء الأمئة اذلين عُ 

ابلثبات عىل احلق، ُعرفوا حبمل راية الس نة وادلفاع عهنا، ُعرفوا حبرهبم لأهل البدع 

والضالل، ودفاعهم عن دين هللا تبارك وتعاىل، والنُّصح لال سالم واملسلمني، وكُُثَت 

الثناءات علهيم بذكل ممن مه أأهل للثناء وعندمه عمل ومعرفة مبن مه أأهل لأن يُثىن علهيم 

لهيم فامي جدن من مسائل يف عرصك؛ فهم أأمئة الزمن. بذكل، فا   رجع ا 

مامته يف التفسري -أأذكر لكمة لبن جرير الطربي  اكن  -ولعلُك تعرفون من هو الطربي وا 

يتحدث عن مسائل الاعتقاد فيذكر املسائل ويذكر من السلف من قال بقوهل يف املسأأَل، 

ن خملوق؟ مسأأَل حدثت يف زمن ويه قول لفظي ابلقرأ   -حىت جاء ا ىل مسأأَل اللفظ

 

 ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه.2533(، ومسمل )3651أأخرجه البخاري ) (1)
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؛ فقال : )مل أأجد فهيا من قال يف هذه املسأأَل ممن س بق، -ال مام أأمحد ومل تكن قبل ذكل

مام يقتدى به( مام أأمحد وهو ا  ل قوًل لال  فقال بقول ال مام أأمحد، وهو  )1(وما وجدت ا 

مام كام قال ال   مام أأمحد: )ل قريب العرص منه، لكن ما أأراد أأن يقول قوًل ليس هل فيه ا 

مام( ، فهذا ِزماٌم تربط به نفسك لئال تزيغ وتضل، ابَق مع أأمئة )2(تقل بقول ليس كل فيه ا 

ذا فتحت اجملال لنفسك وأأعطيَتا هواها  الزمن؛ يك تبقى عىل جادة الصواب، أأما ا 

وأأرخيت الزمام لعقكل؛ فعندئذ ستشطح شطحات مينة ويرسة كام حصل من أأحصاب 

فهيم معر :)قد أأعيَتم ال َثر أأن حيفظوها مفالوا ا ىل الرأأي فضلوا  العقول اذلين قال

ول اس تطاعوا أأن حيفظوا أ َثر  ملسو هيلع هللا ىلص، ما اس تطاعوا أأن حيفظوا س نة النيب  )3(وأأضلوا(

 .الصحابة والتابعني؛ فرتكوا ّك ذكل ومالوا ا ىل الرأأي فضلوا وأأضلوا

ي رمحه هللا ستتضح لنا الأمور هذا هو املهنج السلفي، ومما س يأأيت معنا من الكم الربهبار 

 أأكُث ا ن شاء هللا.

 
 

(: وأأما القول يف أألفاظ العباد ابلقرأ ن، فال أأثر فيه نعلمه عن حصايب مىض، ول 25قال يف ِصحي الس نة )ص  (1)

ل معن يف قوهل الغناء والشفاء رمحة هللا عليه ورضوانه، ويف اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوهل اتبعي قىض، ا  

دلينا مقام قول الأمئة الأوىل: أأيب عبد هللا أأمحد بن محمد بن حنبل ريض هللا عنه، فا ن أأاب ا سامعيل الرتمذي حدثين 

ية؛ لقول هللا جل امسه: }حىت يسمع الكم هللا{ قال: مسعت أأاب عبد هللا أأمحد بن حنبل يقول: " اللفظية َجم 

[، مفمن يسمع؟!". مث مسعت جامعة من أأحصابنا ل أأحفظ أأسامءمه يذكرون عنه أأنه اكن يقول: " من قال:  6]التوبة: 

لفظي ابلقرأ ن خملوق، فهو َجمي، ومن قال: هو غري خملوق، فهو مبتدع ". ول قول يف ذكل عندان جيوز أأن نقوهل، 

ذ مل ي مام نأأمت به سواه، وفيه الكفاية واملنع، وهو ال مام املتبع رمحة هللا عليه ورضوانه. انَتىى ا   كن لنا فيه ا 

(، قال: املميوين، قال يل أأمحد بن حنبل: اي أأاب احلسن، ا ايك 245أأخرجه ابن اجلوزي يف مناقب أأمحد )ص (2)

مام.  أأن تتلكم يف مسأأَل ليس كل فهيا ا 

(، والاللاكيئ يف رشح أأصول 8(، وابن أأيب زمنني يف" أأصول السن" )4280سننه )أأخرجه ادلارقطين يف  (3)

ََنِ َأْعَيَْتُُم 201اعتقاد أأهل الس نة وامجلاعة ) ُْم َأْعَداَء السُّ هنَّ
ِ
ْأِي فَا اَب الرَّ ُُكْ َوَأحْصَ ايَّ

ِ
(، وغريمه، ولفظ ادلارقطين: »ا

َفُظوَها فَقَالُوا اِبلرَّ  / 2ْأِي فََضلُّوا َوَأَضلُّوا«. وأأخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العمل وفضِل )اْلََحاِديُث َأْن حَيْ

 ( من طرق عنه.1042
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ْسالمِ قال الربهباري رمحه هللا :)  (. احلَْمُد هلل اذلي هداان لال 

 )امحلد(: هو وصف احملمود ابلكامل حمبة وتعظاميً، احملمود: هو هللا

فه ابن القمي رمحه هللا، وكثري من أأهل   فامحلد هو وصفه ابلكامل حمبة هل وتعظاميً؛ هكذا عرن

 العمل يقولون: هو الثناء عىل هللا تبارك وتعاىل. 

وامحلد املطلق الاكمل الشامل، هذا هلل وحده، خيتص به س بحانه وتعاىل، أأما امحلد 

  ولغريه.املقيد؛ َتمد خشصًا عىل ِشء معني؛ فهذا جيوز هلل

فهذا امحلد هو الشامل مجليع احملامد، فالألف والالم فيه لالس تغراق، فقال املؤلف هنا:  

)امحلد هلل اذلي هداان لال سالم(، فيحمد هللا س بحانه وتعاىل عىل نعمة تفضل هللا 

س بحانه وتعاىل عليه وعلينا هبا، ويه نعمة ال سالم، ويه من أأفضل النعم }اليوم أأمكلت 

، فال سالم نعمة من هللا تبارك وتعاىل حُيَمد علهيا أأن )1(ُك وأأمتمت عليُك نعميت{لُك دين

 منن علينا هبا.

يف خطبه وحمارضاته يبدأأ ابمحلد،  ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد اكنملسو هيلع هللا ىلصوقد بدأأ املؤلف ابمحلد اقتداًء ابلنيب 

يف أأحاديث كثرية يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأأما يف رسائِل فاكن يبدأأ ابلبسمةل، هذا الثابت عنه 

 .امريهالصحيحني وغ

ةٍ قال: )  (  وَمنَّ علينا به، وَأْخَرَجنا يف خرِي ُأمَّ

، فهذه الأمة اليت )2(}كنمت خري أأمة أأخرجت للناس تأأمرون ابملعروف وتهنون عن املنكر{

 يه أ خر الأمم وخري الأمم.  ملسو هيلع هللا ىلصيه أأمة محمد 

َ قال: ) ا يَْكَرُه وي بُّ ويرىض، واحِلْفظَ ِممَّ  (  ْسَخطُفنَْسأأهُلُ التَّوفيَق ملا حُيِ
 

 [. 3]املائدة: (1)

 [. 110]أ ل معران: (2)
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 هذا دعاء من املؤلف، فنسأأهل تبارك وتعاىل كام سأأهل. 

يف ادلعاء اذلي اكن يكُث منه: "اي مقلب  ملسو هيلع هللا ىلصوادلعاء من أأس باب الثبات؛ لقول النيب 

، فال كثار من ادلعاء ابلثبات، هو من أأس باب الثبات )1(القلوب، ثبت قلوبنا عىل دينك"

ايُك.عىل اجلادة، نسأأل هللا أأن يثبتنا   وا 

نَُّة يه ال سالُم، ول  1] قال املؤلف رمحه هللا: )  نَُّة، والس ُّ [ اعلموا أأنَّ ال سالَم هو الس ُّ

ل ابل َخرِ   ( يقوُم َأَحُدُهام ا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصال سالم: هو الاستسالم هلل والانقياد هل مبا رشع، وأأما الس نة فهىي: هدي النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال املؤلف: )ال سالم هو الس نة(، فال ميكن أأن ينفصل ال سالم عن هدي النيب 
 وما جاء به. 

قال: )والس نة يه ال سالم( كذكل، فهذا هو ذاك، وذاك هو هذا، ل فرق بيهنا أأبدًا، 

ل ابل خر(، مفن ادعى ال سالم ول يعمل هبدي النيب  )ول يقوم أأحدهام فليس  ملسو هيلع هللا ىلصا 

ومل يدخل يف ال سالم؛ فليس مبسمل،  ملسو هيلع هللا ىلصمبسمل حقيقة، ومن ادعى اتباع هدي النيب 

 فال بد أأن يُوِجد الأمران.

نَّة لُزوُم اجلاَمعَِة، فََمْن َرِغَب غرَْيَ امجلاعَِة، وفار 2] قال املؤلف رمحه هللا: ) قها؛  [ فَِمَن الس ُّ

 ً ً ُمِضالَّ  (. فقد َخلََع رِبَْقَة ال سالِم ِمْن ُعُنِقِه، واكَن ضالَّ

لزوم امجلاعة، يعين: الثبات علهيا والمتسك هبا وعدم  ملسو هيلع هللا ىلصمفن الس نة وهدي النيب 

 الاحنراف عهنا.

 

(، من حديث أأنس، وأأخرجه مسمل  3834(، وابن ماجه)2140( والرتمذي)160/ 19أأخرجه أأمحد ) (1)

ِْف قُلُوبَنَا عىََل َطاَعتَِك".( عن عبد هللا بن معرو بلفظ: 2654) َِف الُْقلُوِب َِصن  "اللهُمَّ ُمرَصن
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وامجلاعة كام جاء يف رواية من احلديث اذلي ذكرانه: "س تفرتق هذه الأمة ا ىل ثالث 

ل واحدة"، قالوا: من يه اي رسول هللا؟ قال: "امجلاعة" ويف  وس بعني فرقة لكها  يف النار ا 

رواية أأخرى قال: "ما أأان عليه وأأحصايب"، فهذه تفرس لنا معىن )امجلاعة(، مفعىن امجلاعة 

 واكن عليه أأحصابه الكرام.  ملسو هيلع هللا ىلص هو املهنج اذلي اكن عليه النيب

ن   كنت وحدك. وجاء عن بعض السلف أأنه فرس )امجلاعة(: ابحلق وا 

ن أأىت مبهنج جديد أأو قوٍل شاذن أأنه  وهذه يفهمها البعض فهامً سقاميً مقلواًب، فيظن نفسه أأنه ا 

هو اذلي عىل احلق والبايق لكهم عىل ضالل، فيمتسك هبذا ويقول كل: أأان امجلاعة والبايق 

 لكهم منحرفون.

منا امجلاعة ما اكن عليه أأحصاب النيب  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصا اكن عليه النيب ، ومملسو هيلع هللا ىلصليست هذه امجلاعة؛ ا 
 ما اكن عليه السلف الصاحل؛ هذا معىن امجلاعة. 

 وقول املؤلف: )مفن رغب غري امجلاعة وفارقها(؛ كيف يفارق امجلاعة؟ 

 يفارق امجلاعة برتك الس نة واتباع البدع. 

 : وهنا أأْمر همم

، قال  هللا تعاىل: أأمر هللا تبارك وتعاىل ابلجامتع وهنىى عن الافرتاق؛ أأمٌر مسملَّ

هذا  أأمر ابلجامتع عىل الكتاب والس نة وهنىي  }واعتصموا حببل هللا مجيعًا ول تفرقوا{،

عن الافرتاق والاختالف: }ول تكونوا من املرشكني من اذلين فرقوا ديهنم واكنوا ش يعًا{، 

ذًا تفريق ادلين والفرقة  }ا ن اذلين فرقوا ديهنم واكنوا ش يعًا لست مهنم يف ِشء{، ا 

الاختالف من سبيل املرشكني وليس من سبيل املؤمنني، وحنن مأأمورون ابلجامتع، و

ولكن أأي اجامتع هذا اذلي ُأِمران به؟ كثري من الناس اليوم يقول كل: حافظوا عىل 

الاجامتع نريد الاجامتع، ل أأحد يتلكم بالكم يثري الفرقة والاختالف؛ من هذه ادلندنة 
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م:" نتعاون فامي اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فامي اختلفنا فيه اليت نسمعها، وِمن ذكل قوهل

"؛ َتقيقًا لالجامتع، هذه القاعدة ذلكل، لكن هل هذه القاعدة وهذا املهنج هو اذلي أأمر 

 هللا به؟ 

قوا{،  ل؛ هللا س بحانه وتعاىل قينَد فقال يف كتابه الكرمي:}واعتصموا حببل هللا مجيعًا ول تفرن

اجمتعوا ول تفرقوا، وفرٌق بني الأمرين؛ فا ن: اجمتعوا ول تفرقوا تعين: اجمتعوا ومل يقْل: 

قوا{، فالجامتع  عىل أأي ِشء ول تفرقوا؛ لكنه قال:}واعتصموا حببل هللا مجيعًا ول تفرن

عىل حبل هللا، وحبل هللا هو اذلي يصلنا ابهلل تبارك وتعاىل وهو الكتاب والس نة، هذا 

ند هللا تبارك وتعاىل، حفبل هللا هو رشعه ودينه اذلي جاء به النيب هو اذلي جاء من ع 

واذلي عليه أأحصابه الكرام ريض هللا عهنم؛ فالجامتع يكون عىل ذكل، مفن متسك   ملسو هيلع هللا ىلص

خوانه؛ فهو جممتِع، ومن ابتدع يف دين هللا بدعة خالف فهيا ما أأمر هللا به  هبذا مع ا 

ذًا التفر   يق يكون ممن ابتدع ل ممن حذر ممن ابتدع. ورسوهُل؛ فقد فارق امجلاعة، ا 

الأمور اليوم مقلوبة؛ َمن بنين حال املبتدع وأأظهره للناس ليحذروه وليتبني هلم احلق من 

 الباطل ويبقى احلق ممتزيًا عن الباطل؛ يقولون: أأنت تفرق اللكمة.

العمل ا ىل انظر كيف انقلبت الأمور يف زمن اجلهل طبعًا؟! عندما تنقلب الأمور وينقلب 

َجل يصري هذا احلال؛ فيقولون لذلي ينصح ويأأمر ابملعروف ويهنىى عن املنكر ويبني 

احلق من الباطل ويفصلهام عن بعضهام يك يبقى هذا واحضًا جلينًا ويبقى ذاك واحضًا للجميع 

 أأيضًا: أأنت تفرق الأمة.

ذا اكن هو اذلي يفرق الأمة هبذا فهذا تفريق واجب، ل بد عليه أأن  هذا تفريق واجب، ا 

يفعِل؛ لأن هللا س بحانه وتعاىل أأمران ابلنصيحة وأأمران ابلأمر ابملعروف والهنىي عن املنكر، 

بنا عليه، وما نعيش فيه من اضطراابت ومن بالءات ومن عذاب  ذا تركنا هذا؛ عُذن فا 

وعقاب لكه بسبب ترك الأمر ابملعروف والهنىي عن املنكر وترك النصيحة اليت أأمر هللا 
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: "ادلين النصيحة"، قالوا: ملن اي رسول هللا؟ قال :" هلل ملسو هيلع هللا ىلص ارك وتعاىل هبا، قال النيبتب

ولرسوهل ولكتابه ولأمئة املسلمني وعامَتم"، مفن النصح للناس أأن تبني هلم من يدعومه ا ىل 

ىل س نة رسوهل، من يدعومه ا ىل الرصاط املس تقمي ومن يدعومه ا ىل طرق  كتاب هللا وا 

ِق هو اذلي يبتدع، الاحنراف والضال ل؛ هكذا يكون الاجامتع املأأمور به، واذلي يُفرن

ر منه قد نصحك  ر منه، اذلي حذن ق ل اذلي حذن مىت وجدت املبتدع فاعمل أأنه هو املفرن

وبني كل وأأمرك ابملعروف وهناك عن املنكر وهنىى ذاك عن منكره اذلي هو فيه؛ نصحًا هل 

 ولغريه من الناس. 

، ولكام ابتعد الزمن بعد النيب صىل هللا عليه وسمل جودون يف ّك زمانوهؤلء املبتدعة مو 

بأأنه س يظهر يف أ خر الزمان اجلهل  ملسو هيلع هللا ىلصعن زمن النبوة لكام كُثوا أأكُث، وقد أأخرب النيب 

ويُرفع العمل؛ فقال: "من أأرشاط الساعة: أأن يرفع العمل، ويظهر اجلهل"
، ظهور اجلهل )1(

ن أأح د أأمئة السلف فرس اجلهل هنا ابلبدع، وهذا ظهوٌر للبدع والضاللت؛ بل ا 

ِ موجود، ويف حديث حذيفة بن الامين ريض هللا عنه قال:  اَكَن النَّاُس يَْسأَلُوَن َرُسوَل اَّللَّ

انَّ ُكنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
، ا ِ ، َمَخافََة َأْن يُْدِرَكيِن، فَُقلُْت: اَي َرُسوَل اَّللَّ ِ ن ، َوُكْنُت َأْسأهَُلُ َعِن الرشَّ ا َعِن اخلرَْيِ

...( ويف احلديث أأن حذيفة قال: )فَهَْل بَْعَد َذكِلَ  ُ هِبََذا اخلرَْيِ ، فََجاَءاَن اَّللَّ ٍ يِف َجاِهِليٍَّة َورَشن

لهَْيَا قََذفُوُه ِفهيَا« قُلُْت: 
ِ
َ، َمْن َأَجاهَبُْم ا ؟ قَاَل: »نََعْم، ُدعَاٌة عىََل َأبَْواِب ََجََّنَّ ٍ اَي اخلرَْيِ ِمْن رَشن

 ِ نَِتنَا"َرُسوَل اَّللَّ تِنَا، َويَتَلَكَُّموَن ِبأَلْس ِ ، فأأراد حذيفة أأن )2( ِصْفهُْم لَنَا، قَاَل: »مُهْ ِمْن ِجْْلَ

 أأهنم برٌش ولكهنم دعاة عىل أأبواب َجَّن.  ملسو هيلع هللا ىلص يعرف هؤلء ادلعاة؛ فأأخربه النيب

 

 ويقلَّ  اجلهل، يظهر أأن: "البخاري ولفظ ملسمل، واللفظ(، 2671(، ومسمل )5577) البخاري أأخرجه (1)

 ".اجلهل ويثبت: "ملسمل رواية ويف ،"العمل

 (. 1847(، ومسمل )7084أأخرجه البخاري )  (2)
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هؤلء مه اذلين يفرقون اللكمة ويشتتون املسلمني ويلبنسون علهيم أأمر ديهنم، ولو مل يأأت 

العامل الس ين الرابين ويبنينِ أأحوال هؤلء الناس؛ من أأين للعايم أأن يعرف داعية الضالَل 

من داعية الهداية؟ ل ميكن هل أأن يعرف هذه الأمور؛ فداعية الضالل هذا يأأتيه بلسان 

ويتلكم معه بأأمجل العبارات ويقول هل: قال هللا وقال رسول هللا، ويدسُّ هل  حلو معسول،

السم يف العسل، واجلاهل جاهٌل ما يدريه؟ س يقول: هذا يقول: قال هللا وقال رسول 

 هللا. 

وحنن نسمع من الناس هذا كثريًا، تأأيت وتقول هلم: احذروا فالاًن؛ فالرجل مفسد دلين 

ل قال هللا قال رسول هللا... وأأنت ما أأدراك؟ هللا؛ فيقولون: ما نسمع   منه ا 

هذه يه احلقائق اليت نعيشها اليوم، أأمثال هؤلء مه اذلين يفرقون لكمة املسلمني 

؛ بل مه أأكُث من دعاة الهدى وادلعاة عىل الرصاط  فيشتتون مجعهم، ويف زمننا هذا مه ُكُُثٌ

َ َل يَقْ ملسو هيلع هللا ىلصاملس تقمي، قال النيب  نَّ اَّللَّ
ِ
اعًا يَْنزَتُِعُه ِمَن صدور الرجال َولَِكْن :" ا ِبُض الِْعمْلَ انزِْتَ

ئِلُوا فَأَفْ  ََذ النَّاُس ُرُؤوسًا َُجَّاًل، فَس ُ َذا لَْم يُْبِق عَاِلامً؛ اَّتَّ
ِ
تَْوا بغري يَْقِبُض الِْعمْلَ ِبقَْبِض الُْعلََماِء فا

ل البدع  عمل فضلوا وأأضلوا" يُسأألون جبهل ويفتون جبهل، ماذا س يأأيت مهنم؟ لن يأأيت ا 

، وكام ُذكر يف احلديث:  والضاللت والاحنرافات والفجور؛ لكه من هؤلء القوم، ومه ُكُُثٌ

ذا مل يبق عاملًا"، حىت العلامء يقلنون جدًا، ولكن هذا احلديث يُفرسَّ عىل معىن  أأنه "ا 

مُهْ : "َل تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أُ ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث ال خر اذلي قال فيه النيب  ِ َل يَُُضُّ يِت عىََل الَْحقن مَّ

"، فهذا احلديث الثاين يدلُّ عىل أأن العلامء  ِ َمْن َخالََفهُْم ومن خذهلم َحىتَّ يَأيِْتَ َأْمُر اَّللَّ

سيبقون ا ىل أ خر الزمان؛ لأن الطائفة املنصورة هذه رجالها مه العلامء فالعامة ل تس تطيع 

خر الزمان؛ ذلكل جاء تفسريه عن ال مام البخاري أأن َتمل رشيعة ودينًا وَتفظه ا ىل أ  

وقال يف موطن أ خر عندما ذكر أأهَل احلديث: وقال ال مام   رمحه هللا؛ قال: )مه العلامء(

ذا مل يكونوا أأهل احلديث فال أأدري من مه، ذكر البخاري أأهل احلديث وأأمئة أأهل  أأمحد: ا 

منا يعين و علامء الس نة  فاكنوا مه العلامء عنده، فال يعين العلامء: ،احلديث علامء البدعة؛ وا 
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، ومسنى يف كتابه أأمئة احلديث، مسنى عبدالرمحن بن همدي، وحيىي بن خاصةعلامء الس نة 

سعيد القطان، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة ... ا ىل أ خره من أأمئة  

، ومع احلديث، فهذا احلديث يبني لنا أأن هذه الطائفة ابقية ا ىل أ خر الزم ان ولكهنم ِقةلَّ

كوهنم قةل يبقى صوهتم عاليًا مرتفعًا وتبقى لكمة احلق ظاهرة منترشة يك يقمي هللا س بحانه 

وتعاىل احلجة عىل العباد هبم، وهذا احلاصل اليوم؛ لو جئت تُعدُّ علامء الس نة؛ ُتدمه 

 ملسو هيلع هللا ىلصرب النيب قليلني جدًا، واملنترشون يف الأرض بكُثة من علامء الضالل والبدع كام أأخ
 متامًا.

 وقوهل: )فقد خلع ربقة ال سالم من عنقه(. 

ِبْقَُة يف الأصل: عروة يعين حلقة تكون مربوطة حببل، اكنوا يضعوهنا يف رقبة الهبمية أأو  الرن

يف يدها يك حيبسوها هبا، فاس تعارها لال سالم، فكأن العبد مقيٌَّد بأأحاكم هللا ورشعه 

ذا فارق امجلاعة، فا رق الس نة وركب البدعة؛ فقد فَكَّ هذه احللقة من رقبته، وحدوده، فا 

ما أأن يكون  )فقد خلع رِبْقََة ال سالم من عنقه(، ترك دين هللا ورشعه وارتكب البدع، ا 

ما أأن يكفر ببدعته وضالهل واحنرافه، أأو  يًا أأو أأن يكون تركه تراكً جزئيًا، فا  تركه تراكً لُكنِ

 الضالل والاحنراف.أأنه ل يكفر ولكنه يبقى يف دائرة 

ً ُمضاًل(   قال: )واكن ضالَّ

اكن ضاًل: أأي: هذا اذلي فارق امجلاعة؛ اكن ضاًل يف نفسه، فالضالل: هو الاحنراف عن 

الطريق املس تقمي، َضلَّ الطريق: يعين احنرف عن الطريق املس تقمي وركب طريقًا منحرفًا 

عن جادة الصواب، فهو ضال يف نفسه، و)مضٌل( لغريه، )واكن ضاًل مضاًل(، أأي: 

 ق؛ فِك طريق وهل دعاته. مضاًل لغريه عن طريق احل 

ورمس حوهل طرقًا، فِك طريق من هذه الطرق  ملسو هيلع هللا ىلصوقد عرفنا الطريق اذلي رمسه النيب 

لها دعاهتا؛ طريق احلق هل دعاته، وُطرُق الباطل لها دعاهتا، فا ذا اكن ادلاعية هذا يدعوك 
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  ا ىل طريق الضالل، فهو ضال يف نفسه مضل أأيضًا لغريه، واذلي يدعوك ا ىل الطريق 

 احلق؛ فهو همتد يف نفسه ويدعوك ا ىل الهداية. 

  ملسو هيلع هللا ىلص [ والأساُس اذلي تُبْىن عليِه اجلاَمعَُة، ومُهْ أأحصاُب محمٍد 3)] قال املؤلف رمحه هللا: 
نَِّة واجلاَمعَِة، مفن مْل يَأأُخْذ عهنم فقْد َضلَّ وابَْتَدَع، وُّكُّ   ورمِحَهم أأمجعني، ومُهْ َأْهُل الس ُّ

الَُل وأأْهلُها يف النَّارِ ِبْدعٍَة َضالٌَل، و   (. الضَّ

رجعنا ا ىل تأأسيس املهنج السلفي، الأساس اذلي تبىن عليه امجلاعة، جامعة املسلمني اذلين 

ل بناًء عليه مه أأحصاب النيب  للأدَل اليت  ملسو هيلع هللا ىلصمه عىل احلق، الأساس اذلي يُقعَّد ويؤصَّ

 سقناها سابقًا. 

 

 مىت جاءت تسمية أأهل الس نة وامجلاعة؟  

عون أأهنم عىل جاءت هذه التسمية بعد أأن انتحل أأهل الباط ل امس ال سالم وصاروا يدن

ال سالم احلق، فلام اختلطت الأمور ببعضها؛ احتاج أأهل الس نة أأن يسموا أأنفسهم ابمس 

 يفرتقون به عن أأهل الباطل؛ فتسموا بأأهل الس نة وامجلاعة.

وسنته، ومه أأهل امجلاعة؛ لأهنم مه  ملسو هيلع هللا ىلصلأهنم اذلين يمتسكون هبدي النيب  مه أأهل الس نة؛

متعون عىل ذكل، فاذلي يس تحق هذا الامس حبق هو من اتبع كتاب هللا وس نة اذلين جي 

 واجمتع علهيا، هؤلء مه أأهل الس نة وامجلاعة. ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ته، وصار الناس يعرفون أأن اذلين يتبعون هذا املهنج مه أأهل احلق  مث صار لهذا الامس قون

 -حىت يلبنِسوا عىل الناس وغريمه أأهل ضالل؛ انتحل أأهل الباطل والبدع هذا الامس؛

ى أأهل الس نة ابلسلفيني؛ للمفارقة بني من يدعي أأنه  -وما زالت هذه طريقَتم فذلكل تََسمَّ

 من أأهل الس نة ومن هو عىل الس نة حبق.
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َّبعه فهو عىل احلق؛ متبع  ال ن ويف املدة الأخرية صار هذا الامس عَلََمًا معروفًا بأأن من يت

وملهنج السلف الصاحل ريض هللا عهنم؛ فدخل فيه أأهل  ملسو هيلع هللا ىلصلكتاب هللا ولس نة الرسول 

الباطل أأيضًا، كام حصل مع امس أأهل الس نة وامجلاعة متامًا، فصار ينتِحُِل من أأهل البدع 

والضالل الكثري والِفرق اخملتلفة، فليس ّك من ادنعى أأنه من أأهل الس نة وامجلاعة فهو من 

ن أأهل الس نة وامجلاعة، طيب تعالوا نتحاُك أأهل الس نة وامجلاعة؛ الأشاعرة يقولون حنن م

ىل العقل يف الأسامء والصفات، ل يثبتون،  منا نتحاُك ا  ا ىل الس نة؛ ل يقبلون، يقولون: ل؛ ا 

ملاذا ل تثبتون؟ قالوا: العقل ل يثبت الصفات اليت تثبتوهنا أأنمت اليت ثبتت ابلكتاب 

 والس نة، ويلزم مهنا التشبيه. 

ذًا أأن مت لس مت أأهل س نة، أأنمت عقالنيون ولس مت س ننينني، وفرٌق بني الأمرين، فنقول هلم: ا 

وال نسان يُنَسب ا ىل أأصوهل، مفا يه أأصوكل؟ كتاٌب وس نة فأأنت تنسب ا ىل الكتاب 

والس نة، أأصوكل العقل فتنسب ا ىل العقل ولست ا ىل الس نة، أأصوكل البدعة والضالَل 

ل ولست من أأهل الس نة   وامجلاعة؛ هكذا يُنَسب الشخص. فأأنت من املبتدعني الضالن

نفس الصورة، ونفس  -كذكل السلفيون اليوم؛ ليس ّك من ادعى السلفية فهو سلفي

، اخلاريج يدعي أأنه سلفي اليوم، املرجئ يدعي أأنه سلفي، كثري من هؤلء -القضية

موجودون ويدعون أأهنم سلفيون، فليس ّك من ادعى السلفية فهو سلفي، رؤوس من 

ج اليوم يفتون بسفك ادلماء دماء املسلمني لياًل هنارًا، ويقول كل: أأان رؤوس اخلوار 

رجائه ويقول كل : أأان سلفي، السلفي يُرَجع فيه ا ىل أأصوهل، فا ذا  سلفي، املرجئ يرصح اب 

كنت عىل أأصول السلف؛ عندئٍذ قل : أأان سلفي، أأما أأن َّتالف أأصول السلف وتدعي 

 أأنك عىل نفس الأصول؛ فهذا كذب. 

مه أأصل أأهل الس نة وامجلاعة، مفن مل يأأخذ عهنم وترك طريقهم؛ فقد   ملسو هيلع هللا ىلصوأأحصاب النيب 

  .ضل عن طريق احلق وابتدع يف دين هللا ما ليس منه
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   ما يه البدعة؟

البدعة: أأيُّ عبادة؛ سواء اكنت عقائدية أأو من أأعامل القلوب أأو من عبادات الأقوال أأو 

بادات تتقرب هبا ا ىل هللا ول َأْصَل لها يف رشع من عبادات الأعامل، أأيُّ عبادة من الع 

 هللا.

؛ فال ميكن هل ملسو هيلع هللا ىلصوقوهل: )فقد َضلَّ وابتدع(: أأي: من مل ميِش عىل طريق أأحصاب النيب 

ل أأن يَقََع يف البدعة.   ا 

)وّك بدعة ضالَل(، )ّك( لفظ من أألفاظ العموم عند الأصوليني، مأأخوذ من لغة 

: " ّك حمدثة بدعة ملسو هيلع هللا ىلصل للعموم، فعندما يقول النيب العرب، فعند العرب )ّك( تس تعم

وّك بدعة ضالَل وّك ضالَل يف النار" فهذا تعممي، ل تأأيت أأنت بعد ذكل وتقول: يوجد 

أأىت بلفظ عام يشمل ّك  ملسو هيلع هللا ىلصبدعة حس نة وبدعة سيئة، من أأين أأتيت هبذا؟ النيب 

و دليكل؟ ِشء، ا ن اكن عندك تفصيل فأأِت بدليل، س يقول: نعم عندي دليل، ما ه

نًَة فََِلُ َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن مَعَِل هِبَا ا ىل قيام الساعة"،  نًَّة َحس َ ْساَلِم س ُ
ِ
يقول: "َمْن َسنَّ يِف اْل

نقول هل: هذه س نة وليست بدعة؛ وفرٌق بني اللفظني، قال عليه السالم: "من سن يف 

اذلي تس تَِدلُّ  ال سالم س نة حس نة" ومل قل: بدعة حس نة، وسبب هذا احلديث نفسه 

 به يُفرس الس نة احلس نة.

 ما سببه؟ نرجع ا ىل احلديث يك نعرف سببه.  

ىَل َرُسوِل هللِا  عن جرير بن عبد هللا
ِ
وُف  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َجاَء اَنٌس ِمَن اْلَْعَراِب ا ِم الصُّ عَلهَْيِ

َدقَِة، فَأَبَْطُئوا َعْنُه َحىتَّ ُريِئَ فََرَأى ُسوَء َحاِلهِْم قَْد َأَصابََْتُْم َحاَجٌة، فََحثَّ النَّاَس عىََل الصَّ 

ٍة ِمْن َوِرٍق، مُثَّ َجاَء أ َخُر، مُثَّ  نَّ َرُجاًل ِمَن اْلَنَْصاِر َجاَء ِبرُصَّ
ِ
ِه. قَاَل: مُثَّ ا َذكِلَ يِف َوَْجِ

ِه، فَقَاَل َرُسوُل هللِا  وُر يِف َوَْجِ ُ ْساَلِم ملسو هيلع هللا ىلصتَتَابَُعوا َحىتَّ ُعِرَف الرسُّ
ِ
: "َمْن َسنَّ يِف اْل
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َل هِبَا، َوَل يَْنُقُص ِمْن ُأُجوِرمِهْ  نًَة، فَُعِمَل هِبَا بَْعَدُه، ُكتَِب هَلُ ِمثُْل َأْجِر َمْن مَعِ نًَّة َحس َ س ُ

نِئًَة، فَُعِمَل هِبَا بَْعَدُه، ُكتَِب عَلَْيِه ِمثُْل  نًَّة َسي ْساَلِم س ُ
ِ
ٌء، َوَمْن َسنَّ يِف اْل ِوْزِر َمْن َِشْ

ٌء"  )1(مَعَِل هِبَا، َوَل يَْنُقُص ِمْن َأْوَزاِرمِهْ َِشْ

لكها تدل عىل الفقر واحلاجة، أأمر  -لباسهم وهيئَتم -حاَل القوم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أأي ملا رأأى 

، ملسو هيلع هللا ىلصأأحصابه ابلصدقة، فمل يقم أأحد، مث قام رجل ومعه ِصة ووضعها بني يدي النيب 
ا رأأوا هذا الرجل، هذا الرجل ماذا فعل ال ن تصدق هبا، فتتابع الناس ابلصدقة مل

، هل هذه تسمى بدعة؟ ل ملسو هيلع هللا ىلصعندما أأىت ابلرصة هذه وتصدق هبا؟ امتثل لأمر النيب 

، فهذه س نة، مفن أأحيا س نة أأميتت بني ملسو هيلع هللا ىلصتسمى بدعة؛ ولكنه معل بأأمر النيب 

عة، هذا الناس وتتابع الناس عىل العمل هبا؛ فِل أأجرها وأأجر من معل هبا ا ىل قيام السا 

معىن احلديث، فليست هذه من البدعة يف ِشء حىت تأأيت وتفصل بدعة حس نة 

 وبدعة سيئة؛ فالبدع لكها سيئة. 

ىَل بُُيوِت َأْزَواجِ النَّيِبنِ  ِ
ُ َعْنُه قال: َجاَء ثاََلثَُة َرْهطٍ ا ، ملسو هيلع هللا ىلصعن َأنََس بَْن َماكِلٍ َريِضَ اَّللَّ

ُن ِمَن النَّيِبنِ ، ملسو هيلع هللا ىلصيَْسأَلُوَن َعْن ِعَباَدِة النَّيِبنِ  ُّوَها، فَقَالُوا: َوَأيَْن حَنْ ُْم تَقَال وا ََكَهنَّ ا ُأْخرِبُ فَلَمَّ

يننِ ُأَصيلنِ اللَّْيَل َأبَ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ا َأاَن فَا : َأمَّ َر، قَاَل َأَحُدمُهْ َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأَخَّ ًدا، قَْد غُِفَر هَلُ َما تَقَدَّ

ُج َأبًَدا، َوقَاَل أ َخُر: َأاَن َأُصوُم ادلَّ  نَِساَء فاََل َأتََزوَّ ْهَر َوَل ُأفِْطُر، َوقَاَل أ َخُر: َأاَن َأعْزَتُِل الن

 ِ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََجاَء َرُسوُل اَّللَّ يننِ َلَْخَشاُُكْ َّلِلَّ
ِ
ِ ا يَن قُلْمُتْ َكَذا َوَكَذا، َأَما َواَّللَّ ِ ْم، فَقَاَل: »َأنمُْتُ اذلَّ لهَْيِ

ِ
ا

، لَِكيننِ  َّيِت َوَأتْقَاُُكْ هَلُ نَِساَء، فََمْن َرِغَب َعْن ُسن ُج الن َأُصوُم َوُأفِْطُر، َوُأَصيلنِ َوَأْرقُُد، َوَأتََزوَّ

"  .)2(فَلَيَْس ِميننِ

 

 (. 1017مسمل )أأخرجه  (1)

 .(1401(، ومسمل )5063أأخرجه البخاري ) (2)



19 

 

ليه؛ هل فرح  عبادات عظمية يريدون هبا املبالغة يف التعبد هلل تبارك وتعاىل والتقرب ا 

 عندما مسع هبذا؟  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

قوام قالوا: كذا وكذا؟"، وعند البخاري: "أأما وهللا : " ما ابل أأ ملسو هيلع هللا ىلص يف رواية مسمل، قال

ا ين لأخشاُك هلل وأأتقاُك هل" يعين تريدون تقوى هللا بعملُك هذا؟ أأان أأكُث منُك تقوى، 

تريدون خش ية هللا؟ أأان أأكُث منُك خش ية هلل س بحانه وتعاىل: "مفن رغب عن سنيت 

، فاهلل ملسو هيلع هللا ىلصج عن هدي النيب ؛ ملاذا؟ لأنه خروملسو هيلع هللا ىلصفليس مين"؛ هذا ما أأجاهبم به النيب 

س بحانه وتعاىل أأراد منا أأن نعبده، وأأن نعبده وحده ل رشيك هل، وأأن نعبده كام حيب 

ويرىض ل بأأهوائنا، ل كام نس تحسن حنن، ورمح هللا ال مام الشافعي؛ قال: )من 

ذا اس تحسنت عبادة من عقكل وأأتيت هبا من عندك؛ فقد  اس تحسن فقد رشع(، ا 

ع  ًا مع هللا. جعلت نفسك مرشن

 وقال ماكل: )من ابتدع يف دين هللا بدعة فقد ادعى أأن محمدًا خان الرساَل(

ما أأنه جعل نفسه مرشعًا مع هللا س بحانه وتعاىل وأأىت  فاملبتدع هل أأحد حالني ل َثلث هلام: ا 

عيًا أأن محمدًا  قد خان الرساَل  ملسو هيلع هللا ىلصابدلين والرشع اذلي هو حيبه ويرتضيه، أأو يكون مدَّ

لهيام الشافعي وماكل  ومل يبلنِغ ما أأراده هللا؛ فأأراد هو أأن يمتنم، والك هذين الأمرين أأشار ا 

رمحهام هللا، فاملبتدع دائر بني هذين الأمرين؛ هذا أأو هذا، مل يعجبك رشع هللا ودينه 

فأأردت أأن تأأيت بيشء من عندك أأو أأنك تدعي أأن رشع هللا ما مَكُل وأأنت تريد أأن 

 تمكنِل؛ هذه يه البدعة.

ما  قوهل: )فقد ضل وابتدع( يعين ضل طريق احلق، احنرف عنه، وجاء بأأمر جديد؛ ا 

أأو معيل، )وّك بدعة ضالَل( ليس عندان تفصيل؛ أأي بدعة فهىي ضالَل، عقائدي 

 احنراف عن اجلادة.
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: " ّك حمدثة بدعة وّك بدعة ضالَل وّك ملسو هيلع هللا ىلص)والضالَل وأأهلها يف النار( كام قال النيب 

  .ضالَل يف النار"

 الأس ئةل:

دون ابلعلامء ذكرمت العلامء وأأكُثمت من هذا، من تقص -هللا يبارك فيُك  -السائل: ش يخنا 

 يف هذا الزمن؟ 

نينون اذلين اجمتعت لكمة أأهل الس نة علهيم، يف الزمن املايض وقبل  الش يخ : العلامء الرابن

أأن ميوتوا مه : ال مام ابن ابز رمحه هللا، وابن عثميني، وال مام الوادعي، وال مام الألباين؛ 

س بحانه وتعاىل هلم قبوًل  هؤلء الأربعة ل يشك أأي منصٍف بأأن هؤلء أأمئة قد جعل هللا

يف الأرض وهلم من المثرات واحلس نات ما ل يس تطيع أأحد أأن ينكره، فلهم من اخلري 

ما ل تس تطيع ُدَول أأن  -عقيدة التوحيد وعقيدة أأهل الس نة  -ونرش الس نة ونرش العقيدة 

ن بعض تنرشه، فهؤلء قد اس تقرت لكمة أأهل الس نة ولكمة العلامء عىل الثناء علهيم حىت  ا 

 أأهل البدع والضالل يثين علهيم ويعرف هلم قدرمه. 

ومن خالل أأعامهلم وما جعل هللا هلم من قبول يف الأرض وحمبة بني الناس وثناء من 

لهيا؛ اكنوا  العلامء علهيم عرفنا هذا، وكذكل من خالل دعوهتم أأيضًا اليت اكنوا يدعون ا 

ىل عقيدة السلف ريض   هللا عهنم. يدعون ا ىل الس نة والتوحيد وا 

ن ُأثيِنَ عليه من ِقبل هؤلء الأمئة:   وِمن هؤلء تس تطيع أأن تعرف من بعدمه، مِفمَّ

الش يخ صاحل الفوزان وما زال حينًا وامحلد هلل، كذكل الش يخ ربيع بن هادي املدخيل وما 

زال حيًا وامحلد هلل، والش يخ أأمحد النجمي مات رمحه هللا، وكذكل ممن يُثىن عليه وهو 

عروف ابخلري: اكلش يخ عبيد اجلابري، والش يخ صاحل اللحيدان، والش يخ عبد احملسن  م

ماكنك أأن تعرف البقية.  العباد؛ مثل هؤلء لكهم أأمئة، ومن خالهلم اب 
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طبعًا أأان ذكرت البعض، ذكرت الكبار، هؤلء كبار علامء ال سالم، ومه اذلين يعتربون أأمئة 

 ثري وامحلد هلل.يف زماهنم هذا، أأما البقية غريمه فك 

 ومن خالل سؤال هؤلء الكبار يُعرُف البقية.

 

ون عىل العوام، أأي: يلقون الش هبات علهيم؛  السائل: ش يخنا: كثري من الناس اليوم يش هبن

فيقولون: ال مام البخاري اكن يروي يف "حصيحه" عن املرجئة وعن املبتدعة أأمثال القدرية 

ن الزتمنا بدعهم.وغريمه، فنحن ل حرج أأن نأأخذ عن هؤل ل ا   ء ا 

عند التحذير من ادلجال: "من مسع به منُك فليْنأَ عنه" يعين  ملسو هيلع هللا ىلصالش يخ: يقول النيب 

هيرب منه، يفر جبْله؛ ملاذا؟ قال: "فا ن الرجل يأأتيه وهو مؤمن" ويظن أأنه قادر عليه 

"فينغمس معه مما معه من الش هبات" أأو كام قال عليه الصالة والسالم، هذا احلديث 

صٌل يف الفرار من صاحب الش هبات ومن أأهل البدع والضالل، أأنت تأأيت لصاحب أأ 

ن أأمنت عىل  البدعة، هل تأأمن عىل نفسك أأل تأأخذ من بدعته؟ أألن تترشب منه؟ ا 

يقول: "قلوب العباد بني أأصبعني من أأصابع الرمحن يقلهبا  ملسو هيلع هللا ىلصنفسك فأأنت جاهل؛ فالنيب 

ذا اكن أأمئة ال سالم يف زماهنم مل كيف يشاء"، فكيف تأأمن عىل نفسك بعد ذكل؟ ! ا 

 -السختياين  ةيأأمنوا عىل أأنفسهم؛ فكيف تأأمن أأنت عىل نفسك؟ هذا أأيوب بن أأيب متمي

مام من أأمئة أأتباع التابعني  جاءه رجل فقال هل: أأريد أأن أألكمك فقال هل: ول لكمة،  -وهو ا 

 وفَرَّ منه. 

وأأراد أأن يلكمه واكن ابنه موجودًا وجاء رجل من أأهل البدع ا ىل عبد هللا بن طاووس، 

! ضع أأصبعيك يف أأذنيك واشدد( يقول معمر اذلي يروي فقال عبد هللا لبنه: )اي بين

هذا الأثر عن عبد هللا؛ قال: )فا ن القلوب ضعيفة والش به خطافة(، ما أأدراك أأن تسمع  

حيمتل؛ جنة أأو ش هبة فيتلقنفها قلبك ويترشنهبا فتضلن هبا، هل ادلين حيمتل املقامرة؟ ل 
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انر، املسأأَل ليست لعبًا، هذا أأصل سلفي عام، من خالفه رأأينا نتاجئه؛ ويه الاحنراف مع 

 أأهل البدع. 

يقول: )ل  -هو من التابعني -ملسو هيلع هللا ىلصأأبو قالبة اجلريم أأخذ عن س بعني من أأحصاب النيب 

سوا عليُك ُتالسوا أأهل البدع ول ُتادلومه فا ين أأخاف عليُك أأن يغمسوُك يف بدعهم أأو يلبن 

 بعض ما تعرفون(.

 هذا الكهمم، هذا مهنجهم. 

ماٌم كبرٌي مشهوٌر من التابعني، جاءه رجل وأأراد أأن يلكمه  وهو من  -محمد بن سريين ا 

مام  -أأهل البدع  فقال: ول لكمة، قال: أأقرأأ عليك أ ية، قال: ول أ ية، قالوا: ما مينعك اي ا 

أأن قليب سريجع كام هو لأِذنُت هل(، ما  أأن تسمح هل بذكل؟ قال: )وهللا لو كنت أأعمل

، ليس لواحٍد من السلف ول  أأدراك؟ ما نس تطيع أأن نأأمن عىل أأنفس نا، وهذا مهنٌج عامٌّ

اثنني ول ثالثة ول عرشة ول عرشين؛ أ َثر كثرية تدكلن عىل هذا املهنج، وليس كام 

عي البعض بأأنه قوٌل لأحدمه أأو انفراد لشخص، هذا كذب، هذه بع ض ال َثر اليت يدَّ

سقناها لُك ويه كثرية، اقرؤوا كتب الس نة، كتب السلف، ملاذا عزفنا عن كتب 

السلف؟ أأين أأنمت من "رشح الس نة" لاللاكيئ، "الرشيعة" لل جري، "ال ابنة" لبن 

بطة، "الس نة" للخالل، "الس نة" لعبد هللا بن ال مام أأمحد؛ كتب كثرية، قراءهتا ُتعكل 

هنج السلف، اقرؤوا كتب ردود السلف عىل أأهل البدع والضالل؛ َثبتًا راخسًا يف م

ييس، كتب عظمية، رد ال مام أأمحد عىل  كنقض عامثن بن سعيد ادلاريم عىل امِلِرن

 اجلهمية، كتب نفيسة وهللا تثبنت الشخص عىل املهنج. 

نرجع ا ىل الش هبة اليت ذكرها هذا اذلاكر، ويه مسأأَل أأخذ أأهل احلديث عن بعض أأهل 

بدع؛ هذه الش هبة يبينهنا لنا عيلن بن املديينن ريض هللا عنه، وهو من أأتباع التابعني، ال 

مامًا يف احلديث حىت لُقنب حبية الوادي ل مامته يف عمل العلل ابذلات، وعمل  اكن ا 
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احلديث منه عمل العلل، ما يأأتيين خشص يقول: وهللا فالن يعرف لكمتني، يعرف امس 

اًي، يفتح "التقريب": ثقة، ضعيف، مث يقول: وهللا يعرف يف عرشة رواة أأو عرشين راو

خالصة عمل احلديث هو عمل العلل، ل يأأتيين خشص حيُك يل عىل ظواهر  ؛احلديث؛ ل

الأسانيد يقول: ما شاء هللا عنده عمل يف احلديث، هذا ل ينفع؛ احملدث هو اذلي عنده 

ث، ويعرف احلديث الصايف غوص يف عمل العلل، ويعرف كيف يس تخرج علل الأحادي

 من العلل؛ هذا هو احملدث، هذا العامل. 

عيل بن املديين قال لكمة تبنينِ لنا ملاذا اكن أأهل احلديث يروون عن أأهل البدع مع أأن 

الكثري من أأهل احلديث تركوا أأهل البدع لكهم وما اكنوا يقبلون الرواية عهنم مع وجود 

املفسدة اليت ذكرها عيل بن املديين ريض هللا عنه؛ قال عيل بن املديين: )لو تركت أأهل 

ذًا اكنت عندان مفسدة كبرية  الكوفة للتش ينع وتركت أأهل البرصة للقَدر؛ خربت الكتب( فا 

؛ ذلكل ملسو هيلع هللا ىلصيف ترك الرواية عن  أأهل البدع؛ ويه ضياع الكثري من أأحاديث النيب 

اضطر السلف لأن يأأخذوا عن هؤلء بعد أأن علموا أأهنم ثقات وأأهنم ل يكذبون عىل 

ذا روى الراوي املبتدع النيب صىل هللا عليه وسمل، ومع ذكل وضعوا رشطاً  : وهو أأنه ا 

حديثًا يشد من بدعته يرتكونه هل، فاكنت عندان مفسدة كبرية متوقَّعة فاحتاجوا أأن يدفعوا 

 هذه املفسدة الكبرية ابرتاكب املفسدة الأصغر مهنا ويه الرواية عن أأهل البدع. 

 أأما اليوم؛ مفا حاجتك أأن ُتلس مع املبتدع وتأأخذ عنه العمل؟ 

جلسوا مع املبتدع ليأأخذوا عنه حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، أأما أأنت أأولئك 

 فس تجلس لتأأخذ عنه بدعته؛ هذا اذلي أأجلسك مع املبتدع. 

لو جلست تدرس عند املبتدع ُتويد القرأ ن أأو اللغة العربية؛ مس تعد أأن يدخل عليك 

شلكة ليست يدخلها عليك من خالل أأي درس، فامل  -وهذا مالحظ وموجود -بدعته

فقط يف مادة الكتاب اليت تُدرَّس كام اكنت بعض ادلول تركز عىل مادة الكتاب اذلي 
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يدرَّس من أأجل أأن يقضوا عىل املناجه اليت َّتالفه، الكتاب ليس عربة؛ أأعطين كتاب 

كميياء أأدخل كل فهيا العقيدة السلفية، فزيايء، رايضيات؛ أأي مادة؛ ما عندي مشلكة؛ 

 درنس وليس يف املادة؛ املدرنس هو اذلي يُعطي وليست املادة. املشلكة يف امل

هذه يه ش هبَتم، فاذلي يريد أأن جيلس مع أأهل البدع ويريد أأن ميينع دين هللا ورشعه 

ويفتح اجملال لنفسه وخيالط من شاء؛ يأأيت هبذه اخلرافات، أأما مهنج السلف فواحض 

 وِصحي، ل خفاء فيه وامحلد هلل.

 

ذا ما صىل الفجر، فدخل التشاؤم يف قلبه يف هذا اليوم؛ هل  !ش يخنا السائل:  نسان ا  ا 

 هذا التشاؤم يدخل يف ابب الطرية؟

الش يخ: نعم؛ هو طرية، والطرية رشك، وهذا من الطرية، ول جيوز التشاؤم هنائيًا ل هبذا 

 ول بغريه.

 

 قدري؟ هل البخاري فعاًل روى عن مرجئ أأو  -حفظك هللا  -السائل: ش يخنا 

 الش يخ: نعم حصيح أأخرج البخاري لبعض املبتدعة، وهذا موجود. 

 السائل: أأخرج هل وهو يعرف بأأنه مرجئ أأم مل يظهر هل؟ 

الش يخ: ل؛ بل أأخرج هل وهو يعمل بأأنه مرجئ، وهذا من مذهب البخاري؛ هو اذلي 

دة ذكرانه أأهنم خيرجون لأمثال هؤلء من أأجل دفع املفسدة الكربى ابرتاكب املفس

 الصغرى.
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الأثر عن الأوزاعي؛ ملا جاء رجل، قال: أأجالس أأهل الس نة وأأهل  !السائل: ش يخنا 

 البدع؛ قال هل الأوزاعي: هذا رجل يريد أأن يساوي بني احلق والباطل. 

 الش يخ: نعم حصيح. 

 نُضب عىل اذلين مييعون ادلين؟  -هللا حيفظك  -السائل: هبذا املثال ش يخنا 

 هذا الأثر من ال َثر اليت هتدم أأصول املمينعة؛ لأن املميعة الش يخ: ل شك؛ أأصالً 

 .يقولون كل: أأجالس هؤلء وأأجالس هؤلء ويف ّكنٍ خري

املشلكة أأن اللكمة اليت ُتعكل تتعجب من هؤلء اخللق؛ أأهنم يقولون: )أأان أأنظر ا ىل 

 اخلري اذلي عنده وأ خذه وأأترك الرش اذلي عنده(، أأنت طالب، أأنت جلست عنده

ق؟ تريد أأن تتعمل منه احلق  لتس تفيد منه، فرتيد أأن تتعمل منه اخلري والرش فكيف س تفرن

 والباطل؛ كيف س تعرف أأن اذلي أأعطاكه حق أأم ابطل؟ 

ق بني احلق والباطل؛ ملاذا ذهبت ُتلس عنده؟ ماذا تريد منه؟   فا ذا كنت عاملًا وتفرن

ق بني احلق والباطل؟  ذا كنت جاهاًل كيف س تفرن  وا 

عيه َجل جعيب يف الالكم، س بحان هللا! اذل  ي تدن

هذا مهنج السلف ريض هللا عهنم؛ لكمة الأوزاعي هذه هتدم أأصول املمينعة اذلين مه  

موجودون اليوم، يريدون أأن ميينعوا املهنج ويشتتوا دين هللا س بحانه وتعاىل وخيلطوا 

نك ال ن ُتد بعض الش باب اذلي يدعي أأنه سلفي ؛ ُتده  خملَّطًا، احلق ابلباطل حىت ا 

ُتلس معه فتجد عنده أأفاكرًا جعيبة غريبة، حىت تاكد ُتد فيه عرش ِفَرق، يف رجل 

، يعين رمبا تتعجب عندما تسمع عرش فرق؛ لكن عندما تسمع: ُتده -ا ي وهللا -واحد

خارجيًا ومرجئًا يف نفس الوقت؛ هذا أأشد جعبًا، هذه مصيبة القوم، فلكمة الأوزاعي 

الفارق يف هذا الأمر، قالوا هل: رجل يريد أأن جيالس أأهل الس نة وجيالس  هذه تبني لنا 
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أأهل البدع؛ قال: )هذا رجل أأراد أأن يساوي احلق ابلباطل(، احلق والباطل ل بد أأن 

ا، أأن يفرتقا.   يمتزين

مسأأَل الولء والرباء عىل الكتاب والس نة همدومة عندمه، هذا مبتدع: خالص مبتدع ل 

 ه وأ لِكْه وشاربه وخالطه؛ ما عندمه أأي مشلكة. مشلكة، اجلس مع

جامع السلف عىل  أأبو عامثن الصابوين وال مام البغوي رمحهام هللا قد نقال ا جامع العلامء اب 

وجوب جهر أأهل البدع ومفارقَتم وبغضهم، ا جامع منقول، ولء وبراء يف دين هللا، يف 

"رشح الس نة" ونقِل أأبو عامثن س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، نقِل البغوي يف 

الصابوين يف "عقيدة أأحصاب احلديث" يف أ خر الكتاب، نقلوا ال جامع عىل وجوب 

 مفارقة أأهل البدع وبغضهم وجهرمه، أأين حنن من هذا؟ 

ض دينك للخطر،   ٌم أأن ُتلس لصاحب بدعة يلبنس عليك أأمر دينك وتعرن حيُرم، حمرَّ

 د املوجود ال ن ضدها متامًا، وهللا املس تعان. هذه املهنجية جند مهنج امليوعة السائ

 

وقال معر بن اخلطاب ريض هللا عنه: " ل عُذر لأحٍد يف ضالَل ركهبا  املؤلف: ) قال

هبا هدى، ول يف هدًى تركه حس به ضالَل؛ فقد بُيننت الأمور، وثبتت احلجة،   َحس ِ

ادلين لكه، وتبني للناس؛ فعىل  وانقطع العذر؛ وذكل أأن الس نة وامجلاعة قد أأحكام أأمر 

   (.الناس التباع
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، هو أأحد اخللفاء الراشدين الأربعة اذلين قال فهيم )1(معر بن اخلطاب غين عن التعريف

: "عليُك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، عضوا علهيا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 ابلعمل وادلاينة.  ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد هل النيب )2(ابلنواجذ"

املؤلف قوهل: )ل عذر لأحد يف ضالَل ركهبا(، أأي: ل يُعذر أأحد يف ارتاكبه ينقل عنه 

ا من دين هللا وأأهنا قُْربة هلل تبارك وتعاىل، )ول يف هدى  لبدعة )َحس هبا هدى( أأي: ظهنن

تركه حس به ضالَل(، ول يعذر أأيضًا يف ترك س نة أأو ترك ِشء من رشع هللا ودينه؛ 

نَت الأمور( فالسبب يف عدم عذره: أأن املسائل الرشعية قد ظننًا منه أأنه بدعة؛ )فقد بُ  ينِ

بُيننت وظهرت، وثبتت احلجة عىل اخللق، وانقطع العذر، فمل يعد هناك عذٌر حلصول 

 البيان. 

قال: )وذكل أأن الس ننة وامجلاعة، قد أأحكام أأمر ادلين لكه( أأي: أأهل الس نة وامجلاعة، 

ت، وأأمر ادلين قد ظهر، )وتبنين للناس( احلق من وطريقة أأهل الس نة وامجلاعة قد ُأتِقنَ 

ل اتباع ادلين الصحيح اذلي اكن عليه النيب  والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصالباطل، مفا بقي عىل الناس ا 

 الكرام. 

 هنا هذا الالكم جيعلنا نقف وقفتني:

 : يف حصته وثبوته عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه.الوقفة الأوىل

 

ف، وليس املقصود أأنه غين عن التعريف مطلقًا. (1)  املراد لشهرته بني املسلمني ل حيتاج لأن يُعرن

(، وغريمه عن العرابض بن سارية ريض 2676(، والرتمذي )4607(، وأأبو داود )17142أأخرجه أأمحد )(2) 

 هللا عنه.
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بَّة )2(، واخلطيب يف " الفقيه واملتفقه ")1(ال ابنة "والأثر أأخرجه ابن بطة يف "  ، وابن ش َ

، وغريمه عن الأوزاعي قال: )بلغين عن معر(، وقوهل: )بلغين عن )3(يف " اترخي املدينة "

س ناد يعترب منقطعًا، فالبالغات هذه ل يُعمتَد علهيا، وأأكُث ما يس تعملها ال مام  معر( هذا ا 

 مفن اذلي بلنغه؟ ل ندري؛ ذلكل هذه الأسانيد ل يُعمتد علهيا.ماكل يف كتابه " املوطأأ "، 

عن الأوزاعي عن معر بن عبد العزيز، وهو منقطع  )4(امِلرَوزين وأأخرجه محمد بن نرص 

 أأيضًا.

 فالكهام ل يصح.

ومعىن الأثر: ل عذر لأحد يف ترك س نة ظهنا بدعة، ول يف فعل بدعة ظهنا س نة، ول يف 

 الرشع ظنًا أأنه مواِفٌق وجائز. ارتاكب ما خيالف 

لهيا نذكر فهىي مسأأَل العذر ابجلهل: أأما الوقفة الثانية ؛ وهذه مسأأَل هممة قبل أأن نتطرق ا 

 مسائل:

 الأوىل: ما يه البدعة؟  

فناها يف ادلرس املايض وقلنا بأأن البدعة: أأين عبادة من العبادات تتقرب هبا ا ىل هللا  عرن

أأصل يف الكتاب والس نة، فعىل ذكل: البدعة تكون يف الاعتقاد تبارك وتعاىل وليس لها 

 وتكون يف القول وتكون يف العمل؛ لأن العبادات اعتقادية وقولية ومعلية.

 

(1) (1/320). 

(2) (1/383 .) 

(3) (3/800 .) 

 (. 31"الس نة" )ص  (4)
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وحمكها يف الرشع معروف وهو التحرمي، ويه كبرية من كبائر اذلنوب لقول النيب 

منا يف ادلرس :"ّك حمدثة بدعة وّك بدعة ضالَل وّك ضالَل يف النار"، وكام عل ملسو هيلع هللا ىلص

املايض أأن تقس مي البدعة ا ىل بدعة سيئة وبدعة حس نة؛ تقس مي ابطل ل أأصل هل كام 

لنا الالكم هناك.  فصن

 مسأأَل: من هو الشخص اذلي حُيُك عليه ابلبدعة؟  

يؤصل لنا هذه املسأأَل ال مام نَُعمي بن حامد؛ فيقول: )من ترك حديثًا معروفًا مل يَعمل به 

ذًا املبتدع هو اذلي يرتكب بدعة خيالف هبا الأدَل املُحمَكَة )1(مبتدع(وأأراد هل عةل؛ فهو  ، ا 

ى ابملبتدع، سواء اكن ذكل  فيكون قد تعلنق ابملتشاهبات وترك احملكامت، هذا اذلي يسمن

يف العقيدة أأو اكن يف الفقه؛ ل فرق، ومن حيرص البدعة ابلعقيدة ول يوصف الشخص 

ل أأن يكون قد ا بتدع يف العقيدة فقوهل غري حصيح وليس موافقًا ملا اكن عنده ابلبدعة ا 

 عليه السلف ريض هللا تعاىل عهنم.

 :  نرجع ال ن ا ىل مسأأَل َتقُّق الرشوط وانتفاء املوانع يف تزنيل احلُك عىل املعنيَّ

عرفنا ما يه البدعة، ومىت يكون الشخص مبتدعًا، لكن هذا حُك عامٌّ، والأحاكم العامة  

بيقها عىل املعينني؛ فعندما تقول: هذا القول أأو العمل أأو الاعتقاد كفر أأو َّتتلف عند تط 

ذا معل الشخص معاًل كفراًي أأو قال قوًل كفراًي أأو اعتقد، كذكل مسأأَل  ِفسق أأو بدعة، ا 

ن هناك رشوط وموانع ذلكل؟   الفسق والبدعة؛ هل حُيَُك عليه مبارشة هبا، أأم ا 

ذا فَعَل الفعل واكن فسقًا؛ يقا  ل بأأنه وقع يف الفسق أأو وقع يف الكفر أأو وقع يف البدعة، ا 

ذا مل تتحقق؛  ذا َتقنقت؛ حمكنا عليه هبذه الأمور، وا  مث بعد ذكل عندان رشوط وموانع، ا 

 

 (. 1/386"الفقيه واملتفقه" للخطيب البغدادي ) (1)
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مل حُيَُك عليه بذكل، هذه الأش ياء تسمى عند العلامء ابلرشوط واملوانع، فيقولون: ل بد من 

يل احلُك عىل املعني، فعندمه فرق بني أأن تُطلق َتقق الرشوط وانتفاء املوانع قبل تزن 

ًا، وبني أأن تزننل احلُك عىل الأشخاص املعيننني.  احلُك فتعطي حكامً عامن

 ما يه هذه الرشوط واملوانع؟  

وعىل هذا فيجب قبل احلُك عىل املسمل  يقول الش يخ محمد بن صاحل العثميني رمحه هللا: )

أأمرين: أأحدهام: دلَل الكتاب أأو الس نة عىل أأن هذا القول أأو  بكفر أأو فسق أأن ينظر يف 

قبل أأن تزننَِل احلُك عىل الشخص  -بدايًة  -( يعين ل بد الفعل موِجٌب للكفر أأو الفسق

املعني أأن تثبت أأن هذا الفعل أأو القول أأو الاعتقاد كفر أأو فسق، والبدعة طبعًا قسامن: 

قة، أأ  ما بدعة مكفنِرة أأو بدعة مفسنِ و يكون العمل كفرًا وليس بدعة أأو فسقًا وليس بدعة؛ ا 

 يكون هكذا ويكون هكذا؛ فالالكم عىل ّك هذا. 

ذًا الأمر الأول: حنتاج ا ىل أأن نتأأكد أأن الفعل هذا هو يف نفسه كفر أأو بدعة أأو فسق.   ا 

؛   الثاين: انطباُق هذا احلُك عىل القائل املَعنيَّ أأو الفاعلمث قال الش يخ ابن عثميني: ) املعنين

ذًا هنا يؤكد لنا الش يخ حبيث تمت رشوط التكفري أأو التفس يق يف حقنه وتنتفي املوانع  (، ا 

 أأنه ل بد أأن يتحقق عندان أأمران: 

الأمر الأول: أأن تُثِبت بأأدَل الكتاب والس نة بأأن الاعتقاد أأو القول أأو العمل كفر أأو 

 فسق أأو بدعة.

تفي املوانع يف حق الشخص املعني حىت تزننل الأمر الثاين: هو أأن تتحقق الرشوط وتن  

 هذا احلُك عىل ذاك الشخص.

 نبدأأ بأأول الرشوط واملوانع:
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 املانع الأول من موانع التكفري والتفس يق والتبديع:

ه رشط، هنا عندان املانع عدم التلكيف ذًا الرشط الأول: هو التلكيف، فِك مانع ضدن ، ا 

 عدم التلكيف، فالرشط: التلكيف.

ذا مل يكن يعين  ذا وقع منه الكفر أأو وقع منه الفسق أأو وقعت منه البدعة، ا  أأن الشخص ا 

ملكَّفًا فال تزننل احلُك عليه، ل بد أأن يكون ملكفًا؛ هذا رشط، اكلصيب واجملنون مثاًل؛ 

هؤلء غري ملكفني، فا ذا وقعوا يف الكفر أأو الفسق أأو البدعة ل يوصفون هبا؛ لقوهل صىل 

: "رفع القمل عن ثالثة: عن النامئ حىت يستيقظ، وعن املبتىل حىت يربأأ، هللا عليه وسمل

 . )2(ويف رواية:" وعن اجملنون حىت يعقل" )1(وعن الصيب حىت يكرُب"

ذا مل يكن ملكنفًا؛ اكن القمل مرفوعًا عنه، أأي:  ذًا الشاهد من احلديث: هو أأن الشخص ا  ا 

 عية.احلُك مرفوٌع عنه، فهو غري ملكف ابلأحاكم الرش 

ذا ارتدَّ يف حال جنونه؛ أأنه مسمل عىل ما اكن قبل  قال ابن املنذر: )وأأمجعوا أأن اجملنون ا 

 )3(ذكل(

، )4(وقال ابن قدامة يف "املغين" ا َمْن َل َعْقَل هَلُ لَّ ِمْن عَاِقٍل، فَأَمَّ َة َل تَِصحُّ ا  ِدَّ نَّ الرن : )ا 

ِب  اٍء، َأْو نَْوٍم، َأْو َمَرٍض، َأْو رُشْ ْْغَ
ِ
، َوالَْمْجُنوِن، َوَمْن َزاَل َعْقُِلُ اِب ي َل َعْقَل هَلُ ِ ْفِل اذلَّ  اَكلطنِ

تُهُ  بُُه، فاََل تَِصحُّ ِردَّ ِمِه، ِبغَرْيِ ِخاَلٍف( مث نقل الكم ابن املنذر َدَواٍء يَُباُح رُشْ ، َوَل ُحُْكَ لالَكَ

 املتقدم. 
 

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.3432(، والنسايئ )4398(، وأأبو داود )24703أأخرجه أأمحد ) (1)

(، وابن ماجه 3432( عن عيل ريض هللا عنه، والنسايئ )4403(، وأأبو داود )956أأخرجه أأمحد ) (2)

 ( عن عائشة بلفظ: "وعن اجملنون حىت يعقل أأو يفيق"، وغريمه وحصحه مجٌع من أأهل العمل.2041)

 (. 132"ال جامع" )ص (3)

(4) (9/4). 



32 

 

 فالنُّقولت كثرية لكن خنترص هبذه فقط.

ذًا هذا هو املانع الأول، وهو: عدم التلكيف.    ا 

   املانع الثاين: هو اجلهل واخلطأأ والنس يان.

 نبدأأ مع قضية اجلهل بذكر الأدَل من ال ايت ويه كثرية، فنخترص بذكر بعضها. 

 -ل فرق -واجلهل اذلي نتحدث عنه ال ن سواء اكن َجاًل يف مسائل الاعتقاد أأو غريها 

ق  ن اكن البعض يفرن ْنا عىل هذا –وا  ، لكن الصحيح أأنه ل فرق كام س يأأيت ا ن -وقد نهبن

 قول ابن تميية رمحه هللا. شاء هللا من أأقوال السلف ومن

أأما ادلليل الأول اذلي اس تدل به من قال ابلعذر ابجلهل فهو قول هللا تبارك وتعاىل: }َوَما 

ِبنَي َحىتَّ نَْبَعَث َرُسوًل{ فِك ما يس تحق العبد العذاب عليه ل يقع العذاب   (1)ُكنَّا ُمَعذنِ

م ول تفعل هذا اليشء.  عليه بسببه حىت يصِل البالغ بأأن هذا اليشء حمرن

 ما اذلي يس تحق الشخص العذاب عليه؟ 

 الكفر أأو الفسق أأو البدعة؛ فيشمل هذا لكه.

ُسوَل ِمنْ  َِّبْع  ومن الأدَل: قول هللا تبارك وتعاىل: }َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ َ هَلُ الْهَُدى َويَت بَْعِد َما تََبنيَّ

َ َوَساَءْت َمِصرًيا{ ِ َما تََوىلَّ َونُْصِِلِ ََجََّنَّ َ (2)غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُوهلنِ ، فقال: }ِمْن بَْعِد َما تََبنيَّ

نَت هل احلقيقة وبيننت هل الأدَل.  هَلُ الْهَُدى { أأي: من بعد أأن بُينِ

َ لَهُْم َما يَتَُّقوَن{وأأيضًا قو ْذ َهَدامُهْ َحىتَّ يَُبنينِ
ِ
ُ ِلُيِضلَّ قَْوًما بَْعَد ا  )3(هل تعاىل: }َوَما اَكَن اَّللَّ

 

 [. 15]ال رساء: (1)

 [. 115]النساء: (2)

 [. 115]التوبة: (3)
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 )1("أأمني الش نقيطي يف "أأضواء البيانوال ايت يف هذا املعىن كثرية ذكرها الش يخ محمد 

ِبنَي حَ   ىتَّ نَْبَعَث َرُسوًل{.عند تفسري قول هللا تبارك وتعاىل: }َوَما ُكنَّا ُمَعذنِ

وقد ذكران فقط بعض ال َثر اليت يه يف مسائل  -أأما ال َثر عن السلف ريض هللا عهنم

ذا ثبت العذر ابجلهل يف مسائل الاعتقاد؛ فغريه من ابب أأوىل.-الاعتقاد  ، فا 

" انقاًل ال جامع: )َوَل ِخاَلَف يِف َأنَّ اْمَرًأ لَْو  )2(أأوًل: ما ذكره ابن حزم يف كتاب: "احملىلن

نَْساِن َصاَلةٌ 
ِ
ْساَلِم فَاْعتَقََد َأنَّ الَْخْمَر َحاَلٌل، َوَأْن لَيَْس عىََل اْل

ِ
ائَِع اْل ، َأْسمَلَ َولَْم يَْعمَلْ رَشَ

ِ تََعاىَل لَْم يَُكْن اَكِفرًا ِباَل  َذا قامت عَلَْيِه َوُهَو لَْم يَْبلُْغُه ُحُْكُ اَّللَّ ِخاَلٍف يُْعتَدُّ ِبِه، َحىتَّ ا 

مْجَاعِ اْلََمِة فَهَُو اَكِفٌر(
ِ
ُة فَتََماَدى ِحينَئٍِذ اِب   الُْحجَّ

 مىت يكفر؟ عندما تُقام عليه احلجة، وهذا الكم ينقِل ابن حزم ابلتفاق. 

ُة عىََل )3(وقال ابن تميية رمحه هللا ئِمَّ ََّفَق اْلَ  َأنَّ َمْن نََشأَ ِبَباِديٍَة بَِعيَدٍة َعْن َأْهِل : )َوِلهََذا ات

اِهَرِة الْ  ْساَلِم فَأَنَْكَر َشيْئًا ِمْن َهِذِه اْلَْحاَكِم الظَّ
ِ
ميَاِن َواَكَن َحِديَث الَْعهِْد اِبْل

ِ
ُمتََواِتَرِة الِْعمْلِ َواْل

َُكُ ِبُكْفِرِه َحىتَّ يَْعِرَف َما َجاَء ِبهِ  َُّه َل حُيْ ن
ِ
ُسوُل(. فَا   الرَّ

وقال ال مام الشافعي رمحه هللا تعاىل: )هلل تعاىل أأسامء وصفات، جاَء هِبا ِكتابُُه، وأأخرَب هبا 

ُة َردنها؛ لأنَّ الُقرأ َن نََزَل هِبا، وََصَّ  تَُه، ول يََسُع َأَحَدًا ِمْن َخلِْق هللا قاَمْت عليِه احلُجَّ نبيُّه ُأمَّ

ِة  القَْولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرسوِل هللا  ْن َخالََف ذكِلَ بَْعَد ثُبوِت احلُجَّ هبا فامي روى عنه الُعُدوُل، فا 

ِة عليه مَفْعذوٌر ابجلَهِْل؛ لأنَّ ِعمْلَ ذكِلَ ل يُْدَرُك   ا قَْبَل ثُبوِت احلُجَّ عليه؛ فهو اكِفٌر، فأأمَّ

 

 .مفا بعدها( -3/71) (1)

(2) (12/135.) 

 (.407/ 11"مجموع الفتاوى" ) (3)
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ِ
َِّة والقَْلِب والِفْكِر. ول نَُكفنُِر اِبجلَهِْل َأَحدًا ا ليه(ابلعقل، ول ابلرؤي

ِ
انَتىى.  ل بَْعَد انَِْتاِء اخلرََبِ ا

س ناده حصيح.   ذكر هذا ابن أأيب حامت يف "مناقب الشافعي"، وا 

؛ قال: -ومه اذلين ل يقولون القرأ ن خملوق ول غري خملوق -وقال ال مام أأمحد يف الواقفة

ْن اَكَن يَْعقِ 
ِ
، َوا ُ َُّه يَُبرصَّ ن

ِ
ا َمْن اَكَن َل يَْعِقُل، فَا َم، فَهَُو ِمثْلُهُْم()َأمَّ يعين: ا ن  )1(ُل َويُْبرِصُ الْالَكَ

( يعين من اكن ل يفهم  ُ َُّه يَُبرصَّ ن
ِ
ا َمْن اَكَن َل يَْعِقُل، فَا اكن يفهم الالكم؛ فهو مثلهم، )َأمَّ

. نه يُعملَّ  هذه املسائل فا 

 ، ئل أأيضًا، قيل هل: مَفن وقف؟ قال: )يُقَاَل هَلُ َر(وس ُ ْن َأََب جُهِ
ِ
َويُلَكَُّم يِف َذاَك، فَا

)2( 

ُع ِبُكْفِرَك قَِدميًا، َوُحِِكَ يِل بَْعُضُه َعْنَك،  : )لَقَْد ُكْنُت َأمْسَ ييسن وقال ادلاريم يف رده عىل امِلرن

ََّك تَْعَتِقُد ِمْن َأنَْواعِ الُكْفِر ُّكن ََما َرَوى َعْنَك املَُعاِرُض، َوَما  َخاهُل يَْعِقُل  َوَما كنت أأظن َأن
ِ
ا

ْذ 
ِ
؛ ا ْن ُهَو َعِقَِلُ َواْعتَقََدُه؛ فَهَُو ِمثكُْلَ

ِ
حِي الُكْفِر، فَا ىَل َِصِ

ِ
يَك ا ِمَك، َوَما يَُؤدنِ مَعاين الَكَ

ُه لِلَْعَوامنِ( ُُّه َويَنرُْشُ  )3(يَْعتَِقُدُه مُثَّ يَبُث

 هذا ما وقفنا عليه من الكم السلف يف مسأأَل العذر ابجلهل.  

اِهَرِة  وأأما  ما نُِقَل عن ابن تميية رمحه هللا فقال: )َوَمْن َجَحَد ُوُجوَب بَْعِض الَْواِجبَاِت الظَّ

ِرمِي  ِ الَْبيِْت الَْعتِيِق، َأْو َجَحَد ََتْ لََواِت الَْخْمِس، َوِصَياِم َشهِْر َرَمَضاَن، َوَحجن الُْمتََواِتَرِة؛ اَكلصَّ

اِهَرةِ  َماِت الظَّ اَن َوغرَْيِ  بَْعِض الُْمَحرَّ ِ ، َوالزن مْل، َوالَْخْمِر، َوالَْمْيرِسِ الُْمتََواِتَرِة؛ اَكلَْفَواِحِش، َوالظُّ

، َواللَّْحِم، َوالننِاَكحِ؛ فَهَُو  اِهَرِة الُْمتََواِتَرِة؛ اَكلُْخْْبِ ، َأْو َجَحَد ِحلنِ بَْعِض الُْمَباَحاِت الظَّ َذكِلَ

نْ 
ِ
(اَكِفٌر ُمْرتَدٌّ يُْستَتَاُب، فَا َر َذكِلَ ْن َأْْضَ

ِ
لَّ قُِتَل، َوا

ِ
  اَتَب؛ َوا

 

 (. 1790برمق  5/131رواه اخلالل يف "الس نة" ) (1)

 (. 1816رمق  5/144"الس نة" للخالل ) (2)

 (. 1/313"نقض ادلاريم عىل املرييس" )(3) 
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 يعين جعِل يف قلبه ومل يظهره.

َذا َظهََر  َذكِلَ قال: )اَكَن زِنِْديقًا ُمنَاِفقًا َل يُْستَتَاُب ِعْنَد َأْكَُثِ الُْعلََماِء؛ بَْل يُْقتَُل ِباَل اْسِتتَابٍَة ا 

تِْحاَلِل ُمَؤاَخاِة ِمنُْه. َوِمْن َهُؤَلِء(يعين غالة الصوفية )مَ  تَِحلُّ بَْعَض الَْفَواِحِش؛ اَكس ْ ْن يَس ْ

َكُة ِبَما يَْفَعُِلُ َمَعهُنَّ  ُصُل لَهُنَّ الرَْبَ َُّه حَيْ نَّ َزْعامً ِمنُْه َأن ِ هِبِ نَِساِء اْلََجاِنِب، َوالُْخلُون ْن اَكَن الن
ِ
َوا

تَِحلُّ  ِيَعِة، َوَكَذكِلَ َمْن يَس ْ مًا يِف الرشَّ ْم ُمَحرَّ لهَْيِ  َذكِلَ ِمْن املردان َويَْزُُعُ َأنَّ التََّمتَُّع اِبلنََّظِر ا 

ىَل َمَحبَِّة الَْخاِلقِ  َّقَّ ِمْن َمَحبَِّة الَْمْخلُوِق ا  اِلِكنَي َحىتَّ يرََتَ هِتُْم ُهَو َطرِيٌق ِلَبْعِض السَّ  َوُمبَارَشَ

َماِت الَْفاِحَشِة الُْكرْبَى، وَ  ِ تَِحلُّهَا َمْن َويَأُْمُروَن ِبُمقَدن تَِحلُّوَن الَْفاِحَشَة الُْكرْبَى مََكَ يَس ْ قَْد يَس ْ

ََلِ  نَِفاِق الُْمْسِلِمنَي، َومُهْ ِبَمزْنِ نَّ التلوط ُمَباٌح ِبِمكْلِ الَْيِمنِي؛ فَهَُؤَلِء لُكُّهُْم ُكفَّاٌر اِبت  َمْن يَُقوُل: ا 

، وَ  ٍ تَِحلُّ قَْتَل الُْمْسِلِمنَي ِبغَرْيِ َحقن يِب َحرمِيَهُْم، َويَْغََّنُ َأْمَوالَهُْم، َوغرَْيَ َذكِلَ ِمْن يَس ْ يَس ْ

رمِيًا َظاِهرًا ُمتََواِترًا.  َماِت ََتْ َا ِمْن الُْمَحرَّ َّيِت يُْعمَلُ َأهنَّ َماِت ال  الُْمَحرَّ

اًل يُْعَذُر بِ   ِه(لِكْن ِمَن النَّاِس َمْن يَُكوُن َجاِهاًل ِبَبْعِض َهِذِه اْلَْحاَكِم ََجْ

لحظ قوهل: َجاًل يُعَذر به؛ فاجلهل كام س يأأيت قسامن: َجل يعذر به صاحبه، وَجل ل  

 يعذر به.

َِساََلِ مََكَ قَاَل تََعاىَل  ِة باََلغِ الرن ُة ِمْن َِجَ َُكُ ِبُكْفِر َأَحٍد َحىتَّ تُقَاَم عَلَْيِه الُْحجَّ : }ِلئاَلَّ قال: )فاََل حُيْ

 ِ ُسِل{يَُكوَن لِلنَّاِس عىََل اَّللَّ ٌة بَْعَد الرُّ  ُحجَّ
ِبنَي َحىتَّ نَْبَعَث )1( ، َوقَاَل تََعاىَل: }َوَما ُكنَّا ُمَعذنِ

اَلَة َواِجبٌَة عَلَْيِه؛ َأْو لَْم يَْعمَلْ َأنَّ الْخَ  ُرُم؛ َرُسوًل{؛ َوِلهََذا لَْو َأْسمَلَ َرُجٌل َولَْم يَْعمَلْ َأنَّ الصَّ ْمَر حَيْ

َُّة. لَْم يَْكُفْر ِبَعدَ  ُة النََّبِوي ِرمِي َهَذا؛ بَْل َولَْم يَُعاقَْب َحىتَّ تَْبلُغَُه الُْحجَّ جَياِب َهَذا َوََتْ ِم اْعتِقَاِد ا 

اَلَة  بَْل قَْد اْختَلََف الُْعلََماُء ِفميَْن َأْسمَلَ ِبَداِر الَْحْرِب( يعين دار الكفر )َولَْم يَْعمَلْ َأنَّ الصَّ

 

 [. 165]النساء: (1)
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؛ ُب عَلَْيِه قََضاُء َما تََرَكُه يِف َحاِل الَْجهِْل؟ عىََل قَْولنَْيِ يِف َمْذَهِب  َواِجبٌَة مُثَّ عمَِلَ َهْل جَيِ

َماِم َأمْحَد َوغرَْيِِه..(
ِ
 اْل

اُع  َ ؛ بَْل الزننِ ِ اِفِعين اِب الشَّ َمْشهُوُر ِعْنَد َأحْصَ
ُب عَلَْيِه الْقََضاُء، َوُهَو الْ ا ىل أأن قال: )َوالثَّايِن: جَيِ

اَلِة ِعْنَد عََدِم الَْماِء بنَْيَ  ِة: ِمثُْل تَْرِك الصَّ الُْعلََماِء يِف ُّكنِ َمْن تََرَك َواِجبًا قَْبَل بُلُوغِ الِْحجَّ

ِم..( ا ىل أ خر ما ذكر من املسائل الفقهية.  اَلَة َل تَِصحُّ ِبتَيَمُّ َسُب َأنَّ الصَّ  حَيْ

: َهْل يَثْبُُت ُحُْكُ ا اِعِه؟ مث قال: )َوَأْصُل َذكِلَ ِ الُْملَكَِّف قَْبَل التََّمكُِّن ِمْن مَسَ لِْخَطاِب يِف َحقن

عىََل ثاََلثَِة َأْقَواٍل يِف َمْذَهِب َأمْحَد َوغرَْيِِه، ِقيَل: يَثْبُُت ُمْطلَقًا، َوِقيَل: َل يَثْبُُت ُمْطلَقًا، 

ُق بنَْيَ الِْخَطاِب النَّاِِسِ، َوالِْخَطاِب الُْمبْ  ي تَُدلُّ َوِقيَل: يَُفرَّ ِ ِحيُح اذلَّ ، َوالصَّ تَِدِئ، ََكَْهِل الِْقْبةَلِ

 
ِ
اِعِه، فَا ِ َأَحٍد قَْبَل التََّمكُِّن ِمْن مَسَ ِعيَُّة: َأنَّ الِْخَطاَب َل يَثْبُُت يِف َحقن ْ ُ الرشَّ نَّ عَلَْيِه اْلَِدَلَّ

َوِر الَْمْذُكوَرِة َونََظا  ُب عَلَْيِه يِف الصُّ َ الْقََضاَء َل جَيِ مْثِ؛ ِلَنَّ اَّللَّ
ِ
نَِفاِقهِْم عىََل انْتَِفاِء اْل ِئرَِها َمَع ات

َذا اَكَن َهَذا يِف التَّأْثِمِي فََكْيَف يِف التَّْكِفرِي، َوكَ 
ِ
َياِن، فَا نِس ْ ِة َعْن الَْخَطأأِ َوالن ثِرٌي َعَفا ِلهَِذِه اْلُمَّ

اِت َحىتَّ َل ِمْن النَّاِس قَْد يَنَْشأُ يِف اْلَْمِكنَِة َواْلَزْ  ي يَْنَدِرُس ِفهيَا َكثِرٌي ِمْن عُلُوِم النُُّبوَّ ِ ِمنَِة اذلَّ

ُ ِبِه رسوهل(  يَْبقَى َمْن يَُبلنُِغ َما بََعَث اَّللَّ

هذه مسأأَل هممة؛ ويه: أأن بعض الناس ينشؤون يف أأمكنة ويف أأزمنة ل يكون فهيا العمل  

  الناس حبيث يتعمل الناس رشع هللا ودينه.النبوي، ل يكون فهيا علامء يقميون احلجة عىل

ي يَْنَدِرُس  ِ اِت َحىتَّ َل يَْبقَى  قال: )قَْد يَنَْشأُ يِف اْلَْمِكنَِة َواْلَْزِمنَِة اذلَّ ِفهيَا َكثِرٌي ِمْن عُلُوِم النُُّبوَّ

 ُ ا يَْبَعُث اَّللَّ ُ ِبِه َرُسوهَلُ ِمْن الِْكتَاِب َوالِْحمْكَِة فاََل يَْعمَلُ َكثِريًا ِممَّ  ِبِه َمْن يَُبلنُِغ َما بََعَث اَّللَّ

، َومِ  ، َوَل يَُكوُن ُهنَاَك َمْن يَُبلنُِغُه َذكِلَ ُة عىََل َأنَّ َرُسوهَلُ ئِمَّ ََّفَق اْلَ ثُْل َهَذا َل يَْكُفُر؛ َوِلهََذا ات

 َمْن نََشأَ ِبَباِديٍَة بَِعيَدٍة( 
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ميَ 
ِ
ُة عىََل َأنَّ َمْن نََشأَ ِبَباِديٍَة بَِعيَدٍة َعْن َأْهِل الِْعمْلِ َواْل ئِمَّ ََّفَق اْلَ اِن لحظ قوهل هنا: )َوِلهََذا ات

َُكُ َواَكَن َحِديَث الْعَ  َُّه َل حُيْ ن
ِ
اِهَرِة الُْمَتَواِتَرِة؛ فَا ْساَلِم فَأَنَْكَر َشيْئًا ِمْن َهِذِه اْلَْحاَكِم الظَّ

ِ
هِْد اِبْل

ُسوُل   (. ملسو هيلع هللا ىلصِبُكْفِرِه َحىتَّ يَْعِرَف َما َجاَء ِبِه الرَّ

ىل أأن قال:  ذا فعِل من صالة وزاكة وغريها ا  مث ذكر املؤلف صورًا مما يكفر به الشخص ا 

 ِ ِحيَحنْيِ َعْن َأيِب ُهَريَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْد َدلَّ عىََل َهَذا اْلَْصِل َما َأْخَرَجاُه يِف الصَّ

نًَة قَطُّ-قَاَل: "قَاَل َرُجٌل  ْل َحس َ  "( -لَْم يَُعجنِ

  مل يكن هل حس نات يقدهما بني يدي أ خرته.يعين 

ِ َوِنْصَفُه يِف الَْبْحر؛ ِقُوُه مُثَّ َذروا ِنْصَفُه يِف الرَْبن ذا مات فَحرن ِ لَِِئْ قََدَر  قال: )"لأهِل: ا  فََوَاَّللَّ

بُُه َأَحدًا ِمْن الَْعالَِمنَي.." ِ بَنُه عََذااًب َل يَُعذن ِ ُ عيََلْ لَُيَعذن اَّللَّ
 )1( ) 

ذا أأان متن رجل اك نت هل سيئات كثرية ومل تكن هل حس نات، فقال لأهِل عند موته: ا 

ذا فعل ذكل أأن هللا  قوين مث ذروا نصفي يف البحر ونصفي يف الرب؛ ظنًا منه أأنه ا  حفرن

س بحانه وتعاىل ل يقدر عىل أأن جيمعه؛ فقال: وهللا لِئ قدر هللا عيل ليعذبين عذااًب ل 

أ َمَن بعذاب هللا ولكنه كفر بقدرة هللا س بحانه وتعاىل عىل أأن يعذبه أأحدًا من العاملني، 

 جيمعه من جديد وعىل أأن يبعثه.

ُ الرَْبَّ فََجَمَع َما ِفيِه، َوَأَمَر الَْبْحَر فَجَ  ، فَأََمَر اَّللَّ ُجُل فََعلُوا َما َأَمَرمُهْ ا َماَت الرَّ َمَع َما  قال: )"فَلَمَّ

"(ِفيِه مُثَّ قَاَل: ِلَم فََعلْت هَ  ُ هَلُ ؛ فَغََفَر اَّللَّ  َذا؟ قَاَل: ِمْن َخْشيَِتك اَي َربنِ َوَأنَْت َأعْمَلُ

 مع أأنه شكن يف قدرة هللا؛ وهذا كفر، ومع ذكل عذره ربنا تبارك وتعاىل. 

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.2756(، ومسمل )7506أأخرجه البخاري ) (1)
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ُجُل   وذكر ابن تميية رمحه هللا رواايت خمتلفة لهذا احلديث، مث قال رمحه هللا: )فَهََذا الرَّ

 َ ، َوُّكُّ َظنَّ َأنَّ اَّللَّ َذا َصاَر َكَذكِلَ َُّه َل يُِعيُدُه ا  َق، فََظنَّ َأن َق َهَذا التََّفرُّ َذا تََفرَّ  َل يَْقِدُر عَلَْيِه ا 

قَْت ُكْفٌر(. ْن تََفرَّ
ِ
بَْداِن َوا نْاَكِر َمَعاِد اْلَ

ِ
ِ تََعاىَل َوا نْاَكِر قُْدَرِة اَّللَّ  َواِحٍد ِمْن ا 

 فهذا كفر وهذا كفر. 

ميَاِنِه ِبأَْمِرِه َوَخْشيَِتِه ِمنُْه َجاِهاًل ِبَذكِلَ َضالًّ يِف َهَذا الظَّ قال: )لَ 
ِ
ِ َوا ميَاِنِه اِبََّللَّ ننِ ِكنَُّه اَكَن َمَع ا 

َذا فََعَل َذكِلَ  ُجَل َطِمَع َأْن َل يُِعيَدُه ا  حيٌ يِف َأنَّ الرَّ ، َوالَْحِديُث َِصِ ُ هَلُ َذكِلَ  ُمْخِطئًا، فَغََفَر اَّللَّ

ِة عىََل ُمنِْكِرِه ُحُِكَ  -َوَأْدََن َهَذا َأْن يَُكوَن َشأاكً يِف الِْمَعاِد َوَذكِلَ ُكْفٌر  ُة النُُّبوَّ َذا قَاَمْت ُحجَّ ا 

ِ تََعاىَل(. -ِبُكْفِرِه  ميَاِنِه اِبََّللَّ ٌ يِف عََدِم ا   ُهَو بنَينِ

ل هذا احلديث، مث قال: )َوَدَلئُِل فَسَ  اِد َهَذا التَّْحرِيِف َكثِرَيٌة لَيَْس مث أأخذ يرد عىل من تأأون

 ُ تَِحقُُّه اَّللَّ َُّه اَكَن َرُجاًل لَْم يَُكْن عَاِلامً جِبَِميعِ َما يَس ْ  َهَذا َمْوِضَع بَْسِطهَا، فَغَايَُة َما يِف َهَذا: َأن

َُّه الْقَاِدُر، َوَكثِرٌي ِمْن الُْمْؤِمِننَي قَْد  َفاِت َوِبتَْفِصيِل َأن ِ هَُل ِمثَْل َذكِلَ فاََل يَُكوُن ِمْن الصن جَيْ

ِحيَحَة؛ َوَجَد ِفهيَا ِمْن َهَذا الِْجنِْس َما يَُواِفُقُه، مََكَ َرَوى  اَكِفرًا، َوَمْن تَتَبََّع اْلََحاِديَث الصَّ

يِحِه" َعْن عَائَِشَة  ُ َعهْنَا( -ُمْسمِلٌ يِف "حَصِ  َريِضَ اَّللَّ

ذًا ابن تميية ذكر لنا ادلليل الأو  يصًا؛ العذر ابجلهل يف العقيدة، ا  ل وهو يف العقيدة ِخصن

 وال ن س يذكر لنا ادلليل الثاين، وهو يف "حصيح مسمل" عن عائشة ريض هللا عهنا.

 ِ ثُُُكْ َعيننِ َوَعْن َرُسوِل اَّللَّ ِ َّيِت ملسو هيلع هللا ىلصقال: )قَالَْت: َأَل ُأَحدن ا اَكنَْت لَْيليَِت ال ، قُلْنَا: بىََل قَالَْت: لَمَّ

ِفهيَا ِعْنِدي، انْقَلََب فََوَضَع ِرَداَءُه َوَخلََع نَْعلَْيِه فََوَضَعهَا ِعْنَد ِرْجلَْيِه َوبََسطَ َطَرَف  ملسو هيلع هللا ىلصيِبُّ النَّ 

لَّ َريْثََما َظنَّ َأيننِ َرقَْدت(  َزاِرِه عىََل ِفَراِشِه َواْضَطَجَع فمََلْ يَثْبُْت ا   ا 
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ىل أأن ظن أأهنا انمت، يف هيئته أأنه يريد أأن ينام وب ملسو هيلع هللا ىلصيعين اكن النيب   قي عىل حاهل ا 

)فَأََخَذ ِرَداَءُه ُرَويْدًا( يعين شيئًا فشيئًا يك ل تستيقظ، )َوانْتَقََل ُرَويْدًا َوفَتََح الَْباَب ُرَويْدًا( 

لكها شوي شوي؛ حىت ل تستيقظ عائشة، )فََخَرَج مُثَّ َأَجافَُه ُرَويْدًا(، يعين أأغلق الباب 

 ِدْرِعي يِف َرْأِِس َواْختََمْرت(، اكنت يه مستيقظة فلبَسْت  شوي شوي، )فََجَعلُْت 

ثِْرِه َحىتَّ َجاَء الَْبِقيَع(ملسو هيلع هللا ىلصوخرجت خلف النيب  َزاِري مُثَّ انَْطلَْقت عىََل ا  ل  -، )َوتَقَنَّْعت ا 

تلوموا النساء يف الغرية، )حىت جاء البقيع( يعين املاكن اذلي يدفنون فيه، )فَقَاَم فَأََطاَل 

اٍت مُثَّ احْنََرَف( يعين التفن يريد أأن يرجع، )فَاحْنََرفْت َوَأرْسََع  الْقِ  يَاَم مُثَّ َرفََع يََديِْه ثاََلَث َمرَّ

لَّ َأْن اْضَطَجْعت  َبْقته فََدَخلْت فَلَيَْس ا  ت فَس َ ْعت فَهَْرَوَل َوَهْرَولْت َوَأْحَُضَ َوَأْحَُضْ فَأرَْسَ

َء( يعين: هيئتك أأنك ما كنت انمئة، فَقَاَل: "َما كَل اَي عَائَِشُة حَ  ينًا َراِبَيًة؟" قَالَْت: َل َِشْ ش ِ

يننِ اللَِّطيُف الَْخِبرُي". قَالَْت: قُلْت:  عندك ِشء قالت: ل ِشء، قَاَل: "لُتْخرِبِييِن َأْو لَُيْخرِبَ

ته. قَاَل: "فَأَنَْت السَّ  ي فَأَْخرَبْ ِ ِبأيَِب َأنَْت َوُأمنِ ي َرَأيْت َأَماِمي؟" قُلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّ ِ َواُد اذلَّ

يَف  نََعْم، فَلَهََزيِن يِف َصْدِري لَهَْزًة َأْوَجَعْتيِن( يعين: رضبة خفيفة، )مُثَّ قَاَل: "َأْظنَنْت َأْن حَيِ

؟(  هذا الشاهد، ُ ؟" قَالَْت: قُلْت َمهَْما يَْكمُتْ النَّاُس يَْعلَْمُه اَّللَّ ُ عَلَْيك َوَرُسوهُلُ انظروا  اَّللَّ

نَّ ِجرْبِيَل 
ِ
؟(؛ تسأأل، )قَاَل: "نََعْم فَا ُ  -ماذا قالت هنا؟ قالت: )َمهَْما يَْكمُتْ النَّاُس يَْعلَْمُه اَّللَّ

اَلُم  فَأَْخَفاُه ِمنْك فَأََجْبته َوَأْخَفْيته ِمنْك َولَْم يَُكْن  -َأاَتيِن ِحنَي َرَأيْت فَنَاَدايِن  -عَلَْيِه السَّ

َّك َرقَْدت َوَكرِْهت َأْن ُأوِقَظك َوَخِشيت َأْن يَْدُخُل عَلَيْ  ك َوقَْد َوَضْعِت ثَِيابَك َوَظنَنْت َأن

تَْوِحيِش  تَْغِفَر لَهُْم". قُلْت: َكْيَف َأقُوُل  -تَس ْ َّك يَأُْمُرك َأْن تَأيِْتَ َأْهَل الَْبِقيعِ فَتَس ْ نَّ َرب فَقَاَل: ا 

؟ ِ  ا ىل أ خر احلديث(  ... اَي َرُسوَل اَّللَّ
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ُ ُّكَّ َما يَْكمُتُ ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن تميية: )فَهَِذِه عَائَِشُة ُأمُّ الُْمْؤِمِننَي: َسأَلَْت النَّيِبَّ  : َهْل يَْعمَلُ اَّللَّ

َا لَْم تَُكْن تَْعمَلُ َذكِلَ َولَْم تَُكْن قَْبَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّاُس؟ فَقَاَل لَهَا النَّيِبُّ  نََعْم، َوَهَذا يَُدلُّ عىََل َأهنَّ

ٍء يَْكُتُمُه النَّاُس اَكِفَرًة(  َ عَاِلٌم ِبُِكنِ َِشْ  َمْعرِفََِتَا ِبأَنَّ اَّللَّ

 يعين شكت يف عمل هللا الاكمل، ما اكنت تعمل به، ومع ذكل ما اكنت اكفرة

ْن اكَ 
ِ
ميَاِن(.قال: )َوا

ِ
ِة ِمْن ُأُصوِل اْل ْقَراُر ِبَذكِلَ بَْعَد ِقيَاِم الُْحجَّ

ِ
 َن اْل

يعين هذه القضية؛ مسأأَل ال قرار بعمل هللا الاكمل هذه من أأصول ال ميان، مَفن أأنكرها 

 كَفر، لكن مع ذكل يه ما اكنت اكفرة.

نْاَكِر قُْدرَ 
ِ
ٍء اَك نْاَكِر ِعلِْمِه ِبُِكنِ َِشْ

ِ
تَِحقُّ قال: )َوا ْن يَس ْ َا اَكنَْت ِممَّ ٍء َهَذا َمَع َأهنَّ تِِه عىََل ُّكنِ َِشْ

نِْب َوِلهََذا لََهَزَها النَّيِبُّ   (ملسو هيلع هللا ىلصاللَّْوَم عىََل اذلَّ

، يعين رضهبا رضبة خفيفة؛ لأجل ما ملسو هيلع هللا ىلصيعين اكنت ملكنفة ولأجل تلكيفها لهزها النيب 

 عمل هللا تبارك وتعاىل.  عىل عدم علمها بكامل ملسو هيلع هللا ىلصفعلَْته ومل يعاتهبا النيب 

ُ عَلَْيك َوَرُسوهُلُ َوَهَذا اْلَْصُل َمْبُسوٌط يِف غرَْيِ َهَذا  يَف اَّللَّ قال: )َوقَاَل: َأََّتَاِفنَي َأْن حَيِ

َُكُ ِبِه َحىتَّ يَكُ  َ َأنَّ َهَذا الْقَْوَل ُكْفٌر َولَِكنَّ تَْكِفرَي قَائِِِلِ َل حُيْ وَن قَْد بَلَغَُه ِمْن الَْمْوِضعِ. فَقَْد تََبنيَّ

َّيِت يَْكُفُر اَتِرُكهَا( ُة ال الِْعمْلِ َما تَُقوُم ِبِه عَلَْيِه الُْحجَّ
)1( 

َذا 
ِ
والنقولت عن ابن تميية يف هذا كثرية، سأأكتفي بنقل واحد أ خر فقط؛ وهو قوهل: )فَا

َمامًا قَْد غَلَّظَ عىََل قَائِِل َمقَالَتِِه(   َرَأيْت ا 

 ال ناكر عليه يف مقالته اليت قالها.   أأي: شد عليه يف
 

 (. 413-407/ 11"مجموع الفتاوى" ) (1)
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ًا يِف ُّكنِ َمْن قَالَهَا(  قال: )َأْو َكفََّرُه ِفهيَا فاََل يُْعتَرَبُ َهَذا ُحْكامً عَامَّ

ذا كفرت زيدًا من الناس بلكمة قالها؛ فقلت: هو اكفر، ليس  أأي: ليس معىن ذكل أأنين ا 

 لقول. معىن ذكل أأن تأأخذ هذا وتزنهل عىل ّك من قال هذا ا

نَّ َمْن 
ِ
؛ فَا تَِحقُّ ِبِه التَّْغِليظَ عَلَْيِه َوالتَّْكِفرَي هَلُ ي يَس ْ ِ ُط اذلَّ ْ َذا َحَصَل ِفيِه الرشَّ لَّ ا  قال: )ا 

ْساَلِم أأو نشأأ ببْل َجل(
ِ
اِهَرِة َواَكَن َحِديَث الَْعهِْد اِبْل ائِعِ الظَّ َ  َجَحَد َشيْئًا ِمْن الرشَّ

د ابل سالم( وهذا طبعًا ليس الكم ابن تميية أأصاَل؛ بل لحظ قوهل: )واكن حديث عه

الكم َمن َسلَفه، قد نصَّ عىل هذا القيد ابذلات ال مام الشافعي يف كتابه "الأم"، ملاذا ذكر 

ابذلات )حديث العهد ابل سالم(؟ لأن مثِل خيفى عليه مثل هذه، ل زال مل يتعمل، مل يبَق 

ٍل أأو بْل بعيدة عن بالد بني املسلمني دلرجة أأن يتعمل هذه ا ملسائل، أأو نشأأ ببْل ََجْ

ال سالم؛ مثِل يف الغالب جيهل هذه املسائل، مثل هذا هو اذلي يعذر، أأما أأن يكون يف 

ق  بالد املسلمني وبني املسلمني ويأأيت ويقول: أأان ل أأعرف أأن امخلر حرام مثاًل؛ ل يصدَّ

ق واكن فعاًل ليس بعامل حبر  ن ُصدنِ مة امخلر، فعدم علمه لعدم تعلُّمه؛ فهو مبثل هذا، وا 

 املقرص وهو اذلي يؤاخذ، يعين يكون هو اذلي قرصن يف حق نفسه. 

َذا َرَأيْت الَْمقَاََلَ الُْمْخِطئََة  َُّة. َوَكَذكِلَ الَْعْكُس ا  ُة النََّبِوي قَْد قال: )َل يَْكُفُر َحىتَّ تَْبلُغَُه الُْحجَّ

َماٍم   قَِدمٍي فَاْغُتِفَرْت(.َصَدَرْت ِمْن ا 

لحظ! املقاَل اخملطئة يعين مقاَل خطأأ؛ مقاَل كفرية أأو مقاَل بدعة أأو مقاَل فهيا فسق، 

ذا صدرت ممن جاء متأأخرًا ل تُغتََفر؛ ملاذا؟ مام متقدم فاغُتفرت هل، لكهنا ا   صدرت من ا 
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َماٍم قَِدمٍي فَاْغُتِفَرْت ِلَعَدِم بُلُ  ؛ فاََل يُْغتََفُر ِلَمْن بَلَغَْتُه قال: )قَْد َصَدَرْت ِمْن ا  ِة هَلُ وغِ الُْحجَّ

َذا َأنْ  ِوَها ا  ُع َمْن بَلَغَْتُه َأَحاِديُث عََذاِب الْقَرْبِ َوحَنْ ِل؛ فَِلهََذا يَُبدَّ ُة َما ُاْغُتِفَر ِلْلَوَّ َكَر الُْحجَّ

 َذكِل(

 لحظ هنا! الكم ابن تميية يف مسأأَل التكفري والتبديع واحد. 

ُع َمْن بَلَغَْتُه َأَحاِديُث عَذَ  قال: ِل فَِلهََذا يَُبدَّ وَّ ُة َما ُاْغُتِفَر ِلْلَ اِب )فاََل يُْغتََفُر ِلَمْن بَلَغَْتُه الُْحجَّ

ْن لَْم يَْعِرْف ِبأَنَّ الَْمْوىَت يَْس  ُوَها ِممَّ ُع عَائَِشُة َوحَنْ َذا َأنَْكَر َذكِلَ َوَل تَُبدَّ ِوَها ا  َمُعوَن الْقَرْبِ َوحَنْ

َُّه اَنِفٌع( ن
ِ
؛ فَهََذا َأْصٌل َعِظمٌي فَتََدبَّْرُه فَا يِف قُُبوِرمِهْ

)1(  

عندي طويةل س تأأخذ منا وقتًا طوياًل، نكتفي  هذا ما يتعلق مبسأأَل العذر ابجلهل، والنقول

 هبذا القدر مهنا يف مسأأَل العذر ابجلهل. 

تبقى عندان قضية اخلطأأ والنس يان، كذكل اخلطأأ والنس يان يُعَذر صاحبه ابجلهل، كام قال 

 غري واحد من أأهل العمل.

والرشك ما ومهنا قول ابن العريب: )فاجلاهل واخملطئ من هذه الأمة، ولو معل من الكفر 

نه يعذر ابجلهل واخلطأأ حىت يتبنين هل احلجة اليت يكفر  ن يكون صاحبه مرشاكً أأو اكفرًا؛ فا 

 اتركها بيااًن واحضًا ل يلتبس عىل مثِل(. 

 هذه مقوَل تتعلق ابجلهل واخلطأأ.

 : تنبيه يف مسأأَل اجلهل  

ذا اكن عاملًا قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا: )اجلاهل مبا يرتتب عىل اخملالفة غري  معذور ا 

 بأأن فعِل خمالف للرشع كام تقدم دليِل(

 

 (.61/ 6"مجموع الفتاوى" )(1)
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عندان فرق بني أأن يكون اجلاهل جاهاًل ابحلُك وجاهاًل مبا يرتتب عىل الفعل، مثاًل: كام 

 ِ ََّما ُكنَّا خَنُوُض َونَلَْعُب قُْل َأاِبَّللَّ ن
ِ
 جاء يف قول هللا تبارك وتعاىل: }َولَِِئْ َسأَلََْتُْم لََيُقولُنَّ ا

ميَاِنُُكْ {
ِ
ََتْزِئُوَن َل تَْعتَِذُروا قَْد َكَفْرمُتْ بَْعَد ا هنا يف ال ية مل يكن  )1(َوأ اَيتِِه َوَرُسوهِلِ ُكْنمُتْ تَس ْ

هؤلء القوم عند أأنفسهم قد أأتوا بيشء كفري، فمل يعلموا أأن هذا الفعل اذلي فعلوه كفر؛ 

منا كنا خنوض ونلعب{، لكهنم اك نوا يعلمون أأن هذا الفعل حمرم ويكفي مهنم ذلكل قالوا: }ا 

العمل ابلتحرمي يك يقع الكفر علهيم، فال يُشرتط أأن يعرف الشخص ما يه العاقبة يف هذا 

م اكتفينا هبذا؛ هنا زال عنه اجلهل، هذا هو اجلهل املعترب، وهذه  الفعل، فا ذا عمل أأنه حمرن

 املسأأَل يه دليلها.

ُْم لَْم يَُكونُوا ِعْنَد َأنُْفِسهِْم قَْد َأتَْوا ُكْفًرا بَْل َظنُّوا َأنَّ قال ابن تميية رمحه هللا: )فَدَ  لَّ عىََل َأهنَّ

ِ َوأ اَيتِِه َوَرُسوهِلِ ُكْفٌر يَْكُفُر ِبِه َصاِحُبُه بَْعدَ  َِتَْزاَء اِبََّللَّ َ َأنَّ اِلس ْ ميَاِنِه َذكِلَ لَيَْس ِبُكْفِر فَبنَيَّ  ا 

َُّه اكَ  ٌم َولَِكْن لَْم فََدلَّ عىََل َأن َُّه ُمَحرَّ ي َعَرفُوا َأن ِ َم اذلَّ ميَاٌن َضِعيٌف فََفَعلُوا َهَذا الُْمَحرَّ َن ِعْنَدمُهْ ا 

ُْم لَْم يَْعتَِقُدوا َجَواَزُه( هنَّ
ِ
  ) 2(يَُظنُّوُه ُكْفًرا َواَكَن ُكْفًرا َكَفُروا ِبِه فَا

ذًا اجلهل اذلي يعترب أأن يكون الشخص جاهاًل بتحرمي الفعل ل مبا يرتتب عليه؛ هل   ا 

هو كفر أأو ليس بكفر وما هو عذابه يف ال خرة؟ هذا لكه ل يعنينا، اذلي يعنينا: هل عمل 

 أأن هذا حمرم أأم مل يعمل؟

 هذا اذلي أأردان التنبيه عليه يف مسأأَل اجلهل.

 ال كراهبقي عندان املانع ال خر وهو 

 

 [. 66-65]التوبة: (1)

 (.7/273"مجموع الفتاوى" ) (2)



44 

 

َمِة الُْكْفِر، جَيُوُز هَلُ  َع الُْعلََماُء عىََل: َأْن َمْن أُْكِرَه عىََل لَكِ قال ال مام البغوي رمحه هللا: )َوَأمْجَ

َذا قَاَل ِبِلَساِنِه غرَْيَ ُمْعتَِقٍد َل يَُكوُن ُكْفرًا، 
ِ
َأْن يَُقوَل ِبِلَساِنِه( يعين: يقول الكفر بلسانه )َوا

ْن َأََب 
ِ
 )1( َأْن يَُقوَل َحىتَّ ُقِتَل اَكَن َأفَْضَل(َوا

ذا امتنع عن الكفر حىت لو اكن مكرهًا اكن أأفضل، وجيوز هل أأن يقول لكمة الكفر  يعين ا 

 يف حال ال كراه؛ ولكن يبقى قلبه مطمئنًا ابل ميان.

ُه الَْعُدوُّ فَأَْكرَ  َهُه عىََل الُْكْفِر لَْم تَِِبْ ِمنُْه وقال ال مام الشافعي رمحه هللا: )َولَْو َأنَّ َرُجاًل َأرَسَ

 اْمَرَأتُُه(

ذا كفر انفصلت عنه زوجته تلقائيًا؛ لأن   يعين مل تنفصل عنه؛ بيامن الأصل أأن الشخص ا 

 املسلمة ل تبقى َتت الاكفر.

، قَْد أُْكِرَه بَْعُض َمْن َأْسمَلَ يِف َعهِْد النَّيِبنِ  ٍء ِمْن ُحُْكِ الُْمْرتَدنِ َُكْ عَلَْيِه ِبيَشْ  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َولَْم حُيْ

ىَل النَّيِبنِ  ُكْفِر فَقَاهَلُ مُثَّ َجاَء ا 
َل ِفيِه َهَذا( ملسو هيلع هللا ىلصعىََل الْ َب ِبِه فزََنَ  )2(فََذَكَر هَلُ َما عُذنِ

َح يعين أ ية: }َمْن كَ   ميَاِن َولَِكْن َمْن رَشَ
ِ
لَّ َمْن أُْكِرَه َوقَلُْبُه ُمْطَمِِئٌّ اِبْل

ِ
ميَاِنِه ا

ِ
ِ ِمْن بَْعِد ا َفَر اِبَّللَّ

ذًا هنا من اذلي تُُوعنِد  ِ َولَهُْم عََذاٌب َعِظمٌي{، ا  ْم غََضٌب ِمَن اَّللَّ اِبلُْكْفِر َصْدرًا فََعلهَْيِ

فر، يعين: مل يكن كفره جمرد تلفنظ بسبب ال كراه؛ ابلعذاب؟ هو اذلي انرشح صدرًا ابلك

منا اكن مطمئنًا بذكل، أأما من ظهر منه الكفر بسبب ال كراه؛ هذا يكون معذورًا يف  وا 

 ذكل. 

 :  الأمر الأخري اذلي نريد أأن ننبه عليه هو مسأأَل قصد الفعل

 

 .(5/46"تفسري البغوي" ) (1)
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رادة الفعل.   من موانع التكفري والتبديع والتفس يق: عدم ا 

رادة الكفر، ل نتحدث عن ا ايك أأن تزلن  رادة الفعل وعدم ا  يف هذه، هناك فَْرٌق بني عدم ا 

ن مل يُِرد الكفر؛ كفر.  م وفعِل وا  ذا عمل أأن الفعل حمرن نه ا  رادة الكفر، فا   عدم ا 

م وَسبَّ هللا ول يريد هو أأن يكفر لكنه سب هللا؛ يكفر  رجل يعمل أأن سبن هللا حمرن

رادة الفعل؛ خشص فعل هبذا، هذه املسأأَل ما لنا عالقة  هبا ال ن؛ حنن نتحدث ال ن عن ا 

 فعاًل وهو ل يريد أأن يفعِل؛ هل يكفر هبذا الفعل، والفعل كفٌر؟ 

مثاًل: خشص مييش فداس عىل املصحف وهو ل يدري أأنه مصحف، هل أأراد الفعل 

 الكفري؟ ما أأراده. 

هانًة للمص حف؛ مفثل هذا خشص رأأى املصحف أأمامه فوضعه عىل الأرض وداس عليه ا 

ذًا مثل هذا يكفر، أأما ذاك ل.   أأراد هذا أأن يدوس أأم مل يُِرد؟ نعم أأراد؛ ا 

أأصل هذا جاء يف حديث الرجل اذلي اكن يف سفر وذهبت عنه انقته واكن علهيا طعامه 

ورشابه فلام أأِيس مهنا انم، وظن أأنه هاكل، فلام استيقظ وجد الناقة عنده، فقال: )اللهم 

، هل هذا كفٌر أأم ليس كفرًا؟ نعم كفر؛ ولكنه ل يكفر به؛ لأنه )1(وأأان ربك(أأنت عبدي 

أأراد أأن يقول: )اللهم أأنت ريب وأأان عبدك( فقلب الالكم، فهو مل يقصد هذا الالكم أأصاًل 

منا أأراد أأن يقول غريه فأأخطأأ  ول أأراد أأن يقوهل، الالكم كفر نعم؛ لكنه ما أأراد أأن يقوهل؛ ا 

منا حصل منه نتيجة اخلطأأ وقال القول الثا  ذا فعل الكفر وهو ل يريد أأن يفعِل وا  ذًا ا  ين، ا 

 مثاًل؛ مفثل هذا ل يُعترَب كفرًا، وهذا مانع من موانع التكفري.

 عندان نقولت يف هذا أأيضًا:

 

 .( عن أأنس ريض هللا عنه، وأأصِل عند البخاري من حديث أأنس وغريه2747أأخرجه مسمل ) (1)
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قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا: )ومن املوانع: أأن يقع ما يوجب الكفر أأو الفسق بغري  

رادة منه وذلكل  صور: ا 

مهنا: أأن يكره عىل ذكل، فيفعِل دلاعي ال كراه ل اطمئنااًن به، فال يكفر حينئذ، لقوهل 

ميَاِن َولَِكْن َمْن رَشَ 
ِ
لَّ َمْن أُْكِرَه َوقَلُْبُه ُمْطَمِِئٌّ اِبل

ِ
ميَاِنِه ا

ِ
ِ ِمْن بَْعِد ا َح تعاىل: }َمْن َكَفَر اِبَّللَّ

  اِبلُْكْفِر َصْدرًا{( ا ىل أ خر ال ية.

 هذا الشطر متعلق مبسأأَل ال كراه أأيضًا. 

قال: )ومهنا:( وهذا املراد من نقلنا )أأن يُغلَق عليه فكره فال يدري ما يقول لشدة فرح أأو 

حزن أأو خوف أأو حنو ذكل، ودليِل ما ثبت يف "حصيح مسمل" عن أأنس بن ماكل ريض 

ليه من أأحدُك، : "هلل أأشد فرحًا بتوبة عبده حنيملسو هيلع هللا ىلص هللا عنه قال: قال رسول هللا  يتوب ا 

اكن عىل راحلته بأأرض فالة، فانفلتت منه وعلهيا طعامه ورشابه، فأأيس مهنا، فأأىت جشرة 

ذا هو هبا قامئة عنده، فأأخذ  فاضطجع يف ظلها، قد أأيس من راحلته، فبيامن هو كذكل ا 

 خبطاهما مث قال من شدة الفرح: اللهم أأنت عبدي وأأان ربك. أأخطأأ من شدة الفرح"( 

ل: )ومن املوانع أأن يغلق عليه فكره وقصده حبيث ل يدري ما يقول لشدة فرح، أأو قا 

}َولَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَاٌح ِفميَا َأْخَطأمُْتْ  حزن، أأو غضب، أأو خوف، أأو حنو ذكل. لقوهل تعاىل:

ُ غَُفورًا َرِحاميً{ َدْت قُلُوبُُُكْ َواَكَن اَّللَّ  ( مث أأمكل وذكر احلديث اذلي تقدم. )1(ِبِه َولَِكْن َما تََعمَّ

عند الكمه عن اعتبار النيات واملقاصد  )2(وقال ابن القمي رمحه هللا يف "ا عالم املوقعني"

َمِة الُْكْفِر َمْن َل يَْعمَلُ َمْعنَاَها لَْم يَْكُفْر(  يف الألفاظ؛ قال: )َوَكَذكِلَ لَْو نََطَق ِبلَكِ

 

 .[5]الأحزاب: (1)
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َم أَ  ُّك" ا ىل أأن قال: )َوقَْد تَقَدَّ ا َوَجَد َراِحلَتَُه: " اللَّهُمَّ َأنَْت َعْبِدي َوَأاَن َرب ي قَاَل لَمَّ ِ نَّ اذلَّ

حِي الُْكْفِر؛ ِلَكْوِنِه لَْم ُيِرْدُه، َوالُْمكْ  ْن َأىَت ِبرَصِ
ِ
ِة الَْفَرحِ؛ لَْم يَْكُفْر ِبَذكِلَ َوا َرُه عىََل َأْخَطأَ ِمْن ِشدَّ

َمِة الُْكْفِر َأىَت ِبرَصِ  َُّه لَكِ ن
ِ
ََتْزِِئ َوالْهَاِزِل؛ فَا اَلِف الُْمس ْ َراَدتِِه، خِبِ َمتِِه َولَْم يَْكُفْر ِلَعَدِم ا  حِي لَكِ

َُّه قَاِصٌد لِلتَّلَكُِّم اِبللَّْفظِ َوَهْزهُلُ َل يَُكوُن عُ  ن ْن اَكَن َهاِزًل؛ ِلَ
ِ
اَلُق َوالُْكْفُر َوا ، يَلَْزُمُه الطَّ ْذًرا هَلُ

اَلِف الُْمكْ  ( ا ىل أ خر ما قال رمحه هللا خِبِ َُّه َمْعُذوٌر َمأُْموٌر ِبَما يَُقوهُلُ ن
ِ
 َرِه َوالُْمْخِطِئ َوالنَّاِِس فَا

 هذا ما يتعلق مبسأأَل الرشوط واملوانع.  

بقي عندان أأنه ل بد من العمل أأنه ل بد من التفريق ما بني اجلهل اذلي ل يقدر الشخص 

زالته، واجلهل اذلي يقدر ع زالته؛ فاجلهل نوعان: عىل ا   ىل ا 

 نوع يُعَذر به صاحبه، ونوٌع ل يُعَذر به. 

ْيَطااًن فَهَُو هَلُ قَرِيٌن  مْحَِن نُقَينِْض هَلُ ش َ ْبَحانَُه } َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ قال ابن القمي: )َوقَاَل س ُ

ُبوَن أَ 36) س َ ِبيِل َوحَيْ وهَنُْم َعِن السَّ ُْم لََيُصدُّ هنَّ
ِ
ُْم ُمهْتَُدوَن{( َوا ْبَحانَُه أأن من )1(هنَّ ، فَأأْخرب س ُ

ي  ِ عراضه وعشوه َعن ذكره اذلَّ ََّما اَكَن بَِسبَب ا  ن
ِ
َياِطني وضالهل ِبِه ا ابتاله بقرينه من الش َّ

ْيَطااًن يقارنه فيصده َعن َسِبيل  أأنزهل عىل َرُسوهل فاََكَن ُعُقوبَة َهَذا ال عراض أأن قيَّض هَلُ ش َ

ذا واىف ربه يَْوم الِْقَياَمة َمَع قرينه وعاين  ربه َوَطرِيق
ِ
فالحه َوُهَو حْيسب أأنه همتٍد، َحىتَّ ا

فالسه؛ } قاَل اَي لَْيَت بَيْيِن َوبَيْنََك بُْعَد الَْمرْشِقنَْيِ فَِبئَْس الْقَرِيُن { َهاَلكه وا 
،وّك من )2(

ي ُهَو ذكر هللا فاََل بُ  ِ  د أأن يَُقول َهَذا يَْوم الِْقيَاَمة. أأْعرض َعن الاهتداء اِبلَْويْح اذلَّ

ذا اَكَن حْيسب أأنه عىل هدى مََكَ قَاَل تََعاىَل: 
ِ
ن قيل فَهَل لهََذا عذر يِف َضاَلهِل ا

ِ
فَا

ين منشأأ ضالهلم  ل اذلَّ الن }َوحَيْس ُبوَن أأهنم همتدون{؟ قيل َل عذر لهََذا وأأمثاهل من الضُّ

 

 .[37-36]الزخرف:  (1)

 .[38]الزخرف:  (2)
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ي َجاَء ِبهِ  ِ عراضه َعن  ال عراض َعن الَْويْح اذلَّ ِط اب  َُّه مفرن ن
ِ
ُسول َولَو ظن أأنه همتد فَا الرَّ

نَِباع َداِعي الْهدى(  ات

ذن السبب يف عدم عذره أأنه تفريط منه.   ا 

اَلف من اَكَن ضالهل لعدم بُلُوغ  عراضه َوَهَذا خِبِ ََّما ُأيت من تفريطه وا  ن
ِ
قال: )فا ن ضل فَا

ََّما يتَنَاَول الأول(الرَساََل وجعزه َعن الُْوُصول الهيا فََذاك هَلُ  ن
ِ
  حُك أ خر والوعيد يِف الُْقْرأ ن ا

ىل العمل ولكنه أأعرض.    وهو اذلي قد اس تطاع أأن يصل ا ىل هدى القرأ ن وا 

ة عَلَْيِه مََكَ قَاَل تََعاىَل }َوَما ُكنَّا  قَاَمة الْحجَّ
ِ
لَّ بعد ا

ِ
ن هللا َل يعذب أأحدًا ا

ِ
قال: )وأأما الثَّايِن فَا

َوقَاَل تََعاىَل: }رساًل مبرشين ومنذرين ِلئَالَّ يكون للنَّاس  )1( نبعث َرُسول{معذبني َحىتَّ 

ُسل{ ، َوقَاَل تََعاىَل يِف أأهل النَّار: }َوَما ظلمنامه َولَِكن اَكنُوا مه )2(عىل هللا جحَّة بعد الرُّ

اِلمني{ ْن ، َوقَاَل تََعاىَل : }َأْن تَُقوَل نَْفٌس اَي )3(الظَّ
ِ
ِ َوا ْطُت يِف َجنِْب اَّللَّ اَت عىََل َما فَرَّ َحرْسَ

اِخرِيَن{  ( ا ىل أ خر ال ايت. )4(ُكْنُت لَِمَن السَّ

 ()5(قال: )َوَهَذا كثري يِف الُْقْرأ ن(

وخالصة هذه املسأأَل: أأنه يعذر ابجلهل من اكن مثِل جيهل املسأأَل، وأأما من اكن مثِل ل 

 ل. جيهل املسأأَل؛ فال يٌعَذر ابجله

 .هذه خالصة هذا املوضوع

 

 .[15]ال رساء: (1)

 .[165]النساء: (2)

 .[76]الزخرف:  (3)

 .[56]الزمر: (4)

 .(1/208"مفتاح دار السعادة" ) (5)
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منا جاَء ِمْن ِقَبِل هللا تبارك وتعاىل،   -رمحك هللا  -[ واعمل 4] )قال املؤلف:  يَن ا  ِ أأنَّ ادلن

َِّبْع شيئًا   ، فال تَت ْم، وِعلُْمُه ِعْنَد هللا وِعْنَد رسوهِلِ ِجاِل وأ راِِئِ لَْم يُْوَضْع عىل ُعقوِل الرن

َُّه ل ن يِن، فَتَْخُرَج ِمَن ال ْسالِم؛ فا  ِ َ رسوُل هللا   هِبواك، فَتَْمُرَق ِمَن ادلن َة كَل؛ فََقْد بنَيَّ ُحجَّ

واُد   ملسو هيلع هللا ىلص واُد اَلْعَظُم، والسَّ ها لأحْصاِبِه، ومُه امجلاعُة، ومُه السَّ نََّة، وَأْوحَضَ ِتِه الس ُّ ُلمَّ

، فََمْن َخالََف َأحْصاَب رسول هللا  يِن؛   ملسو هيلع هللا ىلصالأعظم: احلَقُّ وَأْهُِلُ يف ِشء ِمْن َأْمِر ادلنِ

 ( فََقْد َكَفرَ 

اًل: أأن ادلين اذلي هو الأقوال والأعامل والعقائد اليت يقول ا سًا ومؤصن ملؤلف مؤسنِ

ولعلُك تذكرون حديث معر بن ، -هذا معىن ادلين -نتقرب هبا ا ىل هللا تبارك وتعاىل

وسؤاهل عن ال سالم وال ميان  ملسو هيلع هللا ىلصيف جميء جربيل ا ىل النيب  )2(وأأيب هريرة )1(باخلطا 

: "ذاك جربيل ملسو هيلع هللا ىلصوال حسان، فذكر هل العقائد وذكر هل الأعامل والأقوال، مث قال النيب 

 جاءُك يعلمُك دينُك"، فهذا هو ادلين؛ ما نتقرب ا ىل هللا به من عقائد وأأقوال وأأعامل. 

منا هو: ما جاءك من ِقبَل هللا، يعين ما جاءك من عند هللا،  يقول املؤلف: هذا ادلين ا 

فادلين ما يأأيت من عند هللا ل من عند غريه، فأأنت تتعبد هلل تبارك وتعاىل مبا رشع كام 

يِن َما لَْم  ِ ُعوا لَهُْم ِمَن ادلن اَكُء رَشَ قال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي:} َأْم لَهُْم رُشَ

} ُ تدل هذه ال ية عىل أأن ادلين هو ما أأِذَن به هللا تبارك وتعاىل،  ، )3(يَأَْذْن ِبِه اَّللَّ

 

 .(8أأخرجه مسمل ) (1)

 (. 9(، ومسمل )50أأخرجه البخاري ) (2)

 .[21]الشورى: (3)
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َِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء { لَْيُُكْ ِمْن َربنُُِكْ َوَل تَت ِ
َِّبُعوا َما ُأنِْزَل ا ذًا )1(وقال س بحانه :} ات ، فا 

، ملسو هيلع هللا ىلص الأمر اذلي أأمران هللا تبارك وتعاىل ابتنباعه هو رشعُه اذلي أأوىح به ا ىل النيب

يعين مردود )2(وقال عليه الصالة والسالم: "من معل معاًل ليس عليه أأمران فهو رد"

عليه، فاهلل س بحانه وتعاىل أأراد منا أأن نعبده وأأن خنضع ونتذلل هل؛ لكن مبا رشع، ل مبا 

 هتوى أأنفس نا ول مبا تراه عقولنا وتس تحس نه أ راؤان.

 ين هو ما رشعه هللا وأأوىح به ا ىل نبيهقال: )مل يوضع عىل عقول الرجال وأ راِئم(، ادل

ل ما رأ ه الرجال واس تحس نوه وأأدركته عقوهلم، ليس هذا  ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء به النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ادلين.

قال عيل بن أأيب طالب ريض هللا عنه: )لو اكن ادلين ابلرأأي لاكن مسح اخلف من  

ذا أأردهتا ابلعقل فا ن اجلهة اليت )3(الأسفل أأوىل من مسحه من الأعىل( ملاذا؟ لأنك ا 

ذن  تتسخ وتتعرض للأوساخ أأكُث يه اجلهة السفلية وليست اجلهة العليا من احلذاء، ا 

فلامذا يُمسح الأعىل ويرُتك الأسفل؟ عقاًل يُمسح الأسفل وليس الأعىل؛ لكن ادلين 

  ملسو هيلع هللا ىلص.ليس ابلعقل، ادلين ابلنص؛ قال هللا وقال رسول هللا 

 

 .[3]الأعراف:  (1)

واللفظ ملسمل، وعلقه البخاري بلفظ ( عن عائشة ريض هللا عهنا، 1718(، ومسمل )2697أأخرجه البخاري ) (2)

 مسمل.

 (. 162(، وأأبو داود )737أأخرجه أأمحد ) (3)



51 

 

ْأَي، فَلَقَْد : )–وهو أأحد الصحابة ريض هللا عهنم  -سهل بن ُحنَيف وقال  ُموا الرَّ ِ اهتَّ

 ِ تَِطيُع َأْن َأُردَّ عىََل َرُسوِل اَّللَّ ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأيْتيُِن يَْوَم َأيِب َجنَْدٍل َولَْو َأس ْ َأْمَرُه لََرَدْدُت، َواَّللَّ

  )1(...(َوَرُسوهُلُ َأعْملَُ 

الصحايب اجلليل معلنِامً: )اهتموا الرأأي(، ل َتسن الظن بعقكل، اجعل انظر ما يقول 

 عقكل ماكن هتمة، أأي: أأِسِئ الظن بعقكل وأأحسن الظن برشع ربك. 

 قال: )اهتموا الرأأي؛ فلقد رأأيتين يوم أأيب جندل ولو أأس تطيع أأن أأردَّ عىل رسول هللا

عاىل اذلي رشع هذا الرشع أأمره لرددته وهللا ورسوهل أأعمل(، يعين هللا س بحانه وت ملسو هيلع هللا ىلص

أأعمل ابلأصلح وابملناسب وابذلي تقتضيه احلمكة، فرشع  ملسو هيلع هللا ىلصواذلي أأوىح به ا ىل نبينه 

ُسن بك  هللا س بحانه وتعاىل رشعه بناًء عىل علمه وعىل حمكته تبارك وتعاىل، فال حَيْ

 أأن تردَّ رشع هللا تبارك وتعاىل بعقكل؛ هذه وصية سهل بن حنيف الصحايب اجلليل. 

ُموا َأْهَواَءُُكْ وَرْأيَُُكْ عىل ِديِن هللا، وانْتَِصحوا ِكتاَب هللا عىل و  ِ قال احلسن البرصي: )اهتَّ

 )2(أأنُْفِسُُكْ(

م نفسك وأأحسن   ليه خيالف رشع هللا فاهتن ذا اكن كل هوى يف ِشء متيل نفسك ا  ا 

ذا الظن برشع ربك، وكذكل افعل برأأيك، والهوى: هو ما َتبنه النفس وما تش َتيه ، فا 

ِ عىََل  ، َوانْتَِصُحوا ِكتَاَب اَّللَّ ِ ُموا َأْهَواَءُُكْ وَرْأيَُُكْ عىََل ِديِن اَّللَّ ِ اكن لأنفسُك هوى؛ )اهتَّ

 َأنُْفِسُُكْ(، أأي: اقبلوه انحصًا لُك. 

 

 (. 1785(، ومسمل )4189أأخرجه البخاري ) (1)

 (. 283أأخرجه ابن بطة يف "ال ابنة الكربى" ) (2)
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ذا ظنت يف  ففي هذا تعلمي وتربية من احلسن البرصي ريض هللا عنه لنا أأن عقولنا ا 

رد يف الرشع غري مناسب: أأن نيسء الظن بعقولنا وأأن حلظة من اللحظات أأن ما و 

ان عليه علامء  حنسن الظن برشع ربنا تبارك وتعاىل، هذا ما دلت عليه الأدَل وهذا ما رابن

دوا للحق ومل يكونوا متنبعني لأهواِئم.  ة اذلين ُترن  الأمن

رِيِق(وقال محمد بن سريين: )اَكنُوا يَُقولُوَن: َما َداَم عىََل اْلَثَِر فَ   )1(هَُو عىََل الطَّ

ن اتبع أ راء الرجال؛ فقد احنرف عن الطريق ول بد، ل بد ملن جعل رأأيه وعقِل  وا 

مًا أأن ينحرف عن الطريق وأأن يرتك العمل برشع ربه تبارك وتعاىل.  مقدَّ

مام بالد الشام يف  وقال ال مام الأوزاعي رمحه هللا، وهو معروف؛ من أأتباع التابعني، ا 

ن هل مذهب، ومذهبه هو املذهب السائد يف بالد الشام يف وقته قبل أأن زمنه، واك

مامًا شهريًا معروفًا حىت قال عبد الرمحن بن همدي:  يسوَد مذهب الشافعي، واكن ا 

ذا رأأيت الشايم يذكر الأوزاعي والفزاري  مامني يف الس نة، ا  )اكن الأوزاعي والفزاري ا 

ليه اكن هؤلء أأمئة يف الس نة( لهيا )2(فاطمِئ ا  ؛ لصالبته يف الس نة ومعرفته هبا ودعوته ا 

َك َوأ َراَء وحماربة أأعداِئا، يقول لنا معلنِامً مربيًا رمحه هللا : ) ايَّ
ِ
عَلَيَك ِبأ ََثِر َمْن َسلََف َوا

نَّ اْلَْمَر يَْنَجيِل ِحنَي يَْنَجيِل َوَأنَْت ِمنُْه عىََل 
ِ
ْن َزْخَرفُوَها اِبلْقَْوِل فَا

ِ
َِجاِل َوا  َطرِيٍق الرن

ن رفضك النَّاس( )3(مس تقمي(
ِ
ة، عليك بأ راء من  )4(، ويف رواية: )َوا نٌة هممن ويه تمت

ك بأ َثر من سلف ول  ن رأأيت نفسك غريبًا بيهنم فمتسن ن رفضك الناس، وا  سلف وا 

 تباِل ابحنراِف َمن احنرف.

 

(، والاللاكيئ يف "رشح أأصول اعتقاد 1102(، واخلالل يف "الس نة" ) 143أأخرجه ادلرايم يف "سننه" )  (1)

 (، وغريمه. 2199(، وابن عبد الرب يف "جامع بيان العمل وفضِل" )109أأهل الس نة وامجلاعة" ) 

 (. 254/ 8حلية الأولياء )  (2)

 (. 317"ذم الالكم وأأهِل" ) (3)

 (. 368"رساَل السجزي ا ىل أأهل زبيد" )ص  (4)
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ك وأ راء  ايَّ
ِ
ن رفضك النَّاس َوا

ِ
َِجال(، يعين: احذر أ راء قال: )عَلَْيك بأ َثر من سلف َوا الرن

ن اكن الرجل صاحب لسان معسول )ملسن(، أأويت  ن زخرفوه ابلْقَْول( وا 
ِ
الرجال )َوا

ن كل الالكم ويزخرفه حىت ا ن الشخص اذلي ل عمل  طالقة يف الالكم، ُتده يلون

 عنده يذهب لُبُّه معه؛ فانتبه من أأمثال هؤلء.

ن
ِ
َِجال َوا ك وأ راء الرن ايَّ

ِ
زخرفوه ابلْقَْول فا ن الأمر ينجيل وأأنت منه عىل طريق  قال: )َوا

ذا الزتمَت هبذه النصيحة اليت قلَتا كل فستبقى عىل الطريق املس تقمي  مس تقمي( يعين: ا 

ت بك فنت؛ فسينجيل الأمر ويتنضح وأأنت ما زلت عىل الطريق ومل  ن مرن حىت ا 

 َّتالف. 
نَِّة َوِقْف َحْيُث َوقََف الْقَْوُم َوقُْل ِفميَا قَالُوا اْصرِبْ نَْفَسَك وقال أأيضًا رمحه هللا: ) عىََل الس ُّ

َُّه يََسَعَك َما يََسَعهُمْ  ن
ِ
اِلِح فَا  )1((َوُكْف مَعَّا َكفُّوا َواْسكُلْ َسِبيَل َسلَِفَك الصَّ

هذه نصاحئ ذهبية من أأانس قد فهموا دين هللا حبق وأأخذوا ادلين عن أأمئته فامسعوا  

 واتبعوا.

ل: )اصرب نفسك عىل الس نة(، س تجد أأس بااًب كثرية لالحنراف عهنا، فتحتاج ا ىل قا 

صرب، َتتاج أأن ُتاهد نفسك حىت تبقى عىل هذه الطريق، )وقف حيث وقف 

 القوم(، من مه القوم؟ 

حسان، قف حيث وقفوا.   مه الصحابة ومن اتبعهم اب 

 كيف أأقف حيث وقفوا؟ 

؛ هكذ ن سكتوا سَكتَّ ن قالوا قلَت وا   ا تقف حيث وقف القوم. ا 

 

 .(117/ 5"ذم الالكم وأأهِل" ) (1)
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ن سكتوا عنه  وقوهل: )وقل فامي قالوا( هنا فرسن كل الكمه، فا ن قالوا قوًل فقِل، وا 

فاسكت، )وُكفن عام كفنوا عنه(، تربية عظمية، )واسكل سبيل سلفك الصاحل( امش 

م يف مسأأَل التباع ما يكفي من الأدَل.   عىل نفس الطريق اليت مشوا علهيا، وقد تقدن

ن  ه يسعك ما َوِسعهم( لكمة مجيةل.)فا 

، حيث دعا ذاك )1(يذكرون مناظرة بني أأحد علامء الس نة ورأأس من رؤوس اجلهمية

ليه عرفه  ، فقال هل : أأسأأكل : هل ما تدعو ا  ن اجلهمي ا ىل القول خبلق القرأ ن جفاءه الس ينن

ما أأن يقول عرفه أأو  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ل أأحد أأمرين: ا  أأن يقول أأم مل يعرفه ؟ مفا عنده جواب ا 

مل يعرفه، وهو عىل الك احلالني قد ُخِصَم، فقال: مل يعرفه، فقال: اي جاهل! أأمٌر مل يعرفه 

وعرفته أأنت؟! فقال: ا ين أأرجع عن ذكل وأأقول: عَرفَه، قال: جيد، َوِسعه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

، س يقول: ملسو هيلع هللا ىلص أأن يسكت عنه أأم مل يسعه؟ طبعًا ل الكم يف هذا منقول عن النيب

عرفه الصحابة أأم مل يعرفوه؟ قال: عرفوه، قال: َوِسعهم أأن يسكتوا  َوِسعه، قال: جيد،

ع هللا س بحانه وتعاىل عىل من مل يسعه  عنه أأم مل يسعهم؟ قال: وسعهم، قال: فال وسن

 وأأحصابه، خُفِصم الرجل ومل يبَق هل الكم.  ملسو هيلع هللا ىلصما وسع النيب 

مام الأوزاعي وأأحصابه؟ نعم يسعنا؛ ذلكل قال ال   ملسو هيلع هللا ىلصأأل يسعك أأنت ما وسع النيب 

نه يسعك ما وسعهم(، يعين: تقول مبا قالوا وتكف عام كفوا.  رمحه هللا: )فا 

 نصاحئ ذهبية؛ فال تأأِت بيشٍء جديٍد من عندك. 
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 .)1(وقال عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه: )اتبعوا ول تبتدعوا فقد ُكفيمت(

أأي: كفاُك السلف أأمر البيان وال يضاح والتفسري لرشيعة هللا تبارك وتعاىل، وبيننوا لُك 

حىت أأمكل هللا به ادلين }الَْيْوَم َأمْكَلُْت لَُُكْ ِدينَُُكْ  ملسو هيلع هللا ىلصالأمور اكمةل، وما مات النيب 

ْساَلَم ِدينًا{، وبلنغ
ِ
ذكل لكه وأأشهَد أأحصابه  ملسو هيلع هللا ىلص َوَأتَْمْمُت عَلَْيُُكْ ِنْعَميِت َوَرِضيُت لَُُكُ اْل

 .)2(عىل البالغ؛ فقال: "هل بلنغت؟" قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد"

 ملسو هيلع هللا ىلصوقال سلامن الفارِس ريض هللا عنه عندما جادلته الهيود؛ قال: )نعم علمنا النيب 

 )3(ّك ِشء حىت اخلراءة(

ت علينا شيئًا. ملسو هيلع هللا ىلصأأي: حىت كيفية قضاء احلاجة علمناه النيب   ، مفا فون

ٌد  ويقول أأبو ذر ريض هللا عنه :) ُِك َطائٌِر َجنَاَحْيِه يِف ملسو هيلع هللا ىلصلَقَْد تََرَكنَا ُمَحمَّ ، َوَما حُيَرن

لَّ َأْذَكَراَن ِمنُْه ِعْلًما 
ِ
َماِء ا  )4((السَّ

قد بلنغ الرساَل كام أأمر هللا تبارك وتعاىل، ومل يقبضه هللا س بحانه وتعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب 

، واكنوا مه أأذىك القوم ملسو هيلع هللا ىلص حىت أأمتن به الرساَل، والصحابة الكرام قد أأخذوا عن النيب

وأأعمل الناس يف وقَتم، واكنوا مه من شاهد التزنيل، وعَِلموا التأأويل، وعرفوا كيف نزلت 

 

(  211(، وادلاريم يف "السَن" )2024(، والبهيقي يف "شعب ال ميان )174"ال ابنة" )أأخرجه ابن بطة يف (1) 

 وغريمه.

( من حديث أأيب بكرة ريض هللا عنه، وأأخرجه البخاري أأيضًا 1679(، ومسمل )1741أأخرجه البخاري ) (2)

 (. 66( من حديث ابن معر ريض هللا عنه وأأصِل عند مسمل )1742)

 (. 262أأخرجه مسمل ) (3)

 (. 65(، وابن حبان )21361أأخرجه أأمحد ) (4)
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، وما مناس باهتا، واكنت لغَتم سليقة من غري ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ال ايت، وكيف خرجت من 

تلكف، فا ذا اكنت املسأأَل مسأأَل انفعة يف ادلين ويف الرشع فَهُْم أأوىل ابلقول هبا ومل 

 يسكتوا عهنا؛ فذلكل يسعنا ما وسعهم.

قال: )مل يوضع عىل عقول الرجال وأ راِئم، وعلمه عند هللا وعند رسوهل(، عمل الرشع 

، وبلغه ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنه قد علنمه هللا تبارك وتعاىل لنبينه ملسو هيلع هللا ىلص  وعند رسوهلوادلين عند هللا

والأخذ عنه؛ فقال: }َوَما أ اَتُُكُ  ملسو هيلع هللا ىلص، وأأمر هللا تبارك وتعاىل ابتنباع النيب ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ُسوُل فَُخُذوُه َوَما هَنَاُُكْ َعْنُه فَانََْتُوا { سُ  ، وقال:} َوَأِطيُعوا)1(الرَّ َ َوَأِطيُعوا الرَّ ، )2({ولَ اَّللَّ

اِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن تُِصيهَبُْم ِفْتنٌَة َأْو يُِصيهَبُْم عََذاٌب َأِلمٌي {فَ وقال: }  يَن خُيَ ِ  ،)3(لَْيْحَذِر اذلَّ

َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل  َ هَلُ الْهَُدى َويَت ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبنيَّ ِ َما و:} َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ الُْمْؤِمِننَي نَُوهلنِ

َ َوَساَءْت َمِصرًيا { ننا عىل وجوب )4(تََوىلَّ َونُْصِِلِ ََجََّنَّ ، وال ايت يف هذا املعىن كثرية تدل

، وتصديقه فامي أأخرب، والعمل مبا جاء به من الرشع، واذلين خالفوا هذا ملسو هيلع هللا ىلصاتباع النيب 

ره املؤلف هنا  ادلين من كتاب هللا ومن وهو أأصل أأخذ الرشع و  -الأصل اذلي قرن

 مه  طائفتان:  -ملسو هيلع هللا ىلص س نة س يد املرسلني 

موا العقل عىل  طائفة املتلكمني يف مسائل العقيدة، أأمعلوا عقوهلم يف رشع هللا، فقدن

النقل، هذا أأصٌل عندمه، واملتلكمون مجيعًا يتفقون عىل هذا الأصل: تقدمي العقل عىل 

هلم الصغرية القاِصة، ّك هذه النصاحئ النقل، فأأفسدوا دين هللا، وردوا رشعه بعقو 

 

 .[7]احلرش: (1)

 .[92]املائدة: (2)

 [. 63]النور: (3)

 [. 115]النساء: ((4
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السلفية اليت مسعمتوها وغريها كثري؛ رضبوا هبا َعْرض احلائط، وظننوا يف أأنفسهم خريًا 

وأأحس نوا الظن بعقوهلم وأأساؤوا الظن برشع هللا تبارك وتعاىل؛ فقلبوا وعكسوا؛ مفا 

لكنموا فيه؛ هكذا مه أأثبت هللا لنفسه نَفوه، وما نفاه عن نفسه أأثبتوه، وما سكت عنه ت

املتلكمون، أأحصاب الرأأي اذلين يتلكمون من منطلق عقوهلم وحيمكون عىل هللا تبارك 

وتعاىل بأ راِئم وأأفاكرمه، وهذه طائفة قد ضلت يف مسائل الاعتقاد؛ اذلين قالوا بأأن 

القرأ ن خملوق ونفوا عن هللا س بحانه وتعاىل الصفات اليت أأثبَتا لنفسه، الالكم يف هذا 

 يطول وس يأأيت ا ن شاء هللا. س  

موا القياس عىل رشع  الطائفة الثانية: يف الفقه؛ أأخذوا ابلرأأي وابلعقل وابلقياس، وقدن

 هللا تبارك وتعاىل فأأفسدوا دين هللا من اجلهة الثانية. 

 ورمبا يقول قائل: القياس يف أأصل الرشع مقبول، وقد قاس بعض الصحابة؟ 

ه معر، ووقع من الكم حصيح، وقع القياس من أأيب  بكر، ووقع القياس من ابن معر وأأقرن

، كام يف قصة القوم اذلين منعوا الزاكة، فأأراد أأبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصغريمه من حصابة رسول هللا 

ق بني الصالة والزاكة"أأن يقاتلهم، فقال لعمر:  ، فقاس الزاكة عىل )1("لأقاتلنَّ من فرن

معر ملا أأخربته أأخته حفصة أأن أأابه ل الصالة وأأحلقها هبا يف احلُك، وكذكل عبد هللا بن 

يريد أأن يس تخلف من بعده، قال: )وهللا لألكنمننه يف ذكل(، فذهب ولكنم معر، فقال: 

ليك  )مسعت أأنك ل تريد أأن تس تخلف، ولو أأنك تركت راعيًا يرعى غامنً فرتكها وجاء ا 

ه معر يف بداية الأمر، قال: )فو  ط؟ فالرعية أأوىل( فأأقرن افقين عىل رأأيي(، أأرأأيت أأنه مفرن

ن أأس تخلف فقد  مث اعرتض معر ريض هللا عنه بعد ذكل عليه ابلأثر، فقال: )ا 

ن ل أأس تخلف فمل يس تخلف النيب  ( قال ابن معر: )ووهللا ملسو هيلع هللا ىلصاس تخلف أأبو بكر، وا 

 

 (. 21( من حديث أأيب هريرة ريض هللا عنه، وأأصِل عند مسمل )7248أأخرجه البخاري ) (1)
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نا ذكر النيب  مل يس تخلف، مع أأهنم  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأن النيب )1(؛ علمت أأنه لن يس تخلف(ملسو هيلع هللا ىلصمل

نا جاء ِذكر النيب  يف الأمر انَتىى؛  ملسو هيلع هللا ىلصيعلمون ابلتفاق أأن هذا جائز وهذا جائز، لكن مل

 وعدم تقدمي قول أأي أأحد علهيا.  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من انقياد السلف لس نة النيب 

 الشاهد هنا: أأن القياس قد حصل وقُِبل لول وجود الأثر عند معر ريض هللا عنه.

ذًا من هاهنا نس ت  طيع أأن نعرف الفرق بني اذلين اس تعملوا الرأأي واكن اس تعامهلم هل ا 

صائبًا، واذلين اس تعملوا الرأأي واكن اس تعامهلم هل ابطاًل؛ والفرق: هو أأن الرأأي كام قال 

ال مام الشافعي عندما سأأهل ال مام أأمحد رمحه هللا عن القياس؛ فقال هل ال مام الشافعي: 

ورايت فقط، يعين: تأأتيك مسأأَل ول ُتد لها أأثرًا )عند الُضورة(، يعين: يف الُض 

ذا جاءك الأثر وأأخذت ابلرأأي فهنا  عندئٍذ تعمل ابلقياس، هاهنا يس تعمل القياس، أأما ا 

 تدخل يف اذلم. 

يبنين لنا ذكل بوضوح وجالء ما قاهل ال مام الأوزاعي رمحه هللا؛ قال: )َما نَقَْمنَا عىََل َأيب 

َُّه اكن يَ  ذا جاَءه النَّصُّ تََرَكه(َحِنيَفَة َأن ذًا فاحملذور هو )2(َرى، لُكُّنَا يََرى؛ ولكنه اكن ا  ، ا 

أأن ترد النصوص الرشعية ابلعقل والرأأي؛ وذلكل ُتد عند بعض أأهل الرأأي قواعد يه 

مون هذه القواعد ويُعِملوهنا يف رد النصوص الرشعية، قاعدة: )عىل  طاغوتيَّة، يقدن

بعض أأهل الرأأي يتبننوهنا، تسمعوهنا يف أأصول الفقه عند خالف القياس(؛ قاعدة عند 

دراس تُك هل، فا ذا جاءهتم النصوص الرشعية وخالفت القياس عندمه؛ ردُّوا النص 

الرشعي وأأخذوا ابلقياس؛ وهذا هو املذموم عند السلف ريض هللا عهنم، هذه ما 

ل لأن قياسك فاسد، انظر كيف عكسوا ! أأحس نوا الظن بأ راِئم  خالفت القياس ا 

 

 .( واللفظ ملسمل1823(، ومسمل )7218أأخرجه البخاري ) (1)

 .(371أأخرجه الهروي يف "ذم الالكم وأأهِل" ) (2)
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وعقوهلم وأأساؤوا الظن ابلرشع، والواجب عليك أأن تعكس ما مه عليه؛ فتحسن الظن 

برشع هللا وتيسء الظن برأأيك وعقكل؛ لأنه رشع جاء من عند حكمي علمي، وعقكل 

دراكك ل يصل ا ىل معرفة مجيع حُك هللا تبارك وتعاىل، فالواجب أأن تذعن وَّتضع  وا 

 يأأتيك.  لأمر هللا تبارك وتعاىل عندما 

عالم   وهذه القاعدة اليت ذكرانها قد فنندها ابن القمي رمحه هللا يف كتابه الفذن النافع "ا 

املوقعني "، وكذكل ابن تميية رمحه هللا هل الكم متفرق يف "مجموع الفتاوى" يف نسف  

 هذه القاعدة والرد عىل ّك صورة من الصور اليت قالوا بأأهنا خمالفة للقياس.

:)فال تتبع شيئًا هبواك(: ل متِل مع هواك وترتك رشع ربك تبارك وتعاىل؛  قال رمحه هللا

ك عن هللا  قد حذر هللا تبارك وتعاىل يف كتابه من اتباع الهوى؛ فاتباع الهوى يصدن

{عاىل وعن رشعه ودينه، قال تعاىل:تبارك وت ِ َ َعْن َسِبيِل اَّللَّ َِّبعِ الْهََوى فَُيِضكلَّ  )1(}َوَل تَت

نِِه َوهَنَىى النَّْفَس َعِن الْهََوى )،وقال:  ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب نَّ الَْجنََّة يِهَ 40}َوَأمَّ
ِ
( فَا

{)2(الَْمأَْوى{ ُ عىََل ِعمْلٍ ُ اَّللَّ لَهَُه َهَواُه َوَأَضِلَّ ِ
ََذ ا ، فالهوى ُمْرٍد )3(، وقال :} َأفََرَأيَْت َمِن اَّتَّ

 ارك وتعاىل وال عراض عنه. يضينع صاحبه ويدفعه ا ىل ترك رشع هللا تب

قال: )فال تتبع شيئًا هبواك، فمترق من ادلين، فتخرج من ال سالم(، اتباعك لهواك  

نك تقع يف أأنواع من الكفرايت وَّترج من دين هللا  يؤدي بك ا ىل هذه النتيجة حىت ا 

 تبارك وتعاىل. 

 

 .[26]ص:  (1)

 .[41-40]النازعات: (2)

 .[23]اجلاثية:  (3)
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نه ل جحة كل عندئٍذ(، ل جحة كل عند هللا تبارك وتعاىل عن دما تتبع هواك قال: )فا 

 وترتك احلق؛ ملاذا؟ 

لأمته الس نة، وأأوحضها لأحصابه(، املقصود ابلس نة هنا:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )فقد بني رسول هللا 

م معنا أأن الس نة تأأيت عىل عدة معاٍن ومهنا الرشيعة، وهذا املعىن هو  الرشيعة، وقد تقدن

 لأمته الس نة وأأوحضها لأحصابه.  ملسو هيلع هللا ىلصاملراد هنا، بنين رسول هللا 

ذًا جيب علينا أأن نتبع هدي النيبأأوحض  وهدي  ملسو هيلع هللا ىلص ها لأحصابه، وأأحصابه أأوحضوها لنا؛ ا 

أأحصابه؛ ذلكل قال عليه الصالة والسالم: "عليُك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين 

وا علهيا ابلنواجذ"  . )1(املهديني من بعدي، عضن

 قال: )ومه امجلاعة( من مه؟ مه الصحابة.

: "س تفرتق هذه الأمة ا ىل ثالث وس بعني فرقة ملسو هيلع هللا ىلص النيبأأي جامعة؟ اليت قال فهيا 

ل واحدة , قالوا : من يه اي رسول هللا؟ قال : امجلاعة" ذًا امجلاعة )2(لكها يف النار ا  ، ا 

ان ذكل  يه طريق احلق، وطريق احلق يه طريق الصحابة ريض هللا عهنم، وقد فرسن

اِبُقوَن اْلَوَّ  م يف قوهل تعاىل: } َوالسَّ ََّبُعومُهْ فامي تقدن يَن ات ِ لُوَن ِمَن الُْمهَاِجرِيَن َواْلَنَْصاِر َواذلَّ

ََتَا اْلَهْنَاُر{ ِري ََتْ ُ َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأعَدَّ لَهُْم َجنَّاٍت َُتْ ْحَساٍن َريِضَ اَّللَّ
ِ
ذًا فقد )3(اِب ، ا 

ىل دخ  ول اجلنة، سار الصحابة عىل طريق وصلوا به ا ىل رضا هللا س بحانه وتعاىل وا 

ذًا فطريق امجلاعة هو طريق احلق، وامجلاعة مه أأحصاب  منا، ا  وطريق احلق واحد كام قدن

 

 ( عن العرابض بن سارية ريض هللا عنه.2676(، والرتمذي )4607(، وأأبو داود )17142أأخرجه أأمحد ) (1)

 ( عن معاوية ريض هللا عنه.4597(، وأأبو داود )16937أأخرجه أأمحد ) (2)

 .[100]التوبة: (3)
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صىل هللا عليه وسمل كام يف رواية َثنية يف احلديث اذلي ذكران، قال: "ما أأان  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 عليه وأأحصايب". 

ويف قال: )ومه السواد الأعظم(، جاء يف رواية يف نفس احلديث: قال: "امجلاعة"، 

، ولكن هذه (1) رواية: "ما أأان عليه وأأحصايب"، ويف رواية َثلثة: "السواد الأعظم"

 الرواية الثالثة ضعيفة ل تصح. 

قال: )والسواد الأعظم: احلق وأأهِل(، لكها مبعىن واحد، ويفرسن بعضها بعضًا، ما املراد 

الكُثة؛ فأأكُث ما ابلسواد الأعظم؟ احلق وأأهِل؛ بغضن النظر عن الكُثة، فال تنظر ا ىل 

ها هللا تبارك وتعاىل، فالكُثة ليست  وردت الكُثة يف كتاب هللا مذمومة، قد ذمن

: "يأأيت النيب وليس معه أأحد" أأي: يوم القيامة يأأيت النيب وليس ملسو هيلع هللا ىلصبيشء، يقول النيب 

ذًا الكُثة ليست بيشء، هذا النيب اذلي  معه أأحد، "والنيب ومعه الرجل والرجالن"، ا 

عه أأحد اكنت الكُثة ضده، والنيب اذلي معه الرجل والرجالن اكنت الكُثة جاء وليس م

 ضده؛ وهكذا. 

يف ِشء من أأمر ادلين فقد كفر( يف ِشء  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )مفن خالف أأحصاب رسول هللا 

 من أأمر ادلين، ولو يف ِشء واحد. 

يف أأمر من أأمور ادلين َّتتلف؛ منه ما هو فسق، ومنه ما  ملسو هيلع هللا ىلصوخمالفة أأحصاب النيب 

هو بدعة ضالَل، ومنه ما هو كفر، ومنه ما هو ترك للمس تحب والأفضل؛ فيختلف 

من مسأأَل ا ىل مسأأَل، ومحل بعض أأهل العمل لكمة: )َكَفَر( عىل الكفر الأكرب أأو الكفر 

 

عامص يف (، وابن أأيب 16783(، والبهيقي يف "سننه" ) 37892أأخرجه ابن أأيب شيبة يف "املصنف" ) (1)

 ( عن أأيب أأمامة ريض هللا عنه.69"الس نة" ) 
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ما أأن يكون  الأصغر، واملراد به اخملالفة املذمومة؛ من خالفهم يف أأمر من أأمور ادلين فا 

ن  ذا خالفهم يف أأمٍر مكِفنٍر، أأو يكون كفرًا دون كفٍر ا  اكفرًا كفرًا خمرجًا من مةل ال سالم ا 

خالفهم يف أأمر غري مكفنِر؛ ل جامع علامء ال سالم عىل أأن الأمور اليت فهيا خمالفة لرشع 

 ا ىل أ خره.هللا مهنا ما هو كفر ومهنا ما هو فسق ومهنا ما هو بدعة .. 

[ واْعمَلْ َأنَّ النَّاَس لَْم يَبْتَِدعوا ِبْدعًَة قَط؛ حىت تََركوا ِمَن  5] ) قال املؤلف رمحه هللا:

ماِت  نَِّة ِمثْلَها، فَاْحَذْر املَُحرَّ الس ُّ
نَّ ُّكَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدعٌَة، وُّكَّ ِبْدعٍَة  (  1)  ِمَن اُلموِر؛ فا 

الََلُ وَأْهلُها يف   (. النَّارِ   َضالََلٌ، والضَّ

قال: )مل يبتدعوا بدعة قط( عرفنا ما يه البدعة يف دروس نا املاضية، )حىت تركوا من 

ل ويرتكون يف مقابِل من أأمور  الس نة مثلها(، أأي: ما حيدثون شيئًا يف أأمر ادلين ا 

الس نة، حىت تنقلب الأمور فتصري السَن بدعًا، والبدع سننًا، ويصري دين هللا تبارك 

ًل. وتعاىل ديناً  ًا مبدَّ   مغريَّ

: )َما ابْتََدَع قَْوٌم -وهو من علامء التابعني، من علامء أأهل الشام -قال حسان بن عطية

ىل يَْوِم الِْقيَاَمِة(
ِ
لهَْيِم ا ََِّتِم ِمثْلَهَا مُثَّ َل يعيد ا  ُ ِمَن سن لَّ نََزَع اَّللَّ

ِ
ْم ا   .(2)يِف ِديهِنِ

دريس اخلَْولين، وروي معناه عن النيب  وروي معىن ذكل عن ابن عباس وعن أأيب ا 

 مرفوعًا، واذلي يصحن من ذكل لكه هو أأثر حسان بن عطية رمحهم هللا مجيعًا.  ملسو هيلع هللا ىلص

ذا وقع فهيا ترك من الس ننة ما هو مثلها.  املهم أأن البدعة من شؤهما وسوِئا أأن املرء ا 

 

 يف نسخ: )احملدَثت(.  (1)

 (. 99أأخرجه ادلاريم يف "سننه" )  (2)
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مات من الأمور( يع م هللا من البدع وغريها؛ فال خري فهيا )فاحذر احملرن ين: ابتعد عام حرن

ن ظهر كل أأن فهيا خريًا.   كل ل يف ادلنيا ول يف ال خرة وا 

مة والابتعاد  قال: )فا ن ّك حمدثة بدعة( السبب اذلي أأوصيك بأأن ترتك الأمور احملرن

دك عهنا: أأن احملدَثت بدع، )وّك بدعة ضالَل( يعين: تضكل عن طريق احلق وتبع

؛ أأنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصعنه، وهذا مبعىن ما جاء يف "حصيح مسمل" من حديث جابر عن النيب 

منا.(1)"وّك حمدثة بدعة وّك بدعة ضالَل"  ، وهذا لفظ عام يشمل مجيع البدع كام قدن

موعظة وجلت  ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال: )وعظنا النيب (2)(وورد أأيضًا يف حديث العرابض بن سارية

: ملسو هيلع هللا ىلصلنا اي رسول َكأهنا موعظة مودنع فأأوصنا، فقال مهنا القلوب وذرفت مهنا العيون فق 

"أأوصيُك بتقوى هللا"؛ اليت ضعفت يف نفوس الكثري من الناس اليوم، أأين مه من 

؟ تقوى هللا أأن ُتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية، ما يه هذه ملسو هيلع هللا ىلصوصية النيب 

الوقاية اليت تقيك من عذاب هللا تبارك وتعاىل؟ يه العمل بطاعة هللا واجتناب ما 

 هناك هللا تبارك وتعاىل عنه، هذه يه اليت تقيك من عذاب هللا تبارك وتعاىل. 

ل من أأَب "، و  ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب من أأَب أأين يدخل؟ يدخل " ّك أأميت يدخلون اجلنة ا 

 النار. 

 

أأصل حديث جابر ريض هللا عنه عند مسمل بلفظ: "ورش الأمور حمدَثهتا، وّك بدعة ضالَل"، واللفظ الوارد  (1)

 (. 1578أأخرجه النسايئ )

 (. 2676(، والرتمذي )4607(، وأأبو داود )17142أأخرجه أأمحد ) (2)
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ل من أأَب"، قالوا: ومن يأأَب اي رسول هللا؟  أأمٌر  -قال: " ّك أأميت يدخلون اجلنة ا 

 .(1)قال:" من أأطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أأَب " -غريٌب 

فاجعلوها بني أأعينُك، "والسمع  ملسو هيلع هللا ىلص؛  قال: "أأوصيُك بتقوى هللا"؛ هذه وصية النيب

قبل موته ابلسمع والطاعة؛ لأن أأكُث الفساد اذلي س يزنل  ملسو هيلع هللا ىلصيب والطاعة" وصية الن

هبذه الأمة من هذا القبيل، الفنت اليت س متر عىل هذه الأمة ِمن هذه املسأأَل؛ من عدم 

السمع والطاعة واخلروج عىل احلاُك، وأأنمت ترون: أأول فتنة وقعت يف هذه الأمة قتل 

احلاُك وعدم السمع والطاعة،، مث عامثن ريض هللا عنه، واكنت بسبب اخلروج عىل 

ر النيب  ذا وضع الس يف يف الأمة ل يُرفَع ا ىل قيام الساعة؛ ذلكل حذن ت؛ ا  من  ملسو هيلع هللا ىلصجرن

 اخلوارج وأأفعال اخلوارج وأأوىص بقتلهم أأين ما ُوِجدوا؛ ِلِعَظِم فسادمه يف الأرض. 

ن تأأمن  -أأي للحاُك املسمل -فقال: "أأوصيُك بتقوى هللا، والسمع والطاعة" ر عليُك عبد "وا 

حبيش"، والعبد احلبيش ل يكون حاكامً رشعيًا؛ لأنه مملوك، واململوك ليست هل سلطة 

عىل نفسه فكيف تكون هل سلطة عىل غريه؟ لكن مع ذكل ا ن حُك وجب عليُك أأن 

 تسمعوا وتطيعوا؛ ملاذا جاءت هذه الوصية؟

نه من يعش منُك فسريى اختالفًا كثريًا"؛ لهذا السبب: "من يعش منُك  قال: "فا 

فسريى اختالفًا كثريًا"، وتضاراًب وفرقًا وجامعاٍت وطوائَف وأأفاكرًا خمتلفة، ولكام تباعد 

ة لكام كُث هذا الاختالف وكُثت ال راء والأفاكر وتشعنبت؛ لأن  الزمن عن زمن النبون

؛ هكذا أأخرب النيب  ذا ملسو هيلع هللا ىلصالأهواء تزيد واجلهل يزيد والتقوى تضعف والعمل يَِقلن ، وا 

 صلت هذه الأمور انترش الفساد وكُثت الفنت؛ "فسريى اختالفًا كثريًا".ح

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.7280أأخرجه البخاري ) (1)
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 كيف النجاة من هذه الفنت؟

، يعين الزموا ملسو هيلع هللا ىلصقال: "فعليُك بسنيت"، ليس لُك ا ل طريق واحد: الزموا س نة النيب 

رشيعته وهديه، و"س نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي"؛ أأبو بكر ومعر وعامثن 

  اخللفاء الراشدون. وعيل، هؤلء مه

 من أأين جاء هذا؟ 

نًَة" ، فاكنت هذه الثالثون يف خالفة (1)من حديث سفينة: "الِْخاَلفَُة بَْعِدي ثاََلثُوَن س َ

 أأيب بكر ومعر وعامثن وعيل. 

كوا هبا وعضوا علهيا ابلنواجذ"، انظر الألفاظ، لشدة تفلنت الناس عهنا  قال: "متسن

ذا أأردت أأن تويص أأحدًا  وانفالهتا مهنم يوصهيم بشدة ك والعضن علهيا ابلنواجذ، ا  المتسن

ك ابليشء تقول هل: أأمسك به بيديك وأأس نانك، هذا املعىن، نفس العبارة لكن  ابلمتسن

 بأألفاظ عربية أأصيةل: "عضوا علهيا ابلنواجذ" ويه الأس نان.

ايُك وحمدَثت الأمور؛ فا ن ّك حمدثة بدعة، وّك بدعة ضالَل، وّك ضال َل يف قال: "وا 

 النار"، أأوىص مباذا؟ 

ر مما يضادن ذكل وخيالفه؛  ك ابلس ننة ومهنج السلف الصاحل ريض هللا عهنم، وحذن ابلمتسن

ر من الباطل،  ويه البدعة والضالَل، هكذا يه ادلعوة ا ىل هللا: تدعو ا ىل احلق وَتذن

ذا تأأملت رشع هللا وجدته يدور عىل ثالث يف مقابل ثالث:   وا 

 نه وتعاىل ابلتوحيد ويهنىى عن الرشك. يأأمر هللا س بحا 

 

(، وغريمه بأألفاظ متقاربة، واللفظ الوارد 2226(، والرتمذي )4646و داود )(، وأأب21919أأخرجه أأمحد ) (1)

 (. 1405أأخرجه عبد هللا بن أأمحد يف "الس نة" )
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 يأأمر ابلس نة ويهنىى عن البدعة. 

 يأأمر ابلطاعة ويهنىى عن املعصية. 

ليه، مفن رأأيته يدعو ا ىل هذا؛  فقط، هذا هو رشع هللا، هذا دينه، وهذا ما ندعو ا 

فاعمل أأنه داعية حق، من دعا ا ىل جامعة أأو ا ىل حزب أأو ا ىل طائفة أأو ا ىل مسأأَل 

ا؛ يوايل ويعادي، ويرتك بقية رشع هللا ودينه؛ فاعرف أأنه داعية ضالَل. قال يدور علهي

املؤلف: )والضالَل وأأهلها يف النار( "وّك بدعة ضالَل وّك ضالَل يف النار"، وليست 

الضالَل فقط؛ بل الضالَل ومرتكب الضالَل يف النار، فهذا احلديث جاء للَتديد 

ض نفسه لعقاب هللا تبارك والتخويف من هذا الفعل، مفن ارتكب ا لبدعة؛ فقد عرن

 وتعاىل، فالبدع كبائر من كبائر اذلنوب.

نَّ ِصغاَر الِبَدعِ  6)] قال املؤلف رمحه هللا:  [ واْحَذْر ِصغاَر املُْحدَثِت ِمَن اُلموِر؛ فا 

لُها َصغريًا  تَعوُد حىت تَصرَي ِكبارًا، َوَكَذكِلَ ُّكُّ ِبْدعٍَة ُأْحِدثَْت يف َهِذِه   ِة؛ اكن َأوَّ الأمَّ

 ، ِبُه احلَقَّ َتِطعِ اخلُروَج ِمهْنا، فََعُظَمْت وصارْت    يُش ْ فاْغرَتَّ ِبذكِلَ َمْن َدَخَل فهيا، مُثَّ لَْم يَس ْ

، خَفَرَج ِمَن ال ْسالمِ  تقمِيَ اَط املُس ْ  ( ِدينًا يُداُن به، خَفالََف الرصنِ

 : بدعة صغرية وبدعة كبرية.يعين ل َتقرنن شيئًا من البدع، ل تقل

 انظروا ا ىل الصوفية، وانظروا ا ىل الرافضة كيف بدأأ شأأهنم؟ 

ٌد زائٌد عن احلد الرشعي اذلي اكن عليه  الصوفية بدؤوا بزايدة يف نس بة العبادة، تََزهُّ

لوا رشع هللا ودينه متامًا، ل ُتد عندمه ملسو هيلع هللا ىلص النيب رت هبم الأحوال ا ىل أأن بدن ، مث تطون

ا ل الامس؛ عبدوا غري هللا، وعبدوا هللا مبا مل يرشع، وجعلوا الطاعة  من احلقيقة

 معصية، واملعصية طاعة؛ هؤلء مه. 
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موه عىل  انظروا ا ىل الرافضة كيف بدأأ شأأهنم بتعظمي عيِلن وتقديره أأكُث مما ينبغي؛ قدن

موه عىل أأيب بكر ومعر، مث ماذا؟ طعنوا يف عامثن، طعنوا يف أأيب بكر  عامثن، مث قدن

ومعر، كفروا أأاب بكر ومعر، رموا عائشة ابلزان، طعنوا يف حفصة، ا ىل أأن وصل هبم 

ديٌن جديٌد، هذه نتاجئ البدع، فعندما يُقَرُّ أأحصاهبا علهيا  الأمر ا ىل ما ترون ال ن؛

 ويُسَكت عهنا؛ يؤدي الأمر ا ىل ما ترون. 

ر منه فانظر ا ىل  ذا أأردت أأن تعرف فضل من يقوم ويرصخ بصاحب البدعة وحيذن فا 

رمه من البدع  هؤلء القوم تعرف ُك لهذا الرجل من فضل عىل املسلمني، عندما حيذن

 هلم رشع هللا احلق حىت يبقى رشع هللا صافيًا نقيًا، ل هتمتن ابلرجال؛ والضالل ويبنين 

فالرجال ميوتون ويأأيت رجال جدد؛ وهكذا، املهم أأن يبقى رشع هللا صافيًا نقيًا واحضًا، 

ل ضاع الرشع كام ضاع عند الرافضة والصوفية.   هذا املراد وا 

 ّك بدعة ُأْحِدثت يف هذه قال :)فا ن صغار البدع تعود حىت تصري كبارًا، وكذكل

الأمة، اكن أأولها صغريًا يش به احلق(، مشتهبًا، رمبا ورمبا، حىت يكرب ويعظم ا ىل أأن 

يصل ا ىل ما مسعمت مثاًل عليه، )فاغرَتَّ بذكل من دخل فهيا( اغرت بذكل؛ بش هبها ابحلق، 

ل ومعه ِشء من  اغرت بذكل من دخل يف هذه البدع، مفا من داعية بدعة وضالَل ا 

احلق يلبنس عىل الناس به، ليس من أأحد يريد أأن يبيعك بضاعة، يقول كل: هذه 

هنا يف الظاهر قها وحيس ن هنا ويزون أأحصاب املطاُع  -بضاعيت ُمزجاة تعال وخذها؛ بل يلون

، مث بعد ذكل يعرضها كل بزينَتا وحالوهتا وخيفي ما فهيا من ضالل، لو -يعرفون هذا

اش ل يُظهرون كل سوءمه وما عندمه من ضالل، وغريمه أأتيت ال ن عند هؤلء الأحب

أأيضًا من امجلاعات، يظهرون كل أأحسن ما عندمه؛ ما يوافق الس نة حىت تقبِل نفسك 

وترىض عنه، مث َُتِسن الظن به شيئًا فشيئًا حىت يمتكنن من قلبك، مث بعد ذكل يريم 

داية لتأأخذ وأأنت كل السموم فتتقبنلها؛ لأنه قد أأعطاك مضادات السموم من الب
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مطمِئ، كام قال أأحدمه ملا أأخرجوا ما عنده من ضاللت ملن حوهل؛ فقال: "ل َّتف، 

 أأان تالميذي لكهم أأعطيَتم مضادات"، وهذا الكم حصيح، وهكذا يفعلون.

قال: )وكذكل ّك بدعة أأحدثت يف هذه الأمة، اكن أأولها صغريًا يش به احلق، فاغرت 

طع اخلروج مهنا( انَتىى؛ وقع يف الش باك، انَتىى أأمره، بذكل من دخل فهيا، مث مل يس ت

ما اذلي س يخرجه بعد ذكل؛ ذلكل قال من قال من السلف: )ا ن من سعادة احلدث 

نة( قهام هللا لعامل من أأهل الس ُّ ذا وقع بني يدي املبتدع  (1)والأجعمي أأن يوفنِ ملاذا؟ لأنه ا 

ل أأن يشاء هللا س بحانه وتعاىل هل أأن خيلصه.   انَتىى أأمره ا 

ذا ُسِكت  ُب هبا ا ىل هللا، فا  قال: )فَعُظمت وصارت دينًا يُدان هبا( صارت عبادة يُتقرَّ

عن مثل هذا ماذا حيصل؟ يتغريَّ دين هللا ورشعه ابلاكمل، مفن أأعظم الواجبات 

 زمننا هذا بيان أأحوال امجلاعات والرجال؛ حىت يتبنين احلق من الباطل وخصوصًا يف

ويتنضح الأمر، وانظروا هذا الالكم: يبنين كل املؤلف أأن أأهل البدع ل يأأتونك 

رك عامل من العلامء من خشٍص  بصورهتم الواحضة فكن حذرًا، فال تأأِت بعد أأن حيذن

ل اخلري؛ مثكل ل يكتشف ُعرف ابلبدعة والضالَل عنده تقول: وهللا ل  أأرى فيه ا 

ذكل، عندما تتعمل وتدرس وتفهم س تعرف حقائق الأمور، مفثكل ل يدري عن هذه 

 الأمور.

بعض ادلعاة يكون عنده ضاللت واحضة تأأيت وتلكنم الناس تقول هل: احذر من فالن، 

 فيه كذا وكذا، يقول كل: وهللا أأان ما مسعت هل هذا الالكم. 

 

 ( عن أأيوب السختياين.30رمق -1/66أأخرجه الاللاكيئ يف" رشح أأصول اعتقاد أأهل الس نة وامجلاعة" ) (1)
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لع به،  أأنت لست أأهالً  لأن َتُك عليه، ل مبس تواك العلمي، ول ابطالعك اذلي تطن

ذاك رجل متخصص مفا ينبغي أأن ترد الكمه مبثل هذه الفلسفة فكونوا حذرين ابرك 

هم.  ن أأهل البدع وكذهبم وغشن  هللا فيُك من تلون

ث  أأظن فامي -أأذكر لُك موقفًا جلياًل من الكم السلف، اكن أأحد احملدثني جالسًا وحيدن

ث حبديث: )وجوه يومئٍذ انرضة ا ىل رهبا  -أأذكر ال ن أأن امسه برش بن الرسين  حفدن

ثوا هبذا  انظرة( قال ينظرون ا ىل وجه هللا قال: أأيش هذا؟ أأيش هذا احلديث؟ ل َتدن

قال:  –وهو من أأمئة أأهل الس نة يف مكة، ش يخ البخاري  -احلديث، قال امحليدي 

لوا منه لكمة بعد ذكل، فأأىت واعتذر واتب(، قال: )فقام أأهل مكة عنه وجهروه، وما قب

ملاذا؟ لأهنم يعرفون أأن أأهل البدع  (1))وهللا ما قبلوا منه ول جالسوه بعد ذكل(

نون، هذا يظهر الس نة، وقعت منه هذه اللكمة، فظهر ما يف نفسه فأأمسكوه؛  يتلون

ن.   أأنت مهنم، تلون

ل البدع يتلونون( مبعىن الكمه؛ وقد نص ال مام أأمحد يف أأكُث من موضع، قال: )أأه

 ذلكل اكن ريض هللا عنه ورمحه حذرًا مهنم جدًا. 

قال: )مث مل يس تطع اخلروج مهنا، فعظمت وصارت دينًا يدان هبا خفالف الرصاط 

املس تقمي، خفرج من ال سالم( فال تس َتن ابلبدع الصغرية؛ لأن مأ ل البدعة الصغرية أأن 

ك ا ىل الكبرية، وكام قال بع ض العلامء: )البدعة بريد الكفر(، واكن الربيد قدميًا هو ُترن

 

ثَنا أأبو طالب أأمحد بُْن 2/174أأخرج ابن عدي هذا الأثر يف "الاكمل" ) (1) ثَنَا ابُْن َأيِب عصمة، َحدَّ (، قال: )َحدَّ

َد بَْن َحنَْبٍل يَُقوُل اَكنَ  ْعُت َأمْحَ ْيٍد مَسِ بِرْش بْن الرسي رجاًل من أأهل البرصة، مث صار مبكة، مسع من سفيان حنو  مُحَ

َا انظرة فَقَاَل َما َأْدِري َما َهَذا؟ أأيش َهَذا؟ فوثب به امحليدي وأأهل  ىَل َرهبنِ
ِ
ٌة ا أألف، ومسعنا ِمنُْه مث ذكر حديث اَنرِضَ

اس فيه بعد، فلام قدمت مكة املرة الثانية اَكَن  مكة وأأمسعوه الكمًا شديدًا، فاعتذر بعد فمل يقبل ِمنُْه، وزهد الن

لينا فال يكتب َعْنُه جفعل يتلطف فال نكتب عنه(.  جييء ا 
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الرجل اذلي يأأخذ الرسائل ويوصلها ا ىل حملنها، فهذه يه الصةل، البدعة هذه صةل بينك 

ذا به يرتقي  وبني الكفر، وحنن اليوم نسمع ونرى بعض ادلعاة يبدأأ ببدعة صغرية، مث ا 

دعه وضاللته، فيتلفظ من الألفاظ ا ىل ما هو أأكرب منه حىت خيرج من مةل ال سالم بب

 الكفرية ما تصم هل ال ذان. 

 

 :لأس ئةلا

 هذان سؤالان:  -حفظُك هللا  -السائل: ش يخنا 

 أأوًل: أأخ يس تفرس عن طرق دراسة التوحيد يف بالد الغرب، كهولندا وغريها.

والثاين: يسأأل ويطلب منُك نصيحة يريد أأن يعرف أأيُّ كتب يبدأأ هبا ليتأأصل يف 

 مل؟ الع

 الش يخ: هذا السؤال حيتاج حمارضة وحده، لكن ابختصار أأقول هل: 

لهيم وتأأخذ عهنم مبارشة،  الأصل يف العمل أأن تأأخذه عن العلامء، وأأن ترحل وُتلس ا 

ذا اكن الشخص يريد أأن يكون طالب عمل حيتاج أأن  هذا الأصل يف طلب العمل، وا 

ذا ذا مل  يصرب ويتحمنل يك ينال من هذا اخلري العظمي، فا  اس تطاع فامحلد هلل، وا 

قد توفنرت   -امحلد هلل  -يس تطع؛ فعندئٍذ يعمتد عىل الأرشطة املسموعة املوجودة، ال ن 

 -يف ّك ماكن، فيعمتد علهيا ويأأخذ مسموعات العلامء املوثوقني خاصة يف هذا اجلانب

  فهو جانب حساس وخطري، فينظر ا ىل مسموعات  العلامء -جانب التوحيد والعقيدة

املوثوقني اكلش يخ ابن عثميني، الش يخ الفوزان وأأمثاهلم، ويسمع  هلم ويتدرنج؛ فيبدأأ 

مثاًل بـ "ثالثة الأصول" مث "كتاب التوحيد"، مث "ملعة الاعتقاد"، مث رشح "العقيدة 
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اوية"، مث بعد أأن ينَتىي من دراسة هذه الكتب  الواسطية"، مث رشح "العقيدة الطحن

ذا اس تطا  ع أأن يتواصل مع بعض العلامء وبعض طلبة العمل يك يعرض عىل العلامء، ا 

عليه فهمه لهذه الكتب ؛فهذا هو الواجب ول بد من هذا؛ حىت نتأأكد من أأنه فهم عىل 

ل لأجل أأنه اكن يأأخذ من الصحف ويفهم، ول  ُحِفيُّ ما ُذمَّ ا  العلامء فهامً حصيحًا؛ فالصُّ

، فعندما يعرض علمه اذلي فهمه عىل العلامء أأو ندري هل فَهَِم فهامً حصيحًا أأم فهامً سقاميً 

ذا مل يس تطع فاهلل س بحانه وتعاىل  عىل طلبة العمل؛ يتبنين هل ما أأخطأأ فيه وما أأصاب، وا 

، وينتقل ا ىل املادة الثانية، واملواد كثرية طبعًا؛ مفن (1)يقول: }فاتقوا هللا ما اس تطعمت{

الهبية" وهو كتاب َمْتينٌّ للشواكين صغري ومناسب الفقه مثاًل: أأنصح أأن يبدأأ بـ "ادلرر 

للمبتدئ، وابلنس بة لأصول الفقه أأنصح بـ "الورقات" وقد رشهحا  غري واحد من أأهل 

العمل، وابلنس بة للنحو يبدأأ بـ "ال جرومية"، وكذكل ابلنس بة ملصطلح احلديث يبدأأ بـ 

 "البيقونية".

 السائل: جزاُك هللا خريًا 

 ُك هللا خرياً الش يخ: وأأنمت جزا

 

 السائل: سائل يقول: ش يخنا! ماذا تقول يف كتاب "سري أأعالم النبالء" ؟

الش يخ : كتاب "سري أأعالم النبالء " كتاب نفيس جدًا، وقد انتفع به العلامء وما زالوا 

يثنون عليه ثناًء عطرًا طيبًا؛ فقد بنين لنا أأحوال رجال ُكُُث، لكن ليس ّك ما يُروى 

حيتاج أأن يُنظَر، يعين عندما تريد أأن تعمتد عىل رواية من الرواايت  فيه حصيح، هذا

َتتاج أأن تراجع مصدرها الأساِس وتعرف مدى حصَتا، وهو يعمتد اعامتدًا كبريًا عىل 
 

 [. 16]التغابن: (1)
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كتاب "اترخي بغداد" للخطيب البغدادي، و "اترخي دمشق" لبن عساكر؛ يعمتد عىل 

لكتب تذكر الرواايت بأأسانيدها، فبا ماكن هذين الكتابني بشِك كبري رمحه هللا، وهذه ا

ذا متكنن من عمل احلديث أأن حيُك عىل هذه الرواايت ابلصحة والضعف،  الشخص ا 

لكن هذا عندما َتتاج ا ىل معرفة حصة الرواية، أأما ابلنس بة حلال الراوي؛ فتكتفي مبا 

 يفه.يذكره ال مام اذلهيب رمحه هللا من رواايت أأهل العمل يف توثيقه أأو يف تضع 

 

السائل: ش يخنا! نفع هللا بُك، كيف جنمع بني الكمُك عن الصوفية عىل أأن بعض بداية 

يف الزايدة يف  ملسو هيلع هللا ىلصالبدع اكنت بكُثة يف العبادة، وبني فعل بعض أأحصاب النيب 

العبادة، وكذكل النصوص الواردة عن السلف أأهنم اكن مهنم من يقوم الليةل بقراءة 

 ة؛ ا ىل غري ذكل؟القرأ ن ومهنم من يصيل أألف ركع

، أأما  ملسو هيلع هللا ىلصالش يخ: هؤلء الصحابة ما خرجوا يف طريقة عباداهتم عن طريقة النيب 

ابلنس بة للصوفية فاكنت طريقة عباداهتم خمالفة للطريقة اليت اكن علهيا الصحابة الكرام 

ريض هللا عهنم، وأأنت عندما تقرأأ ترامج هؤلء القوم يف الكتب اليت ترمجت هلم كـ" 

 ياء " لأيب نعمي وغريها تعرف الفرق بني الطريقني اللتني ُسِلكتا.حلية الأول 

 

ابلنس بة لس تخالف أأيب بكر الصديق ريض هللا عنه  -نفع هللا بك  -السائل: ش يخنا 

مل يس تخلف؛ فامبذا نرد عىل من يقول مثاًل أأن أأاب بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصلعمر، والنيب 

 ارتكب بدعة حني اس تخلف معر بن اخلطاب؟
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الش يخ: نرد عليه حبديث: "عليُك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي 

 ملسو هيلع هللا ىلصوفعل الصحابة اذلي ل خيالف فعل النيب  ملسو هيلع هللا ىلصعضوا علهيا ابلنواجذ"؛ ففعل النيب 

ه س نة، وقد وافق الصحابة مجيعًا أأاب بكر عىل ما فعِل، فعندان ا جامع عىل يدلن عىل أأن

 هذه املسأأَل، فال تعترب مثل هذه املسائل من البدع واحملدَثت.

 

السائل: حفظُك هللا ش يخنا، هل أأبو حنيفة رمحه هللا اكن يرتك النصوص مع اعتقاده 

م رأأيه؟  بصحَتا ويقدن

؛ بعض العلامء اكن ينفي عنه هذا ويقول: ما اكن الش يخ: هذا حمل خالف بني العلامء

 يفعل ذكل، والبعض اكن يثبت عليه هذا الفعل كام ذكران عن الأوزاعي رمحه هللا 

 السائل: يعين والراحج؟

 الش يخ: ما عندي ِشء. هللا أأعمل

 

السائل: ابلنس بة ملن أأراد أأن يتوب من أأهل البدع، رأأينا أأاب احلسن الأشعري، وابن 

ندما اكن فيه تصوف، وغريمه؛ رأأينا أأن العلامء قد قبلوا مهنم توبَتم ورجوعهم القمي ع 

للحق، فكيف جنمع بني هذا وبني الأثر اذلي ذكرمتوه يف أأهنم مل يقبلوا من ذكل الرجل 

 }وجوه يومئذ انرضة ا ىل رهبا انظرة{؟ اذلي رد النص يف قول هللا تعاىل:

مراوغ يف توبته ويف رجوعه؛ عندئٍذ ل  الش يخ: نعم، عندما يتبنين هلم أأن الشخص

يقبلون منه حىت يتَِّضَح حاهل متامًا، فاكن بعض السلف ميهل صاحب البدعة س نة 

ذا تبنين هلم أأنه صادق يف توبته من  اكمةل حىت يتضح بأأنه قد صدق يف توبته، أأما ا 
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ا البداية فيقبلون منه، وقد قبلوا من أأكُث من واحد، والنصوص عن السلف يف هذ

كثرية، لكن كام ذكرت كل: أأن بعض السلف اكنوا يوقنتون ملدة س نة اكمةل حىت يظهر 

 صالحه ويظهر رجوعه عن الباطل اذلي هو عليه؛ حسب القرائن اليت تظهر هلم.

 

السائل: ابرك هللا فيُك ش يخنا، هناك من يس تدل بوجود بدعة حس نة بقول معر 

 علهيم ش يخنا؟ ريض هللا عنه: )نعمت البدعة هذه( فكيف نرد

الش يخ: أأظن أأننا ذكران هذا ورددان عليه يف ادلرس الأول أأو الثاين، لكن عىل ّك 

حال: قول معر: )نعمت البدعة هذه( يُرَجع ا ىل فعل معر ريض هللا عنه؛ هل هو 

 بدعة، وهل تنطبق عليه البدعة ابلتعريف املعروف لها؟ 

اوحي جامعة، وهذا العمل يف أأساسه معر ريض هللا عنه قال هذا عندما أأعاد قيام الرت 

ل أأنه خيش ملسو هيلع هللا ىلصقد فعِل النيب  ، فقد قام بأأحصابه ثالثة أأايم، وما منعه من الاس مترار ا 

؛ فا ن الترشيع ملسو هيلع هللا ىلصأأن تُفَرض علهيم، وهذه اخلش ية اكنت قد انقطعت بعد موت النيب 

انقطع الترشيع، فلام زالت هذه العةل  ملسو هيلع هللا ىلص، ثماكن ماضيًا مس مترًا ا ىل أأن مات النيب 

ذًا الفعل هل ملسو هيلع هللا ىلصاليت ُمِنع الفعل من أأجلها، رجع الأمر كام اكن عليه يف عهد النيب  ، ا 

ذًا ل يقال فيه بأأنه بدعة.  أأصل يف الرشع أأم ليس هل أأصل؟ نعم هل أأصل، ا 

طيب ما معىن لكمة معر؟ لكمة معر معناها: يه معل ُمحَدٌث ابلنس بة يل ما كنت 

أأفعِل من قبل، فرنجع ا ىل املعىن اللغوي يف ذكل؛ لأن عندان قاعدة أأن الاصطالحات 

ذا منع مانع من محلها عىل املعىن الرشعي يُرَجع فهيا ا ىل املعىن العريف أأو اللغوي، وهنا  ا 
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منع مانع؛ وهو أأن هذا العمل هل أأصل يف الرشع واكن َثبتًا، فلام ُوِجد هذا املانع رجعنا 

 اللغوي يف معىن لكمة معر ريض هللا عنه.ا ىل الأصل 

 عداك عن أأنه هو أأحد اخللفاء الراشدين املهدينني، فال ميكن أأن يكون فعِل بدعة.

 

ين من بعدي أأيب بكر ومعر؟ َ  السائل: حديث: خذوا ابذلَّ

ن يقتدوا بأأيب بكر ومعر  (1)الش يخ: "اقتدوا ابذلين من بعدي أأبو بكر ومعر" و" ا 

 يح.نعم حص  (2)يرشدوا"

 

السائل: خشص اكن يدعو خشصًا للطاعة وكذا؛ فقال أ خر ِشء: أأان مس يحي، فسأألين 

 هذا هل هو اكفر هبذا اللفظ؟  

ذا اكن قالها وهو يريد بذكل أأن خيرج من ال سالم وأأنه يكون نرصانيًا ل  الش يخ: وهللا ا 

ملغلق، شك يكون اكفرًا، أأما رمبا يقولها بعض الناس يدفعه ا ىل قولها شدة الغضب ا

 وهنا شدة الغضب تكون مانعًا من تكفريه، نعم.

ن اكن مثاًل يريد ...  السائل: يعين تكون هذه بذاهتا كفرية، وا 

 الش يخ: طبعًا؛ هو يشهد عىل نفسه ابلتحول من ال سالم ا ىل املس يحية 

ن اكن فقط يريد أأن يزناح عنه هذا ادلاعي؟  السائل: وا 

 

 ( عن حذيفة ريض هللا عنه.3662(، والرتمذي )23245أأخرجه أأمحد ) (1)

 ( وأأصِل عند البخاري.681أأخرجه مسمل )  (2)
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 تفصيل اذلي ذكرانه الش يخ: هو هذا اذلي ذكران، وهذا ال 

 السائل: يعين هذا أأصبح مانعًا؟

 الش يخ: نعم، أأصبح مانعًا من املوانع، هنا ُوِجد مانع من تكفريه، ل شك.

 

ىَل ُعُنِقَك َوَل تَبُْسْطهَا ُّكَّ الْبَْسطِ{
ِ
َعْل يََدَك َمْغلُوََلً ا  (1)السائل: ش يخنا: ال ية: }َوَل َُتْ

 أأيب بكر الصديق أأنه تربنع بِك ماهل؟كيف نوفق بيهنا وبني فعل 

الش يخ: جاء عن معر ريض هللا عنه أأيضًا بأأنه تربع بنصف ماهل، وأأبو بكر تربنع مباهل 

لكه، جَفَمَع العلامء بني هذا وهذا، وبني ما ذكرت وبني فعل أأيب بكر الصديق، وقالوا: 

ه عىل هللا تبارك وتعاىل عظاميً وكبريًا ول يؤدي ا   خراجه ماهل اكماًل ا ىل من اكن تولكن

ط أأو ا ىل عدم الصرب؛ فيجوز هل أأن خيرج ّك ماهل كام فعل أأبو بكر، أأما من  التسخُّ

نة حيتاج ا ىل أأن ينفق علهيم فيقال: هذا هو اذلي ل ينبغي  ي اكن خيىش هذا أأو عنده ذرن

 هل أأن يتصدق مباهل لكه؛ هذه طريقة مجع العلامء يف ذكل. 

 

مسعت أأحدمه يقول: ا ن ويل الأمر ليس ملكنف  - حفظك هللا -السائل: ش يخنا 

 بتطبيق رشع هللا؛ مفا رأأيُك هبذه العبارة؟

الش يخ: هذا كذب، وهذا الكم خطري جدًا عىل صاحبه، هللا س بحانه وتعاىل أأمر 

} ُ ، وقال: (2)بتطبيق رشيعته، وقال يف كتابه الكرمي: }َوَأِن اْحُُكْ بَيْهَنُْم ِبَما َأنَْزَل اَّللَّ

 

 [. 29]ال رساء: (1)

 [. 49]املائدة: (2)
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ُ فَأُولَئَِك مُهُ الْاَكِفُروَن { ُُكْ ِبَما َأنَْزَل اَّللَّ ل هلل{(1)}َوَمْن لَْم حَيْ ِن احلُُْكُ ا  ، (2)، وقال: } ا 

وهذه أأدَل كثرية وكثرية جدًا، وال جامع منعقد عىل وجوب احلُك برشيعة هللا عىل أأي 

 حاُك حيُك يف الناس.

 ترب حبد ذاهتا لفظًا كفراًي؟السائل: هذه العبارة عىل ال طالق تع 

 الش يخ: نعم.

 

ْعَت الَكَمُه ِمْن َأْهِل َزماِنَك خاَصًة  قال املؤلف رمحه هللا :) فانُْظْر َرمِحََك هللُا ُّكَّ َمْن مَسِ

فاَل تَْعَجلَن، ول تَْدُخلَنَّ يف ِشء منُه حىت تَْسأََل وتَْنُظَر؛ هل تلََكََّم فيه َأَحٌد ِمْن  

ْن َأَصبَْت فيه َأثَرًا َعهْنُْم    -وريض هللا عهنم    ملسو هيلع هللا ىلص -  َأحْصاِب النيب
ِ
أأو َأَحٌد ِمَن الُعلاَمِء؟ فَا

رَتْ عليِه َشيئًا؛ فَتَْسُقطَ يف النَّارِ  ْك ِبِه، ول ُُتاِوْزُه ليَشٍء، ول َُّتْ  (. فَتََمسن

قال: )فانظر رمحك هللا ّكَّ من مسعت الكمه من أأهل زمانك خاصة فال تعجلن( 

ذا بلغك الكم يف أأمور ادلين من أأهل زمنك فال تعجل، أأي: فال تس تعجل  يعين ا 

وتقبِل مبارشة؛ بل تأأنَّ واصرب؛ فا ن التأأين والصرب مطلوب يف مثل هذه املواطن ويف 

تَؤَدة مطلوبة من العبد، يعين أأل يس تعجل، ّك املواطن ما عدا العبادات، التأأين وال 

أأشن  -من َتىلن خبلق الأانة، فقال عليه الصالة والسالم للأشن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد مدح النيب 

: ة، الأان(3)احلمل والأانة" -قال  -: "ا ن فيك خلصلتني حيهبام هللا ورسوهل -عبد القيس

 

 [. 44]املائدة: (1)

 [. 6]الأنعام: (2)

 ( عن أأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه.18( عن ابن عباس ريض هللا عنه، و)17أأخرجه مسمل )  (3)
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يف أأمر من أأمور ادلين يعين عدم العجةل، كذكل هذا اخلُلُُق مطلوب هنا؛ أأل تس تعجل 

 بلغك عن أأهل زمانك. 

 قال: )فال تعجلن(، أأي: تأأنن ول تس تعجل ا ىل أأن تتبنين عندك الأمور. 

 مث ماذا قال بعد التأأين وعدم العجةل؟ 

قال :)ول تدخلنن يف ِشء منه( ا ىل مىت؟ قال: )حىت تسأأل( تسأأل من؟ تسأأل أأهل 

السلف، ول تسأأل العقالنيني؛ لأن هؤلء العمل ابل َثر؛ فَهُُم اذلين يعلمون مهنج 

 يفهمون الرشيعة بأ راِئم وأأهواِئم؛ بل ترجع ابلسؤال ا ىل أأهل العمل، أأهل الس نة.

ل: )هل تلكنم فيه أأحد من أأحصاب النيب  وريض هللا عهنم(؟  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )وتنظر( تتأأمن

 ملسو هيلع هللا ىلصنيب هذه قاعدة يعطهيا كل املؤلف: عندما يأأتيك أأمر يف ادلين ارجع ا ىل أأحصاب ال 

وانظر هل تلكموا يف هذه املسأأَل؟ )أأو أأحد من العلامء( اذلين عىل طريقة الصحابة 

ريض هللا عهنم، ُعرِفوا بذكل واش َُتِروا بني الناس ابتنباع سبيل املؤمنني؛ ابتنباع مهنج 

، وُعرِفوا ابلتقوى والورع وادلفاع عن الس نة وحماربة أأهل البدع؛ ملسو هيلع هللا ىلصأأحصاب النيب 

لهيم يف املسائل ادلينية الرشعية، فا ذا اكنت املسأأَل قدمية هؤلء مه العلام ء اذلين يُرَجع ا 

وعندك القدرة عىل الاطالع عىل مذاهب الصحابة؛ فرتجع ا ىل ما اكن عليه أأحصاب 

وتنظر هل تلكموا يف هذه املسأأَل أأم مل يتلكموا؟ ا ن تلكموا؛ فقل مبا قالوا،  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ن مل يتلكموا؛ فيَسُعَك ما وس  عهم، فا ن اكنت املسأأَل حادثة وليست بقدمية؛ فانظر وا 

منا وانظر ما يقولون واتبعهم عىل ذكل؛  ا ىل علامء الس نة يف زمنك اذلين اش َُتروا مبا قدن

 هذا هو مهنج السلف. 
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ذا وجدت أأثرًا عن أأحصاب النيب  أأو  ملسو هيلع هللا ىلصقال :)فا ن أأصبت فيه أأثرًا عنه فمتسك به( ا 

حسان ك به ول ُتاوزه ليشء، ول َّترت عليه شيئًا(  عن العلامء اذلين اتبعومه اب  )فمتسن

ذا خالفت هدهيم وطريقهم فس يؤدي بك ذكل  ملاذا؟ قال: )فتسقط يف النار( لأنك ا 

ا ىل السقوط يف النار؛ لأنك سرتتكب أأنواعًا من اخملالفات الرشعية ومهنا الوقوع يف 

ت يف البدعة ول البدع والضاللت، فا ذا خالفت هدي السلف ريض هللا عهنم؛ وقع

 بد، فعندئذ هتكل وتكون من أأهل النار. 

 

ا َأَحُدُهام:  7]) مث قال املؤلف رمحه هللا: ريِق عىل َوَْجَنِي؛ أأمَّ [ واْعمَلْ َأنَّ اخلُُروَج عَن الطَّ

 َّ ن
ِ
َِّتِه؛ فَا ؛ فاَل يُْقتَدى ِبزِل لَّ اخلرَْيَ ريِق، وهو ل يُريُد ا  ،  فََرُجٌل قَْد َزلَّ َعِن الطَّ ُه َهاكِلٌ

ْيطاٌن َمرِيٌد يف   ، ش َ َوَرُجٌل عَانََد احلَقَّ وَخالََف َمْن اكَن قَْبَِلُ ِمَن املُتَّقنَي؛ فَهَُو َضالن ُمِضلٌّ

َتُه؛ لئال يََقَع   َ للنَّاِس ِقصَّ َر النَّاَس ِمنُْه، َويَُبنِين ِذن ِة، َحقيٌق عىل َمْن َعَرفَُه َأْن حُيَ هذِه اُلمَّ

 (  َأَحٌد فهََيْكَلَ يف ِبْدَعِتِه  

م املؤلف ِذكَره أأحد  يعين اذلي خيرج عن طريق احلق والهداية ومهنج السلف اذلي قدن

 رجلني: 

الأول: قال :)أأما أأحدهام: فرجل قد زل عن الطريق(، يعين احنرف عن الرصاط 

، ل يري ل اخلري( لحظ ما نينته؟ يريد اخلري ول يريد الرشن د املس تقمي، )وهو ل يريد ا 

 اخملالفة. 

ل أأنه هاكل.  نه هاكل( مع أأنه جمَتد وأأراد احلقن ابجَتاده؛ ا   قال: )فال يُقتدى بزلته؛ فا 

 ملاذا قال فيه هاكل مع الاجَتاد؟ 
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لأنه اجَتد فامي ل جمال لالجَتاد فيه، فاملسائل العلمية مهنا ما جيوز الاجَتاد فهيا، ومهنا 

ما ل جيوز الاجَتاد فهيا والواجب فهيا التباع فقط، ل جيوز كل أأن َّترج عن هدي 

السلف وتعتذر لنفسك ابلجَتاد، ل؛ ليس كل أأن ُتَتد، املسائل اليت نُصن علهيا يف 

ة ومهنُج الصحابة ريض هللا عهنم فهيا واحض، هذه ل جيوز لأحد أأن الكتاب والس ن

ن اجَتد وخالَف فهو غري معذور يف ذكل؛ لأنه مقرصن  جيَتد ول أأن خياِلف فهيا، وا 

ذا مل يتنبع فقد  مبخالفته لالتنباع اذلي أأمره هللا تبارك وتعاىل به؛ فهو مأأموٌر ابلتنباع، فا 

ن اجَتد  -خالف  منا: فا ن طريق فهو خمطئ  -وا  يف اجَتاده اذلي اجَتده؛ فكام قدن

احلقن واحد، ول جيوز لأحد أأن ينحرف عنه، ومن رشوط قَبول العمل أأن يكون 

، فا ذا احنرف الشخص عن ملسو هيلع هللا ىلصخالصًا هلل تبارك وتعاىل وأأن يكون عىل هدي النيب 

وت أأزواج الطريق؛ ل يُقبَل منه معِل، وهذا يبيننه حديث الثالثة اذلين جاؤوا ا ىل بي

، يريدون الاجَتاد يف العبادة ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ، ماذا اكن يريد هؤلء؟ اكنوا يريدون احلقن

، يقول الراوي: ) َكأهنم ملسو هيلع هللا ىلصوالطاعة، فاجَتدوا يف ذكل وجاؤوا وسأألوا عن عبادة النيب 

ن النيب  م من ذنبه، قال  ملسو هيلع هللا ىلصتقالنوها( أأي: رأأوها قليةل؛ فقالوا: ا  قد غُِفر هل ما تقدن

أأان فأأقوم ول أأانم، وقال الثاين: أأما أأان فأأصوم ول أأفطر، وقال الثالث: أأما أأحدمه : أأما 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلام مسع النيب  -يريد أأن يتفرنغ لعبادة هللا تبارك وتعاىل -أأان فال أأتزوج النساء 

ين أأصيل  هبذا؛ قال: "ما ابل أأقوام يقولون كذا وكذا؛ أأما ا ين أأتقامه هلل وأأخشامه هل، وا 

نيت فليس - أأقوم وأأانم -وأأانم  ، وأأصوم وأأفطر، وأأتزوج النساء، مفن رغب عن سن

ذًا من رشط العمل أأن يكون عىل هدي النيب  ،(1)مين"  . ملسو هيلع هللا ىلصا 

 

يَن قُلْمُتْ َكَذا  1401(، ومسمل )5063أأخرجه البخاري ) (1) ِ ( عن أأنس ريض هللا عنه، ولفظ البخاري: "َأنمُْتُ اذلَّ

، لَِكيننِ َأُصوُم َوُأفِْطُر، َوُأَصيلنِ َوَأْرقُُد، ِ َوَأتْقَاُُكْ هَلُ يننِ َلَْخَشاُُكْ َّلِلَّ
ِ
ِ ا نَِساءَ  َوَكَذا، َأَما َواَّللَّ ُج الن ، فََمْن َرِغَب َعْن َوَأتََزوَّ
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ولعل الكثري منُك يعرف أأثر ابن مسعود ريض هللا عنه عندما اجمتع أأقوام يف املسجد، 

مئة( يريدون أأن يتعبندوا هلل فيقول أأحدمه: )س بحوا مائة( فيس بحون مائة، )هلنلوا 

فهيلنلون مائة، فرأأى أأبو موىس الأشعري هذا، فذهب ا ىل ابن مسعود وأأخربه فقال: 

ل خريًا، فقال: ماذا رأأيت؟ فأأخربه، فقال هل: )هالن أأخربهتم أأن  رأأيت شيئًا وما رأأيت ا 

وا سيئاهتم؛ فا ين ضامن عىل هللا س بحانه وتعاىل أأل يضينع هلم شيئًا من حس ناهتم(،  يعدن

نِئَاتُُكْ فَا ين َضاِمن َأن َل يضيع مث جاءمه ولكن  وا َسي مهم، قال هلم عبد هللا بن مسعود: )عُدُّ

د َما أأرْسع هلكتُك! َهُؤَلِء حصابة نبينُك  ء، َوحيُك اَي أأمة ُمَحمَّ من حس ناتُك َِشْ

متوافرون( انظر مباذا اس تدل علهيم؟ اس تدل علهيم ابلصحابة؛ يعين: ملاذا أأتيمت بعمل 

عنه أأهو مرشوع أأم غري مرشوع؟، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن تسأألوا أأحصاب النيب جديد من غري أأ 

)هؤلء حصابة نبيُك متوافرون، وهذه ثيابه مل تبَل وأ نيته مل تُكرَس( يعين ما زال موته 

نُك لعىل مةل يه أأهدى من مةل محمد  أأو مفتتحو  ملسو هيلع هللا ىلصحديثًا، قال: )واذلي نفيس بيده ا 

؛ فهذا مس تحيل، ليس ملسو هيلع هللا ىلصمن مةل محمد طبعًا أأن يكونوا عىل مةل أأهدى  ابب ضالَل(

ذًا ماذا بقي؟ بقي أأهنم ملسو هيلع هللا ىلص؛ خفري الهدي هدي محمد ملسو هيلع هللا ىلص هناك أأهدى من مةل محمد ، ا 

 مفتتحو ابب ضالَل. 

انظر! بدعة صغرية؛ اكنوا جيمتعون يف املسجد ويقول واحد مهنم: )س بنحوا مائة( 

ذا وصفها ابن فيس بحون مائة، )هلنلوا مائة( فهيلنلون مائة؛ بدعة صغرية لكن ما 

مسعود؟ قال: مفتتحو ابب ضالَل، ابب بدعة، س تفتتحونه وس تدخل البدعة من 

م من أأن البدع تبدأأ صغرية  خالهل، وانظر هنا! يصح أأن نس تدل هبذا الأثر عىل ما تقدن

 

"، ولفظ مسمل: "َما اَبُل َأْقَواٍم قَالُوا َكَذا َوَكَذا؟ لَِكيننِ ُأَصيلنِ َوَأاَنُم، َوَأُصوُم َوأُ  َّيِت فَلَيَْس ِميننِ نَِساَء، ُسن ُج الن فِْطُر، َوَأتََزوَّ

." َّيِت فَلَيَْس ِميننِ  فََمْن َرِغَب َعْن ُسن
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مث تكرُب؛ هذه البدعة بدأأت صغرية، قالوا: )وهللا اي أأاب عبد الرمحن ما أأردان ا ل خريًا(، 

لرمحن اي ابن مسعود ما أأردان ا ل خريًا يف فعلنا هذا، ماذا قال؟ قال: )وُك اي أأاب عبد ا

رادتُك للخري لن تنفعُك، ملاذا؟ لأن معلُك ليس عىل  ذًا ا  من مريد للخري لن يصيبه(، ا 

ثنا أأن قومًا يقرؤون القرأ ن ل جياوز تراِقهَيم، ملسو هيلع هللا ىلصهدي النيب  ، قال: )ا ن رسول هللا حدن

أأكُثُك مهنم( مث توىلن عهنم، ملا رأأى ابن مسعود ريض هللا عنه وأأمي هللا ل أأدري لعل 

س فهيم أأن يكونوا من اخلوارج بعد ذكل؛  أأن هؤلء عندمه قابلية للبدع وال حداث تفرن

س هبم، فقال معرو بن سلمة اذلي يروي اخلرب: )رأأينا عامة أأولئك احِللَِق  واكنوا كام تفرن

، أأكُثمه قد رأ مه أأين؟ مع اخلوارج، انظروا كيف (1)يطاعنوننا يوم الهنروان مع اخلوارج(

اكنت بدعَتم صغرية، لكن ملا فتحوا اجملال لأنفسهم بأأن جيَتدوا يف عبادة هللا كام 

يف هذه الأمور؛ ضلنوا ووصلت  ملسو هيلع هللا ىلصيشاؤون ومل يرجعوا ا ىل سلفهم من أأحصاب النيب 

 هبم البدع ا ىل اخلروج وقتل املسلمني.

رادة اخلري ل تكفي؛ بل ل بد معها من التنباع اذلي أأمر هللا س بحانه وتعاىل به.  ذن ا   ا 

ل  ذا زلن عن الطريق وهو ل يريد ا  وما اذلي يدلن عىل ما قاهل املؤلف من أأن الشخص ا 

رادته للخري؟   اخلري أأنه هاكل مع ا 

قلنا: لأنه مقرصن يف التنباع اذلي يدل عىل أأن هذا املهنج هو مهنج السلف ريض هللا 

فمين ابتدع  فال يأأت أأحد بعد ذكل يقول لنا -كام س يأأيت ا ن شاء هللا من أ َثر -عهنم

ذا اكن  بدعة يف دين هللا: اجَتََد فأأخطأأ؛ تعرفون أأن هذا الالكم ال ن فاسد ابطل، ا 

ً ابلتنباع اذلي أأمر هللا تبارك وتعاىل به، عنده نصوص واحضة وِصحية  اجَتاده خمالن

 

 (. 2188(، والرتمذي )3831(، وأأصِل عند أأمحد ) 210أأخرجه ادلاريم يف "سننه" )  (1)
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خالَفها وتركها ووقع يف بدعة بسبب خمالفته، سواء اكن جمَتدًا أأو غري جمَتد فهو مبتدع 

 كام قال املؤلف رمحه هللا.هاكل 

 حني يأأتينا خشص ويقول: هللا س بحانه وتعاىل ل ُيرى يوم القيامة.

 نقول هل: ملاذا؟ 

 ، يقول لنا : أأان جمَتد؛ هل نقبل منه مثل هذا؟ (1)}َل تُْدِرُكُه اْلَبَْصاُر{ قال:

يُّ خفاء، ل نقبل منه؛ لأن ال ايت والأحاديث واحضة وِصحية يف دللَتا ليس فهيا أأ 

والأدَل قوية يف املسأأَل، مفا عنده جمال ال ن، والكم السلف كثري منترش، ما يأأتيين 

 ويقول يل: وهللا أأان اجَتدت وأأخطأأت؛ فليس هل جمال أأن جيَتد يف هذه القضية. 

}  (2)يأأيت خشص ويقول: هللا يف ّك ماكن؛ ملاذا؟ يقول: }َوُهَو َمَعُُكْ َأيَْن َما ُكْنمُتْ

هذا غري مقبول؛ لأن أأدَل علو هللا عىل خلقه قد ُتاوزت أ لف الأدَل من  نقول هل

 كتاٍب وس ننة وأ َثر عن السلف ريض هللا عهنم، مث يأأيت بعد ذكل ويقول: أأان جمَتد؟ 

 ل يُقبَل مثل هذا الاجَتاد ِمن خشٍص كهذا. 

م انظروا مثاًل من الصور اليت س نذكرها لُك ثالث صور عن السلف ريض هللا عهن

 تبنين لنا مهنجهم يف مثل ذكل: 

، وقد ُوِصف ابلعبادة  الصورة الأوىل: ترصنف السلف مع احلسن بن صاحل بن يَحن

 والورع والفقه. 

 

 [. 103]الأنعام: (1)

 [. 4]احلديد: (2)
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الترصف الثاين: مع ال مام البخاري رمحه هللا، وهو شهري معروف، معروفة عبادته 

مامته.   وتقواه وزهده وا 

ة من ِقبَل ال مام أأمحد ومن وافقه عىل ما الترصنف الثالث: مع ّك من أأجاب يف احملن

 فعِل ريض هللا عنه. 

ثالث صور تبنين لنا مهنج السلف يف مثل ذكل؛ أأما احلََسن بُن صاحل بن يَحنٍ فقد 

جاء عن أأكُث من واحد من السلف ريض هللا عهنم ذمن هذا الرجل، ومهنم سفيان 

ان: )اكن سفيان الث وري ِسء الرأأي يف احلسن بن الثوري رمحه هللا، قال حيىي القطن

 .(1)يح(

د بن يزيد قال: )جاءين سفيان فقال: الَْحَسن بْن صاحل  وعن عبيد بن يعيش عن َخالن

 . (2)مع ما مسع من العمل وفَُقه يرتك امجلعة؟ مث قام فذهب(

دريس: )ما أأان وابن يح، ل يرى مجعة ول َجادًا(  . (3)قال ابن ا 

مجلعة؟ يعين ل يرى امجلعة مع ال مام، ول يرى اجلهاد مع تعرفون ماذا يعين أأنه يرتك ا

نه ملا اعتذر لسفيان الثوري، كام يذكر زافر بن  ال مام، وجيزي اخلروج عىل احلاُك، حىت ا 

ن لقيت أأاب عبدهللا سفيان  سلامين؛ فيقول: )أأردت احلج فقال يل احلسن بن صاحل: ا 

مام الثوري مبكنة فأأقرئه مين السالم وقل : أأان عىل  الأمر الأول(، سفيان الثوري هو ا 

أأهل الكوفة يف زمنه، الأمئة الأربعة يف عهد أأتباع التابعني مه: سفيان الثوري يف 

الكوفة، والأوزاعي يف الشام، والليث بن سعد يف مرص، وسفيان بن عيينة يف مكة، 

 

 (. 7/56"سري أأعالم النبالء" )  (1)

 (. 363/ 7"سري أأعالم النبالء") (2)

 (. 7/53"سري أأعالم النبالء" )  (3)
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مام؛ ذلكل يُرِسل  واكن عبد ليه احلسن هللا بن املبارك يف خراسان، فسفيان الثوري ا  ا 

بن يحن هذه الرساَل فيقول: )فأأقرئه مين السالم، وقل: أأان عىل الأمر الأول( يعين: 

 عىل ما اكن عليه السلف ريض هللا عهنم.

ن أأخاك الَْحَسن بْن صاحل يقرأأ  قال الراوي: )فلقيت سفيان يف الطواف، فقلت: ا 

 عليك السالم، ويقول: أأان عىل الأمر الأول( 

 (1)السلف كيف يترصنفون مع القوم! قال سفيان: )مفا ابل امجلعة؟(انظروا ا ىل 

قال اذلهيب عن احلسن بن صاحل: اكن يرتك امجلعة ول يراها خلف أأمئة اجلَْوِر 

  (2)بزمعه؟(

ذًا ول يصلهيا؟ هذا  ذا اكن عىل الأمر الأول ملاذا يرتك امجلعة ا  مفراد سفيان الثوري: ا 

الأول؛ بل هو يرى الس يف، ويرى عدم صالة امجلعة مع دليل عىل أأنه ليس عىل الأمر 

 ال مام القامئ يف ذاك الوقت. 

 يعين يرى اخلروج. (1)وقال يوسف بن أأس باط: )اكن احلسن بن يح يرى الس يف(

 والكم السلف كثري يف هذا الأمر. 

نذكر لُك صورة أأخرية: قال عبد هللا بن أأمحد بن حنبل: )مسعت أأاب َمعَمر يقول: كنا 

اح  -ند وكيع ع  ث عن احلسن بن صاحل أأمَسْكنا أأيدينا(  -وكيع بن اجلرن ذا َحدن فاكن ا 

هثم وكيع عن احلسن بن صاحل فميسكون أأيدهيم؛ ل يريدون أأن  انظر طلبة احلديث! حيدن

ثوا عنه، قال: )فمَلْ نكتب، فقال: ما لُك ل تكتبون حديَث حسٍن؟ فقال هل أأيخ  حيدَّ

 

 (. 7/363"سري أأعالم النبالء" )  (1)

 (. 7/363"سري أأعالم النبالء" )  (2)



86 

 

، مل يقل هلم وكيع هنا: وهللا (2)فسكت وكيع( -ن يرى الس يف يعين أأنه اك -بيده هكذا 

 اجَتد فأأخطأأ؛ لكنه أأمسك انَتىى؛ مل يعد عنده ما يقوهل هلم يف مثل هذا املوطن. 

نه اكن يُصَعق يف صالته،  هذا احلسن بن صاحل مع زهده وتقواه اذلي ُوِصف به حىت ا 

روا منه مل  ا وقع فيه من ضالل.ومع ذكل ترَكه السلف ريض هللا عهنم، وحذن

الصورة الثانية: قلنا مع ال مام البخاري رمحه هللا، طبعًا ليست قضينتنا ال ن: هل قال 

ال مام البخاري ما ُأِخَذ عليه أأم مل يقل؛ املهم عندان يف املوضوع: موقف محمد بن حيىي 

اذلهيل وأأهل احلديث يف نيسابور، عندما وقعت فتنة خلق القرأ ن خرجت طائفة 

لوق(، وهذه اللفظة لفظة مجمةل َتمتل حقًا وابطاًل، لكن ملا تقول: )لفظي ابلقرأ ن خم 

اكنت يف زمن الفتنة يف هذه القضية؛ ل حُيتََمل منك أأن تأأيت بأألفاظ مجمةل َتمتل حقًا 

ما أأن تقول: ميني أأو يسار؛ ل احامتليات؛ لأنك هكذا تشكنك الناس يف  وابطاًل؛ فا 

من أأحد أأن يقول: لفظي ابلقرأ ن خملوق، ديهنم وتلبس احلق ابلباطل؛ ذلكل ما يقبلون 

ع ال مام أأمحد َمن قال: )لفظي ابلقرأ ن خملوق(؛ لأنه ل يُقبَل يف ذاك الوقت.   وبدن

وكذكل الواقفة اذلين اكنوا يقولون: القرأ ن الكم هللا ويقفون، يسكتون؛ ما قُِبل مهنم 

نا ظهرت البدعة اب لقول خبلق القرأ ن؛ هذا مع أأن السلف أأساسًا اكنوا عىل هذا؛ لكن مل

وجب ردنها بلفظ ِصحي حىت ل يندثر احلق يف ظلامت الباطل، فال بد من الترصحي؛ 

ذلكل ما اكن يسع أأحدًا أأن يقول: )الكم هللا( ويسكت؛ بل ل بد أأن يقول: )القرأ ن 

 الكم هللا غري خملوق(؛ حىت يرد عىل اجلهمية عندما أأظهروا بدعَتم أأن القرأ ن خملوق. 

 

 (. 7/53"سري أأعالم النبالء" )  (1)

 (. 7/54"سري أأعالم النبالء" )  (2)
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َم أأنه يقول: لفظي ابلقرأ ن خملوق، فقامت عليه ادلنيا فهنا ال   ِ مام البخاري رمحه هللا اهتُّ

يف وقته، ومن أأعظم من اش َتر ابلقيام عليه محمد بن حيىي اذلهيل وأأهل نيسابور حىت 

ُطِرَد من نيسابور وضاقت عليه الأرض مبا رُحَبت حىت دعا هللا س بحانه وتعاىل وقُِبَض 

 بعدها؛ ملاذا؟ 

ب هذه اللكمة اليت هو ينفهيا عن نفسه ويقول: يه كذب عيل؛ مل أأقلها أأصاًل، بسب

القضية ال ن: ال مام البخاري  -لكن ليست قضينتنا ال ن -وأأقوال أأخرى يقولون بأأنه قالها 

أأوىل الناس بأأن يُقال فيه اجَتد فأأخطأأ؛ لكن مع ذكل مل جيعلوا هذا عذرًا هل؛ لأن هذه 

الفتنة فهيا تغيل وتفور، فال يُقبَل من أأحد أأن يأأيت بأألفاظ خمالفة يف قضية واحضة و 

 مجمةل؛ فذلكل ترصنفوا معه هذا الترصف.

كذكل ال مام أأمحد وأأبو زرعة الرازي وأأبو حامت الرازي وغريمه تركوا كتابة احلديث عن 

ام أأقواٍم أأجابوا يف زمن احملنة يف مسأأَل القرأ ن خملوق، اكن الناس يُمتَحنون يف زمن ال م

أأمحد هبذا الأمر، فاذلي يقول: )القرأ ن خملوق( يرتكونه واذلي يقول: )القرأ ن غري 

ب ال مام أأمحد وغريه، ما اكن ال مام أأمحد يرى سعة لأحد أأن  ب كام عُذنِ خملوق( يُعذَّ

يقول: )القرأ ن خملوق(؛ بل جيب عليك أأن تصدع ابحلق يف ذاك الوقت، فرتك ال مام 

ال من أأمئة احلديث لأجل هذه القضية، ومل يقل: اجَتدوا أأمحد الكتابة عن أأمئة جب

 فأأخطأأوا. 

ذًا القضااي الرصحية اليت جيب عليك فهيا التنباع ل جيوز كل أأن ُتَتد فهيا وَّتطئ  ا 

حىت يقال بأأنه اجَتد فأأخطأأ؛ بل جيب عليك التباع فهيا، من هاهنا قال ابن تميية 

ىَل ِبْدعٍَة  رمحه هللا: )َوَهَذا َمْذَهُب فُقَهَاءِ  َأْهِل الَْحِديِث ََكَمْحََد َوغرَْيِِه: َأنَّ َمْن اَكَن َداِعَيًة ا 

ْن اَكَن يِف الَْباِطِن ُمْجََتِدًا( لحظوا 
ِ
ِرِه َعْن النَّاِس َوا فْعِ رَضَ تَِحقُّ الُْعُقوبََة دِلَ َُّه يَس ْ ن

ِ
فَا
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تَِحقُّ الُْعُقو  َُّه يَس ْ ن
ِ
ْن اَكَن يِف الكمه دقيق رمحه هللا؛ قال: )فَا

ِ
ِرِه َعْن النَّاِس َوا فْعِ رَضَ بََة دِلَ

يِن ول يُْؤَخُذ َعْنُه  ِ الَْباِطِن ُمْجََتِدًا، َوَأقَلُّ ُعُقوبَتِِه َأْن هُيَْجَر فاََل يَُكوُن هَلُ َمْرتََبٌة يِف ادلن

تَْقىَض( يعين ل جُيَعل قاضيًا )َوَل تُْقبَُل َشهَاَدتُُه  . وَمْذَهُب َماكِلٍ الِْعمْلُ َوَل يُس ْ ُو َذكِلَ َوحَنْ

ذا  (1)قَرِيٌب ِمْن َهَذا( هذا الكم ابن تميية رمحه هللا؛ يعين: حىت لو اكن جمَتدًا لكن ا 

ر منه، ملاذا؟  لهيا؛ عندئٍذ هُيَجر وحُيذَّ  وقع يف بدعة ودعا ا ىل هذه البدعة وصار داعية ا 

كام قال ابن تميية رمحه هللا: )دلفع رضره عن الناس( ولئال تتغري الرشيعة؛ فتبقى 

الأساِس هو حفظ رشيعة هللا تبارك وتعاىل، واكن الرشيعة صافية نقية؛ لأن الهدف 

الواجب عىل مثل هذا أأن يتنبع ل أأن يبتدع، فلام ابتدع؛ اكن مس تحقًا للعقوبة، وكام 

 قال ابن تميية: )أأقل ما يقال بأأنه يس تحق الهجر(. 

قال املؤلف رمحه هللا :)ورُجٌل عانََد احلق(، هذا الرجل الثاين اذلي خرج عن 

جٌل عاند احلق وخالف من اكن قبِل من املتقني( انظر كيف؟ عاند احلق؛ الطريق، )ور

هذا تبنين هل احلق وعَرفَه ولكنه بقي عىل بدعته عنادًا وخالف مهنج السلف عنادًا مع 

 معرفته للحق. 

( هو ضال عن الطريق منحرف عنه، ومضل لغريه: يعين هو  قال: )فهو ضالٌّ ُمِضلٌّ

فهذا   (2): "دعاة عىل أأبواب َجَّن، من أأجاهبم قذفوه فهيا"ملسو هيلع هللا ىلصمن اذلين قال فهيم النيب 

ٌِد )يف هذه الأمة(، يريد ا ضاللها وِْصفَها  واحد من أأولئك، )ش يطان مريد( يعين ممترن

عن احلق، )حقيق عىل من يعرفه أأن حيذر الناس منه(، يعين: حقٌّ واجب عىل ّك 

 

 (. 7/386"مجموع الفتاوى" ) (1)

 ( عن حذيفة بن الامين ريض هللا عنه.1847(، ومسمل )7084أأخرجه البخاري ) (2)
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ر الناس منه، )ويبنين للناس ته( يعين ما اذلي  من عرف هذا الشخص أأن حيذن قصن

 عنده؛ )لئال يقع يف بدعته أأحد فهَيكِل(. 

وهذا من املؤلف تقريٌر ملهنج السلف يف التحذير من أأهل البدع، التحذير من أأهل 

ذا قام به البعض  البدع واجٌب من واجبات الرشع، وهو واجب عىل هذه الأمة، ا 

م اذلي يقوم عىل هذا سقط عن الباقني، فهو واجب كفاية؛ ذلكل حنن نشكر العالِ 

الواجب ويقوم به، فهذا العاِلم يُسِقط عن هذه الأمة واجبًا من الواجبات، يتفرنغ ويفرنغ 

، واملُِحقن من املُبِطل؛ هذا  ن ينن وقته ويعطي َجده لِك يبني للناس املبتدع من الس ن

ح وأأن يُطَعن فيه وأأن يُطعن يف نينته وقصده ، ينبغي أأن يُشَكر بدل أأن يَُذمن وأأن جُيرَّ

 يُشكر عىل هذا الفعل اذلي رفع به ال مث عن كثري من الناس. 

هبا فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالتحذير من أأهل البدع واجب رشعي؛ لأنه من النصيحة اليت أأمر النيب 

ِ َوِلِكتَاِبِه َوِلَرُسوهِلِ َوِلَئِ  يُن النَِّصيَحُة" ثاََلًَث. قالوا: ِلَمْن اي رسول هللا؟ قَاَل: "َّلِلَّ ِ ِة "ادلن مَّ

ْم" َِتِ ، مِفَن النصيحة لكتاب هللا ودلين هللا ولأمة املسلمني أأن تبنين (1)الُْمْسِلِمنَي َوعَامَّ

ىل س نة رسول هللا  هلم داعية احلق من داعية الضالل، اذلي يدعو ا ىل كتاب هللا وا 

حبق واذلي يدعو ا ىل َجَّن، ل بد من التفريق بيهنام،  فا ذا اكن غالب الناس ل  ملسو هيلع هللا ىلص

ل اليشء اليسري مما تعلموا منه؛ مفثل هؤلء حيتاجون ا ىل يعر  فون من دين هللا شيئًا ا 

مه ويبني هلم؛ ذلكل جاء عمل  من يعلنمهم داعية احلق من داعية الضالل وأأن يبرصن

اجلرح والتعديل يف أأهل البدع ويف الرجال، عمل اجلرح والتعديل اكن السلف  

عملونه أأيضًا يف الرجال للحديث، يس تعملونه يس تعملونه يف أأهل البدع والضالل ويس ت

يف الرجال : يك يعرفوا املوثوق الثقة احلافظ فيأأخذوا حبديثه، ويس تعملونه يف البدعة 

 

 ( عن متمي ادلاري.55أأخرجه مسمل )  (1)
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والضالَل ويف الس نة يك يُعَرف صاحب الس ننة فُيؤخذ عنه ادلين ويُعَرف صاحب 

 البدعة ويرَُتك. 

ح والتعديل، مفن ذلُك قول هللا وقد جاءت أأدَل يف الرشع تبنين لنا رشعية أأصل اجلر 

 فَتََبيَّنُوا{ تبارك وتعاىل:
ٍ
ْن َجاَءُُكْ فَاِسٌق ِبنَبَا

ِ
ذًا عندما يأأتيك خرٌب سواء اكن من  (1)} ا ا 

ْن 
ِ
أأخبار الناس أأو من غريها َتتاج أأن تتبنين يف حال أأن يكون انقل اخلرب فاسقًا، }ا

تيان ابخلرب من   فَتََبيَّنُوا{ فهذا أأمر من هللا تبارك وتعاىل ابلتبنين عند ال 
ٍ
َجاَءُُكْ فَاِسٌق ِبنََبا

، ِقبَل الفاسق، فعلمنا من هذه ال ية أأنه  ا ن جاءان فاسق خبرب جيب علينا أأن نتبنين

.  ومفهوم هذه ال ية: ا ن جاءُك عَْدٌل فال داعي للتبنيُّ

ن جاءُك فاسق فتبينوا، فنحن حباجة ا ىل أأن نعرف من  ذًا ا ن جاءُك عدل فاقبلوا، وا  ا 

 هو العدل ومن هو الفاسق أأم ل؟ 

حدى طريقتني:  ل اب   نعم حباجة ا ىل هذا، وهذا ل يمت ا 

ما  ذا كنت أأنت ما خالطت؛ يكون ا  ما أأن َّتالط، وا  ابخملالطة أأو عن طريق الزتكية، ا 

ما  ذًا ا  غريك قد خالط، فغريك هذا هو اذلي يعطي احلُك فيقول كل: ثقة أأو غري ثقة، ا 

عن طريق الزتكية أأو عن طريق اخملالطة ميكن أأن تعرف هذا الشخص أأهو فاسق أأم 

والتعديل من أأجل الشهادة يف أأمور القضاء  عدل، مفن هنا أأخذ العلامء جواز اجلرح

 وغريها، ومن أأجل الرواية، أأيضًا من أأجل بيان داعية احلق من داعية الضالل. 

 يدلنا عىل جواز اجلرح والتعديل من الس نة: حديث أأيب سعيد اخلدري: 

 

 [. 6]احلجرات: (1)
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ىَل َرُسوِل هللِا )
ِ
ٍة يِف َأِدمٍي َمْقُروٍظ لَْم ِمَن الَْيَمِن، ِبَذَهبَ  ملسو هيلع هللا ىلصبََعَث عيَِلُّ بُْن َأيِب َطاِلٍب ا

ْل ِمْن تَُراهِبَا، قَاَل: فَقََسَمهَا بنَْيَ َأْربََعِة نََفٍر: بنَْيَ ُعَييْنََة بِْن ِحْصٍن، َواْلَْقَرعِ بِْن   َُتَصَّ

فَ  ا عَاِمُر بُْن الطُّ مَّ
ِ
ا عَلْقََمُة بُْن عُاَلثََة، َوا مَّ ِ

اِبُع ا ْيِل، فَقَاَل َرُجٌل َحابٍِس، َوَزيِْد الَْخْيِل، َوالرَّ

ُن َأَحقَّ هِبََذا ِمْن َهُؤَلِء، قَاَل: فَبَلََغ َذكِلَ النَّيِبَّ  اِبِه: ُكنَّا حَنْ ، فَقَاَل: »َأَل ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َأحْصَ

َماِء َصَباحًا َوَمَساًء« قَاَل: فَقَاَم رَ  َماِء، يَأْتِييِن َخرَبُ السَّ ُجٌل تَأَْمنُويِن؟ َوَأاَن َأِمنُي َمْن يِف السَّ

ُر  ْأِس، ُمَشمَّ ، اَنِِشُ الَْجهْبَِة، َكثُّ اللنِْحَيِة، َمْحلُوُق الرَّ ، ُمرْشُِف الَْوْجنَتنَْيِ غَائُِر الَْعْيننَْيِ

َزاِر، فَقَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، اتَِّق هللَا، فَقَاَل: »َويكَْلَ َأَولَْسُت َأَحقَّ َأْهِل اْلَْرِض َأْن 
ِ
اْل

 يف رضب عنقه، فقال ملسو هيلع هللا ىلصمث ذهب الرجل فاس تأأذن أأحد الصحابة النيب " يَتَِّقَي هللاَ 

نَّ ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا، : "ل؛ لعِل أأن يكون يصيل" مث قال عليه الصالة والسالم: "ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ا

يِن ُمُروَق  ِ ، يَْمُرقُوَن ِمَن ادلن  َأْو: يِف َعِقِب َهَذا قَْومًا يَْقَرُءوَن الُقْرأ َن َل جُيَاِوُز َحنَاِجَرمُهْ

ْساَلِم َويََدُعوَن َأْهَل اَلْوََثِن، لَِِئْ َأاَن َأْدَرْكَُتُْم َلَقْ 
ِ
ِميَِّة، يَْقُتلُوَن َأْهَل ال هِْم ِمَن الرَّ ُْم  السَّ ُتلهَنَّ

َماِن قَْوٌم حدَثء ، ويف رواية عيل ريض هللا عنه: " (1)"قَْتَل عَادٍ  يأيِْت يِف أ ِخِر الزَّ

نَاِن، ُسَفهَاُء الَ  ْساَلِم مََكَ يَْمُرُق اَلس ْ
ِ
َِّة، يَْمُرقُوَن ِمَن ال ْحاَلِم، يَُقولُوَن ِمْن َخرْيِ قَْوِل الرَبِي

نَّ قَتْ 
ِ
، فَا ، فَأَيْنََما لَِقيُتُمومُهْ فَاْقُتلُومُهْ ميَاهُنُْم َحنَاِجَرمُهْ

ِ
ِميَِّة، َل جُيَاِوُز ا هُْم ِمَن الرَّ لَهُْم َأْجٌر السَّ

 َ ْوَم الِقيَاَمِة"ِلَمْن قَتَلَهُْم ي
ر من هذا الشخص بعينه  ملسو هيلع هللا ىلص، الشاهد: أأن النيب (2) قد حذن

ر ممنن مه عىل طريقته.   وحذن

 فهل يدل هذا احلديث عىل جواز اجلرح والتعديل يف التحذير من أأهل البدع أأم ل؟ 

 

 ( عن أأيب سعيد اخلدري.1064( ومواضع أأخرى، ومسمل)7432أأخرجه البخاري ) (1)
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 نعم

منا هو يف رواية احلديث فقط؛  ذًا ل يصحن بعد ذكل أأن نقول بأأن اجلرح والتعديل ا  ا 

لأن ادلليل اذلي نس تدلن به عىل جواز اجلرح والتعديل يف الرواية هو أأصاًل وارد يف 

التحذير من أأهل البدع؛ فكيف نبطل الأصل ونبقي الفرع؟ ل يصح مثل هذا، 

ذًا التحذير من أأهل البدع هو الأصل احلديث هذا وارد يف التحذير من أأهل  البدع، ا 

ثباته من مسأأَل الرواية؛ مع أأن  ذًا هو أأوىل يف ا  والأساس اذلي ثبت ابلنص الرشعي، ا 

لكنه ل خالف فيه بني أأهل العمل أأنه جيب التحذير من أأهل البدع، مث بعد ذكل مسنيتَه 

منا  جرحًا وتعدياًل أأو مسنيتَه َتذيرًا من أأهل البدع؛ مسنِه ما  تشاء؛ لأن النتيجة واحدة، ا 

 اخلالف يف املسميات. 

لكننا عىل ّك حال نعمل من هذا ادلليل ومن مهنج السلف الصاحل ريض هللا عهنم أأن 

 اجلرح والتعديل قامئ عىل الرواية وعىل الس نة والبدعة أأيضًا. 

 ومن الأدَل اليت تدل عىل جواز اجلرح والتعديل أأيضًا: 

تَأَْذَن عىََل النَّيِبنِ َعْن عَائَِشَة: أَ  ا َرأ ُه قَاَل: »ِبئَْس َأُخو الَعِشرَيِة، ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُجاًل اس ْ ، فَلَمَّ

ا َجلََس تََطلََّق النَّيِبُّ  ا انَْطلََق  ملسو هيلع هللا ىلصَوِبئَْس ابُْن الَعِشرَيِة« فَلَمَّ لَْيِه، فَلَمَّ
ِ
ِه َوانْبََسطَ ا يِف َوَْجِ

ُجُل قَالَْت هَلُ عَائَِشُة: اَي َرسُ  ُجَل قُلَْت هَلُ َكَذا َوَكَذا، مُثَّ الرَّ ، ِحنَي َرَأيَْت الرَّ ِ وَل اَّللَّ

 ِ لَْيِه؟ فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ
ِ
ِه َوانْبََسْطَت ا : »اَي عَائَِشُة، َمىَت َعهِْدتِيِن ملسو هيلع هللا ىلصتََطلَّْقَت يِف َوَْجِ

ََلً يَْوَم الِقَياَمةِ  ِ َمزْنِ نَّ رَشَّ النَّاِس ِعْنَد اَّللَّ
ِ
ِِه"فَحَّاشًا، ا نِقَاَء رَشن فهذا ، (1) َمْن تََرَكُه النَّاُس ات

ه َتذيرًا مما هو فيه.  ملسو هيلع هللا ىلصرجل قد جرحه النيب   وذمن

 

 (. 2591(، ومسمل )6032أأخرجه البخاري ) (1)
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وذكرت هل أأنه قد خطهبا  ملسو هيلع هللا ىلصكذكل حديث فاطمة بنت قيس أأهنا جاءت ا ىل النيب 

: "أأما أأبو َجم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأأما ملسو هيلع هللا ىلصمعاوية وأأبو َجم، فقال لها النيب 

، ومعىن صعلوك: أأي فقري ل (1)فصعلوك ل مال هل، انكحي أأسامة بن زيد"معاوية 

 مال هل. 

قد ذكر ّكَّ واحد مهنام مبا يَُذمُّ به عند هذه املرأأة ول يكون صاحلًا للزواج  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب 

 مهنا؛ فذلكل يُعترَب هذا دلياًل عند أأهل العمل عىل جواز اجلرح والتعديل.

 ملاذا؟ 

 جلرح والتعديل يف الناكح أأم يف حفظ رشيعة هللا تبارك وتعاىل؟ أأهيام أأوىل: جواز ا

 ل شك أأن حفظ رشيعة هللا أأوىل يف ذكل من غريه. 

وكذكل قصة عائشة ريض هللا عهنا يف حادثة ال فك؛ قال عيل بن أأيب طالب ريض 

 ملسو هيلع هللا ىلص تَْصُدقَك(، فسأأل النيب –عن عائشة  -: )سل اجلارية ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه للنيب 

يسأألها حىت  ملسو هيلع هللا ىلصمت مبا عمل من عداَل عائشة ريض هللا عهنا، فاكن النيب اجلارية، فتلك 

اً  ؛ فهذا أأيضًا من الأدَل اليت تدل (2)تقرن مبا تعرف عن عائشة سواء اكن مدحًا أأو َذمن

 عىل جواز اجلرح والتعديل. 

وقد نقل أأهل العمل ال جامع عىل جواز جرح الشهود عند القضاة، ول شك أأن حفظ 

ىل من هذا لكه، وقد جاءت أ َثر كثرية جدًا عن السلف تدل عىل جواز الرشيعة أأو

 اجلرح والتعديل: 

 

 (. 1480أأخرجه مسمل )  (1)
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يب ا ىل أأيب،  من ذكل ما رواه عبد هللا بن أأمحد بن حنبل؛ قال: جاء أأبو تراب النَّْخش َ

جفعل أأيب يقول: )فالن ضعيف وفالن ثقة(، فقال أأبو تراب: )اي ش يخ! ل تغتب 

ليه ف  .(1)قال: )وحيك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة(العلامء(، فالتفت أأيب ا 

وجاء عنه أأيضًا أأنه س ئل عن أأحصاب احلديث يأأتون الش يخ لعِل أأن يكون مرجئًا أأو 

ر  ش يعيًا أأو فيه ِشء من خالف الس نة: أأينبغي أأن أأسكت فال أأحذر منه أأم أأحذن

لهيا؛ مام فهيا ويدعو ا  قال: نعم  منه؟ فقال ال مام أأمحد: )ا ن اكن يدعو ا ىل بدعة وهو ا 

ر منه(  .(2)َتذن

وجاء أأيضًا عن عبد هللا بن املبارك أأنه ذكر رجاًل فقال هل بعض الصوفية: )اي أأاب عبد 

ذا مل نبنين كيف يُعَرف احلق من الباطل؟(  .(3)الرمحن! تغتاب؟( فقال: )اسكت؛ ا 

وال َثر يف هذا عن السلف كثرية والكتب مليئة هبا، فهذا يدلن عىل جواز اجلرح 

تعديل والالكم يف أأهل البدع، ول ميكن للناس أأن يعرفوا ادلعاة عىل أأبواب َجَّن وال 

ل من خالل اجلرح  ىل رشع هللا، ا  ويعرفوا الَفْرَق بيهنم وبني ادلعاة ا ىل الس نة وا 

 والتعديل ونصيحة أأهل العمل العارفني بعباد هللا تبارك وتعاىل.

 

ْسالُم َعْبٍد حىت يَكوَن ُمتَِّبعًا  8)]  :قال املؤلف رمحه هللا
ِ
َُّه ل يمَِتُّ ا [ واْعمَلْ َرمِحََك هللُا َأن

َُّه بَقَي َِشٌء ِمْن َأْمِر ال ْسالِم لَْم يَْكِفناُه َأحْصاُب رسول هللا   نِامً، فََمْن َزَُعَ َأن قًا ُمَسل ُمَصِدن

هَبُْم، وَكفى هِبذا فُْرقًَة َوَطْعنًا عَلَ   ملسو هيلع هللا ىلص ، ُمْحِدٌث يف  فََقْد َكذَّ ْم، فهو ُمْبَتِدٌع ضاٌل ُمِضلٌّ هْيِ

 (. ال سالِم ما لَيَْس ِمنْهُ 

 

 (.45"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص (1)

 (.  1591"مسائل ال مام أأمحد رواية ابنه عبد هللا" ) (2)

   (.45"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص (3)
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)ل يمت( الامتم الواجب )ا سالم عبد حىت يكون متنبعًا( لرشيعة هللا وطريقة الصحابة ل 

قًا( بِك ما جاء عن هللا وعن رسول هللا  ، )مسلنامً(  ملسو هيلع هللا ىلصمبتدعًا يف دين هللا، )مصدن

 يعاند، )مفن زُع( يعين من ادنعى )أأنه بقي ِشء من أأمر ال سالم منقادًا ل جيادل ول

هبم( يعين: من  زُع أأن ادلين انقص ومل  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكفناه أأحصاب رسول هللا  فقد كذَّ

؛ فقال:} الَْيْوَم ملسو هيلع هللا ىلصيكمتل، وهللا س بحانه وتعاىل قد ذكر متام دينه وكامهل قبل موت نبينِه 

ْساَلَم ِدينا{َأمْكَلُْت لَُُكْ ِدينَُُكْ َوَأتْمَ 
ِ
، وحصابة رسول (1)ْمُت عَلَْيُُكْ ِنْعَميِت َوَرِضيُت لَُُكُ اْل

قد بيننوا ذكل وأأظهروه، وما بقي ِشء من رشيعة هللا ليس ظاهرًا وواحضًا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

، مفن ادنعى أأن رشيعة هللا انقصة وأأن أأحصاب النيب  مل يبلغوا الرساَل  ملسو هيلع هللا ىلصوأأمره بنين

ننا  ايها رب وطعن يف دين  ملسو هيلع هللا ىلصتبارك وتعاىل؛ فقد طعن عىل أأحصاب النيب اليت محنلهم ا 

ٌب خلرب هللا تبارك وتعاىل  هللا تبارك وتعاىل بدعواه أأن رشيعة هللا انقصة؛ فهو مكذنِ

ة، )وكفى هبذا فرقة وطعنًا علهيم( كفى هبذا فرقة بني  اذلي أأخرب به أأن رشيعته اتمن

ق صف املسلمني هو اذلي يبت دع يف دين هللا ما ليس منه ويأأيت املسلمني، فاذلي يفرن

ق لكمة املسلمني، الناس ملسو هيلع هللا ىلصبرشيعة جديدة ويطعن يف أأحصاب النيب  ، هذا اذلي يفرن

اليوم يريدون أأن يُفِسد املبتدعة يف دين هللا كام يشاؤون ول يريدون من أأحد أأن 

ق للصف(، ليست الغاية  يقول: فالن مبتدع يُفِسد يف دين هللا؛ يقولون: )هذا مفرن

اليت أأمران هللا تبارك وتعاىل هبا هو مجع اللكمة عىل احلق والباطل؛ هللا س بحانه وتعاىل 

عندما بُِعث  ملسو هيلع هللا ىلصأأمران ابلجامتع ولكن عىل احلق فقط ل عىل احلق والباطل، والنيب 

ا ىل قريش اكنت لكمة قريش واحدة ومل يكونوا متفرقني ولكن عىل ماذا؟ عىل الباطل، 

 

 [.  3]املائدة: (1)
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ٌد  ق بني احلق والباطل، معر بن اخلطاب  ملسو هيلع هللا ىلصعىل الكفر، مفحمن ق بني الناس، فرن فرن

ق بني احلق والباطل؛ فالتفريق بني احلق  ريض هللا عنه لُقنِب ابلفاروق؛ لأنه فرن

والباطل ممدوح وليس مذمومًا؛ لأن الاجامتع اذلي ُطِلب منا واذلي ُأِمران به هو 

يعًا َوَل الاجامتع عىل احلق، قال هللا س بحانه وتعاىل:}َواْعتَ  ِ مَجِ ِصُموا حِبَْبِل اَّللَّ

قُوا{ تََفرَّ
، ل تتفرقوا عن حبل هللا اذلي هو احلق اذلي أأراده هللا تبارك وتعاىل، أأما (1)

الافرتاق عن الباطل وبيان احلق من الباطل وفصل هذا عن هذا؛ فهذا واجب 

 رشعي جيب عىل امجليع أأن يبيننوا ذكل وأأن جيَتدوا فيه. 

ال هللا: وَجاد أأهل البدع والضالل من أأعظم الُقَرب ا ىل هللا تبارك وتعاىل، ق

ادًا َكِبريًا{ ، كيف جُياَهُد املنافقون؟ (1)، }َجاِهِد الُْكفَّاَر َوالُْمنَاِفِقنَي{(2)}َوَجاِهْدمُهْ ِبِه َِجَ

املنافقون ل جياَهدون ابلس يف؛ لأن املنافق يُظهِر ال سالم، ليس كل معه ِشء بعد 

ل مبا أأظهروا  كل، فاملنافق اذلي أأن يظهر ال سالم؛ لأنه ليس كل أأن تعامل الناس ا 

بطال الباطل؛ هكذا  ظهار احلق وا  يظهر كل ال سالم، مباذا ُتاهده؟ ُتاهده ابلعمل، اب 

عي أأن اذلي يبنين احلق من الباطل واذلي يفصل بيهنام،  يكون اجلهاد، فهذا اذلي يدَّ

ق الأمة؛ هذا مفسد يف دين هللا، يريد أأن  ي أأهل البدع والضالل: أأنه يفرن واذلي يعرن

ع عن أأهل البدع ويريد من أأهل البدع أأن يفسدوا يف دين هللا من غري أأن يقول يداف

 هلم أأحد: ماذا تفعلون؟

قال: )وكفى هبذا فرقة( أأي: هذا الزُع اذلي زمعه، )وطعنًا علهيم( أأي: عىل أأحصاب 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 

 [. 103]أ ل معران: (1)

 [. 52]الفرقان:( 2)
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قال: )فهو مبتدع ضال مضل حمدث يف ال سالم ما ليس منه(؛ لأنه عندما يدعي أأن 

انقص؛ حيتاج أأن يمتمه من عنده وأأن يأأيت بأأنواع من البدع والضاللت. نكتفي  ادلين

 هبذا القدر ا ن شاء هللا. 

 

 

 الأس ئةل:

 السائل: هل جيوز تقدمي صالة الوتر عىل صالة القيام؟

قال: "اجعلوا أ خر صالتُك ابلليل  ملسو هيلع هللا ىلصالش يخ: الأصل أأل يُفَعل ذكل؛ لأن النيب 

لها، لكن من صىل ، فالأصل عندك أأن (1)وترًا" يكون الوتر أ خر الصالة وليس أأون

 الوتر وأأراد أأن يقوم بعد ذكل؛ فيجوز هل أأن يقوم، لكن أأن يتعمد ذكل: فال ل يفعل.

 

ذا اكن يكذب ويقوم ابلتضليل، وعندما يواَجه؛ يقول:  !السائل: ش يخنا  مام مسجد ا  ا 

ر منه أأو يس مترون يف النصيحة؟  أأان ل أأفعل ذكل؛ هل حيذَّ

ذا مل يكن من وراء كذبه مفسدة ترجع عىل املسلمني، يُنَصح ويداَوم  الش يخ: يُنَصح ا 

عاءات؛ مف  د ادن ذا ثبت عنه هذا بشِك واحض وليس جمرن ، عىل النصيحة، وا  ثل هذا يُغريَّ

مامًا يف مسجد.  ل يصلح أأن يكون ا 

 

 

    .[73]التوبة: (1)
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 السائل: ش يخنا: ما يه عالمات ليةل القدر؟

ل عالمة واحدة ويه أأن الشمس تظهر يف  الش يخ: عالمات ليةل القدر ل يصح فهيا ا 

 هنار ذاك اليوم اكلطست؛ ل شعاع لها، هذه العالمة الوحيدة اليت حصنت يف ذكل.

 

نَِّة قياٌس، ول تَُُضُب لها الأمثاُل،  9]) قال املؤلف: َُّه لَيَْس يف الس ُّ [ واْعمَلْ َرمِحََك هللا َأن

َّبُع فهيا الأهواُء، بل هو التصديُق بأ َثِر رسول هللا   بال كيٍف ول رشحٍ، ول    ملسو هيلع هللا ىلصول تُت

 يقاُل: ِلَم ول كيف؟(.  

نَِّة قياٌس(، هذا ما عليه السلف ريض هللا ع هنم؛ ل قياس عندمه ول )لَيَْس يف الس ُّ

هذا مقصودمه ابلس نة هنا، وقد ذكران أأن الس نة يطلقوهنا   ؛يُضبون الأمثال يف العقائد

عىل عدة اعتبارات؛ هذا أأحدها، معىن الس نة هنا: العقيدة، مفسائل العقيدة ليس فهيا 

 قياس فهىي مسائل غيبية موقوفة عىل الكتاب والس نة، وعىل ما أأمجعت عليه الأمة.

: )ول تَُُضُب لها الأمثاُل( بنفس املعىن املتقدم، ل يقال: هذا مثل هذا فيحَمل قال

 عليه أأو يُلَحق به، هذا لكنه مردود غري مقبول عند السلف الصاحل ريض هللا عهنم.

َّبُع فهيا الأهواُء( ل تَُُضب لها الأمثال ول تتبع فهيا الأهواء، يعين: الواجب  قال: )ول تُت

وملا أأمجع عليه السلف الصاحل فهيا،  ملسو هيلع هللا ىلصملن لكتاب هللا ولس نة رسول هللا عليك أأن تس

ل تَُِضْب لها الأمثال، ل تس تعمل القياس، ول تتبع هواك يف ذكل، قال هللا س بحانه 

ِن  َِّبُعوَن َأْهَواَءمُهْ َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ ََّما يَت تَِجيُبوا كَلَ فَاعْمَلْ َأن ْن لَْم يَس ْ
ِ
ََّبَع َهَواُه وتعاىل:} فَا ات

 

 ( عن ابن معر ريض هللا عنه.   751(، ومسمل )998أأخرجه البخاري ) (1)
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} ِ ذًا اذلي خيالف كتاب هللا وس نة رسوهل (1)ِبغَرْيِ ُهًدى ِمَن اَّللَّ يف الاعتقاد؛  ملسو هيلع هللا ىلص، ا 

يكون قد اتبع هواه سواء اس تعمل ذلكل القياس أأو غريه، املهم أأنه ُمتَِّبٌع لهواه، خمالف 

، ويكون بذكل خمالفًا ملا اكن عليه السلف ريض ملسو هيلع هللا ىلصلكتاب هللا ولس نة رسول هللا 

 هللا عهنم. 

( أأي: التصديق مبا جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال: )بل هو التصديُق بأ َثِر رسول هللا 

؛ ملسو هيلع هللا ىلص سواء اكن من كتاب أأو من س نة، مفا َص به اخلرب عن هللا أأو عن رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص

 قلنا به واعتقدانه، وما مل يصح فيه ِشء؛ تركناه.

قال: )بال كيٍف ول رشٍح( يعين تثبت هلل تبارك وتعاىل ما أأثبت لنفسه يف كتابه أأو يف 

عت قول هللا من مسائل ُذِكَرت ول تعرتض عىل ذكل بكيف، فا ذا مس ملسو هيلع هللا ىلصس نة نبينه 

ْ بذكل ول تقل: كيف اس توى؟ كام قال ال مام  تََوى{؛ سملنِ مْحَُن عىََل الَْعْرِش اس ْ :} الرَّ

قال: )الاس تواء معلوم، والكيف جمهول، والسؤال  –والكمه قواعد  -ماكل رمحه هللا 

عنه بدعة(، ملاذا السؤال عن الكيف بدعة؟ لأن هللا تبارك وتعاىل قد أأخربان أأنه 

وى، وحنن نعرف معىن الاس تواء يف اللغة؛ ويه العلو والارتفاع، ومل خيربان عن اس ت

ذًا نثبت ما أأثبته وما أأخربان به ونسكت معنا سكت عنه؛ هذه يه عقيدتنا،  الكيفية؛ ا 

ق ابل َثر اليت وردت عن النيب  ، يعين نسملن لها ونؤمن هبا )بال كيٍف( ملسو هيلع هللا ىلصفذلكل نصدن

ٍح(، يعين ل تفسري، ل معىن؛ لكها أألفاظ ُتدها عند فال نسأأل عن الكيفية، )ول رش 

السلف ريض هللا عهنم، ُتدمه يقولون: نثبت هلل س بحانه وتعاىل ما أأثبت لنفسه من 

غري كيف ول معىن، أأو: من غري كيف ول تفسري، أأو: من غري كيف ول رشح، ومعىن 

 

 [. 50]القصص: (1)



100 

 

كتفسري اجلهمية، من ذكل: من غري رشٍح لها عىل رشح اجلهمية، من غري تفسرٍي لها 

ليه اجلهمية.   غري معىن لها عىل املعىن اذلي تذهب ا 

واجلهمية: مه أأتباع اجلهم بن صفوان اذلين ل يثبتون هلل ما أأثبت لنفسه من أأسامء 

وصفات يف الكتاب ويف الس نة، فاهلل س بحانه وتعاىل يصف نفسه ابلس تواء، فيقول: 

تََوى مْحَُن عىََل الَْعْرِش اس ْ {، ومه يقولون: مل يس تِو، هو يصف نفسه ابليدين، مه }الرَّ

يقولون: ليس هل يدان، يصف نفسه بأأنه يتلكم، فيقولون: ل يتلكم؛ وهكذا، عىل هذه 

الوترية مه ميضون، فينفون عن هللا تبارك وتعاىل ما أأثبت لنفسه؛ هؤلء مه اجلهمية، 

ون معاين أ ايت الصفات وأأحاديث الصفات عىل  غري مراد هللا وغري مراد فهؤلء يفرسن

ون اليد مبعىن ملسو هيلع هللا ىلصرسوهل  ون مثاًل الاس تواء مبعىن الاستيالء، ويفرسن ، فتجدمه يفرسن

ون معىن الالكم: أأهنم ينفونه، أأو يقولون: الكم خملوق، أأو  القوة أأو القدرة، ويفرسن

يقولون: الكم نفيس وما شابه، مثل هذه التفاسري يه اليت ذكرها السلف بأأهنا تفاسري 

ابطةل، نردنها فنقول: بال كيف ول معىن عىل املعىن اذلي أأرادته اجلهمية؛ هذا مراده 

 بقوهل: )ول رشٍح( يعين ل تفسري لها عىل تفسري اجلهمية.

، (1))ول يُقاُل: ِلَم ول كْيَف( قال ال مام الشافعي وغريه: )ل يُقاُل للأصل مَل ول كيف(

من الكتاب والس نة، ل تورد عليه أأس ئةل كهذه،  ل يقال للأصل، أأي: لْلليل الرشعي

فال يقال: مَل قال هللا س بحانه وتعاىل كذا؟ ول يقال: كيف صفة هللا تبارك وتعاىل اليت 

قال فهيا كذا؟ هذا معىن: )ل يقال مل ول كيف( يعين ل تعرتض عىل أأدَل الرشع؛ بل 

الكم السلف كثريًا، )ل  خذها ابلتسلمي والتصديق، هذا هو املقصود، وُتد هذا يف

 تقل: مل ول كيف( يعين: ل تعرتض عىل أأدَل الرشع هبذه الأس ئةل. 

 

 (. 119"الاعتقاد" للبهيقي )ص  (1)
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فاخلالصة من هذا اذلي ذكره املؤلف رمحه هللا: أأنه يريد أأن يبنين لنا أأن مسائل 

ىل س نة رسول هللا  ، ول تعَرف ابلقياس؛ فال ملسو هيلع هللا ىلصالاعتقاد مردُّها ا ىل كتاب هللا وا 

قاد، والواجب فهيا التسلمي والتصديق وعدم تفسريها مبا تفرسه قياس يف مسائل الاعت

عليه اجلهمية وأأهل البدع وأأهل الالكم، وكذكل عدم الاعرتاض علهيا بسؤال: مل أأو 

 كيف.

 

كَّ يف  10]) مث قال رمحه هللا: [ فالالكُم واخلُُصومُة واجِلداُل وامِلراُء ُمْحَدٌث يَقَدُح الشَّ

ن أأصاَب َصاحِ  نَّةَ القلِب، وا   (.ُبُه احلَقَّ والس ُّ

: الأخذ والرد يف املسائل الرشعية -يعين: اخملامصة -الالكم يف ادلين ابجلدال واخلصومة

 ادلينية. 

واجلدال: يعين املناظرة، واملراء: أأيضًا هو اجلدال، قال بعضهم املراء: اجلدال مع ظهور 

 ادفة، بيهنا فروق خفيفة.احلق، وقال البعض: هو نفس معىن اجلدال، فهذه اللكامت مرت 

 قال: )فالالكُم واخلُُصومُة واجِلداُل وامِلراُء ُمْحَدٌث( يعين مبتَدع. 

 من اذلي ابتدعه؟  

ابتدعه أأهل الالكم، أأهل الالكم عندما يتلكمون يف دين هللا ويف رشيعته يتلكمون 

 مباذا؟ 

جيادلون ابلالكم ويس تدلنون ابلعقل، هذه يه طريقَتم، دليلهم هو العقل، وديهنم هو 

اجلَدل واخملامصة والأخذ والرد، وتقريرات لكها عقلية، وهذه الطريقة طريقة مبتَدعَة كام 
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نفوا فيه قال املؤلف ر  وا أأهَِل حىت أأل وا الالكم وذمن محه هللا وغريه من أأهل العمل، وقد ذمن

 مؤلفات. 

م؟   ملاذا هو حمرن

، يعين: اجملادَل يف القرأ ن رمبا أأدت (1)يقول: "املراُء يف القرأ ِن ُكفٌر" ملسو هيلع هللا ىلصلأن النيب 

كَّ يف ا لقلِب(، ابلشخص ا ىل الكفر وأأوصلته ا ىل ذكل؛ لأنه يؤدي ا ىل أأن )يَقَدُح الشَّ

ذا كنت أأنت تعتقد عقيدة حصيحة وأأخذت ُتادل وتناقش أأحد أأهل الالكم  يعين ا 

 وأأهل الباطل، رمبا أأدخل عليك الشك يف عقيدتك. 

ر  ن أأخذ يقرن نه ا  نََّة( فهو خمطئ مع ا صابته، فا  ن أأصاَب َصاِحُبُه احلَقَّ والس ُّ قال: )وا 

ن اكن مصيبًا وأأصاب احلق فهو خمطئ؛ لأنه أأصاب  مسائل ادلين ابخملامصة واجملادَل وا 

ن  مًا، وا  احلق من غري طريقه اليت أأمر هبا ربنا تبارك وتعاىل، وهو قد سكل طريقًا حمرن

مًا ابلطريقة اليت سلكها. وصل ا ىل نتيج  ة حصيحة لكنه ارتكب حمرن

أأنه يورث الأحقاد يف  -غري أأنه يقدح الشك يف القلب -ومن مفاسد اجملادَل يف ادلين 

ق والاختالف؛ بل رمبا أأوصل الناس ا ىل أأن يكفنِر بعضهم بعضًا.  القلوب والتفرن

م السلف ريض هللا عهنم اجملادَل واخمل   امصة يف ادلين.لهذه الأس باب لكها حرن

ولأن الكثري من املتأأخرين يف زماننا هذا ممن يدعي السلفية قد خالف هذا الأصل 

السلفي وشطح شطحات عظمية أأدت به ا ىل أأن يرمتي يف أأحضان املبتدعة؛ أأحببنا أأن 

 نذكر لُك بعض أ َثر السلف يف ذكل حىت تطمِئ قلوبُك. 

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.4603(، وأأبو داود )7989أأخرجه أأمحد ) (1)
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ايُك واملراء؛ فا هنا ساعُة َجِل العاِلم، : -وهو أأحد أأمئة التابعني -قال مسمل بن يسار  )ا 

نته  . (1)(وهبا يبتغي الش يطان زل

 وقد ذكران معىن املراء اذلي هو اجلدال واخملامصة.

ن العامل جيهل يف تكل اللحظة، ورمبا تزلن قدمه ويفلت  وقوهل: )ساعة َجل العامل( أأي: ا 

 لسانه بضالَل، فيطري هبا الش يطان؛ فيقع الفساد وال فساد. 

وقال أأبو ِقالبة: )ل ُتالسوا أأْهَل الأهواِء ول ُُتاِدلومه فا يننِ ل أ َمُن أأن يغِمسوُك يف 

الَل أأو يُلَبنِسوا عليُك نَِس علهيم( الضَّ يِن بعَض ما لُب ِ  . (2)يف ادلن

: )من -وهو الأمري املعروف وهو من أأمئة التابعني أأيضاً  -وقال معر بن عبد العزيز 

 .(3) جَعَل دينَه غََرَضًا للخصوماِت أأكَُث التننَقُّل(

يعين أأنه جيعل نفسه يف مقام اخلصومات فتُضبه اخلصومات وتزنل عىل قلبه، فيكُث 

 ين ا ىل دين أ خر. التنقل من د

ا أأان فقد أأبرْْصُت  وقال احلسن البرصي وقد دعاه أأحدمه ا ىل اخملامصة يف ادلين؛ قال: )أأمَّ

 .(4) ديين فا ن ُكنَت أأْضلَلَْت دينَك فالتَِمْسُه(

 يعين: اذهب واحبث عنه، أأما أأان فعىل بيننة من ديين وامحلد هلل. 

 

 (. 547(، "ال ابن" لبن بطة )210(، "الرشيعة" لل جري )410"سَن ادلاريم" ) (1)

 (. 366(، "القدر" للفراييب )114"الرشيعة" لل جري ) (2)

(،  565(، "ال ابنة" لبن بطة )216(، "رشح أأصول اعتقاد أأهل الس نة" لاللاكيئ )312"سَن ادلاريم" ) (3)

 (. 384"القدر" للفراييب )

 (. 586(، "ال ابنة" لبن بطة )380فراييب )"القدر" لل (4)
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: )ما خامص  ين(وقال عبد الكرمي اجلَزرين ِ  .(1)َوِرٌع يف ادلن

 أأي: من اكن عنده ورع وخوف عىل دينه؛ ل خيامص يف ادلين أأبدًا. 

ورفض ابن سريين وأأيوب بن أأيب متمية السختياين أأيضًا السامع من أأهل الأهواء مطلقًا 

 ول حىت أ ية أأو لكمة.

ليه : )أأصول الس نة عندان: المتسك مبا اكن ع (2)وقال ال مام أأمحد يف "أأصول الس نة"

والاقتداء هبم، وترك البدع وّك بدعة فهىي ضالَل، وترك  ملسو هيلع هللا ىلصأأحصاب رسول هللا 

 اخلصومات واجللوس مع أأحصاب الأهواء، وترك املراء واجلدال واخلصومات يف ادلين(. 

ولو حبثت يف كتب الاعتقاد عند السلف لكها ُتدها تدور يف حمل واحد، فلكها 

 خرجت من مشاكة واحدة. 

: )ول خيامْص أأحدًا ول يناظره ول يتعمل اجلدال؛ فا ن الالكم يف القدر وقال فيه أأيضاً 

ن أأصاب  والرؤية والقرأ ن وغريها من السَن مكروٌه مهنىيٌّ عنه، ول يكون صاحبه وا 

)  (3)الس نة من أأهل الس نة حىت يدع اجلدل ويسملن

 مهنىي عنه. معىن املكروه هنا: احملرم كام اكنت تُس تَعمل عند السلف ريض هللا عهنم؛ 

 وانظر الكم الربهباري؛ ل خيرج عن هذا أأبدًا؛ متطابق متامًا.

ن أأصاب الس نة من أأهل الس نة حىت يدع اجلدل( ويسمل لأمر  )ول يكون صاحبه وا 

 هللا تبارك وتعاىل، ول جيادل يف دين هللا تبارك وتعاىل. 

 

 (. 123"الرشيعة" لل جري ) (1)

 (. 14)ص  (2)

 (. 20"أأصول الس نة" )ص  (3)
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)َمْن اَكَن هَلُ ِعمْلٌ قال:  (1)وهنا الكٌم نفيس لل جري رمحه هللا يف كتابه "الرشيعة"

َُّه ُمْحتَ  ىَل َهَذا الَْمْوِضعِ؛ عمَِلَ َأن
ِ
ِل الِْكتَاِب ا َم ِذْكِري هَلُ ِمْن َأوَّ يَع َما تَقَدَّ َ مَجِ اٌج َوَعْقٌل، فََمزيَّ

 ِ ُ ِبِه َخرْيًا لَِزَم ُسََنَ َرُسوِل اَّللَّ ْن َأَراَد اَّللَّ
ِ
ىَل الَْعَمِل ِبِه، فَا

ِ
َحابَُة َوَما اَكَن عَ  ملسو هيلع هللا ىلصا لَْيِه الصَّ

َ الِْعمْلَ  ، َوتََعملَّ ِة الُْمْسِلِمنَي يِف ُّكنِ َعرْصٍ ْحَساٍن ِمْن َأئِمَّ
ِ
ُ َعهْنُْم َوَمْن تَِبَعهُْم اِب َريِضَ اَّللَّ

ِ تََعاىَل َولَْم يَُكْن  ُمَراُدُه، َأْن يَتََعلََّمُه ِلنَْفِسِه، ِلَينْتَِفَي َعْنُه الَْجْهُل، َواَكَن ُمَراُدُه َأْن يَتََعلََّمُه َّلِلَّ

ُ تََعاىَل  ْن َشاَء اَّللَّ
ِ
نَْيا، َوَمْن اَكَن َهَذا ُمَراُدُه َسمِلَ ا لِلِْمَراِء َوالِْجَداِل َوالُْخُصوَماِت، َوَل ِلْلُّ

اَلِل(.  ِمَن اْلَْهَواِء َوالِْبَدعِ َوالضَّ

ذا مل يراِء أأو مل مياِر ومل جيادل ومل خيامص فهنا ل ض يعين ا  ن جيالس أأهل البدع ولن يتعرن

 لش هباهتم.

تَْوَحُش ِمْن  يَن َل يُس ْ ِ ِة الُْمْسِلِمنَي اذلَّ َم ِمْن َأئِمَّ ََّبَع َما اَكَن عَلَْيِه َمْن تَقَدَّ مث قال: )َوات

ْن اَكَن رَ 
ِ
ْن قَاَل قَائٌِل: َوا

ِ
، فَا كِلَ َ تََعاىَل َأْن يُوفَّقَُه ذِلَ ، َوَسأََل اَّللَّ ُ ِذْكِرمِهْ ََّمُه اَّللَّ ُجٌل قَْد عَل

ُه، تََرى هَلُ  يِن، يُنَازِعُُه ِفهيَا َوخُيَامِصُ ِ َعزَّ وَجلَّ ِعلْامً، فََجاَءُه َرُجٌل يَْسأهَُلُ َعْن َمْسأَََلٍ يِف ادلن

؟(  ُة، َويَُردَّ عَلَْيِه قَْوهَلُ  َأْن يُنَاِظَرُه، َحىتَّ تَثْبَُت عَلَْيِه الُْحجَّ

كثري من الش باب اليوم، يقول كل: أأريد أأن أأانحصه، يذهب ا ىل هذا ا شاكل يورده ال 

وهو ليس عنده قدرة عىل جمادلته  -رأأس من رؤوس أأهل البدع صاحب ش هبات

ليه ويقول كل: أأريد أأن أأانحصه.  -وليس عنده متكنن يف فننه  فيذهب ا 

ك معه؛ فيجب عىل  هو اذلي يناحصك تكل الساعة ولست أأنت اذلي تناحصه، وجَيرُّ

نسان أأن يكون عنده حرص عىل دينه وعىل نفسه، وأأل حيسن الظن بنفسه أأكُث مما ال  

يس تحقنه، فهنا جييب ال جري عن هذا؛ مع أأن السؤال هنا وارد عن صاحِب عمٍل؛ 
 

(1) (1/449 . ) 
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ُ َعزَّ وَجلَّ ِعلْامً( يعين عنده عمل، يس تطيع أأن  ََّمُه اَّللَّ ْن اَكَن َرُجٌل قَْد عَل
ِ
لحظ قوهل: )َوا

ذا الشخص؛ ومع ذكل هذا جاء ينازعه وخيامصه ويريد أأن يعرف مسأأَل يف يتلكم مع ه

 ادلين فهنا ماذا يقول هل؟ 

ينَا َعْنُه( انظر كيف؟ هذا نفسه اذلي تسأأل أأنت عنه هو  ي هُنِ ِ : َهَذا اذلَّ قال: )ِقيَل هَلُ

 اذلي هُنينا عنه. 

ِة الُْمْسِلِمنَي( حنن نقرأأ لُك من هذه الكتب؛  َم ِمْن َأئِمَّ َراَنُه َمْن تَقَدَّ ي َحذَّ ِ قال: )َوُهَو اذلَّ

منا يتلكمون عن سلفنا ريض هللا لأهنم ل يتلكمون عن أأنفسهم، ل تلكمون بأألس  نَتم؛ ا 

عهنم، وقد فهموا مهنج السلف فهامً حصيحًا؛ لأهنم أأخذوا العمل وراثة، اذلي يأأخذ عمل 

الاعتقاد هذا واملهنج وراثة يبقى سلاميً، لكن اخلوف من اذلي يأأخذه من الصحف؛ ا ل 

ون ال رون أأن يرمحه هللا س بحانه وتعاىل برمحته؛ ذلكل اكن السلف يذمُّ ُحفي وحيذن صُّ

منه؛ لأنه يفهم دين هللا عىل غري مراد هللا تبارك وتعاىل، والعمل وراثة تَرِثُُه معنن قبكل 

 ومن قبكل يكون قد ورثه معن قبِل وهكذا. 

ِة الُْمْسِلمِ  َم ِمْن َأئِمَّ َراَنُه َمْن تَقَدَّ ي َحذَّ ِ ينَا َعْنُه، َوُهَو اذلَّ ي هُنِ ِ نَي قال ال جري: )َهَذا اذلَّ

ىَل 
ِ
ِشٍد ا ي يَْسأكَُلُ َمْسأَلَتَُه َمْسأَََلَ ُمْسرَتْ ِ ْن اَكَن اذلَّ

ِ
: ا ْن قَاَل قَائٌِل: فََماَذا نَْصنَُع؟ ِقيَل هَلُ

ِ
 فَا

ِ َل ُمنَاَظَرًة؛ فَأَْرِشْدُه ِبأَلَْطِف َما يَُكوُن ِمَن الَْبَياِن اِبلِْعمْلِ ِمَن الِْكتَاِب  َطرِيِق الَْحقن

نَّةِ  ذًا ينبغي أأن تكون أأنت عندك عمل ابلكتاب والس نة، ل أأن تذهب وتناَص َوالس ُّ (، ا 

قامة احلجة تكون بأأدَل الكتاب والس نة،  خشصًا وأأنت خاٍل من هذا العمل، املناحصة وا 

ذا أألقى عليك ش هبة؛  يكون عندك معرفة هبا، وعندك معرفة بردن الش هبات، حىت ا 

من أأنصاف املتعلمني ويذهب ا ىل خشص هو تس تطيع أأن تردنها عليه، فال يأأيت واحد 
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َبه عندئٍذ  مام يف بدعته ويقول: أأريد أأن أأقمي احلجة عليه؛ هذا س يدخل عليك الش ُّ ا 

 وتضيع. 

ىَل 
ِ
ِشٍد( يعين يريد أأن يَعمَل، أأن يتعملن )ا ي يَْسأكَُلُ َمْسأَلَتَُه َمْسأَََلَ ُمْسرَتْ ِ ْن اَكَن اذلَّ

ِ
قال: )ا

ِ َل ُمنَاَظَرًة؛ فَأَْرِشْدُه ِبأَلَْطِف َما يَُكوُن ِمَن الَْبَياِن اِبلِْعمْلِ ِمَن الِْكتَاِب  َطرِيِق الَْحقن

حَ  نَِّة، َوقَْوِل الصَّ ِة الُْمْسِلِمنَي(؛ هكذا يكون الاس تدلل وهكذا َوالس ُّ ابَِة، َوقَْوِل َأئِمَّ

ْ ابدلليل: قال هللا كذا، قال رسول هللا  قامة احلجة: بنين كذا، أأمجع العلامء  ملسو هيلع هللا ىلصتكون ا 

 عىل كذا، فرسن الصحابة بكذا، فرسن علامء الأمة اذلين ل يُس توَحش من ذكرمه.

ول كل: )ومن الأمئة اذلين ل يس توحش من ذكرمه(، عندما تقرأأ لل جري ُتده دامئًا يق 

منا  هناك أأمئة يس توحش من ذكرمه وَّتاف عندما تذكرمه؛ فهؤلء ليسوا مه املقصودين؛ ا 

املقصود من الأمئة اذلين ل يس توحش من ذكرمه اكل مام أأمحد وال مام الشافعي ومن 

 اكن عىل طريقهم، وتذكر هل أأقوال أأمئة ال سالم.

ي َكِرَه كَلَ الُْعلََماُء، فاََل  قال ال جري: ِ ْن اَكَن يُرِيُد ُمنَاَظَرتََك، َوُمَجاَدلَتََك، فَهََذا اذلَّ
ِ
)َوا

ْن ُكْنَت لَهُْم ُمتَِّبعاً 
ِ
ِة الُْمْسِلِمنَي ا َم ِمْن َأئِمَّ ( تُنَاِظْرُه، َواْحَذْرُه عىََل ِدينَِك، مََكَ قَاَل َمْن تَقَدَّ

 ًا لتباعهم. أأي: هذه طريقهم ا ن كنت حمب

اكن يأأتيه السائل ويسأأهل عن مسأأَل فيبنينِ هل  -الش يخ مقبل-وأأذكر ش يخنا رمحه هللا 

ذا أأخذ جيادل ويناظر؛ قال هل: اذهب واطلب العمل اي بين،  حمكها ويبني هل دليلها، فا 

ذًا.   ويغلق عليه الباب؛ هكذا ا 

ْن قَاَل: نََدُعهُْم يَتَلَكَُّموَن اِبلْ 
ِ
َباِطِل، َونَْسُكُت َعهْنُْم؟( أأي: كيف ندعهم مث قال: )فَا

 يتلكمون ابلباطل وحنن نسكت ل جنادهلم؟ 
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ْم ِمْن ُمنَاَظَرتَِك  : ُسُكوتَُك َعهْنُْم َوجِهَْرتَُك ِلَما تلََكَُّموا ِبِه َأَشدُّ عَلهَْيِ قال ال جري: )ِقيَل هَلُ

لَِف الصَّ  َم ِمَن السَّ  اِلِح ِمْن ُعلََماِء الُْمْسِلِمنَي(. لَهُْم َكَذا قَاَل َمْن تَقَدَّ

مث أأخذ يذكر بعض ال َثر يف ذكل مهنا قول محمد بن سريين، وقد ماراه رجل يف ِشء؛ 

دًا  ْعُت ُمَحمَّ يَْعيِن ابَْن ِسريِيَن: -فيقول همدي بن مميون الراوي عن محمد بن سريين: )مَسِ

ٍء(من املامراة، يعين أأخذ خيامصه، يريد أأن جيادهل، قال: )فَقَاَل هل  َوَماَراُه َرُجٌل يِف َِشْ

يننِ قد َأعْمَلُ َما تُِريُد، َوَأاَن َأعْمَلُ اِبلُْمامراة ِمْنَك( أأي: أأان أأعرف ما اذلي تريده؛ 
ِ
ٌد: ا ُمَحمَّ

يريد اخملامصة واجملادَل؛ فقال: )أأان َأعْمَلُ اِبلُْمامراة ِمْنَك( يعين لو أأريد أأن أأجادكل سأأحفمك 

 قادر عىل هذا؛ )َولَِكيننِ َل ُأَماِريَك(.  ال ن؛ أأان

ذًا هذا هو مهنجهم رمحهم هللا وريض عهنم.   ا 

َم ِذْكُراَن هَلُ ِمْن  ىَل َما تَقَدَّ
ِ
ُ ا مث قال ال جري رمحه هللا بعد ذكل: )َألَْم تَْسَمْع َرمِحََك اَّللَّ

يننِ َل أ َمُن َأْن يَْغِمُسوُُكْ يِف قَْوِل َأيِب ِقاَلبََة: َل ُُتَاِلُسوا َأْهَل اْلَْهَواِء وَ 
ِ
، فَا اِدلُومُهْ َل ُُتَ

ىَل قَْوِل الَْحَسنِ 
ِ
يِن بَْعَض َما لُبنَِس عَلهَْيِْم؟ َأو لَْم تَْسَمْع ا ِ ، َأْو يَلِْبُسوا عَلَْيُُكْ يِف ادلن اَلََلِ  الضَّ

ا َأاَن فَقَْد َوقَْد َسأهََلُ رجٌل َعْن َمْسأَََلٍ فَقَاَل: َأَل تُنَاِظُرين يِف  يِن؟ فَقَاَل هَلُ الَْحَسُن: َأمَّ ِ ادلن

َر بِْن  ىَل قَْوِل مُعَ
ِ
ْن ُكْنَت َأنَْت َأْضلَلَْت ِدينََك فَالَْتِمْسُه؟ َألَْم تَْسَمْع ا

ِ
ُت ِدييِن، فَا َأبرَْصْ

 نَقَُّل؟(. َعْبِد الَْعزِيِز ريض هللا عنه: َمْن َجَعَل ِدينَُه غََرضًا لِلُْخُصوَماِت َأْكَُثَ التَّ 

ْن قَاَل 
ِ
ُ تََعاىَل، فَا ْن َشاَء اَّللَّ

ِ
ِة َسمِلَ هَلُ ِديُنُه ا ئِمَّ قَاَل ال جري: )فََمِن اْقتََدى هِبَُؤَلِء اْلَ

ْم( يعين وقع هل ذكل رضورًة  ىَل ُمنَاَظَرهِتِ
ِ
ين يِف اْلَْمِر َوْقتًا ِمَن اْلَْوقَاِت ا ِن اْضَطرَّ

ِ
قَائٌِل: فَا

 مام أأمحد مع ابن أأيب دؤاد أأمام احلاُك. كام وقع لال  

َماٍم هَلُ 
ِ
ََّما يَُكوُن َمَع ا ن

ِ
: اِلْضِطَراُر ا ؟ ِقيَل هَلُ ْم َأَل ُأاَنِظُرمُهْ ِة عَلهَْيِ ثَْباِت الُْحجَّ

ِ
قال: )َوا

ىَل َمْذَهِبِه، َكِفْعِل َمْن َمىَض يِف وَ 
ِ
َد بِْن َمْذَهٌب ُسوٌء، فَيَْمتَِحُن النَّاَس َويَْدُعومُهْ ا ْقِت َأمْحَ



109 

 

ِد  وِء، فمََلْ جَيِ ُم السُّ ىَل َمْذَههِبِ
ِ
َحنَْبٍل رمحه هللا: ثاََلثَُة ُخلََفاَء اْمتََحُنوا النَّاَس، َوَدَعْومُهْ ا

ِة الَْحقَّ ِمَن الَْباِطلِ  يِن، َوَأَراُدوا ِبَذكِلَ َمْعرِفََة الَْعامَّ ِ بنِ َعِن ادلن ًا ِمَن اذلَّ ، الُْعلََماُء بُدَّ

َد بِْن َحْنَبٍل َوَمْن اَكَن  ُ عز وجل الَْحقَّ َمَع َأمْحَ وَرًة َل اْخِتَيارًا، فَأَثْبََت اَّللَّ فَنَاَظُرومُهْ رَضُ

ُة َأنَّ الَْحقَّ َما اَكَن عَلَ  ََلَ َوفََضَحهُْم، َوَعَرفَِت الَْعامَّ ُ العظمُي الُْمْعزَتِ ْيِه عىََل َطرِيقَِتِه َوَأَذلَّ اَّللَّ

َكِرمُي َأْهَل الِْعمْلِ ِمْن َأمْحَ 
ُ الْ ىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة، وَأْرُجو َأْن يُِعيَذ اَّللَّ

ِ
ُد بن حنبل َوَمْن اَتبََعُه ا

نَِّة َوالَْجَماعَِة ِمْن ِمْحنٍَة تَُكوُن َأبَدًا( يعين حاَل رضورية كهذه الصورة (1)َأْهِل الس ُّ

ل فالأص ل اذلي مىض عليه السلف: عدم جمادَل املذكورة؛ عندئٍذ جيوز املناظرة؛ وا 

 أأهل البدع وعدم مناظرهتم. 

وهبذه الفقرة يكون الربهباري قد أأهنىى التأأصيل املهنجي عند أأهل الس نة وامجلاعة يف 

قضية الس نة والبدعة وبيان مهنج السلف الصاحل ريض هللا عهنم يف ذكل، مث بعد 

البدع والضالل، وأأول ما بدأأ به: ذكل سيبدأأ بذكر خصال الس نة اليت خالف فهيا أأهُل 

الالكم يف الرب تبارك وتعاىل؛ يف ذاته وأأسامئه وصفاته؛ فهىي من أأعظم املسائل اليت 

 خالف فهيا أأهُل البدع أأهَل الس نة وامجلاعة. 

بنِ تعاىل ُمْحَدٌث، وهو    -َرمِحََك هللا   -[ واعمل  11)]  :قال رمحه هللا َأنَّ الالَكَم يف الرَّ

َ  ِبْدعٌَة وضَ  ل مبا َوَصَف بِه نَْفَسُه عزن وجلن يف القرأ ِن، وما بنين بنِ ا  الََلٌ، ول يُتلَكَُّم يف الرَّ

ِميُع    -جل ثناؤه   -وهو  لأحصابه،    ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل هللا  ٌء َوُهَو السَّ واحٌد }لَيَْس مَكِثِِْلِ َِشْ

 َّ وأأْخفى، وهو عىل َعْرِشِه  الَْبِصرُي{ ربُنا أأوٌل بال مىت، وأ خٌر بال منَتىى، يَْعمَلُ الرسنِ

 (. اس توى، وِعلُْمُه بِكنِ ماكٍن، ول خيلو ِمْن ِعلِْمِه ماكنٌ 

الالكم يف الرب؛ يعين يف ذات هللا تبارك وتعاىل ويف أأسامئه ويف صفاته بدعة حمدثة 

أأحدهثا املتلكنمون، والسلف اكنوا ل يتلكمون يف ذات هللا وأأسامئه وصفاته، مبعىن أأهنم 
 

 مفا بعده(. 429الرشيعة )ص  (1)
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ا جاء يف الكتاب والس نة من ذكل ويسلنمون ول جيادلون وخيامصون فيه، يؤمنون مب

وأأول من أأحدث اجلدال يف ذكل أأهل الأهواء والبدع اذلين مه املتلكمون، يتلكمون 

قوا   يف هللا مبا يتوافق مع عقوهلم وأأهواِئم فأأفسدوا دين هللا وأأتَوا ابلبدع واحملدَثت وفرن

ة، والواجب التسلمي هلل يف ذكل؛ فالعقول عاجزة عن أأن تصف هللا تبارك وتعاىل  الأمن

منا تدرك العقول يف امجلةل أأن هللا س بحانه وتعاىل يس تحق  مبا يليق به وصفًا تفصيليًا؛ ا 

أأما عند التفصيل: فهذا  -هذا يف امجلةل -صفات الكامل ول ُتوز عليه صفات النقص

مر ا ىل ربنا تبارك وتعاىل، مفا العقل ل يس تطيع أأن يقف عليه وجيب أأن يرَُتك هذا الأ 

وصف به نفسه أأثبتناه هل، وما نفاه عن نفسه نفيناه عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه؛ 

 هذه يه عقيدة السلف ريض هللا عهنم يف ذكل.

ل مبا وصف به نفسه عزن وجلن يف القرأ ن، وما بنين  قال املؤلف :) ول يُتلكَّم يف الرب ا 

طريقة السلف يؤصلها املؤلف يف ابب الأسامء لأحصابه( هذه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ل مبا  والصفات ويف الالكم يف ذات هللا تبارك وتعاىل؛ قال: )ول يُتلكَّم يف الرب ا 

( مفا وصف به نفسه يف الكتاب أأو يف الس نة؛ وصفناه به،  وصف به نفسه عزن وجلن

نفاه عن  وما مل يصف نفسه به؛ مل نصفه به، وما سكت عنه؛ سكتنا عنه، يعين ما

نفسه نفيناه عنه، وما سكت عنه سكتنا عنه؛ هذه طريقة السلف يف ذكل، فاكنوا ل 

ل مبا جاء يف الكتاب والس نة، ل يتجاوزون ذكل، وقد َص عن  يتلكمون يف هللا ا 

ال مام الأوزاعي وال مام ماكل وال مام الثوري وال مام الليث بن سعد، وهو من أأتباع 

مام أأ  هل مرص يف زمنه، وسفيان الثوري أأيضًا من أأتباع التابعني واكن التابعني، واكن ا 

مام أأهل  مام أأهل الكوفة يف زمنه، وعبدهللا بن املبارك كذكل من نفس الطبقة واكن ا  ا 

مام أأهل الس نة يف  الس نة يف خراسان، وسفيان بن عيينة من نفس الطبقة واكن ا 

مام أأهل الس ن ة يف املدينة، وال مام مكة، وماكل بن أأنس من نفس الطبقة وهو ا 

مام أأهل الس نة يف بالد الشام، هؤلء أأمئة أأهل الس نة يف زمهنم أأو ِمن  الأوزاعي اكن ا 

َسأَلُْت ) أأمئة أأهل الس نة يف زمهنم يف هذه ادلول؛ فصحن عن الوليد بن مسمل أأنه قال:
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، َوَماكِلَ بَْن َأنٍَس، َواللَّيْ  َّيِت اْلَْوَزاِعيَّ َوُسْفيَاَن الثَّْوِريَّ َث بَْن َسْعٍد َعْن َهِذِه اْلََحاِديِث ال

وَها ِباَل َكْيَف( ْؤيَُة , فَقَالُوا: »َأِمرُّ وها كام جاءت يف القرأ ن ويف (1)ِفهيَا الرُّ ، أأي: أأِمرُّ

ذًا كام جاءت عىل معانهيا، عىل ما تقتضيه اللغة العربية، هبذا اكن  الس نة بال كيف، ا 

اكن يقرأأه العريب والأجعمي  ملسو هيلع هللا ىلصيفهمها الصحابة ريض هللا عهنم، القرأ ن يف عهد النيب 

تىض اللغة العربية واكنوا ويقرأأه الرجال والنساء والكبار والصغار واكنوا يفهمونه عىل مق 

عن ّك ما أأشِك علهيم، ومل يأأِت يف الس ننة أأهنم استشلكوا أ ايت  ملسو هيلع هللا ىلصيسأألون النيب 

ضافة النقص ا ىل  الصفات، وقالوا بأأن هذه جيب أأن نزنه هللا س بحانه وتعاىل عهنا وفهيا ا 

َه النيب  ملسو هيلع هللا ىلصهللا س بحانه وتعاىل؛ ما قالوا هذا للنيب   بغري ملسو هيلع هللا ىلصول استشلكوه ول وجَّ

أأن معىن السمع غري السمع، ومعىن البرص  ملسو هيلع هللا ىلصظاهرها، ومل يأأت يف الس نة عن النيب 

ذًا ماذا يكون هذا مع وصف  غري البرص، ومعىن اليد غري اليد؛ مل يرد ِشء يف هذا، ا 

؟  هللا س بحانه وتعاىل لكتابه بأأنه كتاب مبني، كتاب واحض، كتاب جيل، احلق فيه بنينِ

ه الكتاب يك يبيننه للناس ويوحضن ما أأشِك علهيم فيه، نزل علي ملسو هيلع هللا ىلصوالأصل أأن النيب 

وما ليس واحضًا وجب عليه أأن يوحضه، ومع ّك هذا ما جاءان ول حىت حديث واحد 

يقول لنا: أأدَل الصفات ظاهرها غري مراٍد ، ِشء مس تحيل وما يقول هبذا ا ل صاحب 

 ما أأفسدوه وخالفوا وأأهل الالكم هؤلء اذلين أأفسدوا يف دين هللا -نعوذ ابهلل -ضالَل

أأصل السلف يف هذا؛ َّتبنطوا واختلطت علهيم الأمور وتضاربت عقوهلم تضاراًب 

شديدًا؛ حىت ا ن بعضهم يف الهناية مات حائرًا يف أأمر دينه، وبعضهم يقول: )قد طفت 

املدارس ومسعت وجادلت وخامصت وها أأان يف الهناية أأموت عىل عقيدة جعائز 

هذا ما أأنتجه يف الهناية، أأفىن معره يف القيل والقال والالكم هذا هو، (2)نيسابور(

وبدون فائدة، ويف الهناية عمل أأنه اكن عىل ضالل ورجع ا ىل عقيدة جعائز نيسابور، 
 

 (. 3/558"رشح أأصول اعتقاد أأهل الس نة وامجلاعة" )  (1)

 (. 258"العلو للعيل الغفار" )ص (2)
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وهللا بئس هذا العمل اذلي جيعكل تتعمل وتتعمل مث ترجع ا ىل دين العجائز، وقد اتب منه 

نوا عليه، فالواجب هو سلوك مهنج الكثري بعد علمهم بضالل هذا الطريق اذلي اك

 السلف يف هذا. 
أأن السلف اكنوا يف مسائل الأسامء والصفات يقفون  -رمحه هللا  -يؤصل لنا املؤلف

مون النقل عىل  جامع علامء املسلمني، ل يتجاوزون ذكل، فيقدن عند الكتاب والس نة وا 

مون النقل عىل ّك ِشء؛ هذا لو سلمنا بأأنه ميكن أأ  ن يتعارض العقل مع العقل، يقدن

ل فالعقل الصحيح الرصحي ل يتعارض مع النقل الصحيح أأبدًا، ل ميكن أأن  النقل؛ وا 

يكون بيهنام تعارض، لكن حني يكون يف العقل بعض اخللل ميكن أأن يتعارض مع 

م  النقل؛ عندئٍذ جيب عىل هذا العقل أأن يسملن للنقل، أأن يسملن للكتاب والس نة، ويَتن

 قِل يف ذكل؛ هكذا اكن السلف ريض هللا عهنم. صاحُب العقل ع

ب الاللاكيئ رمحه هللا يف "رشح الس نة" اباًب يف: )س ياق ما يدلن من كتاب   (1)وقد بون

عىل أأن وجوب معرفة هللا وصفاته ابلسمع  ملسو هيلع هللا ىلص هللا عز وجل وما روي عن رسول هللا

ذًا فالواجب أأن تعرف هللا س بحانه وتعاىل وأأن تعرف صفات هللا س بحانه  ل ابلعقل( ا 

 وتعاىل عن طريق الرشع، مث ذكر أأدَل تدل عىل هذا الأمر. 

 (2)وكذكل أأبو عامثن الصابوين رمحه هللا يف كتابه "عقيدة السلف أأحصاب احلديث"

قال: )أأحصاب احلديث، حفظ هللا أأحياءمه ورمح أأمواهتم، يشهدون هلل تعاىل 

ابلرساَل والنبوة، ويعرفون رهبم عز وجل بصفاته اليت نطق  ملسو هيلع هللا ىلصابلوحدانية، وللرسول 

هبا وحيه وتزنيِل( هكذا يعرفون هللا بصفاته؛ مبا نطق به الويح يف الكتاب ومبا أأنزهل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسوهل 

 

(1) (2/216 .) 

 (. 2)ص   (2)



113 

 

عىل ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلته العدول  ملسو هيلع هللا ىلصا رسوهل قال: )أأو شهد هل هب

الثقات عنه، ويثبتون هل جل جالهل ما أأثبت لنفسه يف كتابه، وعىل لسان رسوهل 

رون الصفات اليت ملسو هيلع هللا ىلص ، ول يعتقدون تشبهيًا لصفاته بصفات خلقه(، هذه عقيدهتم؛ يقرن

مع ذكل؛ مع أأهنم يؤمنون و  ملسو هيلع هللا ىلصذكرها ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه أأو يف س نة رسوهل 

هبذه الصفات؛ ل يعتقدون بأأهنا تشابه صفات اخمللوقني، فال يقولون: يٌد كيٍد، أأو: مسٌع 

كسمعٍ، أأو: برص كبرص، ل يقولون : هلل يد َكأيدينا، ومسع كسمعنا، وبرص كبرصان؛ هذا 

تليق  هو التشبيه، مه ل يثبتون هذا ويقولون: هللا س بحانه وتعاىل هل الصفات اليت

 جبالهل وعظمته . 

نه خلق أ دم بيده كام نصن س بحانه وعليه يف قوهل عزَّ ِمن  قال الصابوين: )فيقولون ا 

} بِْليُس َما َمنََعَك َأْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديَّ
ِ
( هذا نص ِصحي بأأن (1)قائل: }قَاَل اَي ا

ام أأثبَتام لنفسه، ونعمل هللا س بحانه وتعاىل قد خلق أ دم بيديه؛ فنثبت هلل اليدين ك

ونعتقد أأن يدين هللا س بحانه وتعاىل تليقان جبالهل وعظمته ول تش هبان أأيدي اخمللوقني؛ 

 هذه عقيدة السلف ريض هللا عهنم. 

قال: )ول حيرفون الالكم عن مواضعه( فال يقولون: اليد مبعىن القدرة أأو مبعىن القوة؛ 

فون الالكم، هذا من َتريف الالك نه بقوته أأو ل حيرن ل فا  م، وهذا املعىن ليس مرادًا؛ وا 

بِْليُس َما َمنََعَك َأْن  بقدرته قد خلق اخللق لكهم هبا؛ فلامذا أ دم ابذلات قال فيه:
ِ
}قَاَل اَي ا

ه هبذا؟ فال يصح مثل هذه التفاسري.  {؟ ملاذا خصن  تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديَّ

والقدرة؛ بل ظاهرها الصفة املعلومة، فعندما مث ا ن ظاهر لكمة اليدين ليست القوة 

تفرسها ابملعىن ال خر وجب عليك أأن تأأيت بدليل عىل هذا التفسري، ول يوجد عندمه 

دليل؛ ما دليلهم؟ يقول كل: العقل، يقولون: عقاًل ل جيوز أأن نصف هللا هبذه الصفة، 

منا فهيا تشبيه لو ملاذا ل جيوز؟ قالوا: فهيا نقص، فهيا تشبيه، فقل: ل يلزم ال  تشبيه؛ ا 

 

 [. 75]ص:  (1)
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ملا ذكروا هل  -من أأمئة السلف -قلت: )يد كيد( كام نص عىل ذكل ا حساق بن راهويه 

ذا قلت: )يد كيد هذا هو التشبيه(  ، وهنا مل نقل: يد كيد.(1)التشبيه؛ قال: ا 

قال: )ول حيرفون الالكم عن مواضعه حبمل اليدين عىل النعمتني، أأو القوتني(، هذا 

ريف الالكم عن مواضعه: أأن تقول: معىن اليد النعمة أأو القوة؛ َتريف املعزتَل معىن َت

بية؛ ّك هؤلء اكن السلف   واجلهمية والأشاعرة أأيضًا كذكل، واملاتوريدية والالُكن

يسموهنم َجمية؛ لأن أأصلهم واحد وهو تقدمي العقل عىل النقل، لكهم متفقون عىل هذا 

فال يأأتينا جاهل يقول: الأشاعرة من أأهل الس نة،  الأصل: تقدمي العقل عىل النقل،

مون العقل عىل النقل؟ الأشاعرة يوافقون  كيف يكونون من أأهل الس نة ومه يقدن

اجلهمية يف أأعظم أأصل عند اجلهمية وخيالفون أأهل الس نة، أأعظم أأصل عند أأهل 

عىل ّك ِشء ويف ّك ِشء من أأمور  -النص الرشعي  -الس نة هو تقدمي النقل 

ن؛ فكيف تأأيت أأنت وتقول يل: وهللا هؤلء من أأهل الس نة؟ ل يكون الشخص ادلي

نينًا حىت تكون الس نة عنده مقدمة يف ّك ِشء.   سن

قال الصابوين: )ول حيرفون الالكم عن مواضعه حبمل اليدين عىل النعمتني، أأو 

وهنام بأأيدي  القوتني، َتريف املعزتَل اجلهمية، أأهلكهم هللا، ول يكيفوهنام بكيف أأو يش هب

اخمللوقني( يعين: السلف ما اكنوا حيرفون َتريف املعزتَل واجلهمية، ول يكيفوهنام 

بكيف، عندما نقول: ا ن هلل يدين نعمل أأن لها كيفية؛ لكننا جنهل هذه الكيفية، ملاذا 

جنهلها؟ لأن هللا س بحانه وتعاىل ما أأخربان هبا، أأخربان بأأن هل هذه الصفة ومل خيربان 

 َتا، فنثبت ما أأخربان به ونسكت عام سكت عنه.بكيفي

 كذكل مل يش هبوهام بأأيدي اخمللوقني.

 

 (.335/ 2"العرش" لذلهيب ) (1)
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فون، وطائفة  وانظر كيف يردُّ املؤلف عىل الطائفتني: طائفة اجلهمية اذلين ينفون وحيرن

املش هبة، فال يش هبون هللا س بحانه وتعاىل خبلقه ول يش هبون صفاته بصفات خلقه، 

ر يف ال ية.ويف نفس الوقت، ل   ينفون عنه ما أأثبت لنفسه، وهذا مقرَّ

ِميُع الَْبِصرُي{(، هذه  ٌء َوُهَو السَّ قال الربهباري: )فهو جل ثناؤه واحد }لَْيَس مَكِثِِْلِ َِشْ

ال ية أأصل، }ليس مكثِل ِشء{ : رد عىل املش هبة، }وهو السميع البصري{: رد عىل 

 اجلهمية املعطةل.

س ابلأدَل الرشعية، يأأخذون ابلأدَل اكمةل متاكمةل وينظرون وأأهل الس نة مه أأسعد النا 

ا ىل الرشع لكه مع بعضه، ل يأأخذون البعض ويرتكون البعض ال خر كام يفعل أأحصاب 

الأهواء، هذه عقيدة أأهل الس نة يف هذه املسأأَل ذكرها لنا اكمةل ال مام الصابوين رمحه 

 هللا. 

رمحه هللا يف كتابه "اجلامع"، قال عند ذكر ونزيد الأمر توضيحًا بنقل الكم الرتمذي 

(:  "ا ن هللا يقبل الصدقة ويأأخذها بميينه"، وأأنمت تعرفون أأن 662احلديث )رمق 

الرتمذي رمحه هللا بعد أأن يذكر احلديث ينقل مذاهب علامء السلف، أأهل احلديث؛ 

ْهِل الِعمْلِ يِف َهَذا َوقَْد قَاَل غرَْيُ َواِحٍد ِمْن أَ فقال رمحه هللا يف هذ احلديث هذا: )

بنِ تََباَرَك َوتََعاىَل ُّكَّ لَْيةَلٍ  َفاِت: َونُُزوِل الرَّ ِ َوااَيِت ِمَن الصن ِ ِبُه َهَذا ِمَن الرن احلَِديِث َوَما يُش ْ

َوااَيُت يِف َهَذا َويُْؤَمُن هِبَا َوَل يُتََومهَُّ  ِ نَْيا، قَالُوا: قَْد تَثْبُُت الرن َماِء ادلُّ ىَل السَّ
ِ
َوَل يُقَاُل:  ا

ُْم قَالُوا يِف  ِ بِْن املَُباَرِك َأهنَّ ، َوُسْفيَاَن بِْن ُعَييْنََة، َوَعْبِد اَّللَّ َكْيَف؛ َهَكَذا ُرِوَي َعْن َماكِلٍ

نَِّة  وَها ِباَل َكْيٍف "، َوَهَكَذا قَْوُل َأْهِل الِعمْلِ ِمْن َأْهِل الس ُّ َهِذِه اَلَحاِديِث: "َأِمرُّ

ُ َعزَّ َواجلََماعَةِ  َوااَيِت َوقَالُوا: َهَذا تَْشِبيٌه، َوقَْد َذَكَر اَّللَّ ِ ا اجلَهِْميَُّة فَأَنَْكَرْت َهِذِه الرن ، َوَأمَّ

لَِت اجلَهِْميَُّة َهِذِه ال اَيِت  ، فَتَأَوَّ ْمَع َوالَبرَصَ َوَجلَّ يِف غرَْيِ َمْوِضعٍ ِمْن ِكتَابِه الَيَد َوالسَّ

وَها عىََل غرَْيِ  ُ نَّ فََفرسَّ
ِ
لُْق أ َدَم ِبَيِدِه، َوقَالُوا: ا َ لَْم خَيْ نَّ اَّللَّ

ِ
، َوقَالُوا: ا َ َأْهُل الِعمْلِ  َما فرَسَّ

َذا قَاَل: يٌَد 
ِ
َّْشِبيُه ا ََّما يَُكوُن الت ن

ِ
ْبَراِهمَي: " ا

ِ
حْسَاُق بُْن ا ِ

ُة "، وقَاَل ا َمْعىَن الَيِد َهاُهنَا الُقوَّ

عٍ، َكَيٍد، َأْو ِمثُْل يٍَد، أَ  ٌع َكَسْمعٍ، َأْو ِمثُْل مَسْ َذا قَاَل: مَسْ
ِ
عٍ، فَا ٌع َكَسْمعٍ، َأْو ِمثُْل مَسْ ْو مَسْ
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، َوَل يَُقوُل َكْيَف، َوَل  ٌع، َوبرََصٌ ُ تََعاىَل يٌَد، َومَسْ َذا قَاَل مََكَ قَاَل اَّللَّ
ِ
ا ا َّْشِبيُه، َوَأمَّ  فَهََذا الت

عٍ، َوَل َكَسْمعٍ،  (. فَهََذا َل يَُكوُن تَْشِبهياً  يَُقوُل ِمثُْل مَسْ

حديث نزول هللا س بحانه وتعاىل ا ىل السامء ادلنيا اكن قامصة ظهر لأهل البدع؛ 

حفاولوا بِك أأساليهبم رد هذا احلديث وَتريفه؛ ذلكل ُتد العلامء يتلكمون عن مهنج 

 السلف يف مسأأَل الصفات عند هذا احلديث؛ فذلكل ذكره الرتمذي رمحه هللا هنا،

ُ َوَل يُقَاُل: َكْيَف( يؤَمن هبا  َوااَيُت يِف َهَذا َويُْؤَمُن هِبَا َوَل يُتََومهَّ ِ قال: )قَالُوا: قَْد تَثْبُُت الرن

 : يعين نصدق مبا جاء فهيا عىل مقتضاها العريب الصحيح.

ِ قال: )َوَل يُقَاُل: َكْيَف، َهَكَذا ُرِوَي َعْن َماكِل بن أأنس، َوُسْفيَاَن بِْن عُ  َيْينََة، َوَعْبِد اَّللَّ

وَها ِباَل َكْيٍف "، َوَهَكَذا قَْوُل َأْهِل الِعمْلِ  ُْم قَالُوا يِف َهِذِه اَلَحاِديِث: "َأِمرُّ بِْن املَُباَرِك َأهنَّ

َوااَيِت َوقَالُوا:  ِ ا اجلَهِْميَُّة فَأَنَْكَرْت َهِذِه الرن نَِّة َواجلََماعَِة، َوَأمَّ َهَذا تَْشِبيٌه( هذا ِمْن َأْهِل الس ُّ

الكم الرتمذي رمحه هللا، والرتمذي من تالميذ ال مام البخاري، وال مام البخاري من 

 تالميذ ال مام أأمحد؛ وهكذا، سلسةل لكها. 

 ُ َوااَيِت َوقَالُوا: َهَذا تَْشِبيٌه، َوقَْد َذَكَر اَّللَّ ِ ا اجلَْهِميَُّة فَأَنَْكَرْت َهِذِه الرن  قال الرتمذي: )َوَأمَّ

لَِت اجلَهِْميَُّة َهِذِه  ، فَتَأَوَّ ْمَع َوالَبرَصَ تبارك وتعاىل يِف غرَْيِ َمْوِضعٍ ِمْن ِكتَابِه الَيَد َوالسَّ

لُْق  َ لَْم خَيْ نَّ اَّللَّ
ِ
، َوقَالُوا: ا َ َأْهُل الِعمْلِ وَها عىََل غرَْيِ َما فرَسَّ ُ فََتا )وفرَسَّ ال اَيِت( يعين حرن

بَْراِهمَي أ َدَم ِبَيِدِه، َوقَ 
ِ
حْسَاُق بُْن ا

ِ
ُة "، وقَاَل ا َّام َمْعىَن الَيِد الُقوَّ ن

ِ
يعين ابن راهويه،  -الُوا: "ا

ٌع -صاحب ال مام أأمحد  َذا قَاَل: يٌَد َكَيٍد، َأْو ِمثُْل يٍَد، َأْو مَسْ
ِ
َّْشِبيُه ا ََّما يَُكوُن الت ن

ِ
: " ا

عٌ  َذا قَاَل: مَسْ
ِ
عٍ، فَا ذا قال مسٌع َكَسْمعٍ، َأْو ِمثُْل مَسْ َّْشِبيُه( ا  عٍ، فَهََذا الت  َكَسْمعٍ، َأْو ِمثُْل مَسْ

 كسمع البرش أأو : مسع هللا مثل مسع البرش؛ أأو مسع اخمللوقني؛ عندئذ يكون تشبهيًا. 

، َوَل يَُقوُل َكْيَف، َوَل  ٌع، َوبرََصٌ ُ تََعاىَل يٌَد، َومَسْ َذا قَاَل مََكَ قَاَل اَّللَّ
ِ
ا ا يَُقوُل ِمثُْل قال: )َوَأمَّ

مام من أأمئة السلف ينص عىل هذا،  عٍ، َوَل َكَسْمعٍ، فَهََذا َل يَُكوُن تَْشِبهيًا( هذا ا  مَسْ

ِميُع الَبِصرُي{( هذا  ٌء َوُهَو السَّ ْثِِلِ َِشْ ُ تََعاىَل يِف ِكتَابِه: }لَْيَس مَكِ قال: )َوُهَو مََكَ قَاَل اَّللَّ

 تقرير عقائد السلف ومهنجهم يف ذكل.
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وقال محمد بن احلسن الشيباين صاحب أأيب حنيفة: )اتفق الفقهاء لكهم من املرشق 

 ملسو هيلع هللا ىلص واملغرب عىل ال ميان ابلقرأ ن وابلأحاديث اليت جاءت هبا الثقات عن رسول هللا

، انظر ال ن معىن التفسري اذلي أأراده؛ (1)يف صفة الرب من غري تشبيه ول تفسري(

 ملسو هيلع هللا ىلص كل وقال بقول َجم؛ فقد خرج عام اكن عليه النيبقال: )مفن فرسَّ اليوم شيئًا من ذ
وأأحصابه وفارق امجلاعة؛ لأنه وصف الرب بصفة ل ِشء(؛ لأنك عندما تنفي الصفات؛ 

 مل يعد هناك صفة هلل س بحانه وتعاىل.

ْجزي كذكل كام قال هؤلء الأمئة؛ قال: )ول خالف بني املسلمني يف أأن  وقال السنِ

ه  ابلعقل؛ بل العقل دلَّ عىل وجوب قبوهل والئامتم به، وكذكل كتاب هللا ل جيوز ردن

ذا ثبت عنه؛ ل جيوز رده، وأأن الواجب رد ّك ما خالفهام أأو  ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول هللا  ا 

كذا يف رسالته ا ىل أأهل َزِبيد؛ يقرر فهيا مهنج السلف ريض هللا عهنم يف  (2)أأحَدهام(

 تقدمي النقل عىل العقل ريض هللا عهنم مجيعًا. 

 هبذا صار الأمُر واحضًا ا ن شاء هللا. و 

مث سيبدأأ املؤلف رمحه هللا بتقرير صفات هللا تبارك وتعاىل اليت ثبتت يف كتابه ويف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصس نة نبينه 
 

  ،الَلٌَ ضَ وَ   ةٌ عَ دْ بِ   وَ هُ وَ  ؛ ُمْحَدثٌ   تعاىل  بنِ الرَّ   يف  مَ الالَك   أأنَّ   هللاُ   كَ مِحَ رَ  ملَْ واْع : )املؤلف قال

ل  بنِ الرَّ   يف  مُ لَكَّ يُتَ   ول  َ   هِ بِ   َف صَ وَ  مبا   ا  َ  وما  ، القرأ ن   يف  وجلَّ   زَّ عَ   هُ سَ فْ ن َ ب   هللا  رسول  نيَّ

ُّ رَ  ،{ البصري  السميع  وهو ِشء  مكثِل  ليس}  دٌ واحِ  هُ ناؤُ ثَ   لَّ جَ   وَ هُ فَ   ،هِ ابِ حْص لَ   ملسو هيلع هللا ىلص   لٌ وَّ أَ   نا ب

 

 (. 480/ 3"رشح أأصول اعتقاد أأهل الس نة وامجلاعة" لاللاكيئ ) (1)

 (.  135"رساَل السجزي ا ىل أأهل زبيد" )ص (2)
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َ   َتىى، نْ مُ   البِ   رٌ وأ خِ   مىت،  البِ  َّ   ملَُ عْ ي   ُِكنِ بِ   هُ مُ لْ وعِ  توى، اس ْ   هِ شِ رْ عَ   عىل  وَ هُ وَ   فى،خْ وأَ  الرسنِ

 ( اكنٌ مَ   هِ مِ لْ عِ  نْ مِ   لوخيَْ   ول ، اكنٍ مَ 

لَ  أأن وبعد والصفات، الأسامء مبسأأَل بدأأ  أأنه وذكران  أأصول السلفية، أأصول لنا  أأصَّ

 خالف اليت الصفات بعض يذكر أأخذ مث والصفات، الأسامء مسائل بتأأصيل بدأأ  املهنج؛

 س بحانه هللا أأن: أأي( واحد ثناؤه جل فهو: )هنا  فقال والضالل؛ البدع أأهل فهيا 

 صفاته ويف أأسامئه يف يشاركه ل صفاته، ويف أأسامئه يف واحد ذاته، يف واحد وتعاىل

 هللا رمحه املؤلف ذكرها اليت ال ية وهذه الاكمةل، الصفات وهل الاكمةل الأسامء فِل أأحد،

ثبات فهيا   ملامثلته نفي أأيضاً  وفهيا  وعظمته، جبالهل يليق كام وتعاىل تبارك هللا لصفات ا 

ة عىل رد هذا ،{ِشء مكثِل ليس: }فقال اخمللوقني؛  هلل الصفات يثبتون اذلين املش هبن

 َكأيدينا  يد هل َكأعيننا، عني هل: فيقولون اخمللوقني بصفات وميثلوهنا  وتعاىل س بحانه

 ال مام قال وقد ،{ِشء مكثِل ليس} هللا بقول الباطل مذههبم مردود هؤلء وهكذا؛

 .(1)(كفر فقد خبلقه هللا ش بنه من: "قال – وغريه البخاري ال مام ش يخ - محناد بن نُعمي

ةل، عىل رد وهذه ؛{البصري السميع وهو} وتعاىل تبارك هللا قول املؤلف ذكر مث  املعطن

ة عىل رد هو ال ية من الأول فاجلزء ةل عىل رد هو مهنا الثاين واجلزء املش هبن  اذلين املعطن

لون  أأثبَتا  اليت والصفات الأسامء وتعاىل تبارك هلل يثبتون فال صفاته؛ عن هللا يعطن

ةل مه هؤلء الس ننة؛ يف أأو الكتاب يف لنفسه  والأشاعرة واملعزتَل اجلهمينة ومهنم املعطن

 أأهل وعىل ال فراط أأهل عىل رد يه أأو طائفتني عىل رد يه ال ية فهذه وغريمه،

 تكل بني الوسط فهم ال ية بطريف ابلأخذ الناس أأسعد مه الس ننة وأأهل التفريط،

 

 (.  214(، "عقيدة احلافظ تقي ادلين املقدِس" )464"العلو" لذلهيب ) (1)
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 ول متثيل غري من وعظمته هللا جبالل يليق كام والصفات الأسامء هلل فيثبتون الفرق؛

 . مذههبم هو هذا تكييف ول َتريف ول تعطيل

 وقت لأولينته وليس الأول هو وتعاىل س بحانه هللا أأن أأي(: مىت بال أأول ربنا : )قال

 أأن غري من وتعاىل س بحانه أأولٌ  هو ل؛ بدأأ، الفالين الوقت يف هو: يقال فال وزمن،

ليته، اكنت مىت يقال  س بحانه هللا قال كام والباطن، والظاهر وال خر الأول هو أأون

 بال قدميٌ  الأول فهو ،(1){والباطن والظاهر وال خر الأول هو: }الكرمي كتابه يف وتعاىل

ن بعضهم قال كام ابتداء؛  قال كام الأول هو: ونقول دقيقة، ليست قدمي لكمة اكنت ؛وا 

 لأوليته يكن مل يعين:  مىت بال أأول هو نقول للتفهمي، فقط فهىي وتعاىل، س بحانه هللا

 . معنين  وقت

 حلياته وليس فناء لبقائه وليس يح ابقٍ  وتعاىل س بحانه هللا أأن: أأي( منَتىى بال وأ خرٌ )

 . أأبداً  يفىن ل وبقاؤه الأوقات من وقت يف حياته تنَتىي ل منَتىى،

ث ما  يعمل: يعين( الرس يعمل) ،(وأأخفى الرسن  يعمل)  ويعمل: أأي( وأأخفى) نفسك، به َتدن

ث مل ما  وهو ذكل من أأخفى هو ما   . نفسك به َتدن

ذاً (  ماكن علمه من خيلو ول ماكن بِك وعلمه اس توى عرشه عىل وهو: )قال  اذلي ا 

 وال خر الأول هو وتعاىل تبارك هللا أأن الفقرة هذه يف هللا رمحه املؤلف عندان ذكره

 فليس الأول أأنت: "فقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب الكم يف( الأول) تفسري وجاء والباطن، والظاهر

 

   [.3]احلديد: (1)



120 

 

 الأول به تفرسَّ  تفسري خري وهذا(1)"ِشء بعدك فليس ال خر وأأنت ِشء، قبكل

 فليس الباطن وأأنت ِشء، فوقك فليس الظاهر وأأنت: "احلديث نفس ويف وال خر،

 تبارك هللا علون  عىل تدل" ِشء فوقك فليس الظاهر وأأنت: " فقوهل ،" ِشء دونك

 ابطنٌ  فهو ؛"ِشء دونك فليس الباطن وأأنت" ذكل، يف التفصيل س يأأيت كام وتعاىل

 ريض السلف فرس هكذا ِشء؛ عليه خيفى ول ِشء ّك فيعمل وتعاىل، تبارك علمه يف

 . احلديث من الفقرة هذه عهنم هللا

 ،-وتعاىل تبارك هللا عمل- العمل مسأأَل ا ىل ا شارة فيه هذا( وأأخفى الرس يعمل: )قال مث

 وتعاىل س بحانه هللا فعمل ِشء، دون ِشء يف وليس ِشء ّك يف اكمل اتمٌّ  علمه وأأن

ن س يأأيت كام اكمل  . ذكل عىل الأدَل ذكر هللا شاء ا 

 اذلي ،(ماكن علمه من خيلو ول ماكن بِك وعلمه اس توى، عرشه عىل وهو: )قال

 العلو؛ بصفة متنصف وتعاىل س بحانه هللا أأن هنا لنا  يوصِل أأن هللا رمحه املؤلف يريد

 بذكل وصفه وأأدَلن  وتعاىل، تبارك ربنا هبا  يتنصف صفة وهذه خلقه عىل هللا علو

 أأو دليل الألف تبلغ خلقه عىل هللا علو أأدَل: )العمل أأهل بعض قال حىت متواترة،

 من الأدَل يف مس تقالً  مصننفاً  هللا رمحه اذلهيب ال مام ذكل يف مجع وقد (2) (أأزيد

 وقد ،"العلو" كتاب وهو خلقه عىل هللا علو عىل تدل اليت وال َثر والأحاديث ال ايت

 

 (.  6320( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه، وأأصِل عند البخاري )2713أأخرجه مسمل ) ( 1)

: يِف الُْقْرأ ِن َألُْف َدِليٍل َأْو َأْزيَُد تَُدلُّ 5/226قال ابن تميية يف "الفتاوى" )  (2) ِ اِفِعين اِب الشَّ (: )قَاَل بَْعُض ِكَباِر َأحْصَ

ُه: ِفيِه ثاََلثُِمائَِة َدِليٍل تَدُ  َُّه فَْوَق ِعَباِدِه. َوقَاَل غرَْيُ َ عَاٍل عىََل الَْخلِْق َوَأن ..(.عىََل َأنَّ اَّللَّ  لُّ عىََل َذكِلَ
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 من وهو ،"العلو خمترص" امسه نفيٍس  خمترصٍ  يف هللا رمحه الألباين ال مام اخترصه

نِف ما  أأفضل  . الكتاب هذا فليقرأأ  فهيا  يسزتيد أأن أأراد مفن املسأأَل، هذه يف ُأل

  كثرية؛ هللا علو وأأدَل

 -الراييح العالية أأبو فرسن  (1){س توىا العرش عىل الرمحن} :وتعاىل تبارك هللا قول مهنا 

 يف فقال ؛(اس توى) - ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب من مجع عن وأأخذ التابعني، أأمئة أأحد وهو

 .سلفي تفسري وهذا والارتفاع، العلو: الاس تواء

ضة عىل رد عهنم هللا ريض السلف عن نذكرها  اليت التفاسري هذه ويف  اذلين املفون

 من اللكامت هذه لأن ابطل؛ هذا التفويض، مذهب مذههبم اكن السلف أأن يزمعون

ضة أأما  ، هبا  ويؤمنون الصفات معاين يعلمون اكنوا السلف أأن لنا  تبنين  السلف  املفون

 نعرف ل الاس تواء، معىن جنهل لكننا  وتعاىل س بحانه هلل الاس تواء نثبت حنن فيقولون

 معناه؛ عن خالٍ  فقط لكفظ به فيؤمنون وتعاىل، س بحانه هلل املعىن ونفونض معناه،

وها : )الصفات يف يقولون اكنوا هذا؛ عىل اكنوا ما السلف ابطل، وهذا  جاءت كام أأمرن

وها  العريب؛ املقتىض عىل جاءت قد العريب، مقتضاها  عىل: أأي ،(كيف بال  كام فأأمرن

فوها  ول العريب مقتضاها عىل جاءت  اكن اذلي املعىن هذا الصحيحة، معانهيا  عن َترن

 غري من) أأو( تفسري غري من) يقولون ُتدمه وأأحياانً  عهنم، هللا ريض السلف يذكره

 اذلي املعىن غري من أأي( : معىن غري من) و( تفسري غري من: )قوهلم ومعىن ،(معىن

 أألفاظهم من ويوجد اجلهمينة، اليه ذهبت اذلي التفسري غري ومن اجلهمينة، اليه ذهبت

 أأمحد ال مام اللكامت هذه اس تعمل وممنن املعىن، هذا بذكل مرادمه أأن عىل يدل ما 
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 عنه هللا ريض الصفات معاين يفرسن  هو مث ،(2)(معىن غري ومن: )قال هللا رمحه

ذاً  ورمحه،  ال ميان هو مذههبم اكن عهنم هللا ريض السلف أأن عىل يدلنا هذا ا 

 الكتاب يف ل لنا  ُذِكرت ما  الكيفية لأن الكيفية؛ فقط ويفوضون ومعىنً  لفظاً  ابلصفات

ضوهنا  ذلكل الس ننة؛ يف ول  مقتضاها فعىل: املعاين أأما  وتعاىل، س بحانه هللا ا ىل يفون

 فتبقى القرأ ن به نزل اذلي العريب للمقتىض خمالفة بأأهنا  ذكر ما  ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن العريب؛

 َصن  قد وهذا ،(وارتفع عال: )اس توى معىن يف الراييح العالية أأبو فقال حقيقَتا؛ عىل

ذاً  اللكمة، هذه معىن لنا  وبنين  ،(3)هللا رمحه عنه  ريض السلف عند الاس تواء معىن ا 

 فلهم وتعاىل تبارك هللا علون  ينفون اذلي التعطيل أأهل وأأما  والارتفاع، العلو عهنم هللا

ن ذكرها  س يأأيت ال ايت لهذه َتريفات  . هللا شاء ا 

 السامء يف واذلي ،(4){ السامء يف من أأأأمنمت:} وتعاىل تبارك هللا فقول الثاين ادلليل أأما 

ا  هنا{ السامء يف} ومعىن وتعاىل، س بحانه هللا هو من  وهذا ،(عىل) مبعىن( يف) يقال أأن ا 

 النخل، جذوع عىل أأي (5){النخل جذوع يف ولأصلنبننُك: }العرب لغة يف معروف

 لغة يف( عىل) مبعىن تأأيت( يف) فـ وهكذا، مناكهبا؛ عىل أأي (6){مناكهبا  يف فامشوا}

 

 [. 5]طه: (1)

ل عىل ما وصف به نفسه س بحانه  39"َترمي النظر يف كتب الالكم" لبن قدامة )ص (2) (، وتمتة الالكم: "ا 

 وتعاىل، وهو كام وصف نفسه مسيع بصري. وأأنكر حصَتا عنه بعض أأهل العمل.

ى ا ىل السامء{: "ارتفع" ... وقال جماهد: (: "قال أأبو العالية: }اس تو 9/124علقه البخاري يف "حصيحه" )  (3)

 }اس توى{: "عال".

 [. 16]املكل : (4)

 [.    71]طه: (5)

 [.    15]املكل: (6)
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ما  ذلكل معروف؛ وهذا العرب،  أأن أأو ،(السامء عىل: )مبعىن( السامء يف: )يقال أأن ا 

 فاهلل العلو، مبعىن تس تعمل العرب لغة يف السامء لأن ؛(العلو مبعىن السامء: )يقال

 . الثانية ال ية هذه العلو؛ يف وتعايل س بحانه

ليه: }وتعاىل تبارك هللا قول الأدَل ومن ليه، (1){الطينب اللكم يصعد ا   هللا ا ىل: أأي ا 

 ،(2){ا يل ورافعك متوفنيك ا ين: }السالم عليه لعيىس قوهل وكذكل وتعاىل، س بحانه

 . خلقه عىل هللا علون  عىل تدل كثرية املعىن هذا يف وال ايت

بون خلقه، عىل هللا بعلون  يؤمنون ل التعطيل وأأهل ذا: ويقولون بذكل ويكذن  علون  أأثبتنا  ا 

ذا َجة، يف يكون أأن ذكل من يلزم خلقه عىل هللا  أأن ذكل من لزم َجة يف اكن وا 

ذا جسامً، يكون  هبا  يأأتون اليت اللوازم  هكذا خبالق؛ وليس خملوق فهو جسم بأأنه قلنا  وا 

 وتعاىل س بحانه وهللا بالزمة، ليست لكها  اللوازم هذه: هلم ونقول القاِصة، عقوهلم من

 وكام ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن السَن يف الأحاديث حصنت وكام كتابه يف أأخرب كام خلقه عىل عالٍ 

 ذكل يف الأحاديث أأِصح  ومن عهنم، تعاىل هللا ريض السلف عن ال َثر يف جاء

 فا هنا  أأعتقها : "قال السامء، يف: قالت ،"هللا؟ أأين: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب لها  قال اجلارية، حديث

ت ملا ابل ميان لها  فشهد ؛(3)"مؤمنة  اكنوا تعلمون كام لأهنم السامء؛ يف هللا بأأن أأقرن

 الأرض عىل اذلي تعبد هل يعمل أأن ملسو هيلع هللا ىلص  النيب فأأراد الأرض، عىل اليت ال لهة يعبدون

 

 [.    10]فاطر: (1)

    [.55]أ ل معران: (2)

 ( عن معاوية بن احلُك السلمي ريض هللا عنه.     537أأخرجه مسمل )  (3)
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 يف: فقالت يُعبد، أأن يس تحق اذلي: أأي" هللا؟ أأين" لها  فقال السامء؛ يف اذلي أأم

ا  فعمل السامء،  ". مؤمنة فا هنا  أأعتقها : "قال ذلكل موحندة؛ أأهنن

لهيا  فلريجع الأدَل بقية أأراد ومن الأدَل، بعض هذه  ". العلو خمترص" يف ا 

م البدع أأهل عادة من أأن علمنا   قال وقد احملكامت، ويرتكون ابملتشاهبات يتعلنقون أأهنن

 حمكامت أ ايت منه الكتاب عليك أأنزل اذلي هو: }الكرمي كتابه يف وتعاىل تبارك هللا

 ابتغاء منه تشابه ما  فيتنبعون زيغٌ  قلوهبم يف اذلين فأأما  متشاهبات وُأخرُ  الكتاب أأم هنن 

ل تأأويِل يعمل وما  تأأويِل وابتغاء الفتنة  من ّكٌّ  به أ منا  يقولون العمل يف والراخسون هللا ا 

ذاً  ،(1){ربنا  عند  .متشاهبة وأأدَل حممكة أأدَلن  ا ىل تنقسم الرشعية الأدَل ا 

ل يعطيك ل اذلي ادلليل هو: احملُك ادلليل   . يشِك ول اشتباه فيه ليس واحد معىن ا 

 . عليك الأمر ويشتبه معىن من أأكُث فيعطيك: املتشابه ادلليل أأما 

 كام زيغ قلوهبم يف اذلين البدع فأأهل املتشابه، وادلليل احملُك ادلليل بني الفرق هو هذا

 ذكل من يريدون ابملتشاهبات؛ ويتعلنقون احملمكة الأدَل يرتكون وتعاىل تبارك هللا وصفهم

ل مسأأَل ُتد تاكد ول ديهنم، عن الناس يفتنوا أأن الفتنة؛  وأأدَل حممكة أأدَل لها  وُتد ا 

 العباد يبتيل وتعاىل، تبارك هللا من ابتالء النحو؛ هذا عىل املسائل من كثري متشاهبة،

 حلمكة الباطل؛ يريد ممن احلق يريد من ويُعملَ  الطينب، من اخلبيث يمتزي حىت وخيتربمه

 . الصفتني هاتني عىل الرشعينة الأدَل جعل وتعاىل تبارك هللا أأرادها 

 

  {.  7}أ ل معران: (1)
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 الأدَل: الأدَل هذه من الباطل؛ أأهل هبا  يتعلنق متشاهبة أأدَل املسأأَل هذه يف عندان هنا 

 ذكر مث العرش عىل الاس تواء ذكر -هللا رمحه -املؤلف فا ن ذلكل املعينة؛ يف وردت اليت

 تبارك هللا كقول العمل، يف جاءت حقيقة يه حولها  يدندنون اليت املعية لأن العمل؛

ل ثالثة جنوى من يكون ما } و ،(1){كنمت ما  أأين معُك وهو: }وتعاىل  ول رابعهم هو ا 

 هللا أأن هؤلء هبا  يس تدل ال ايت هذه ال ايت، أ خر ا ىل ،(2){سادسهم هو ا ل مخسة

 اجلهمية وهؤلء ماكن، ّك يف وتعاىل س بحانه هللا بل العلو يف ليس وتعاىل س بحانه

 ال ايت هبذه ويس تدلون ماكن ّك يف وتعاىل س بحانه هللا بأأن يقولون اكنوا القداىم،

 . ذكرانها  اليت احملمكة الأدَل ويرتكون

 وابن ابلعمل، وخمتت ابلعمل بُدئت قد ُتدها ذلكل العمل؛ يف أأصالً  وردت ال ايت وهذه

 تدل اليت الأدَل من مجموعة فذكر العلو، أأدَل ذكر" الواسطينة عقيدته" يف هللا رمحه تميية

ة املعينة وهذه -املعينة أأدَل ذكر مث وتعاىل تبارك هللا علون  عىل  املعينة أأن وس يأأيت العامن

 س تنة يف والأرض الساموات خلق اذلي هو: }أ ية هللا رمحه ذكر -قسمني  ا ىل تنقسم

 عال أأنه فهيا  وتعاىل س بحانه هللا قرر ال ية؛ هذه لحظ ،{العرش عىل اس توى مث أأايم

 ما  يعين{ مهنا  خيرج وما  الأرض يف يلج ما  يعمل:}وجل عز قال مث عرشه، عىل وارتفع

 وما { فهيا  يعرج وما  السامء من يزنل وما}الأرض، من خيرج وما الأرض يف يدخل

 ماذا عن ،(3){بصري تعملون مبا  وهللا كنمت ما أأين معُك وهو} السامء، يف يصعد

 

 [. 4]احلديد:  (1)

 [.  7]اجملادَل: (2)

 [.   4]احلديد: (3)
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ث ث ؟{ كنمت ما أأين معُك وهو: }قال حني ال ية أأثناء وجل عز هللا يتحدن  عن يتحدن

ذاً  العمل؛  .ِشء عمل يفوته ل ِشء ّك يعمل بعلمه معُك فهو ا 

ل ثالثةٍ  جنوى من يكون ما : }ويه الأخرى ال ية ذكر وكذكل   مخسة ول رابعهم هو ا 

ل أأكُث ول ذكل من أأدَن ول سادسهم هو ا ل  معلوا مبا  ينبنهئم مث اكنوا ما أأين معهم هو ا 

ن القيامة يوم  س ياق يف اكن الالكم فِك العمل، عن يتحدث{ علمي ِشء بِك هللا ا 

 وّك تفعلونه ِشء ّك يعمل وتعاىل س بحانه هللا أأن ال ايت هذه من فاملقصود اذاً  العمل؛

 وتعاىل تبارك هللا عمل وأأدَلن  ِشء، عمل عنه يعزب  ل الكون، هذا يف حيصل ِشء

ن: }وتعاىل تبارك هللا قول مهنا  كثرية،  يف ول الأرض يف ِشءٌ  عليه خيفى ل هللا ا 

ي َوُهوَ } ،(1){السامء ِ  َوالَْبْحرِ  الْرَبنِ  يِف  َما  َويَْعملَُ }،(2){ َجَرْحمُتْ  َما  َويَْعملَُ  اِبللَّْيلِ  يَتََوفَّاُكُْ  اذلَّ

لَّ  َوَرقَةٍ  ِمنْ  تَْسُقطُ َوَما 
ِ
لَّ  اَيبٍِس  َوَل  َرْطٍب  َوَل  اْلَْرِض  ُظلَُماِت  يِف  َحبَّةٍ  َوَل  يَْعلَُمهَا  ا

ِ
 يِف  ا

ل شيئاً  تركت ما  ال ية هذه ،(3){ُمِبنيٍ  ِكتَاٍب   تبارك هللا يعلمه ِشء  فِك وذكرته، ا 

 وال ايت ِشء، ّك يعمل وأأنه وتعاىل تبارك هللا عمل ِعَظم عىل تدل ال ايت هذه وتعاىل،

 هللا ذات يف وليست العمل يف أأهنا  عىل يدل س ياقها  لكها  هبا  يتعلنقون اليت املتشاهبة

 س بحانه هللا ل؛ خيالطنا؛ بذاته معنا  ليس وتعاىل س بحانه هللا يعين وتعاىل؛ س بحانه

 قال ذلكل عهنم؛ هللا ريض السلف عقيدة هذه ماكن؛ ّك يف وعلمه العلو يف وتعاىل

 س بحانه هللا أأن بني ما  تعارض فال( ماكن علمه من خيلو ول ماكن بِك وعلمه: )هنا 

 

 [.    5]أ ل معران: (1)

 [.     60]الأنعام: (2)

 [.     59]الأنعام:( 3)
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ه الأمرين؛ بني تعارض ل كننا؛ ما  أأين معنا  أأنه وبني خلقه عىل عالٍ  وتعاىل   بذاته فعلون

 .بعلمه معنا  وهو

 أأن أأي قليل، قبل ذكرانها اليت ويه عامة، معينة: قسمني ا ىل تنقسم ذكران كام واملعينة

 .وللمسلمني للكفار شامةل عامة معينة ويه بعلمه، معنا وتعاىل س بحانه هللا

 ذلكل ابملؤمنني؛ خاصة املعينة وهذه والتأأييد، النرصة معينة ويه خاصة معينة وهناك 

ة املعينة أأدَل ذكر مث العلو، أأدَل" الواسطينة العقيدة" يف ذكر هللا رمحه تميية ابن فا ن  العامن

: أأي ،(1){معنا  هللا ا ن َتزن ل} أ ية فذكر اخلاصة، املعينة أأدَل ذكر مث ابلعمل، املعينة ويه

نين: }تعاىل قوهل وكذكل ويؤيدان، ينرصان  يف الأوىل فال ية ،(2){أأرى و أأمسع معكام ا 

يق بكر وأأيب ملسو هيلع هللا ىلص النيب  علهيام وموىس هارون يف الثانية وال ية عنه، هللا ريض الصدن

ند وتعاىل س بحانه فاهلل السالم،  هنا  املعينة مفعىن وينرصمه، أأنبيائه ويؤيد املؤمنني يؤي

 . والنرصة التأأييد معينة

ن: }وتعاىل تبارك هللا قال وكذكل  فهنا  (3){حمس نون مه واذلين اتنقوا اذلين مع هللا ا 

 . اخلاصة املعينة عىل تدل اليت الأدَل هذه والنرصة، ابلتأأييد كذكل

ة معينة: قسامن املعينة اذاً   خاصة ومعينة والكفار، املسلمني وتشمل العمل معينة ويه عامن

 مع وتعاىل س بحانه فاهلل والنرصة، التأأييد معينة هبا  واملقصود ابملؤمنني، خاصة وهذه

 هللا بل ل خيالطهم؛ بذاته معهم أأنه ذكل معىن وليس وينرصمه، يؤيندمه املؤمنني

 

 [. 40]التوبة: (1)

 [.    46]طه: (2)

       [.128]النحل: (3)
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 هو كام الس بع الساموات فوق فالعرش خلقه؛ مجيع فوق عرشه عىل عالٍ  وتعاىل س بحانه

ذا عليه، متنفق  عالٍ  يكون وتعاىل س بحانه فاهلل ؛{اس توى العرش عىل الرمحن} :قلنا  وا 

 . خلقه مجيع عىل

 أأهل ش هبة وعرفنا  املوطن، هذا يف يبينهنا  أأن هللا رمحه املؤلف أأراد اليت الصفة يه هذه

 حول تدور ش هباهتم وّك ضعيفة، ش هبة ويه ويردوهنا، هبا  يؤمنون ل اذلين البدع

ثباهتا  الصفات هذه أأن ويه: واحد أأصلٍ  ذا العقل، يعارض ا   النقل مع العقل تعارض وا 

م  يبدؤون ذكل بعد مث يسريون، هذا وعىل الأساس ية ش هبَتم هذه العقل؛ يقدن

اها  الصفات هذه أأن عىل تدل العقلية الأدَل عندمه لأن النصوص؛ هذه بتحريفات  مؤدن

ف أأن بد ل اذاً  عنه؛ وتعاىل س بحانه هللا يزننه والتشبيه التشبيه، ا ىل  الأدَل هذه َترن

 يقولون، مه هكذا مهنا؛ أأقوى هو اذلي العقل عارضت لأهنا  الصحيحة؛ معانهيا  عن

ذا القرأ ن، دلَل من أأقوى دللته العقل يقولون  مبارشة العقلية الأدَل مع تعارضت فا 

ف فوهنا، معىن لأي هيمتون ل الصحيحة، معانهيا  عن الأدَل هذه َترَّ  ل أأن املهم حيرن

ثبات وهو الصحيح؛ املعىن مهنا  يؤخذ  . الصفة ا 

 فاسد معىن وهذا هذا، من يتخلصوا حىت الاستيالء مبعىن فرسوه الاس تواء هنا 

ه علهيم، مردود  لغة يف أأبداً  حيمتل ل أأصالً  الس ياق هذا بأأن: بقوهلم العلامء علهيم ردن

ي لأنه الاستيالء؛(: الاس تواء) معىن فيه يكون أأن العرب  ول( عىل) اجلر حبرف عُدن

ى  . الاستيالء معناه ويكون( عىل) اجلر حبرف الاس تواء يعدن

 أأن: الاستيالء مفعىن وتعاىل، س بحانه هللا حق يف ابطل معىن الاستيالء معىن مث

 غلبه مث أ خر خشص حُك َتت واكن منه، عليه واس توىل وغلبه غريه، غَالَبَ  قد يكون
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 أأهل وردود فاسد، معىن وهو الاستيالء، معىن هذا منه؛ وأأخذه وتعاىل س بحانه هللا

 ذكل يعلمون أأنفسهم قرارة يف ومه وظاهر، واحض وبطالنه هذا، يف علهيم طويةل العمل

 . الطريقة هبذه ا ل َتريفه ا ىل سبيالً  وجدوا ما  ولكن

 وهكذا املالئكة، مه السامء يف مبن املقصود: كل فيقولون{ السامء يف من أأأأمنمت: }وأأما 

ون  ظاهر خالف لكها  التفسريات هذه: ونقول علهيم نرد وحنن التفسريات، هبذه يفرسن

 عىل معانهيا  أأن العرب لغة من والظاهر الكتاب من الظاهر وتعاىل، س بحانه هللا كتاب

ون ومه وامجلاعة، الس ننة أأهل علهيا  محِل اذلي احلقيقي املعىن ذا هبذا، يقرن وا فا   بأأن أأقرن

 عندُك وليس رشعي، دليل ا ىل حيتاج التأأويل: ذكل بعد هلم نقول الظاهر؛ هو هذا

منا  رشعي، دليل  وادلليل ومتخبنطة، مضطربة نفسها  يف يه اليت عقولُك بأأدَل تتعلنقون ا 

 أأنفسهم؛ يف خيتلفون مه بل واحد؛ ِشء عىل يتنفقون ل أأنفسهم مه أأهنم: اضطراهبا عىل

 املاتريدي، خيالف والأشعري الأشعري، خيالف واملعزتيل املعزتيل، خيالف فاجلهمي

يب؛ خيالف واملاتريدي  أأن نريد اذلي من فعقل بيهنم، فامي فيتضاربون وهكذا، الالُكن

ليه؟ نتحاُك لهيا  يتحاُك اليت هذه عقولٍ  وأأي ا   قاِصة عقول يه املوقف؟ هذا مثل يف ا 

 الناس عىل يلبنسون أأخذوا مث منه، وتلقنفوها  الش يطان علهيم أأدخلها  وش هبات وفاسدة

 . ديهنم أأمر يف

 ابلأدَل خلقه عىل وتعاىل تبارك هللا علو نثبت أأننا : املبحث هذا يف عندان ما خالصة

ة املعينة خللقه؛ وتعاىل وتبارك هللا معينة ونثبت معنا، اليت الرشعية : هبا  واملراد العامن

ة املعينة أأيضاً  هلل ونثبت العمل،  والنرصة التأأييد هبا واملراد ابملؤمنني، خاصة ويه اخلاصن

 . املبحث هذا خالصة هذا
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بنِ   ِصفاِت  يف   يقولُ   ول [  12)]  :هللا رمحه املؤلف قال مث ل   وِلَم؟  كيَف؟ :  تعاىل  الرَّ   ا 

 (. وتعاىل تبارك   هللا يف   شاكٌّ 

ل تُعملَ  ل الكيفية لأن ملاذا؟ الكيفينة؛ عن فهيا  تسأأل أأن كل جيوز ل هللا صفات  ا 

 خيربان مل وتعاىل س بحانه هللا لأن علهيا؛ يدل رشعي دليل يوجد ول الرشعي، ابدلليل

ذا الس ننة، يف ول الكتاب يف ل هبا  ذاً  هبا؛ خيربان مل فا   عن نسأأل ول عهنا  فنسكت ا 

 تعاىل هللا رمحه ماكل ال مام عن جاء ما  السلف الكم من ذكل يف والأصل الكيفينة،

 اذلي الأصل هو هذا ،(بدعة عنه والسؤال جمهول، والكيف معلوم، الاس تواء: )قال

ل  . عهنم هللا ريض الأمة سلف وعليه هذا، يف ُأصنِ

 هللا أأحاكم عىل يعرتض ول التعليل، عن يُسأَل ل يُعرَتض؛ ل( ومل؟: )يقال ول

 تعليل عن العلل، عن تسأأل ل والتسلمي، ابلقبول تأأخذه احلُك جاءك وتعاىل، س بحانه

 كذا؟ يفعل مل ِلمَ  كذا؟ وتعاىل س بحانه هللا فعل مل: القدر مسائل يف تسأأل ل الأمور،

 ويه هللا، رشع يف مرفوضة لكها  هذه بكذا؟ نفسه يصف مل ِلمَ  بكذا؟ نفسه وصف ملَ 

 هللا يف شاكٌّ  خشص ا ل ذكل يفعل ول ذكل، يُفعل أأن جيوز فال  احملدَثت؛ البدع من

ل املؤلف؛ قال كام وتعاىل تبارك  .الأس ئةل لهذه وصل ملا وا 

  لأن  خملوقًا؛  وليس  ونوُرُه،  وتزَْنيُِلُ  هللا  الَكمُ   والقرأ نُ [ 13] ) :هللا رمحه املؤلف قال

  بن  وأأمحد  أأنس  بن  ماكل   قال   وهكذا مبخلوٍق،   فليس  هللا  من  اكن  وما  هللا،  ِمنَ   القرأ نَ 

 (.كفر  فيه   واملراء  بعدهام،   ومن  الفقهاء  من  قبلهام  ومن  هللا  رمحهم  حنبل
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 الصفات مسائل وأأعظم وتعاىل، س بحانه هللا صفات مسائل من َثنية مسأأَل هذه 

 هللا علونِ  صفة: مسائل ثالث يه وامجلاعة؛ الس نة أأهلَ  الضالل أأهلُ  فهيا  خالف اليت

مت، اليت خلقه عىل تعاىل م املؤمنني رؤية صفة: الثالثة الالكم، صفة: والثانية تقدن  لرهبن

 مشهوراً  شعاراً  وصارت البدع أأهلُ  فهيا خالف صفات ثالث أأعظم هذه القيامة؛ يوم

 خمالفَتم؛ يف وامجلاعة الس نة لأهل شعاراً  أأيضاً  وصارت والضالل، البدع أأهل عىل

 أأكُث علهيا  ويؤكد بعضها، خلف الثالثة الصفات هذه يذكر العمل أأهل بعض ُتد ذلكل

 غري هللا الكم القرأ ن أأن وذكر الالكم، بصفة ثىنن  مث العلو، صفة املؤلف ذكر غريها؛ من

عة املسأأَل وهذه ؛ خملوق ثبات عن متفرن   يثبت مَفن وتعاىل؛ تبارك هلل الالكم صفة ا 

 خملوق غري القرأ ن: يقول وصوت؛ حبرٍف  حقيقياً  الكماً  وتعاىل تبارك هلل الالكم صفة

 يتلكم وتعاىل س بحانه فاهلل مشلكة؛ عنده ليس لأنه وتعاىل؛ تبارك هللا الكم وهو

 القرأ ن؛ هذا عليه يُشِِك  حقيقياً  الكماً  يتلكم ل هللا بأأن: قال من لكن حقيقيًا، الكماً 

ذاً  هو ما   هنا  من وتعاىل؛ س بحانه هللا الكمَ  وليس خملوق هذا: كل يقول هذا؟ ا 

 خملوق؟ غري أأو خملوق القرأ ن هل: مسأأَل املسأأَل؛ هذه جاءت

 جبالهل يليق حقيقياً  الكماً  يتلكنم وتعاىل س بحانه هللا هل الالكم؛  املسأأَل ا ىل نرجع

  ل؟ أأم وعظمته

 جبالهل يليق حقيقياً  الكماً  يتلكنم وتعاىل س بحانه هللا: يقولون وامجلاعة الس نة أأهل

 تبارك هللا قول ذكل من كتهبم؛ يف العلامء ساقها  كثرية ذكل عىل والأدَل وعظمته،

 اذلي ابملصدر الالكم وتعاىل تبارك هللا أأكند هنا ،(1){تلكاميً  موىس هللا ولكنم: }وتعاىل

 

 [. 164]النساء: (1)
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 موىس هللا ولكنم} ال ية هذه يف ابجملاز للقول جمال فال اجملاز  وينفي احلقيقة يقتيض

ذاً  ،{تلكاميً   البدع؛ أأهل بعض عىل أأشلكت ملا  ذلكل فيه؛ ا شاكل ل حقيقي الالكم ا 

 فهيا ليس حممكة وأ ية املسأأَل يف نص ال ية هذه - مهنا  يتخلنص حىت َتريفها  ا ىل اضطرن 

 خيضعوا مل – ابهلل نعوذ - قلوهبم من الباطل متكنن ملا  لكن ا شاكل، أأي ول ش هبة أأي

 احلال به فوصل طريقة؛ بأأي مهنا  يتخلنص أأن أأراد -وتعاىل تبارك هللا لالكم ويسلنموا

ف أأن ا ىل  جيعل حىت ؛ (1)(موىس هللاَ  ولكنم: ) فقرأأها  وتعاىل تبارك هللا كتاب حرن

 وماذا: )قال املسلمني علامء أأحد مسع فلام وتعاىل؛ تبارك ربنا  وليس موىس هو املتلكنم

ذاً  هبا؟ س يفعل كيف (3)((2){ربه ولكنمه:}  وتعاىل تبارك هللا بقول هذا يفعل  الالكم فا 

 واجلهمينة وعظمته، جبالهل يليق حقيقياً  الكماً  يتلكنم وتعاىل س بحانه هلل حقيقية صفة

 هللا يف احلوادث حلول هذا من ويلزم التشبيه، هذا من يلزم: وقالت هذا نفت

 هكذا، خملوق؛ فهو اخمللوقات َتِلن  وما  اخمللوقات، ابحلوادث ويعنون وتعاىل، س بحانه

 حقيقياً  الكماً  يتلكنم وتعاىل س بحانه هللا ابطل؛ لكنه وهو ،-نعم أأي -عقلينة لوازم لكها 

 .وصوت حبرٍف  ويتلكم وعظمته، جبالهل يليق

 ومه الثانية الفئة عىل رداً  ؟(وصوت حبرٍف  يتلكنم أأنه: )اللكمة هذه عىل نركنز ملاذا

 بني جيمعوا أأن أأرادوا اجلهمينة، قول غري جديد ُمحَدٍث  بقولٍ  جاءت الأشاعرة الأشاعرة؛

  هو؟ ما  جديد؛ بقول خفرجوا الس نة أأهل وقول اجلهمينة قول

 

 بنصب لفظ اجلالَل، ورفع موىس. (1)

 [. 143]الأعراف: (2)

 (. 3/107نقل ابن القمي هذا الفعل عن أأيب معرو بن العالء أأحد القراء الس بعة يف "الصواعق املرسةل" ) (3)
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 الكم: قسمني ا ىل ينقسم الالكم: فقالوا النفيس؛ ابلالكم خرجوا النفيس، الالكم هو

 لكنه النفس يف موجوداً  يكون نفيس الكم هذا املعنوي الالكم لفظي، والكم معنوي

 هل وتعاىل س بحانه فاهلل النفس، يف يكون الكمٌ  صوت، ول حبرف ليس أألفاظاً  ليس

 هللا الكم{ تلكاميً  موىس هللا لكنم} :ويقولون النفيس، الالكم ويُثبتون نفيس، الكم

 . حقيقياً  وليس نفيس

ذا: يقولون أأيدينا؟ بني اذلي القرأ ن هذا ما  طيب  خلق نفسه يف معنا يعربن  أأن هللا أأراد ا 

 عند من خملوقاً  فيكون ابلقرأ ن، ملسو هيلع هللا ىلص محمد يتلكنم أأو ابلقرأ ن جربيل فيتلكنم به، فعربن  شيئاً 

 تبارك هللا الكم عن عبارة هو: يقولون ذلكل نفسه؛ يف معنا به عربن  وتعاىل تبارك هللا

 وليس نفس ياً  الكماً  الالكم فيجعلون وتعاىل، س بحانه هللا الكم هو وليس وتعاىل،

نه: أأي حقيقيًا، الكماً   ليس هل صفة هو اذلي الكمه: يعين وصوت، حبرٍف  يتلكنم ل ا 

 اذلين الأشاعرة مذهب هذا وصواًت؛ حرفاً  ليس لأنه أأحد؛ يسمعه ل لأحد، مسموعاً 

 . جديد مبتَدع بقول خفرجوا الس ننة، أأهل وعقيدة اجلهمينة عقيدة بني جيمعوا أأن حاولوا

 ديهنم علهيا  قام اليت الأساس ية الأصول َّتتلف؛ مل اجلهمينة، أأصول يه الأشاعرة أأصول

 النقل، عىل العقل تقدمي: امجليع عليه جيمتع اذلي فالأصل اجلهمينة، أأصول نفسها  يه

 مجيعًا، أأصلهم هذا ابلعقول؛ وتعاىل تبارك هللا صفات ويف هللا ذات يف والالكم

بية ماتريدية، أأشاعرة، معزتَل، َجمينة، من مجيعاً  املتلكنمون  عىل لكنهم أ خره؛ ا ىل...  الكن

 أأين من وامجلاعة؛ الس ننة أأهل من الأشاعرة وهللا: لنا  يقول أأحد يأأيت فال الأصل، هذا

م بأأنه ميتاز الس ينن  وامجلاعة؟ الس ننة أأهل هلم م ِشء، ّك عىل والس ننة الكتاب يقدن  ويعظن

 هذا؛ من ِشء عندمه ليس وهؤلء والس نة، للكتاب وينقاد ويسملن  والس ننة، الكتاب
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روه اذلي وهل س ننة؟ أأهل مه يقال فكيف  طريقة عىل هو غريها يف أأو العقائد يف قرن

  وجامعة؟ س ننة أأهل يكونون أأين من وامجلاعة؟ الس ننة أأهل

 واملرجئة اكخلوارج هبا  خيرجون واحدة بضالَل الضالل أأهل عىل حيمكون اكنوا السلف

م ابلضالل علهيم فيحمكون وغريمه؛ والش يعة  ابكل مفا  واحدة؛ مبسأأَل ضاَلن  فرقة وأأهنن

 القول فهذا واحدًا؟ أأصالً  وليس الس ننة لأهل أأصولً  خالفوا اذلين الأشاعرة هبؤلء

 ذلكل ابلباطل؛ احلق خيلط وأأن وتعاىل س بحانه هللا دين ميينع أأن أأراد وصاحبه ابطل

 . التقريرات هذه قرر

 ليس وعظمته جبالهل يليق حقيقياً  الكماً  يتلكنم وتعاىل س بحانه هللا أأن ال ن عندان املهم

 جبالهل يليق كام الصفة هل نثبت اخمللوقني، بالكم هللا الكم نش بنه فال اخمللوقني، كالكم

 . متثيل ول تكييف ول تعطيل ول تشبيه غري من وعظمته

 ،(1){وبالكيم برساليت الناس عىل اصطفيتك ا ينن  موىس اي: }وتعاىل س بحانه هللا وقال

 هذه ،(2){جحاب وراء من أأو وحياً  ا ل هللا يلكنمه أأن لبرشٍ  اكن وما: }أأيضاً  وقال

 جبالهل يليق حقيقي بالكم يتلكنم وتعاىل س بحانه هللا أأن عىل يدل كثري وغريها  ال ايت

 . وعظمته

 ذكل وأأدَلن  وتعاىل، تبارك هللا الكم هو وغريه املؤلف وصف كام كذكل القرأ ن ا ن مث

ن: }وتعاىل تبارك هللا قول  الكم يسمع حىت فأأجره اس تجارك املرشكني من أأحدٌ  وا 

 

 [. 144]الأعراف: (1)

 [. 51]الشورى: (2)
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: ويقولون ال ن يلبنسون مه نفسه، ا ىل الالكم أأضاف وتعاىل س بحانه فاهلل ،(1){هللا

 وهذا ترشيف؛ ا ضافة ا ضافَتا  هللا؛ وانقة هللا كبيت الترشيف ا ضافة ابب من هذا

 : أأمرين أأحد هللا ا ىل املضاف لأن ابطل؛

ما   املقصود هذا كتةل؛ هل ليست ِجرم، هل ليس ِشء املعاين، من معىن عني، أأو معىن ا 

 . وللرشح  املعىن لتقريب فقط ال ن أأس تعملها  الألفاظ وهذه ابملعىن،

: معىن هذا ومتسكه؛  تلمسه موجوداً  شيئاً  ليس كتةل، هل ليست جرم، هل ليس املعىن

 . املعىن

 . املعىن لتقريب فقط هذا متسكه؛ أأن ميكن كتةل هل جرم، هل ِشء فهو: العني معىن أأما 

ذا ال ن ذا: تقول املعاين، من معىن اليشء اكن ا   فهو وتعاىل س بحانه هللا ا ىل ُاضيف ا 

 . هلل صفة فهو نفسه؛ ا ىل هللا أأضافه فا ذا معىن، فالالكم اكلالكم، صفة؛

 هذه تكون وتعاىل؛ س بحانه هللا ا ىل الناقة هذه تضيف فعندما: اكلنناقة العني أأما 

ضافة ال ضافة  عندما  ،(2){منه وروح } السالم عليه عيىس هللا روح : كذكل ترشيف، ا 

 يه تقول أأم هلل صفة يه تقول الروح  هذه وتعاىل، س بحانه هللا ا ىل الروح  تضيف

 يه ملاذا ترشيف،  صفة هنا  تعاىل؟ س بحانه هلل خملوق هذا ويكون ترشيف ا ضافة

 . معىن وليست عني هذه الروح  لأن ترشيف؟ ا ضافة

 .ابطل وهذا كهذا؛ هذا وجيعلون يلبنسون ومه وهذا، هذا بني التفريق هو هذا

 

 [.6]التوبة: (1)

 [. 171]النساء: (2)
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 (.خملوقاً  وليس ونوره وتزنيِل هللا الكم والقرأ ن: )املؤلف قال

 بأأن القول أأمحد؛ ال مام زمن يف اكنت الفتنة، هذه فهيا  ظهرت اليت العظمية الأوقات من

 وهو اخللفاء أأحد تبناها  قد لأنه أأمحد؛ ال مام زمن يف وكربت عظمت خملوق، القرأ ن

نا  العقيدة هذه تبىنن  املأأمون،  دؤاد؛ أأيب بن أأمحد وهو املعزتَل أأحد حاشيته يف اكن مل

لهيا  يدعو وصار هبا  وأ من وتبنناها فأأخذها العقيدة؛ هذه ولقننه املأأمون عىل لبنس  ا 

 يقتِل خملوق؛ غري القرأ ن يقول ومن يرتكه، خملوق؛ القرأ ن يقول مفن هبا، العلامء وامتحن

 بعده من وجاء املأأمون، مات حىت العلامء وابتيل احملنة مضت هذا وعىل يعذبه، أأو

 يُمتحنون والعلامء احملنة، هذه وبقيت الواثق، بعده من وجاء املعتصم ومات املعتصم،

ب قتل، من وقُِتل مات من مفات هبا، ويُبتلون ب؛ من وعُذن  س بحانه هللا أأذن حىت عُذن

 من هللا رمحه نوح  بن محمد وكذكل أأمحد، ال مام: فهيا  ثبتوا اذلين ومن وُرفعت، وتعاىل

 ماذا ينتظرون واكنوا مزنَل وهل الناس عند قدر هل اكن أأمحد ال مام لكن ثبتوا، اذلين

 وأأجابوا ُمْكَرهون حنن: وقالوا ابلرخصة هنا العلامء بعض أأخذ وقد أأمحد، ال مام يقول

 ولو وابتالء، حمنة لأهنا وصرب؛ رفض أأمحد ال مام لكن وخرجوا، خملوق القرأ ن: وقالوا

 ال مام يقول ماذا ينتظرون الباب عىل الناس فاكن الناس، لفُتنِتَ  ابلرخصة أأخذ أأنه

كراه؛ حال يف وأأنه ابُتيل قد أأنه مسأأَل يعقلون ل الناس من وكثري أأمحد،  حصلت فرمبا  ا 

جابته وراء من  اكن حىت ورضب ُجِْل  جييب، أأن وأأَب هللا رمحه فصرب عظمية، فتنة ا 

ب ُُسن، عليه، يُغىش  . احملنة هذه برفع وتعاىل س بحانه هللا أأذن أأن ا ىل عُذنِ

 ما  ذكل ومع املعتصم وأأمام املأأمون أأمام هذا دؤاد أأيب بن أأمحد العلامء من كثري وانظر

ة علهيم وأأقاموا يرجع، اكن ة هلم وبيننوا احلُجن  اكن مفا  نُِقلت، قد املناظرات وبعض املَحجن
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جابة أأي هلم ها  الس ننة أأهل عقيدة وظهرت اخملالف، هبا يُفِحموا أأن يس تطيعون ا   وأأعزن

 . الأمة هذه يف ورفيعة عظمية مزنَل هل وتعاىل س بحانه هللا جفعل أأمحد، ابل مام هللا

 أأمئة لكن عظمية حمنة واكنت الزمن ذاك يف َعُظمت الفتنة هذه أأن: الالكم يف الشاهد

 واحد غري نصن  قد بل خملوق؛ غري هللا الكم القرأ ن بأأن: واحدة قوَلٍ  عىل مجيعاً  الس ننة

 وغريمه أأمحد وال مام الشافعي ال مام ومهنم اكفر؛ فهو خملوق القرأ ن قال من أأن عىل

 فعندما  خملوق، متلكنمه أأن منه يلزم خملوق القرأ ن أأن القول هذا لأن عهنم؛ هللا ريض

 املؤلف فهنا  ابهلل، عياذاً  كفر وهذا خملوق؛ هللا أأن ذكل مفعىن خملوق القرأ ن تقول

 خملوقاً  يكون فكيف هللا من القرأ ن لأن خملوقًا؛ وليس( هللا من القرأ ن لأن: )يقول

ذا خملوقًا، وتعاىل س بحانه هللا فيكون خملوق؛ بأأنه: قلت فا ذا هللا؟ من وهو : قلت وا 

 . خملوق غري هللا فيكون خملوق؛ غري

 هل صفةً  هللا من اكن ما ( مبخلوق فليس هللا من اكن وما هللا، من القرأ ن لأن: )قال

 . أأبداً  خملوقاً  يكون ل فهذا

 أأقول ل أأان: هنا  يقول(  هللا رمحهم حنبل بن وأأمحد أأنس بن ماكل قال وهكذا: )قال

منا  عندي من شيئاً  ل بقول نقول ل مهنم؛ نتعملن  وهكذا ال سالم، أأمئة الكم هذا وا   ولنا ا 

مام؛ فيه  يبتكر اذلي وهو عنده من ينتج اذلي فهو اخللفي أأما  السلفي، طريقة هذه ا 

 يف اليوم نالحظ كام وبعقِل؛ رأأسه عىل السلف مهنج يفهم أأن حياول أأو جديدة أأفاكراً 

 مهنج يفهموا أأن حاولوا القضينة هذه بسبب خرجوا اليوم احلدادية من كثري: الزمن هذا

 يس تخرجون وصاروا احلائط عرض الأاكبر العلامء بعمل ورضبوا عندمه من السلف

نة بنظرة السلف مهنج ا ىل وينظرون السلف، عند قاعدة هذه: ويقولون قواعد - جحري
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لهيا  ينظرون الفقهية، املسائل يف والظاهرية حزم ابن كجمود -جامدة يعين  هكذا ا 

نتاج ا ىل ذكل فيؤدي الضعيف، وعلمهم القاِصة عقوهلم عىل بناءً  ويفهموهنا  جبمود  مهنج ا 

 أأحس نوا أأهنم وسببه بيننا، اليوم نراه اذلي احلال هو هذا السلف، مهنج يسمونه جديد

 غلهبم ممنن أأعمل أأهنم أأنفسهم وظننوا سببه، هو هذا بعلامِئم، الظنن  وأأساؤوا بعقوهلم الظنن 

 .وأأضلنوا فضلنوا والعقل واحلمكة العمل يف

 ومن الفقهاء من قبلهام ومن حنبل بن وأأمحد أأنس بن ماكل قال وهكذا: )هللا رمحه قال

 غري هللا الكم القرأ ن أأن: القول هذا عىل - السلف علامء - العلامء مجيع يعين( بعدهام

 . خملوق

 فال الكفر، ا ىل يؤدني هللا كتاب يف واخملامصة اجلدال: يعين( كفر فيه واملراء: )قال

 أ ية يف اثنان فيامترى ،"كفر القرأ ن يف املراء: "احلديث يف جاء كام القرأ ن يف املراء جيوز

ب القرأ ن؛ من ليست أأم القرأ ن من أأيه  يف يامتراين أأو وتعاىل، تبارك هللا بكتاب فيكذن

 يف فاملراء فيكفر، خمالف؛ فيخالفها  خمالفها هبا  يكفر اليت العظمية املسائل من مسأأَل

م القرأ ن  . حمرن

 لرهبم املؤمنني رؤية ويه: الثالثة ابملسأأَل املؤلف سيبدأأ  مث املسأأَل، هذه خالصة هذه

 . القيامة يوم
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ميانُ [ 14] : )هللا رمحه املؤلف قال   وجل  عزن   هللا يرون   القيامِة؛  يومَ   ابلرؤيةِ   وال 

 (. تُْرُجامن  ول  (2) حاِجٍب   بال  حياس هبم  وهو   رؤوسهم، (1) بأأْعنُيِ 

 القيامة؛ يوم وتعاىل تبارك هللا رؤية وهو وامجلاعة الس ننة أأهل أأصول من أأصل هذا

ثبات م يرون املؤمنني أأن ا   الس ننة أأهل عقيدة هذه بأأبصارمه؛ عياانً  القيامة يوم رهبن

 . وامجلاعة

 أأهلُ  فهيا  خالف اليت الصفات أأعظمُ  يه صفات ثالث أأن سابقة دروس يف ذكران وقد

 . والرؤية والعلو، الالكم، صفة: وامجلاعة الس نة أأهلَ  الباطل

م املؤمنني ورؤية خلقه، عىل هللا علون   ،-ال ن معنا  اليت املسأأَل ويه -القيامة يوم لرهبن

 وصفة العلو صفة قبِل واذلي املايض ادلرس يف ذكران وقد وتعاىل، تبارك هللا والكم

 . الرؤية صفة ويه الثالثة الصفة معنا واليوم الالكم،

م يرون املؤمنني أأن: وامجلاعة الس نة أأهل عقيدة  كام حقيقية رؤية بأأعيهنم القيامة يوم رهبن

ره  : وال جامع والس ننة الكتاب من ذكل عىل والأدَل هللا، رمحه املؤلف قرن

ينَ : }وتعاىل تبارك هللا فقول الكتاب أأما  ِ ُنوا لذلَّ ىَن  َأْحس َ  فرسن  وقد ،(3){َوِزاَيَدةٌ  الُْحس ْ

ذا:" قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن صهيب عن (4)مسمل حصيح يف جاء كام ال ية هذه ملسو هيلع هللا ىلص النيب  ا 

 تبينض أأمل: فيقولون ؟ أأزيدُك شيئاً  تريدون وتعاىل تبارك هللا يقول اجلننةَ  اجلننةِ  أأهل دخل

 

 يف نسخة: )بأأبصار(. (1)

 يف نسخة: )بال جحاب(.  (2)

 [. 26]يونس: (3)

 (.  181أأخرجه مسمل )  (4)
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 شيئاً  ُأعطوا مفا  احلجاب فيكشف: قال النار؟ من وتنجينا  اجلننة تدخلنا  أأمل وجوهنا؟

لهيم أأحبن  ىل النظر من ا  م ا  ينَ : } ال ية هذه تال مث" وجل عزن  رهبن ِ ُنوا ِلذلَّ ىَن  َأْحس َ  الُْحس ْ

 . وتعاىل تبارك هللا وجه ا ىل النظر يه ال ية هذه يف فالزايدة ،{َوِزاَيَدةٌ 

ةٌ  يَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ : }وتعاىل تبارك هللا قول فهو الثاين ادلليل وأأما  ىَل  اَنرِضَ
ِ
َا  ا  ،(1){اَنِظَرةٌ  َرهبنِ

ىَل } واحلسن، الهباء ويه النضارة من{ انرضة}و القيامة، يوم يعين{ يَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ }
ِ
َا  ا  َرهبنِ

 . وتعاىل تبارك هللا ا ىل تنظر: أأي{ اَنِظَرةٌ 

ُمْ  الَكَّ :} وتعاىل تبارك هللا قول الثالث وادلليل هنَّ
ِ
مْ  َعنْ  ا ِ  أأي (2){لََمْحُجوبُونَ  يَْوَمئِذٍ  َرهبنِ

 عن جحهبم وعدم هل املؤمنني رؤية عىل دل الُسخط؛ حال يف الكفار جحب فلام الكفار،

ليه النظر  .الرضا حال يف ا 

 :الس نة من وأأما 

ننُك: " قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن احلديث يف جفاء  القمر هذا ترون كام القيامة يوم ربنُك سرتون ا 

ون ل  .الرؤية مسأأَل يف ِصحي نص وهذا ،(3)"رؤيته يف تُضامن

 

ل أأحد من منُك ما : "احلديث يف جاء وكذكل نه س يلكنمه ا   وبينه بينه ليس رب

 . (1)"ترجامن

 

 [ .   22]القيامة:  (1)

 [.   15]املطففني: (2)

 ( عن جرير بن عبد هللا ريض هللا عنه.   633(، ومسمل )554أأخرجه البخاري)   (3)
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ة" الروح " كتابه يف هللا رمحه القمين  ابن وساق  تبارك هللا رؤية مسأأَل يف أأحاديث عدن

 .متواترة املسأأَل هذه وأأحاديث وتعاىل،

جامع  م يرون املؤمنني أأن عىل أأيضاً  منعقد وامجلاعة الس ننة أأهل وا   . القيامة يوم رهبن

 . وامجلاعة الس ننة أأهل عقيدة وهذه املسأأَل، هذه يف احملمكة الأدَل يه هذه

 وامجلاعة الس ننة أأهل عقيدة خالفوا اذلين البدع أأهل عقيدة يه ما  نعرف أأن عندان بقي

 لو ابطالً  معىن تس تلزم ُهنا ها  الرؤية بأأن فيقولون هذا يف خيالفون املتلكنمون هذا، يف

ل تُرى فال جسم؛ هللا أأن تس تلزم أأثبتناها؛  تشبيه ففيه خملوقة؛ والأجسام الأجسام، ا 

م وهذا خبلقه، وتعاىل تبارك هلل  العقيل، الالزم هبذا الرؤية ينفون فذلكل جائز؛ غري حمرن

ون  ذكر عند ذلكل النعمي؛ برؤية أأو القلبية ابلرؤية النصوص يف الواردة الرؤية ويفرسن

 ملاذا ،(رؤوسهم بأأعني وجل عزن  هللا يرون: ) قال هنا؛ املسأأَل لهذه هللا رمحه املؤلف

  رؤوسهم؟ أأعني عىل ركنز

م يقولون اذلين عىل يرد أأن أأجل من احتاَجا  لأنه  قوهلم فردن  بقلوهيم؛ هللا يرون بأأهنن

ةل عىل رد فهذا ،(رؤوسهم بأأعني يرونه: )بقوهل  . املعطن

ةل وهؤلء  : قسمني ا ىل انقسموا مه قوهلم، ذكران اذلين املعطن

 الأشاعرة ومه الرؤية؛ أأثبتوا أ خر وقسم واجلهمينة، املعزتَل مه وهؤلء الرؤية؛ نفوا قسم

ةل من املتلكمني من ةل من ولكنهم -املعطن  . املعطن

 

 ( عن عدي بن حامت ريض هللا عنه.   1016(، ومسمل)6539أأخرجه البخاري) (1)
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 هذه يف فرق الس ننة أأهل وقول الأشاعرة قول بني أأن وهو: هممة مسأأَل هنا  لكن

 : املسأأَل

 يثبتون ل واملعزتَل اجلهمينة وتعاىل، تبارك هلل العلو ويثبتون الرؤية يثبتون الس ننة فأأهل

 . العلو ونفوا الرؤية فأأثبتوا تناقضوا؛ فقد الأشاعرة أأما  العلو، يثبتون ول الرؤية

ه عندما  برش حنن ال ن ه أأن بد ل ِشء ا ىل نظران نوجن ما معيننة؛ َجة ا ىل نظران نوجن  ا 

ننا : تقول فعندما  اجلهات، من َجة أأي ا ىل الشامل ا ىل أأو الميني ا ىل أأو العلو ا ىل  نرى ا 

ذا وتعاىل؛ س بحانه هللا   ننظر؟ فأأين سرناه كنا  فا 

ذاً  العلو، ا ىل ننظر ذا ا   تثبت أأو وتعاىل، تبارك هللا علون  معها  فتثبت الرؤية؛ أأثبت ا 

وهنا  كام اجلهة  هنا  فس يصري َجة؛ ا ىل ل نثبت: تقول فعندما  -هذا من بد ل -يسمن

ذ الأمور؛ يف وخلط وتضارب تناقض م الناس يرى كيف ا   َجة ا ىل ل وتعاىل تبارك رهبن

 ذلكل مس تحيل؛ الالكم هذا ِشء؟ ول َتت ول أأعىل ول شاملً  ول مييناً  ينظرون ل

 يضحك قول هذا: قالوا قوهلم، وذكروا الأشاعرة ذكروا املسأأَل هذه يف العلامء تلكنم ملا 

امه واذلي العقالء، منه  ويف أأصوهلم يف أأصالً  تناقضهم هو التناقض؛ هذا ا ىل أأدن

 أأصوهلم اصطدمت أأن بعد حاولوا مث الأساس ية، أأصوهلم يف اجلهمينة فوافقوا تفريعاهتم؛

 هبذه بيهنا  يوفنقوا أأن حاولوا عهنم؛ هللا ريض السلف ونصوص الرشع نصوص مع

 . الأشاعرة قول هو هذا مضطرب؛ متخبنط مبذهب  وأأتوا فتخبنطوا الطريقة؛

 والتأأصيل التقعيد حيث مفن العلو، وينفون الرؤية ينفون وأأهنم املعزتَل، قول ذكران وقد

 والتعطيل؛ ال ثبات حيث من لكن الأشاعرة، من أأضبط مه أأصوهلم؛ عىل عندمه

 . واجلهمينة املعزتَل من الصواب ا ىل أأقرب فالأشاعرة
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 : أأمر هنا عندان بقي

لون حني البدع أأهل بأأن مىض فامي عرفنا   يك املتشاهبات ببعض يتعلنقون صفة يعطن

ا } الناس؛ عىل يلبنسوا ينَ  فَأَمَّ ِ مْ  يِف  اذلَّ  الِْفْتنَةِ  ابْتِغَاءَ  ِمنْهُ  تََشابَهَ  َما  نَ فَيَتَِّبُعو َزيْغٌ  قُلُوهِبِ

ذاً  (1){تَأِْويِِلِ  َوابْتِغَاءَ   مفا  الرؤية؛ نفي يف هبا  يتعلنقوا أأن ميكن متشاهبة نصوص عندمه ا 

  النصوص؟ هذه يه

ني؛ تعلنقوا ا : }أ ية يف{  تراين لن:} ملوىس وتعاىل تبارك هللا قول: الأول بنصن  َجاءَ  َولَمَّ

ُّهُ  َولَكََّمهُ  ِلِميقَاتِنَا  ُموىَس  لَْيكَ  َأنُْظرْ  َأِريِن  َربنِ  قَالَ  َرب
ِ
 الأول النص هذا ،(2){تََرايِن  لَنْ  قَالَ  ا

 . به تعلنقوا اذلي

 ابلتأأبيد؟ نعين ماذا التأأبيد، تفيد( لن: )بأأن يثبتوا لأن حباجة فهم الاس تدلل؛ هلم وليمت

 ممنوع عندي الأّك أأن: ذكل معىن عندي، تأأّك لن أأنت: خشص كل يقول عندما  يعين

 التأأبيد، معىن هذا عندي؛ وتأأّك الأوقات من وقت يأأيت أأن ميكن ل الأبد، ا ىل مطلقاً 

ذا  . الأمر انَتىى( الأبد ا ىل: )مفعناه حيصل؛ لن اليشء هذا قلت فا 

 أأن" تفسريه" يف يثبت أأن الزخمرشي حفاول اللغوية؛ الناحية من هذا يثبتوا أأن أأرادوا

 التأأبيد، تفيد ل( لن) أأن وأأثبت هللا رمحه ماكل ابن عليه ورد التأأبيد، تفيد( لن)

فادهتا عدم عىل وادلليل نْ  الَْمْوَت  فَتََمنَُّوا: }الهيود يف قال وتعاىل تبارك هللا أأن التأأبيد ا 
ِ
 ا

 قال وتعاىل س بحانه هللا أأن مع{ َأبًَدا يَتََمنَّْوهُ  َولَنْ }  ،(3){َأبَداً  يَتََمنَّْوهُ  َولَنْ  َصاِدِقنيَ  ُكْنمُتْ 

 

 [.   7]أ ل معران: (1)

 [.   14]الأعراف: (2)

 [.   95]البقرة: (3)
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م فهيم ُّكَ  عَلَْينَا  ِلَيْقِض  َماكِلُ  ايَ  َواَنَدْوا:}  القيامة يوم ملاكل يقولون بأأهنن  فكيف ،(1){َرب

  ال ن؟ تقولون

ذاً  نة من ماكل وابن الصحيح، هو وهذا التأأبيد؛ تفيد ل هنا ( لن) ا   نصن  وقد اللغة، أأمئ

 . هللا رمحهم هشام ابن ذكل ذكر وكذكل تأأبيدًا، تفيد ل" لن" أأن عىل

 لن: }معىن فيكون بناءه، حياولون اذلي أأصلهم هدمنا  فقد تأأبيدًا؛ تفيد ل بأأهنا  قلنا  فا ذا

 هذا؛ عىل يدل والس ياق ادلنيا، يف وهو فيه رؤييت طلبت اذلي الوقت يف: أأي{ تراين

 ومل ادلنيا  يف طلهبا  وتعاىل س بحانه هللا رؤية طلب عندما  السالم عليه موىس لأن

ننا  هل قال فذلكل ال خرة؛ يف يطلهبا   ادلنيا، يف تراين لن: أأي{ تراين لن: }وتعاىل تبارك رب

 هبا  يس تدلون اليت الأوىل ال ية هذه تأأبيدًا، تفيد ل( لن) لأن فسرتاين ال خرة؛ يف أأما 

 . قوهلم عىل

 تُْدِرُكهُ  َل : }وتعاىل تبارك هللا قول ويه املتشاهبات من أأيضاً  ويه الثانية ال ية وأأما 

ذاً  الأبصار؛ تدركه ل أأنه مبا : قالوا ،(2){اْلَبَْصارَ  يُْدِركُ  َوُهوَ  اْلَبَْصارُ   رؤيته متكن ل ا 

وا وتعاىل، تبارك  ال حاطة، مبعىن فال دراك خطأأ؛ وهذا النظر، مبعىن ال دراك ففرسن

 ال ية هذه يف فاملنفي ذلكل وتعاىل؛ تبارك ابهلل أأحد حييط أأن ميكن ل وال حاطة

 . النظر وليس ال حاطة

ذاً  منا  هبا  يس تدلون اليت ال ايت هذه ا  ن  احملُك، من وليست املتشابه من يه ا   والس ينن

 أأن عنده ويثبت معه فتس تقمي احملُك، عىل وحيملها  املتشاهبة والنصوص ال ايت يأأخذ

 

 [.   77]الزخرف:  (1)

 [.   103]الأنعام: (2)
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 بني تناقض حيصل ول وتعاىل تبارك هللا عند من لكنه أ ايته، بني تناقض ل القرأ ن

منا  والس ننة، الكتاب نصوص  الأدَل يه هذه البرش، عقول يف يكون التناقض وا 

 .بعدها اليت املسأأَل ا ىل وننتقل القوم، هبا  تعلنق اليت املتشاهبة

ميانُ [ 15)]  :هللا رمحه املؤلف قال   هل  والرُش، اخلريُ   فيه  يُْوَزنُ   القيامِة،  يومَ   ابملزيانِ   وال 

 (. لسان  وهل  ِكفنتان

ثبات ويه وامجلاعة الس ننة أأهل عقائد من جديدة مسأأَل هذه  القيامة، يوم املزيان ا 

 . الأعامل فيه توزن اذلي املزيان

ثبات الس نة أأهل عقيدة من  من ذكل وأأدَل والرش، اخلري فيه يوزن وأأنه املزيان هذا ا 

 : القرأ ن

 الُْمْفِلُحونَ  مهُُ  فَأُولَئِكَ  َمَواِزيُنهُ  ثَُقلَْت  فََمنْ  الَْحقُّ  يَْوَمئِذٍ  َوالَْوْزنُ }  :وتعاىل تبارك هللا قول

ينَ  فَأُولَئِكَ  َمَواِزيُنهُ  َخفَّْت  َوَمنْ ( 8) ِ وا اذلَّ  .(1){ يَْظِلُمونَ  ِبأ اَيتِنَا  اَكنُوا ِبَما  َأنُْفَسهُمْ  َخرِسُ

ا :} وقال ا ( 7) َراِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  يِف  فَهُوَ ( 6) َمَواِزيُنهُ  ثَُقلَْت  َمنْ  فَأَمَّ  َمَواِزيُنهُ  َخفَّْت  َمنْ  َوَأمَّ

هُ ( 8)  .( 2){َهاِويَةٌ  فَأُمُّ

 . (3){ الِْقيَاَمةِ  ِلَيْومِ  الِْقْسطَ الَْمَوازِينَ  َونََضعُ :} أأيضاً  وقال

 

 [.   8،9]الأعراف: (1)

 [.  6]القارعة:  (2)

 [.   47]الأنبياء:  (3)
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: ملسو هيلع هللا ىلص فيه النيب قال اذلي البطاقة حديث يف املزيان ذكر جفاء الأحاديث، من وأأما 

ت كفنة يف البطاقة فتوضع" ت -" كفنة يف والسجالن  كفنة، يف توضع للعبد السيئات ُسالن

هل ل قوهل فهيا  اليت والبطاقة ل ا  : قال َثنية، كفنة يف توضع هللا رسول محمد هللا ا 

ت فطاشت"  ويوضع موجود املزيان أأن عىل دليل هذا ،(1)"البطاقة وثقلت السجالن

 . القيامة يوم

 . ( 2) "املزيان متلأ  هلل امحلد: "حديث ومهنا 

  فقال فضحكوا ساقيه دقنة الصحابة رأأى جشرة عىل ارتقى ملا  مسعود ابن حديث وكذكل

 يف أأين؟ أأثقل ،(3)"ُأحد من املزيان يف أأثقل هلام بيده نفيس واذلي: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 . املزيان

 

 هللا س بحان املزيان يف ثقيلتان اللسان عىل خفيفتان لكمتان: " ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول ومهنا 

 . (4)"العظمي هللا س بحان وحبمده

نه: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول ومهنا   هللا عند يزن ل القيامة يوم السمني العظمي الرجل ليأأيت ا 

 . (1)"بعوضة جناح 

 

 ( عن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عنه.    2639أأخرجه الرتمذي ) (1)

 ( عن أأيب ماكل الأشعري ريض هللا عنه.    223أأخرجه مسمل )  (2)

 (.    3991أأخرجه أأمحد ) (3)

     ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.2694(، ومسمل )6406أأخرجه البخاري ) (4)
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 عنه س ئل فقد وكفنتني، بلسان حقيقي مزيان حق؛ وأأنه ثبوته عىل السلف وأأمجع

 هل: )فقال -عنه هللا ريض الصحابة عن أأخذ التابعني أأمئة من وهو -البرصي احلسن

 . (2)(وِكفنتان لسان

 بن وعيىس وفضيل وسفيان ماكل:  املشاخي من أأدركت من ّك: )عبناد بن زهري وقال

اح  بن ووكيع املبارك وابن يونس  . الكمه انَتىى (3)(حق املزيان: يقولون اكنوا جرن

 أأبو قال املعزتَل، ذكل يف وخالف وغريمه، أأمحد وال مام معني بن حيىي قال وكذا

اج ا حساق فوه، هبذا (4)(العدل عن عبارة هو: وقالوا املزيان املعزتَل وأأنكرت: )الزجن  حرن

 .احلقيقي املزيان وليس العدل هو فعندمه املزيان؛ ذكر يرد أأيامن

 العباد لريى الأعامل لوزن املوازين يضع أأنه أأخرب هللا لأن والس ننة؛ الكتاب خفالفوا: )قال

 . الزجاج الكم انَتىى(. شاهدين أأنفسهم عىل ليكونوا ُمَمثنةل؛ أأعامهلم

 من هللا يريد ماذا: قالوا املعزتَل لأن املزيان؛ وضع من احلمكة هنا  ا حساق أأبو فبنين 

 املزيان؛ غري من يعدل أأن عىل قادر وتعاىل س بحانه هللا ابملزيان؟ يفعل وماذا املزيان؟

 لوزن: )قال هذا؟ من هللا أأراده اذلي ما ا حساق أأبو قال لكن ذكل، يف شكن  ل

 يرى لِك احلمكة؛ هذه ؛(شاهدين أأنفسهم عىل ليكونوا ممثةل أأعامهلم العباد لريى الأعامل

 وأأهيام رش من فعلوا وما خري من فعلوا ما  فريون ابملزيان توزن ويه أأعامهلم الناس

 

 .    ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه2785) (، ومسمل4729أأخرجه البخاري ) (1)

 (.    2210أأخرجه الاللاكيئ يف "رشح أأصول اعتقاد أأهل الس نة وامجلاعة" ) (2)

 (.    93أأخرجه ابن زمنني يف "أأصول الس نة" ) (3)

 (.  58/ 15"فتح الباري" ) (4)
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 احلمكة هذه ابلهالك؛ أأو ابلنجاة ابلرش، أأو ابخلري أأنفسهم عىل يشهدوا يك أأغلب؛

ن املقصودة،  تكون فرمبا  النصوص؛ هذه مثل عىل نعرتض أأن لنا  مفا  احلمكة؛ نعمل مل وا 

 س بحانه هلل نسملن  أأن علينا  فالواجب عقولنا، تدركها  فال وأأكرب عقولنا  من أأعىل احلمكة

 . القاِصة بعقولنا هللا عىل حنُك أأن ل وتعاىل

ة وللمعزتَل ذ وزهنا  يس تحيل الأعراض أأن: ويه َثنية ُحجن  . بنفسها  تقوم ل ا 

 عند امحلنى مثاًل، اكمحلنى وتزول تَعرض اليت الصفات يه الأعراض الأعراض؟ معىن ما 

ى ال نسان  وزهنا؛ يس تحيل عندمه فالصفات عندمه، الأعراض معىن فهذا َعَرض؛ تسمن

 ينظرون هكذا تزهنا؛ أأن تس تطيع ل ِجرم، لها ليس ُكتل؛ ملموسة، أأش ياء ليست لأهنا 

 وتعاىل س بحانه فاهلل قدير؛ ِشء ّك عىل وتعاىل س بحانه وهللا بعقوهلم، الأمور ا ىل

 ماذا َعرض، هو َعرضًا؟ ليس أأم َعرٌض  هو هل: املوت ا ىل انظروا وزهنا؛ عىل قادر

هل القيامة؟ يوم هللا به يُفعل  س بحانه فاهلل َعرض، أأنه مع يذحبه، مث كبش ا ىل هللا حيون

 . هذا مبثل الرشع نصوُص  تُعاَرض فال قدير، ِشء ّك عىل وتعاىل

 فدليلهام الكفنتان أأما  ،(لسان وهل كفنتان هل: )أأيضاً  املؤلف وقول العمل أأهل قول أأما 

ت فتوضع: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال البطاقة، حديث ذاً " كفنة يف والبطاقة كفنة يف السجالن  فهام ا 

 . كفنتان

 كفنتيه يف ُوضَعت ولو القيامة يوم املزيان ويوضع: "عنه هللا ريض سلامن حديث ويف

 . الصحيحة ابلس ننة َثبتتان فالكفنتان ،(1)"لوسعَتم فهين وما  والأرض الساموات

 

 (. 894( من غري ذكر الكفتني، وقد أأخرجه ال جري يف "الرشيعة" )8739أأصِل عند احلاُك يف "املس تدرك" ) (1)
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 من أأو الكتاب من دليل يوجد فال ويرَسة؛ يَمنة ابلكفنتني مييل اذلي وهو: اللسان وأأما 

 كتب يف ذكره ُتد فذلكل عليه؛ منعقد ال جامع لكن عليه؛ وقفت فامي ذكره عىل الس ننة

 املزيان، يف اللسان ثبوت وعىل اللسان ذكر عىل منعقد وال جامع نكري، دون الاعتقاد

اج ا حساق أأبو ذكل عىل ال جامع نقل  ،(1)يالبار  فتح يف جحر ابن احلافظ عنه ذكره الزجن

ثبات عىل السلف من منعقد فال جامع  هذه يف عليه اتُِّفق ما هذا املزيان؛ يف اللسان ا 

ره اذلي وهو املسأأَل،  . هذا كتابنا  يف املؤلف سطن

 : مهنا  العمل؛ أأهل فهيا  اختلف اليت املسائل بعض املزيان يف ويوجد

  نفسه؟ العمل صاحب أأم الصحائف أأم الأعامل يوَزن اذلي هل

 عىل تدل ذكرانها  اليت النصوص لأن توَزن؛ مجيعها  أأن والراحج خالف، املسأأَل يف

 يوَزن العمل أأن عىل وادلليل البطاقة، حديث توزن الصحف أأن عىل فادلليل ذكل،

 س بحان وحبمده هللا س بحان املزيان يف ثقيلتان اللسان عىل خفيفتان لكمتان: " حديث

 وأأيضاً  مسعود ابن حديث يوَزن نفسه الشخص أأن عىل وادلليل ،"العظمي هللا

نه: "حديث  ،"بعوضة جناح  هللا عند يزن ل القيامة يوم السمني العظمي الرجل ليأأيت ا 

ذاً   . هللا شاء ا ن الصحيح هو هذا توزن لكنها  ا 

د؟ أأم واحد املزيان هل العلامء واختلف   واحد؟ من أأكُث أأم واحد املزيان: أأي متعدن

 هو بل: قال والبعض ذكل، يف وردت اليت الأحاديث ا ىل ونظر واحد هو: قال بعضهم

د  كونه يف النصوص لأن واحد؛ أأنه: أأعمل وهللا عندي والراحج ال ايت؛ ا ىل ونظر متعدن

 

(1) (13/538    .) 
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ا  وأأِصح، أأوحض واحداً   عىل محمول فهنا  ؛{موازينه ثقلت مفن}  :فهيا  قال اليت ال ايت أأمن

 أأعامهل: أأي{ موازينه خفنت ومن} ،{ موازينه ثقلت مفن} املوزون هنا  املقصود املعىن أأن

 . أأعمل وهللا هذا املوزونة؛ بطاقاته أأو املوزونة

 يُضلنل حممكة أأدَلن  فهيا  اليت النصوص من وليست ذكران كام اجَتادية املسأأَل: ّكنٍ  عىل

 .خمالفها 

 

 

 

 

 

 (. ونكري  وُمنكر  القرب، بعذاِب   وال ميانُ [  16]: )هللا رمحه املؤلف قال مث

نُِت : }تعاىل هللا قول يف عنه هللا ريض عازب بن الرباء قال ُ  يُثَب ينَ  اَّللَّ ِ  اِبلْقَْولِ  أ َمنُوا اذلَّ

نَْيا الَْحَياةِ  يِف  الثَّاِبتِ  ُ  َويُِضلُّ  اْل ِخَرةِ  َويِف  ادلُّ اِلِمنيَ  اَّللَّ ُ  َويَْفَعلُ  الظَّ  قال (1){يََشاءُ  َما اَّللَّ

 . القرب عذاب عىل يدل اذلي الأول ادلليل هذا ،(2)(القرب عذاب يف نزلت: ) ملسو هيلع هللا ىلص

 

براهمي: (1)  [.  27]ا 

 (.    1871(، ومسمل )4699أأخرجه البخاري) (2)
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 فقال فسأألته القرب عذاب عن ملسو هيلع هللا ىلص النيب َسيل: لعائشة قالت اليت الهيودية حديث ويف

ل بليل صالة صىل مفا : "قالت ،"َحق القرب عذاب: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذ مسعته ا   من يتعون

 . (1)(القرب عذاب

 . (2)"القرب عذاب يسمعُك أأن هللا لسأألت تدافنوا ل أأن لول: "ملسو هيلع هللا ىلص وقال

هنام: "قربهام عىل مرن  اذلين الرجلني يف أأيضاً  وقال  .(3)"كبري يف يعذابن وما  يعذابن ا 

 عذاب من بك أأعوذ ا ين اللهم: "صالة ّك ُدبرِ  يف نقول أأن ملسو هيلع هللا ىلص النيب علنمنا  أأيضاً 

 . (4)"القرب

 عذاب أأنكروا فاذلين متواترة، القرب عذاب أأدَل أأن وغريه جحر ابن احلافظ ذكر وقذ

 هبا يؤخذ ل ال حاد وأأحاديث أ حاد، أأحاديث فيه الواردة الأدَل بأأن قالوا اكملعزتَل القرب

 حفني العقائد، هذه مثل من يتخلصوا يك القواعد يقعندون فهم عندمه؛ الاعتقاد يف

 اراتحوا قد يكونون الاعتقاد؛ يف هبا  يؤخذ ل ال حاد أأخبار وأأن القاعدة هذه يقعندون

 ال ايت؛ مع ال خر البعض عندمه ويبقى مهنا، وَّتلصوا ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحاديث أأكُث من

 هو وهذا العقل؛ بقي عندان؟ بقي مفاذا بقي، مما فتخلنصوا واجملاز احلقيقة قاعدة فقعندوا

ما  البدع أأهل طريقَتم، وهكذا رشعهم،  غالبًا، معلهم هو وهذا ابلقواعد يتالعبوا أأن ا 

 

 (. 903(، ومسمل) 1372أأخرجه البخاري ) (1)

 . ، وأأصِل عند البخاري( عن أأنس ريض هللا عنه2868أأخرجه مسمل )  (2)

 ( عن ابن عباس ريض هللا عهنام.    292(، ومسمل )216أأخرجه البخاري) (3)

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا وغريها من الصحابة.  589(، ومسمل )832أأخرجه البخاري ) (4)
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 أأخبار القرب عذاب أأحاديث بأأن ذكروا هنا فاملعزتَل القواعد، تطبيق يف يتالعبوا أأن أأو

 بأأن فقالوا وغريه، جحر ابن احلافظ مهنم علهيم؛ ردنوا العمل أأهل من غريمه لكن أ حاد،

 . معنوايً  تواتراً  متواترة أأخبار القرب عذاب يف الأحاديث

 لكن ذكرانها، اكليت خمتلفة أأحاديث يف القرب عذاب ذكر يأأيت أأن هو: املعنوي والتواتر

 . املعنوي التواتر هو هذا القرب؛ عذاب عىل تدل الهناية يف لكها 

 كقول واحد بلفظ لكها  لكن كثرية؛ طرق من جاء قد احلديث فتجد: اللفظي التواتر أأما 

داً  عيلن  كذب من: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأ  متعمن  كثرية؛ طرق من ُتده" النار من مقعده فليتبون

 . معنوي متوتر وذاك لفظي متواتر  فهذا اللفظ، بنفس لكن

ة هذه  عىل التحرير حزب اليوم ومهنم القرب، عذاب نفوا اذلين للمعزتَل الأوىل احلجن

 .اليوم موجودون ومه العقيدة، يف املعزتَل عقيدة

 دلنت اليت العقيدة ينفوا يك هبا  يتعلنقون متشاهبات عندمه دامئاً  ذكران وكام -الثانية وجحنَتم

َّنَا: }وتعاىل تبارك هللا قول الثانية حفجَتم ،-احملمكة الأدَل علهيا   َوَأْحيَْيتَنَا  اثْنَتنَْيِ  َأَمتَّنَا  َرب

ة أأين (1){اثْنَتنَْيِ    هذا؟ يف احلجن

ذا: قالوا  وهناك اثنني هنا  يقول فكيف ثالثة؛ صارت وأأماهتم، القرب يف هللا أأحيامه ا 

   ثالثة؟

 حياة الربزخ، حياة تكل القرب؛ يف اليت احلياة غري هنا ذكروها  اليت احلياة: هلم قلنا 

 اذلي اجامتعها  عن خيتلف املوطن ذاك يف اجامتعها  ابجلسد؛ ُتمتع عندما  والروح القرب،
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ا  النَّفس، ا ىل الرشاب ا ىل الطعام ا ىل معه َتتاج ذاك فالجامتع ال ية؛ هذه يف ذكر  أأمن

 . ذكل ا ىل معه حيتاج فال القرب يف الاجامتع

ذاً   املتشاهبات هذه مبثل الاس تدلل يصح فال أأخرى؛ حياة عن َّتتلف حياة فعندان فا 

 . احملكامت الأدَل وترك

ذاً   .ذكران كام املتواترة ابلأدَل َثبت القرب عذاب أأن: الأمر خالصة ا 

 هبا  ال ميان القرب يف َتدث اليت الفتنة أأن ا ىل املؤلف يشري( ونكري ومنكر: )وقوهل

 يف أأنس حديث الأحاديث؛ يف جاء مفا  وامجلاعة، الس ننة أأهل عقيدة ومن واجب

ذا ال نسان بأأن وغريه (3)داود أأيب عند الرباء وحديث (2)الصحيحني  يأأتيه قربه يف وضع ا 

ذا فيُك؟ بُِعث اذلي الرجل هذا يف تقول وماذا دينك وما  ربنك  من فيسأألنه ملاكن  فا 

ذا ملسو هيلع هللا ىلص محمد ونبيي ال سالم وديين هللا ريب يقول مؤمناً  الرجل اكن  ذكل غري اكن وا 

نة فيُضب أأدري، ل هاه هاه يقول  يسمعه ِصخة ويرصخ الأرض يف معها  يس يخ مبرزب

نة الأحاديث يف جاء كام الثقلني ا ل ِشء ّك  أأن عىل يدل فهذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن النبوي

 حياة لكها  وهذه هبذا نؤمن فنحن ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأخرب كام قبورمه يف يُفتنون الناس

 ادلنيا بني مزنَل فالقرب ال خرة، وبني ادلنيا  بني القرب لأن برزخينة؛ مسنيت برزخينة،

 هللا قال كام الش يئني بني احلاجز هو أأصالً  الربزخ لأن الربزخ؛ يسمنى ذلكل وال خرة؛

 

 [.   11]غافر: (1)

 (.    2870(، ومسمل )1338أأخرجه البخاري ) (2)

(3) (4750 ِ ًدا َرُسوُل اَّللَّ ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ لَّ اَّللَّ
ِ
هَلَ ا
ِ
ئَِل يِف الْقرَْبِ فََشِهَد َأْن َل ا َذا س ُ

ِ
نَّ الُْمْسمِلَ ا

ِ
، فََذكِلَ  ملسو هيلع هللا ىلص(: " ا

يَن أ َمنُوا اِب  ِ ُ اذلَّ نُِت اَّللَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ }يُثَب  (.  {لْقَْوِل الثَّاِبتِ قَْوُل اَّللَّ
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 فالقرب حاجز، بيهنام (1){يبغيان ل برزخٌ  بيهنام يلتقيان البحرين َمرج: }وتعاىل س بحانه

يت وال خرة، ادلنيا  بني ما حاجز هذا  برزخينة، حياة: -القرب حياة -احلياة هذه فسمن

 النيب به أأخربان مبا  فنؤمن غيبية، وأأمورها  علهيا، تقاس فال ادلنيوية احلياة تش به ل فهىي

ميان حقيقة هذه هل، ونسملن  فهيا  ملسو هيلع هللا ىلص  . املؤمن ا 

 وورد نكري، غري من الاعتقاد كتب يف العمل أأهل يذكرها  ونكري مبنكر امللكني وتسمية

 هذا عىل رشحه يف هللا حفظه الفوزان الش يخ قال ،(2)يالرتمذ عند حديث يف ذكرها 

ب مفن متواترة، القرب عذاب عىل فالأدَل: )الكتاب  ومن املعزتَل من القرب بعذاب كذن

نه) عقيدهتم عىل سار من يعين( حنومه حنا   ُمختل ويكون املتواترة للأدَل خمالف فا 

 فا ن القرب، بعذاب ال ميان وهو العقيدة أأصول من لأصل وفاقداً  ابهلل والعياذ العقيدة

داً  اكن ذا أأما  اكفر، فهو وينفي؛ ياكبر لكن ابلنصوص عارفاً  متعمن اً  او متأأولً  اكن ا   مقْلن

 . هللا حفظه قال هكذا( يكفنر ول يضلنل لكن يُكفنر؛ ل فهذا جاهاًل، أأو

 

ميانُ [ 17]:)هللا رمحه املؤلف قال ل   َحْوٌض؛   نيبنٍ   ولُِكنِ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول حبْوِض   وال    ا 

نَّ   السالم؛  عليه صاحلاً   (.  انقَِتهِ   رَضْعُ  َحْوَضهُ  فا 

 

 [.    19]الرمحن: (1)

(2 )(1071 ِ ُت ملسو هيلع هللا ىلص( من حديث أأيب هريرة ريض هللا عنه قال: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ َذا قرُِبَ املَينِ
ِ
َأْو قَاَل: َأَحُدُُكْ  -: " ا

ُجِل؟ َأاَتُه َملاََكِن َأْسَوَداِن َأْزَرقَاِن، يُقَاُل ِلََحِدِِهَا: الُْمْنَكُر، َوِلْل َخِر: النَِّكرُي، فَيَُقوَلِن: َما ُكنْ  - َت تَُقوُل يِف َهَذا الرَّ

  ."... 
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 وهو منه، ويرشبون املؤمنون يرده املياه، فيه ُتمتع اذلي املاكن: أأي املاء، مجمع: احلوض

 وزواايه شهر مسرية حويض: "ملسو هيلع هللا ىلص قوهل: مهنا متواترة احلوض وأأحاديث ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب

ة: يعين – الَوِرق من أأبيض وماؤه سواءٌ   وكزيانه املسك، من أأطيب ورحيه - الفضن

 فال منه يرشب مفن - السامء كنجوم عددها  هبا  يرشبون اليت أ نيته يعين - السامء كنجوم

 . (1)"أأبداً  بعده يظمأأ 

ن: "أ خر حديث ويف  عندان العقبة يه اليت أأيةل ،(2)"عدن من َأيةل من أأبعد حويض ا 

يالت: وقيل الأردن، يف هنا   يف معروفة وعدن فلسطني، يف العقبة جبانب يه اليت ا 

 . عدن حبر ا ىل الأمحر البحر أأول من طوهل يعين المين،

 

 

 وعرضه شهر مسرية يعين ،(3)"شهر وعرضه شهر طوهل: "أأخرى رواية يف وجاء

مت اليت الرواية يف قوهل معىن وهذا تربيعًا، مربع فيكون كذكل " سواء وزواايه: "تقدن

 النجوم عدد من أأكُث ول نيته ابللِب العسل من وأأحىل الثلج من بياضاً  أأشد وهو: "قال

 

 ( عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عهنام، واللفظ ملسمل.    2292(، ومسمل )6579أأخرجه البخاري ) (1)

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه، وأأصِل عند البخاري.  247أأخرجه مسمل )  (2)

يَْعيِن َعْرُضُه  -( عن جابر ريض هللا عنه بلفظ: " الَْحْوُض َمِسرَيُة َشْهٍر، َوَزَوااَيُه َسَواٌء 15121أأخرجه أأمحد ) (3)

، َمْن رَشَِب  -هِلِ ِمثُْل ُطو َماِء، َوُهَو َأْطَيُب ِرحًيا ِمَن الِْمْسِك، َوَأَشدُّ بََياًضا ِمَن اللََِّبِ ِمنُْه لَْم  َوِكزَيانُُه ِمثُْل جُنُوِم السَّ

 يَْظَمأْ بَْعَدُه َأبًَدا ".
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ينن  بل الرجل يصد كام عنه الناس لأصد وا   اذلين يدفع: يعين ،"حوضه عن الناس ا 

ة من ليسوا  . فقط منه يرشبوا أأن لأمته ويسمح ملسو هيلع هللا ىلص محمد أأمن

 تردون الأمم، من لأحد ليست س امي لُك نعم: "قال ؟ يومئذٍ  أأتعرفنا  هللا رسول اي: قالوا

اً  عيلَّ  لني غرن  هو اذلي والتحجيل الغرة الوضوء أ َثر عليُك يعين ،"الوضوء أأثر من حمجن

 ووجوه وأأرجل أأيدي عىل فيكون جهبَتا، ويف الفرس قوامئ يف يكون اذلي البياض

نن : "قال الوضوء، أ َثر من بياض الناس  يعين ،"يصلون فال منُك طائفة عينن  وليصدن

 أأحصايب من هؤلء ربن  اي: فأأقول: "قال الوصول، من ومينعوهنم املالئكة يصدمه

وا اذلين هؤلء (1)!"؟ بعدك أأحدثوا ما  تدري وهل: فيقول مكل فيجيبين لوا غرين  وبدن

ا  من ة ا   .ابلبدعة أأو ابلردن

 نؤمن صفات من فيه ذكر ما وّك ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب احلوض ثبوت عىل تدل الأحاديث هذه

 . والسالم الصالة أ هل وعىل عليه النيب أأحاديث يف جاءت كام هبا 

ن: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب فيه قال حديث ذكل يف ورد( حوض نيب ولِك: )قال  نيب لِك ا 

هنم حوضاً  ينن  واردة، أأكُث أأهيم يتباهون وا   عند وهو" واردة أأكُثمه أأكون أأن أأرجو وا 

ي احلافظ وحصنحه (2)الرتمذي  . املرسل الرتمذي ورحج والألباين، هللا رمحه املزن

ل:)  قال ( انقته رضع حوضه فا ن) الناقة، صاحب صاحل النيب(  السالم عليه صاحلاً  ا 

 يف عساكر ابن أأخرجه وكذكل ،(1)"الضعفاء" يف العقييل أأخرجه احلديث هذا

 

 ( عن أأيب هريرة، وأأصِل عند البخاري.    247أأخرجه مسمل )  (1)

 ( عن مسرة ريض هللا عنه.    2443) (2)
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 من اتنبعين ومن القيامة يوم منه أأرشب حويض: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن (2)"اترخيه"

 أ خر ا ىل...معه أ منوا واذلين فيرشهبا  فيحلهبا  لصاحل مثود انقة هللا ويبعث الأنبياء،

 هو: فقال ابلوضع؛ اذلهيب وال مام اجلوزي ابن عليه حُك حديث وهو ،"احلديث

 ابلننقل جمهول: )العقييل قال كيسان، بن عبدالكرمي س نده يف -مكذوابً  يعين -موضوع

 كتاب يف الش يخ وأأبو زجنويه بن امحليد أأخرَجا  أأخرى طريق وهل ،(حمفوظ غري وحديثه

س نادها  ،(3)عساكر وابن الأذان  . العمل أأهل بعض قال كام أأيضاً  اتلف وا 

 فيبقى تصح، ل املؤلف علهيا  اعمتد اليت فالأحاديث خطأأ؛ الاس تثناء هذا أأن فاخلالصة

 ونكتفي أأعمل وهللا. السالم عليه صاحل ومهنم -َص  ا ن - معومه عىل الأول احلديث

 .القدر هبذا اليوم

 العقيدة؛ يف تثبت ل أ حاد أأحاديثه وقالوا البدع أأهل بعض أأنكره احلوض حديث طبعاً 

بوا وذلكل فوه به كذن  متواترة فأأحاديثه هذا؛ يف كذبة ومه والعطاء، الكرم معىن عىل وحرن

 أأن فالصحيح أ حاد؛ بأأهنا  سلنمنا  ولو العمل، أأهل من واحد غري تواترها  عىل نصن  قد

 

(1) (3/64    .) 

( قال حمقق اترخي دمشق طبعة دار الفكر : )... سقط خرب من الأصل و م واس تدرك يف اجملْلة العارشة 3) (2)

 ونصه: 327 - 326املطبوعة ص  

 يوسف بن أأمحد بن الربجيل أأان أأخربان أأبو الرباكت الأمناطي أأان محمد بن املظفر السايم أأان أأمحد بن محمد العتيقي أأان

محمد بن معرو العقييل ان صاحل بن شعيب قال: ان أأمية بن بسطام قال ان أأبو عامص العباداين قال ان عبد الكرمي بن 

كيسان.عن سويد بن معري قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: حويض أأرشب منه يوم القيامة ومن اتبعين 

 انقة مثود لصاحل فيحتلهبا فيرشهبا....(. من املؤمنني، ويبعث هللا

(3)  (10/459   .)  
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منا  بيهنا، فرق ل الأحاكم َكأحاديث العقائد أأحاديث  البدع أأهل هذا يف خالف وا 

لوا يك والضالل  .الفاسدة أأصوهلم يؤصن

 

  للُمْذنبنيَ   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولِ  بشفاعَةِ   وال ميانُ [ 18:)]  تعاىل هللا رمحه املؤلف قال

مْ  الرصاط،   وعىل  القياَمِة،  يومَ   اخلاِطئنيَ  ،  َجْوِف   ِمنْ   وخيرَُِجُ ل   نيبنٍ   من   وما  ََجََّنن   وهل  ا 

يقونَ   كذكل   شفاعٌة، لٌ   ذكل  بعدَ   وهللِ   والصاحلوَن، والشهداءُ  الصدن   من  عىل كثريٌ   تََفضُّ

 (. حَفْماً  وصاروا   اْحرَتَقوا  بعدما   النارِ   من   واخلروجُ  يشاُء، 

 مل اليت اذلنوب لأحصاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بشفاعة ال ميان وامجلاعة الس ننة أأهل عقيدة من

 . تُغَفر

ط يه: والشفاعة  انحية من أأصلها  هذا مُضنة، دفع أأو منفعة جبلب للغري التوسن

ا  حنن اليت نفسها ويه الاصطالح، : قسامن الشفاعة وهذه ،"الواسطة: "اليوم نسمهين

 مفا } :وتعاىل تبارك هللا قول يف جاءت اليت يه فاملنفية مثبتة، وشفاعة منفينة شفاعة

َا  ايَ : }أأيضاً  قوهل ويف ،(1){الشافعني شفاعة تنفعهم ينَ  َأهيُّ ِ ا َأنِْفُقوا أ َمنُوا اذلَّ  ِمنْ  َرَزْقنَاُكُْ  ِممَّ

 . املعىن هبذا أأخرى وأ ايت ،(2){َشَفاعَةٌ  َوَل  ُخةلٌَّ  َوَل  ِفيهِ  بَْيعٌ  َل  يَْومٌ  يَأيِْتَ  َأنْ  قَْبلِ 

ثبات أأخرى أأدَل ويف للشفاعة، نفيٌ  الأدَل هذه ففي  يه: املنفينة فالشفاعة للشفاعة؛ ا 

ذن غري من تكون اليت الشفاعة  عند خشص يأأيت حني ادلنيا  أأهل كشفاعة رضا، ول ا 

 

 [.   48]املدثر: (1)

 [.    254]البقرة: (2)
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 أأحصاب من ذكل غري أأو مدير أأو مكل أأو وزير عند شفاعةً  منه ويطلب أ خر

 الشفاعة منه ُطِلبت اذلي الشخص هذا فيذهب مصلحة، عنده هل من أأو املناصب

 حصلت يأأذن؛ مل أأم أأِذن وسواء يرَض، مل أأم عنده ُشِفع اذلي ريض سواء فيشفع؛

نام الشفاعة،  تبارك هللا نفاها  اليت ويه ادلنيا، أأهل شفاعة هذه ُمكرٌه؛ وهو يقبل ورب

رها  اكن اليت يه الشفاعة وهذه هللا، عند تكون فال وتعاىل،  قال الرشك، أأهل يتصون

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َويَْعُبُدونَ : }وتعاىل س بحانه هللا مهُْ  َل  َما  اَّللَّ  َهُؤَلءِ  َويَُقولُونَ  يَْنَفُعهُمْ  َوَل  يَُُضُّ

ِ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤانَ  ئُونَ  قُلْ  اَّللَّ نِ َ  َأتُنَب َماَواِت  يِف  يَْعملَُ  َل  ِبَما  اَّللَّ ْبَحانَهُ  اْلَْرِض  يِف  َوَل  السَّ  س ُ

 لأجلها، ابهلل يرشكون املرشكون اكن اليت يه الشفاعة هذه (1){يرُْشُِكونَ  مَعَّا  َوتََعاىَل 

بنا  هذه: قالوا الأصنام؟ تعبدون ملاذا الأصنام، يعبدون اكنوا يعين ىل تقرن  ُزلفى، هللا ا 

 هللا، أأتنبئون قل الشفاعة، مهنا  فيطلبون وتعاىل؛ س بحانه هللا عند لنا  لتشفع أأي،

 وعنده رشياكً  هل أأن هللا أأَّتربون: ال ية ومعىن حصته، هللا يعمل، ل مبا  هللا، أأَّتربون

ذنه بغري شفيعاً   س بحانه الأرض يف ول الساموات يف رشياكً، لنفسه هللا يعمل ول ا 

 سواء -املرشكني عند احلاصةل ويه املنفينة، يه الشفاعة فهذه يرشكون، عام وتعاىل

 والرافضة؛ اكلصوفينة أأيضاً  ال سالم عهد يف وجدوا اذلين املرشكني أأو اجلاهلية مرشيك

لهيا  ويتقربون يعبدوهنا  اليت أأصناهمم أأن اعتقدوا املرشكون ،-الطريقة نفس عىل لكهم  ا 

 يرَض؛ مل أأو هللا ريض يأأذن، مل أأم هللا َأِذن سواء وتعاىل س بحانه هللا عند هلم تشفع

 . منفي ابطل لكنه هذا

 

     [.18]يونس: (1)
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 كتاب يف الشفاعة مسأأَل ُادِخلت التوحيد، كتاب يف تُدرس اليت يه املسأأَل وهذه

 وتعاىل تبارك هللا غري لعبادة ذريعة الشفاعة اَّتذوا املرشكني لأن هذا؛ لأجل التوحيد

ة وجعلوها   . هلم ُحجن

 :رشطان فهيا  َتقق اليت فهىي املثبتة الشفاعة أأما 

 .يشفع أأن للشافع هللا يأأذن أأن أأي: ال ذن: الأول الرشط 

 .فيه يُشَفع أأن فيه للمشفوع وتعاىل س بحانه هللا يرىض أأن: الرضا: الثاين الرشط 

ذا الرشطان هذان   َمكَلٍ  ِمنْ  َوُكَْ : }وتعاىل تبارك هللا قال مثبتة، الشفاعة اكنت َتققا  ا 

َماَواِت  يِف  لَّ  َشيْئًا  َشَفاَعَُتُمْ  تُْغيِن  َل  السَّ
ِ
ُ  يَأَْذنَ  َأنْ  بَْعدِ  ِمنْ  ا  ،(1){َويَْرىَض  يََشاءُ  ِلَمنْ  اَّللَّ

ي َذا َمنْ : }وقال ِ لَّ  ِعْنَدهُ  يَْشَفعُ  اذلَّ
ِ
ْذِنهِ  ا

ِ
ماكنه يف أأحد ل: أأي ،(2){اِب  هللا عند يشفع أأن ا 

ي َذا َمنْ : }قال ابلشفاعة، هل وتعاىل س بحانه هللا يأأذن أأن ا ل ِ لَّ  ِعْنَدهُ  يَْشَفعُ  اذلَّ
ِ
 ا

ْذِنهِ 
ِ
لَّ  يَْشَفُعونَ  َوَل : }وقال  ،{اِب

ِ
ذاً  ،(3){اْرتىََض  ِلَمنِ  ا ذا رشطني من بد فال ا   َتققا  ا 

ذا مثبتة، فالشفاعة  .الشفاعة مسأأَل يف التفصيل هو هذا منفية، فالشفاعة يتحققا  مل وا 

 وتعاىل تبارك هللا غري عبدوا اذلين املرشكون فهيا  ضلن : املنفية الشفاعة: الأول القسم 

 .هل ذريعة وجعلوها 

 : قسامن وهذه: املثبتة الثاين؛ القسم 

 

 [.   26]النجم: (1)

 [.    255]البقرة: (2)

 [. 28]الأنبياء:  (3)



161 

 

ة، شفاعة: الأول القسم ة شفاعة: الثاين والقسم خاصن  عامن

ة الشفاعة فهىي الأول القسم أأما   أأنواع وهذه أأحد، فهيا  يشاركه ل ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب اخلاصن

 :أأيضاً 

ة احملمود، املقام ويه الُعظمى الشفاعة: مهنا  الأول النوع  الشفاعة ويه ،ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب خاصن

 تقرتب مث احملرش، أأرض يف حيرشون القيامة يوم الناس يُبعث أأن بعد املوقف، أأهل يف

 عرقه يف يغرق من مفهنم وتعاىل، تبارك هللا من عذاب وهذا ميل، قدر الشمس مهنم

جلامًا، ويلجمه ُاذنيه حشمة ا ىل عرقه فيصل  وبعضهم ثدييه، ا ىل العرق يصل وبعضهم ا 

 املوقف؛ علهيم ويش تد الأمر، علهيم فيش تد  ذنوهبم، حسب عىل وهكذا وسطه؛ ا ىل

 احلساب؛ تعجيل يف الشفاعة مهنم يطلبون الأنبياء ا ىل فيأأتون ومؤمل، متعب فالأمر

 مث كذكل، نوح  يأأتون مث نفيس، نفيس: فيقول ذنباً  فيذكر السالم؛ عليه أ دم يأأتون

براهمي  ،"لها  أأان لها أأان: "فيقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل يأأتوا أأن ا ىل كذكل؛ وموىس كذكل ا 

 هل وتعاىل تبارك هللا يأأذن حىت بدعوات ويدعو العرش عند ويسجد فيذهب

 . (1)ابلشفاعة

 . ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب اخلاص احملمود املقام ويه العظمى؛ الشفاعة يه هذه

ة الثانية الشفاعة أأما   اجلننة، يدخلوا أأن اجلننة أأهل يف شفاعته فهىي ملسو هيلع هللا ىلص: به أأيضاً  اخلاصن

ة أأول فا ن ة يه اجلننة تدخل أأمن  حنن: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن احلديث يف جاء ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد أأمن

 

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.    193(، ومسمل)7510احلديث أأخرجه البخاري) (1)



162 

 

نن  وكذكل ،(1)"القيامة يوم الأولون ال خرون ة فا   ل والسالم الصالة عليه محمد أأمن

 اخلازن فيجيبه اجلننة ابب فيطرق فيأأيت ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب هلم يس تفتح حىت اجلننة يدخلون

 ،(2)اجلننة هل فيفتح غريك، لأحد أأفتح ل ُامرت بك: فيقول ،"محمد: "فيقول َمن؟

 أأول أأان: "والسالم الصالة عليه قال ذلكل هلم؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب بشفاعة اجلننة الناس ويدخل

 . (4)"اجلننة يف شفيع أأول أأان:  "وقال ،(3)"اجلننة ابب يقرع من

 تعلمون وأأنمت طالب، لأيب شفاعته فهىي ملسو هيلع هللا ىلص: النيب هبا اختص اليت الثالثة الشفاعة أأما 

لب مةلن  عىل هو: قال ما  أ خر لأنه مسلامً؛ ميت ومل اكفراً  مات طالب أأاب أأن   عبداملطن

اِفِعنيَ  َشَفاعَةُ  تَْنَفُعهُمْ  فََما :}الكفار يف وتعاىل س بحانه هللا وقال ذكل، عىل ومات { الشَّ

ذا ُمس تثىن، طالب أأاب لكن هل، شفاعة ل الاكفر أأن يعين ن قلنا  فا   تَْنَفُعهُمْ  فََما :} أ ية ا 

اِفِعنيَ  َشَفاعَةُ   من اخلروج يف الشافعني شفاعة تنفعهم ل أأهنا  فاملقصود معوهما؛ عىل{ الشَّ

ذا معوهما، عىل فتبقى اجلننة؛ ا ىل النار  يف ل مطلقاً  الشفاعة تنفعهم ل املقصود: قلنا  وا 

 هذا من ُمس تثىن طالب أأبو: هنا  فنقول النار؛ من اخلروج يف ول العذاب َّتفيف

 يعين ؛(1)حضضاهحا يف بل َجَّن، قعر يف يكون ل بأأن ملسو هيلع هللا ىلص النيب فيه شفع فقد احلُك؛

 عذاابً  النار أأهل أأخف هو: "والسالم الصالة عليه قال كام عذاابً  النار أأهل أأخف هو

 

( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه واللفظ ملسمل، ولفظ البخاري: "حنن 855(، ومسمل)238أأخرجه البخاري) (1)

 ال خرون السابقون".    

 ( عن أأنس بن ماكل ريض هللا عنه.     197أأخرجه مسمل)  (2)

 عن أأنس بن ماكل ريض هللا عنه. (196أأخرجه مسمل )  (3)

 ( عن أأنس بن ماكل ريض هللا عنه.     196أأخرجه مسمل)  (4)
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 عذاابً  النار أأهل أأخف هذا ،(2)"دماغه مهنام يغيل مجراتن - أأمخصيه يف - قدميه يف

ايُك هللا أأعاذان ابهلل، نعوذ  .مهنا  وا 

  الشفاعة؟ هذه اكنت ملاذا اكفراً  مات أأنه مع طالب لأيب الشفاعة هذه فهنا  

 وريض الشفاعة، انل لهذا وينرصه؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يدافع اكن لأنه أأعمل وهللا الظاهر

 ابلنيب خاصة فهذه فيه؛ يشفع أأن ملسو هيلع هللا ىلص للنيب وأأذن فيه يُشَفع أأن وتعاىل س بحانه هللا

ه يدعو أأن طلب ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن مع ؛ملسو هيلع هللا ىلص  يرَض  ومل هل، وتعاىل س بحانه هللا أأذن وما ُلمن

ه؛ يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب يشفع أأن هللا  الشفاعة هذه طالب، أأيب يف يشفع أأن ريض لكنه ُامن

 . الضحضاح  ا ىل العمق من َجَّنن  انر نفس يف التحول يه اليت

ذاً  ل الشفاعة تكون ل ا  ذنه وتعاىل س بحانه هللا برضا  ا    رأأيمت وقد يشفع، أأن للشافع واب 

 دون خشص يف يشفع أأن هل وريض يشفع أأن ملسو هيلع هللا ىلص للنيب أأذن وجل عز هللا أأن هنا 

 . وأ خراً  أأولً  وتعاىل س بحانه هلل فالأمر أ خر؛

ذاً   :قسامن املثبتة الشفاعة أأن املوضوع خالصة ا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب اخلاص الأول القسم 

 

( عن العباس ريض هللا عنه، ولفظه: " هو يف حضضاح من انر، 209(، ومسمل)3883أأخرجه البخاري) (1)

 ولول أأان لاكن يف ادلرك الأسفل من النار".     

      ( عن النعامن بن بشري ريض هللا عنه.213(، ومسمل)6561أأخرجه البخاري) (2)
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 وللعلامء وللصاحلني والشهداء الأنبياء من ولغريه ملسو هيلع هللا ىلص للنيب هو أأي العام،: الثاين والقسم

ة شفاعة أأهنا  معىن هذا يشفعون؛ لكنهم أأيضاً  وللمالئكة  عامن

ة الشفاعة  : أأنواع ثالثة اخلاصن

ة وهذه املوقف؛ أأهل يف الشفاعة ويه العظمى؛ الشفاعة: الأول النوع  ابلنيب خاصن

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 . اجلننة يدخلوا يك اجلننة أأهل يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب شفاعة: الثاين النوع 

 . طالب أأيب يف الشفاعة: الثالث النوع

ة الثالثة وهذه  .ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب خاصن

ة الشفاعة مث   يف القرطيب اس توعهبا  قد ذكرها، يف نطيل أأن نريد ل أأنواع، العامن

اوية" عىل رشحه يف احلنفي العز أأيب ابن وكذكل ،(1)"التذكرة"  هيمنا  واذلي ،(2)"الطحن

ن املؤمنني يف الشفاعة: هو مهنا   من هيمنا  اذلي هذا مهنا، خيرج أأن يف النار يدخل ِممَّ

 يه الشفاعة هذه اجلننة، ا ىل النار من املؤمنني خروج ؛-العام القسم وهو- القسم هذا

 يوم اخلاطئني للمذنبني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بشفاعة وال ميان: )فقال هنا؛ املؤلف ذكرها اليت

 ودخلوا ذنوب، عندمه اذلين املؤمنني يف سيشفع ملسو هيلع هللا ىلص النيب بأأن نؤمن: أأي( القيامة

 ،ملسو هيلع هللا ىلص بشفاعته اجلننة ا ىل النار من فيخرجون ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهيم يشفع بذنوهبم، النار
 

 (.    611-579)ص  (1)

 (.    214  -202)ص  (2)



165 

 

ن أأدلَتا  وس نذكر " الصحيحني" يف متواترة، كثرية أأحاديهثا  الشفاعة وهذه هللا، شاء ا 

 . حديثني مهنا عليُك س نقرأأ  الكثري، اليشء مهنا 

  ملاذا؟ واخلوارج، املعزتَل أأنكرهتا  اليت يه الشفاعة هذه

م كام واخلوارج املعزتَل  اذلي املؤمن أأن عقيدهتم من هللا شاء ا ن س يأأيت وكام معنا  تقدن

، انر يف خمْلن  للخوارج ابلنس بة ادلنيا، يف اكفر الكبرية يرتكب  فهو املعزتَل عند أأما  َجَّنن

 غري املزنَل هذه بيهنام، مزنَل يف الكفر؛ ومزنَل ال ميان مزنَل بني املزنلتني؛ بني مزنَل يف

 يف وهو املزنلتني، بني مزنَل يف فهو موجودة، املعزتَل عند لكهنا  هللا رشع يف موجودة

، انر يف خمْلن  الهناية  انر يف خمْلن  أأنه وهو فهيا؛ اخلوارج مع يتنفقون النتيجة يعين َجَّنن

 . َجَّنن 

ذا   س يحصل؟ ماذا الشفاعة أأثبتوا فا 

ن: قولُك من هذا أأين هذه، أأصوهلم علهيم س تنتقض  َجَّن انر يف خمْلن  الكبرية صاحب ا 

؛ انر من خيرج ابلشفاعة الشفاعة؟ وجود مع ذاً  َجَّنن  نفوا ذلكل أأصلهم؛ علهيم تنقض ا 

 وبعضهم الأحاديث، تبلغه ومل احلديث عمل يف جاهل بعضهم يثبتوها؛ ومل الشفاعة هذه

 لأهل الشفاعة يثبتوا ومل الأحاديث هذه نفوا أأهنم: املهم ،-ابهلل نعوذ -وعناداً  كرباً 

ة من الكبائر  . أأبداً  مهنا خيرج ل النار دخل من: وقالوا محمد، أأمن

ه أأن املهم من ولكن اس تطرادي أأمر هنا  ليه؛ ننون  حيصل اذلي التناقض مسأأَل ويه ا 

 هللا رمحه تميية ابن علهيا  نبنه وقد فيُك، هللا ابرك مهنا  حَنَذر هذه العمل؛ طلبة بعض عند

 عقيدة يقرر فتجده املسأأَل، هذه يف يقعون الس ننة أأهل من العمل أأهل بعض أأن وذكر
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 الس ننة أأهل عقيدة عن ينحرف املسائل بعض تأأتيه عندما لكن الس ننة؛ أأهل

 بني املقارنة وعقدان والصفات الأسامء مسائل ا ىل مكثال جئنا  لو ال ن يعين فيتناقض،

 عندمه الأشاعرة الأشاعرة؛ من أأضبط أأصوهلم يف املعزتَل أأن جند: والأشاعرة املعزتَل

 أأقوال مع مييلوا أأن أأيضاً  وحاولوا املعزتَل أأصول أأخذوا لأهنم ملاذا؟ عقائدمه يف تناقضات

 . والافرتاق التناقض يف فوقعوا السلف وعلامء السلف

  فهيا؟ قالوا ماذا وتعاىل، س بحانه هللا رؤية مسأأَل انظروا

 وأأثبتوا اجلهة يثبتوا فمل َجة، غري من لكن وتعاىل س بحانه هللا يرون العباد: قالوا

 العمل؛ طلبة بعض عند املشلكة هذه العقالء؛ علهيم فضحك التناقض يف فوقعوا الرؤية،

 ثبتت اليت العقائدية املسائل يف فيأأيت يشعر؛ ل أأو يشعر وهو التناقض يف يقع ُتده

 املتعلقة املسائل بعض تأأيت عندما  لكن فيثبَتا، اليوم، يسمى كام العريضة ابخلطوط

 اعتقاد ال ميان: ال ميان مسائل يف كل يقول اكذلي وخَيرج، فهيا  يتناقض املسأأَل هبذه

 اذلي أأصكل نقضت التكذيب؛ هو الكفر: يقول هو؟ ما  والكفر طيب ومعل، وقول

 فاعرف التناقضات، هذه مثل يف الوقوع من احلذر فينبغي القضااي، هذه ومثل! قررته

 . الزلل هذا مثل يف تقع ل حىت قوكل؛ ولوازم قوكل

 الشفاعة، هذه نفوا: أأصوهلم ينقضوا ل ويك الزتموا؛ قد واخلوارج املعزتَل هؤلء ال ن

 يف ضلنوا لكهنم سلمية؛ هلم بقيت وقواعدمه أأصوهلم، عىل بقوا الأصول حيث من فهم

وا أأن يريدون ل مه أأصاًل، فاسد أأصلهم لأن الشفاعة؛ هذه نفي  فاسد؛ أأصلهم بأأن يقرن

 . الكبائر لأهل الشفاعة نفي يف فوقعوا
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 وعىل القيامة يوم اخملطئني للمذنبني ملسو هيلع هللا ىلص شفاعته يعين( الرصاط وعىل:) املؤلف قال

 أأصاًل، النار يدخلوا ل يك القيامة يوم املذنبني للمخطئني شفاعته يعين أأيضًا، الرصاط

 عىل والأنبياء هو يكون ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن احلديث يف جاء الرصاط، عىل هلم وشفاعته

 ليست ويه الرصاط عىل للناس شفاعته هذه (1)"سملن  سملن  اللهم: "يقولون الرصاط

ة  . ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب خاصن

 أأصاًل، النار يدخل ل أأن للبعض فيشفع أأيضًا،( َجَّنن  جوف من وخيرَجم: )املؤلف قال

 . مهنا  خيرجوا أأن َجَّنن  دخلوا اذلين للبعض ويشفع الرصاط، عىل للبعض ويشفع

ل نيبنٍ  من وما : )قال  : قال مث أأولً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب شفاعة ذكر( شفاعة وهل ا 

ل نيبن  من وما ) يقون وكذكل شفاعة، وهل ا  يق ،(والصاحلون والشهداء الصدن  مزنَل الصدن

يق هل الشهيد؛ مزنَل مع مزنلته يف العلامء اختلف وقد الصاحل، مزنَل من أأعىل  الصدن

يق؟ من مزنَل أأعىل الشهيد أأم الشهيد من مزنَل أأعىل   الصدن

يق أأن: والصحيح  مث الأنبياء،: اكلتايل فاملراتب الشهيد؛ من مزنَل أأعىل الصدن

يقون،  .الصاحلون مث الشهداء، مث الصدن

ل ذكل بعد وهلل: )قال  وتشفع الناس يشفع أأن بعد: يعين ،(يشاء من عىل كثري تفضن

؛ انر من حثيات ثالث فيحثو وتعاىل، س بحانه هللا يتفضل املالئكة  ا ىل فيخرَجم َجَّنن

 . اجلننة

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.     182(، ومسمل)806أأخرجه البخاري) (1)
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 س بحانه هللا فضل من هذا( حفامً  وصاروا احرتقوا بعدما  النار من واخلروج: )قال

 . الناس عىل وتعاىل

 . فهيا  ذكران ما عىل يدل مما  الشفاعة يف وردت اليت الأحاديث بعض لُك نذكر

 ،(1)عليه متنفق وهو اخلدري، سعيد أأيب حديث: جامع وهو فهيا ورد ما  أأحسن من

 ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  َزَمنِ  يِف  اَنساً  َأنَّ : ) اخلدري سعيد أأيب عن: مسمل حصيح من وس نقرأأه

َّنَا نََرى َهلْ  هللِا، َرُسولَ  ايَ : قَالُوا : قَالَ  ،"نََعمْ : "ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  الِْقيَاَمِة؟ يَْومَ  َرب

ونَ  َهلْ " ْمِس  ُرْؤيَةِ  يِف  تَُضارُّ هِرَيةِ  الشَّ واً  اِبلظَّ ونَ  َوَهلْ  حَسَاٌب؟ َمَعهَا  لَْيَس  حَصْ  يِف  تَُضارُّ

واً  الَْبْدرِ  لَْيةَلَ  الْقََمرِ  ُرْؤيَةِ  ة ،(هللاِ  َرُسولَ  ايَ  َل : قَالُوا" حَسَاٌب؟ ِفهيَا  لَيَْس  حَصْ  يعين: املضارن

ون هل: " رواية ويف ذكل، من رضر يصيبُك هل  ا ىل بعضُك يضام أأن يعين (2)"تضامن

ىل مزامحة ا ىل َتتاجون ل بعض، ة وا   الشمس تكون عندما  رضر، ذكل يف ول مضامن

 القمر يكون فعندما  ابلقمر، التشبيه أأو واحضة، الرؤية تكون حُسب؛ هناك يكون ول

ت واحضة؛ الرؤية تكون حسب يوجد ول واحضاً   . هبذا أأو هبذا ش هبن

ونَ  َما: " قَالَ  هللِا، َرُسولَ  ايَ  َل : قَالُوا لَّ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َوتََعاىَل  تََباَركَ  هللاِ  ُرْؤيَةِ  يِف  تَُضارُّ
ِ
 مََكَ  ا

ونَ   س تكون القيامة يوم وتعاىل س بحانه هلل رؤيتُك يعين ،"َأَحِدِِهَا ُرْؤيَةِ  يِف  تَُضارُّ

 . اليوم ذاك يف حساب يكون أأن دون الشمس وترون القمر ترون كام ابلوضوح 

 

 (.   183(، ومسمل )4919، 22أأخرجه البخاري) (1)

 ( عن جرير بن عبد هللا ريض هللا عنه.      63(، ومسمل )554أأخرجه البخاري ) (2)
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َذا: "قال
ِ
ٌن؛ َأذَّنَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومُ  اَكنَ  ا َِّبعْ  ُمَؤذنِ ةٍ  ُّكُّ  ِلَيت  اَكنَ  َأَحدٌ  يَْبقَى فاََل  تَْعُبُد، اَكنَْت  َما  ُأمَّ

ْبَحانَهُ  هللاِ  غرَْيَ  يَْعُبدُ  لَّ  َواْلَنَْصاِب  اْلَْصنَامِ  ِمنَ  س ُ
ِ
َذا َحىتَّ  النَّاِر، يِف  يَتََساقَُطونَ  ا

ِ
 يَْبَق  لَمْ  ا

لَّ 
ِ
ِ  َوفَاِجرٍ  بَرنٍ  ِمنْ  هللاَ  يَْعُبدُ  اَكنَ  َمنْ  ا  َما: لَهُمْ  فَُيقَالُ  الهَْيُوُد، فَُيْدَعى اْلِكتَاِب، َأْهلِ  َوغُربَّ

 ادلنيا  يف شيئاً  يعبد اكن من: فيقول مؤذنن يؤذنن املوقف، يف يعين" تَْعُبُدوَن؟ ُكْنمُتْ 

؛ انر يف فيتساقطون به فيلحق بة وهذا َجَّنن  ومن املؤمنون يبقى حىت للكفرة، ابلنس ن

 الرصاط عىل جيوزون اذلين بأأن: قالوا اذلين عىل رد الفقرة هذه ويف ال ميان، ادنعى

ن خطأأ؛ القول هذا والكفار؛ املؤمنون  هذا لكن الأفاضل؛ العلامء بعض به قال وا 

 . الرصاط ا ىل واذلهاب الرصاط قبل ُصفنوا قد الكفنار فهنا  قوهل؛ يرد احلديث

 .الكتاب أأهل من بقااي يعين" الكتاب أأهل وغُربن : "قوهل ومعىن

 ُعزير" هللا اْبنَ  ُعَزيْرَ  نَْعُبدُ  ُكنَّا : قَالُوا تَْعُبُدوَن؟ ُكْنمُتْ  َما: لَهُمْ  فَُيَقالُ  الهَْيُوُد، فَُيْدَعى: "قال

عون ومه نيب َذَ  َما  َكَذبمُْتْ : فَُيقَالُ " هللا، ابن بأأنه يدن ، َوَل  َصاِحبَةٍ  ِمنْ  هللاُ  اَّتَّ  فََماَذا َودَلٍ

نَا : قَالُوا تَْبُغوَن؟ َّنَا، ايَ  َعِطش ْ لهَْيِمْ  فَيَُشارُ  فَاْسِقنَا، َرب
ِ
لهيم يشار يعين "تَِرُدوَن؟ َأَل  ا  ا ىل ا 

ليه؟ تذهبون أأل: يعين تردون؟ أأل:  هلم فيقال اكملاء رساابً  فيه يرون موضع   ا 

ونَ : "قال ىَل  فَُيْحرَشُ
ِ
َا  النَّارِ  ا ابٌ  ََكَهنَّ ِطمُ  رَسَ ة من يعين" بَْعضاً  بَْعُضهَا  حَيْ  حرارهتا  شدن

 بقي ما  ال ن انظر ،"النَّارِ  يِف  فَيَتََساقَُطونَ " بعضًا، بعضها  حيطم ولههبا  أأمواَجا  وتالطم

 أأهل حىت وال ن سقطوا، وكذا والأنصاب الأصنام يعبدون اكنوا اذلين يعين أأحد

 النار، يف يتساقطون أأيضاً  هللا غري يعبدون اكنوا اذلين والنصارى الهيود من الكتاب

يحَ  نَْعُبدُ  ُكنَّا : قَالُوا تَْعُبُدوَن؟ ُكْنمُتْ  َما: لَهُمْ  فَُيَقالُ  النََّصاَرى، يُْدَعى مُثَّ "  هللِا، ابْنَ  الَْمس ِ

َذَ  َما  َكَذبمُْتْ  لَهُْم، فَُيقَالُ  ، َوَل  َصاِحبَةٍ  ِمنْ  هللاُ  اَّتَّ : فَيَُقولُونَ  تَْبُغوَن؟ َماَذا: لَهُمْ  فَُيقَالُ  َودَلٍ
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نَا  َّنَا، ايَ  َعِطش ْ لهَْيِمْ  فَيَُشارُ : قَالَ  فَاْسِقنَا، َرب
ِ
ونَ  تَِرُدوَن؟ َأَل  ا ىَل  فَُيْحرَشُ

ِ
َا  ََجََّنََّ  ا ابٌ  ََكَهنَّ   رَسَ

ِطمُ  َذا َحىتَّ  النَّارِ  يِف  فَيَتََساقَُطونَ  بَْعًضا، بَْعُضهَا  حَيْ
ِ
لَّ  يَْبَق  لَمْ  ا

ِ
 تََعاىَل  هللاَ  يَْعُبدُ  اَكنَ  َمنْ  ا

ْبَحانَهُ  الَْعالَِمنيَ  َربُّ  مهُْ َأاتَ " وطاحل، صاحل يعين" َوفَاِجرٍ  بَرنٍ  ِمنْ   ُصوَرةٍ  َأْدََن  يِف  َوتََعاىَل  س ُ

َّيِت  ِمنَ  ةٍ  ُّكُّ  تَتْبَعُ  تَنْتَِظُروَن؟ فََما : قَالَ " صورة، أأقرب يف: أأي" ِفهيَا  َرَأْوهُ  ال  اَكنَْت  َما  ُأمَّ

َّنَا، ايَ : قَالُوا ،"تَْعُبدُ  نَْيا يِف  النَّاَس  فَاَرْقنَا  َرب ْم، ُكنَّا  َما  َأفْقَرَ  ادلُّ لهَْيِ
ِ
 ال ن انظر" نَُصاِحهْبُمْ  َولَمْ  ا

َّنَا، ايَ : قَالُوا! " نَْيا  يِف  النَّاَس  فَاَرْقنَا  َرب ْم، ُكنَّا  َما  َأفْقَرَ  ادلُّ لهَْيِ
ِ
 وصف هذا" نَُصاِحهْبُمْ  َولَمْ  ا

 وس يعود غريباً  بدأأ  ال سالم فا ن الناس؛ عن غرابء لأهنم الناس يفارقون اجلننة؛ أأهل

لهيم، كنا  ما  أأفقر الناس فاَرقوا للغرابء، فطوَب غريباً   ا ىل نكون ما أأحوج كنا : يعين ا 

 وتعاىل س بحانه هلل طاعة ويف تعبند يف مه اكنوا لأهنم فارقنامه؛ ذكل ومع الناس خمالطة

 مع حيصل كام الناس خمالطة عن يبتعدون فاكنوا ديهنم يف س تؤذهيم الناس وخمالطَتم

لهيم كنا  ما  أأفقر ادلنيا  يف الناس فارقنا : ) قالوا اليوم، الش باب  لأهنم ؛(نصاحهبم ومل ا 

وهنم  َأانَ : فَيَُقولُ " ال ميان، أأهل حال فهذا غربتك؛ من تس تغرب فال ديهنم، يف يُضن

تنَْيِ  -َشيْئاً  اِبهللِ  نرُْشِكُ  َل  ِمنْكَ  اِبهللِ  نَُعوذُ : فَيَُقولُونَ  َربُُُّكْ،  عرفوه، ما  لأهنم ؛"ثاََلَثً  َأوْ  َمرَّ

نَّ  َحىتَّ "
ِ
: أأي ،"هِبَا؟ فَتَْعرِفُونَهُ  أ يَةٌ  َوبَيْنَهُ  بَْينَُُكْ  َهلْ : فَيَُقولُ  يَْنقَِلَب، َأنْ  لََياَكدُ  بَْعَضهُمْ  ا

ِ  يَْسُجدُ  اَكنَ  َمنْ  ْبقَىيَ  فاََل  َساقٍ  َعنْ  فَُيْكَشُف  نََعْم،: فَيَُقولُونَ " عليه تدلنُك عالمة  ِمنْ  َّلِلَّ

لَّ  نَْفِسهِ  تِلْقَاءِ 
ِ
ُجوِد، هَلُ  هللاُ  َأِذنَ  ا نِقَاءً  يَْسُجدُ  اَكنَ  َمنْ  يَْبقَى َوَل  اِبلسُّ لَّ  َوِراَيءً  ات

ِ
 َجَعلَ  ا

 عىََل  َخرَّ  يَْسُجدَ  َأنْ  َأَرادَ  لُكََّما "  يسجد، أأن يس تطيع ل: يعين َواِحَدًة، َطَبقَةً  َظهَْرهُ  هللاُ 

لَ  َوقَدْ  ُرؤوَسهُمْ  يَْرفَُعونَ  مُثَّ " ظهره، ا ىل ينقلب يسجد أأن أأراد لكام ،"قََفاهُ   يِف  ََتَوَّ

َّيِت  ُصوَرتِهِ  لَ  ِفهيَا  َرَأْوهُ  ال ٍة، َأوَّ ، َأانَ : فَقَالَ  َمرَّ ُّنَا، َأنَْت : فَيَُقولُونَ  َربُُُّكْ ُب  مُثَّ  َرب  الِْجرْسُ  يُُْضَ

، عىل اجلرس يُضب الرصاط، دور يأأيت ذكل بعد ،"ََجََّنََّ  عىََل   الرصاط هو اذلي َجَّنن
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، عىل يوضع اذلي لهيا يصلون ل فاجلننة َجَّنن ، يتجاوزون حىت ا   الرصاط وهذا َجَّنن

؛ عىل يوضع لُّ "  يتجاوزوه، يك َجَّنن َفاعَُة، َوََتِ ، اللهُمَّ : َويَُقولُونَ  الشَّ ْ  َتلُّ " َسملنِْ  َسملنِ

 لكن يقولون، اذلين من يُبنين  مل هنا " ويقولون"  الشفاعة، وقت يأأيت يعين: الشفاعة

 فهنا  ،(1)"سملن  سملن  اللهم الأنبياء فيقول: "قال الصحيح يف أأيضاً  أأخرى رواية يف جاء

 َرُسولَ  ايَ : ِقيلَ " الرصاط، عىل الأنبياء شفاعة دليل فهذا الرصاط عىل الأنبياء يشفع

؟ َوَما هللِا،  وفتحها، الزاي بكرس ومِزَلن  مَزَلن : يقال ،"َمِزَلٌَّ  َدْحٌض : " قَالَ  الِْجرْسُ

 الثبات وسبب اجلرس، هو هذا تثبت، ول عليه تزل الأقدام أأن املعىن( مزَلنٌ  دحٌض )

ِليُب  َخَطاِطيُف  ِفهيا "  تِزل، اليت ويه تثبنت اليت يه فالأعامل الأعامل، الزلل؛ أأو  َوالَكَ

ْعَدانُ  لَهَا يُقَالُ  ُشَويَْكةٌ  ِفهيَا  ِبنَْجدٍ  تَُكونُ  َوَحَسٌك،  الرصاط هذا عىل يعين ،"السَّ

ة حديدة ويه: خطاطيف  حديدة:  والالكليب ابحلصيد، اخلاص اكحملجن ومنعكفة حادن

 . الشجر عىل يكون اذلي الشوك مثل حديد، من ُصلب شوكٌ :  وَحسكٌ  اكلس ننار،

ها  كثري، شوك فهيا السعدان، جشرة لها  يقال شوك فهيا  جند ببالد تكون جشرة: قال  ش هبن

 ابلرصاط، مير من تصيد يك الرصاط عىل تكون لكنها  فهذه وحادنة، حديد من لكهنا  هبا؛

؟ هو ملَن لكنه هذا" العني كطرف املؤمنون فمير"  للاكفرين وليس للمؤمنني ُمعد ُمعدن

د" العني كطرف" العافية، هللا نسأأل  مر قد تراه، ل هكذا، بعينك تطرف أأن جمرن

ًا، رسيع  أأم راييض أأنك القضينة وليست الأعامل، يه والبطء الرسعة وسبب جدن

 .أأعامكل حسب تكون هذه رايضة، فهيا  ليس ل رايضيًا، ليست

 

ودعاء الرسل يومئذ" ، ويف (: "6573(: " والكم الرسل يومئذ"، وفيه أأيضًا )806يف "حصيح البخاري" ) (1)

 ": "ودعوى الرسل يومئذ".     182(، ومسمل " 7437"البخاري" )
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 العني طرف يزنل؛ ال ن انظر" واكلرحي واكلربق العني كطرف املؤمنون فمير: "قال

 يتدرج ّكٌّ  رسعة، أأخف أأيضاً  ويه اكلرحي، مث العني، طرف من أأخف الربق واكلربق،

ري الأعامل، حسب عىل بعض من أأرسع يكون بعضهم الرسعة، يف  وَكأجاويد واكلطن

 ومسري ال بل، مسري ال بل، يه اليت والراكب" واكلراكب" اجليدة اخليل يعين" اخليل

، فَنَاجٍ " اخليل، رسعة من أأخفض ال بل ٌ  انرِ  يف َوَمْكدوٌس  ُمْرَسٌل، وخْمدِوٌش  ُمَسملَّ

ون اذلين هؤلء ال ن" ََجَّنَّ   : أأقسام ثالثة الرصاط عىل ميرن

 الالكليب هذه من ِشء يُِصْبهُ  مل جنا  سلاميً، ُتاوز يعين" ُمسملن  انجٍ : "الأول القسم

 . واخلطاطيف

 الالكليب هذه من جراح  أأصابته يعين: خمدوش" ُمْرَسلٌ  َوَمْخُدوٌش : "الثاين القسم

 . َجَّنن  يف يسقط مل ذكل مع لكن واخلطاطيف

لته خطفته من ومهنم" ََجََّنََّ  اَنرِ  يِف  َوَمْكُدوٌس : "والثالث ، ا ىل ونزن  أأقسام فهم َجَّنن

 .ثالثة

َذا َحىتَّ : "قال
ِ
ي النَّاِر، ِمنَ  الُْمْؤِمنُونَ  َخلََص  ا ِ  ِبأََشدَّ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُُكْ  َما  ِبَيِدِه، نَْفيِس  فََواذلَّ

ِ  ُمنَاَشَدةً  تِْقَصاءِ  يِف  َّلِلَّ ِ  الُْمْؤِمِننيَ  ِمنَ  الَْحقنِ  اس ْ مُ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َّلِلَّ ْخَواهِنِ
ِ
ينَ  ِل ِ  النَّاِر، يِف  اذلَّ

َّنَا : يَُقولُونَ  وَن، َويَُصلُّونَ  َمَعنَا  يَُصوُمونَ  اَكنُوا َرب ، َمنْ  َأْخرُِجوا: لَهُمْ  فَُيقَالُ  َوحَيُجُّ  َعَرفْمُتْ

مُ  ىَل  النَّارُ  َأَخَذِت  قَدِ  َكثِرياً  َخلْقاً  فَُيْخرُِجونَ  النَّاِر، عىََل  ُصَوُرمهُْ  فَُتَحرَّ
ِ
 َساقَْيِه، ِنْصِف  ا

ىَل 
ِ
 أأحصاهبم يف يشفعون الرصاط يتجاوزون اذلين املؤمنون هؤلء يعين" ُرْكَبتَْيهِ  َوا

ون، ويصومون يصلنون اكنوا ال ميان، عىل ادلنيا يف معهم اكنوا اذلين  لهذا انظر وحيجن

ون، يصلنون، يصومون، يفعلون؟ اكنوا وماذا الوصف،  أأحصاب يعين َجَّنن  يف ومه حيجن
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 صلنيت كونك تنجو نفسك تظن ول ابذلنب تس َتن فال ذنوب؛ أأحصاب كبائر،

 ويصلنون يصومون اذلين من هؤلء ل، تشاء، ما  فتفعل املوضوع انَتىى ومصت،

ون ، يف ذكل ومع وحيجن ؛ وصف عرفمت وقد العافية، هللا نسأأل َجَّنن  أأهلها  أأهون َجَّنن

 هؤلء هيننًا، ليس فالأمر دماغه، هبام تغيل انر من مجراتن قدميه يف توضع أأن عذاابً 

حلاح وتعاىل س بحانه هللا من يطلبون ينجوا أأن بعد  ويك ا خواهنم يف يشفعوا يك واب 

حلاحه يف مهنم والواحد عهنم، وتعاىل س بحانه هللا يتجاوز  يعرف عندما  منُك اكلواحد ا 

ة يأأخذه، يك فيه ويلح حقنه حلاحه شدن ون ومه شديدة، تكون ا   س بحانه هللا عىل يلحن

خواهنم وتعاىل س بحانه هللا خُيرج يك حقنه؛ طلب يف يلح اذلي من أأشد وتعاىل  من ا 

؛ انر  . املؤمنني من شفاعة فهذه هلم؛ وتعاىل س بحانه هللا فيأأذن َجَّنن

 فهيا  وهذه يصومون، يصلون اكنوا أأهنم مهنم" َعَرفْمُتْ  َمنْ  َأْخرُِجوا: لَهُمْ  فَُيقَالُ : "قال

 فضيةل معرفَتم ففي وتعاىل، س بحانه هللا عند ينجون اذلين الصاحلني معرفة فضيةل

ذا أأنه ويه  قال؟ ما  انظر وخُيرجونك، يعرفونك هؤلء ابملغفرة؛ عليك هللا ميُنَّ  مل ا 

م"  عرفمت، من أأخرجوا ذاً  يعرفومه، يك النار؛ عىل صورمه فُتحرن  بصورمه يعرفوهنم  ا 

ىل ساقيه نصف ا ىل النار أأخذت قد كثرياً  خلقاً  فيخرجون" وبأأشاكهلم،  ّكٌّ " ركبتيه وا 

َّنَا : يَُقولُونَ  مُثَّ " ذنوبه، حسب عىل نْ  َأَحدٌ  ِفهيَا بَِقيَ  َما َرب ر" ِبهِ  َأَمْرتَنَا  ِممَّ !  أأنت تصون

 فََمنْ  اْرِجُعوا: فَيَُقولُ " وصفهم هذا ممنن" كثرياً  خلقاً  فُيخرجون" قلياًل، ليسوا هؤلء

َّنَا : يَُقولُونَ  مُثَّ  َكثِريًا، َخلْقاً  فَُيْخرُِجونَ  فَأَْخرُِجوُه، َخرْيٍ  ِمنْ  ِدينَارٍ  ِمثْقَالَ  قَلِْبهِ  يِف  َوَجْدمُتْ   َرب

نْ  َأَحداً  ِفهيَا  نََذرْ  لَمْ   ِدينَارٍ  ِنْصِف  ِمثْقَالَ  قَلِْبهِ  يِف  َوَجْدمُتْ  فََمنْ  اْرِجُعوا: يَُقولُ  مُثَّ  َأَمْرتَنَا، ِممَّ

َّنَا : يَُقولُونَ  مُثَّ  رًيا،َكثِ  َخلْقًا  فَُيْخرُِجونَ  فَأَْخرُِجوُه، َخرْيٍ  ِمنْ  نْ  ِفهيَا  نََذرْ  لَمْ  َرب  َأَحًدا، َأَمْرتَنَا  ِممَّ

ةٍ  ِمثْقَالَ  قَلِْبهِ  يِف  َوَجْدمُتْ  فََمنْ  اْرِجُعوا: يَُقولُ  مُثَّ   َخلْقًا  فَُيْخرُِجونَ  فَأَْخرُِجوُه، َخرْيٍ  ِمنْ  َذرَّ
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َّنَا : يَُقولُونَ  مُثَّ  َكثِرًيا ة مثقال قلبه يف اكن من يعين" َخرْياً  ِفهيَا  نََذرْ  لَمْ  َرب  حبجم يعين: ذرن

ة قلبه يف اكن من الصغرية، المنةل ميان من ذرن : يَُقولُ  الُْخْدِريُّ  َسِعيدٍ  َأبُو َواَكنَ ) أأخرجوه، ا 

نْ 
ِ
قُويِن  لَمْ  ا ِ نْ  فَاْقَرُءوا الَْحِديِث  هِبََذا تَُصدن

ِ
نَّ : }ِشئمُْتْ  ا

ِ
ةٍ  ِمثْقَالَ  يَْظمِلُ  َل  هللاَ  ا نْ  َذرَّ

ِ
 تَكُ  َوا

نَةً  نْهُ  ِمنْ  َويُْؤِت  يَُضاِعْفهَا  َحس َ  َشَفَعتِ : َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  فَيَُقولُ " ،(1){َعِظميًا  َأْجًرا دَلُ

 املالئكة، يشفع؛ امجليع أأن عىل دليل هذا" الُْمْؤِمنُونَ  َوَشَفعَ  النَِّبيُّوَن، َوَشَفعَ  الَْماَلئَِكُة،

يقني، الصاحلني يشمل: واملؤمنون والنبينون، لَّ  يَْبَق  َولَمْ " والصدن
ِ
نَي، َأْرَحمُ  ا امِحِ  الرَّ

 يِف  فَُيلِْقهِيمْ  مُحَامً، عَاُدوا قَدْ  قَطُّ َخرْياً  يَْعَملُوا لَمْ  قَْوًما  ِمهْنَا فَُيْخرِجُ  النَّاِر، ِمنَ  قَْبَضةً  فَيَْقِبُض 

ُرجُ  مََكَ  فَيَْخُرُجونَ  الَْحَياِة، هَنَرُ : هَلُ  يُقَالُ " أأوائلها، يف يعين" الَْجنَّةِ  َأفَْواهِ  يِف  هَنَرٍ  " الِْحبَّةُ  ََّتْ

ُرجُ  مََكَ  فَيَْخُرُجونَ : برسعة، تنبت اخلروج رسيعة ويه البقول حلبوب جامع امس هذه  ََّتْ

يلِ  يِف  الِْحبَّةُ  ْيلِ  مَحِ  وحيمل الُغثاء، معه حيمل مثالً  الوادي يس يل عندما : الس يل" الس َّ

 ابخلروج، هذه تبدأأ  ذكل بعد مث ضفنتيه عىل ويُلقهيا  أأش ياء معه حيمل حبواًب، معه

ُرجُ  مََكَ "  املؤمنون، هؤلء كذكل يلِ  يِف  الِْحبَّةُ  ََّتْ ْيِل، مَحِ ىَل  تَُكونُ  تََرْوهَنَا  َأَل  الس َّ
ِ
 ا

ىَل  َأوْ  الَْحَجِر،
ِ
َجرِ  ا فة ُتدها يعين" الشَّ  من تنبت جشر؛ انحية أأو جحر، انحية متطرن

 الشمس من قريباً  يكون اذلي يعين" وُاخيُض ُاصيفر الشمس ا ىل يكون ما " هناك،

 ا ىل مهنا  يكون ما وأأما  وأأخُض، وأأصفر ُاصيفر؛: ابلتصغري لكن أأصفر خيرج ظاهرًا؛

َّكَ  هللِا، َرُسولَ  ايَ : فَقَالُوا"  أأبيض، فيكون الظل؛ : " قَالَ  اِبلَْباِديَِة، تَْرَعى ُكْنَت  ََكَن

مُ  يِف  اَكللُّْؤلُؤِ  فَيَْخُرُجونَ   من ِشء أأو السوار مثل يعين: خواتمي رقاهبم يف" الَْخَواتِميُ  ِرقَاهِبِ

ينَ  هللاِ  ُعتَقَاءُ  َهُؤَلءِ  الَْجنَّةِ  َأْهلُ  يَْعرِفُهُمْ " اجلننة، يف به يُعرفون هذا ِ  الَْجنَّةَ  هللاُ  َأْدَخلَهُمُ  اذلَّ

لُوُه، مَعَلٍ  ِبغَرْيِ  ُموهُ  َخرْيٍ  َوَل  مَعِ  من خيرج فال مؤمنون مه ال ميان، أأهل من ولكهنم ؛"قَدَّ

 

       .[40]النساء: (1)
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ل اجلننة ا ىل النار  اْدُخلُوا: يَُقولُ  مُثَّ "  يُذَكر، اذلي العمل ذاك عندمه ليس لكن مؤمن، ا 

 أأهل أأدَن من هؤلء لُك، فهو عليه نظرُك وقع ما  ّك أأي" لَُُكْ  فَهُوَ  َرَأيُْتُموهُ  فََما  الَْجنَّةَ 

َّنَا،: فَيَُقولُونَ " اجلنة،  َأفَْضلُ  ِعْنِدي لَُُكْ : فَيَُقولُ  الَْعالَِمنَي، ِمنَ  َأَحًدا تُْعطِ لَمْ  َما  َأْعَطْيتَنَا  َرب

َّنَا، ايَ : فَيَُقولُونَ  َهَذا، ِمنْ  ءٍ  َأيُّ  َرب  َأخْسَطُ فاََل  رَِضاَي،: فَيَُقولُ  َهَذا؟ ِمنْ  َأفَْضلُ  َِشْ

 . (1)"َأبَداً  بَْعَدهُ  عَلَْيُُكْ 

 يشفعون الأنبياء أأن أأيضاً  فيه وذكر املعىن هبذا هريرة أأيب حديث يف جاء وكذكل

َذا:  "فيه جاء املالئكة، وكذكل
ِ
ِرجَ  َأنْ  َوَأَرادَ  الِْعَباِد، بنَْيَ  الَْقَضاءِ  ِمنَ  هللاُ  فََرغَ  ا تِهِ  خُيْ  ِبَرمْحَ

رُِجوا َأنْ  الَْماَلئَِكةَ  َأَمرَ  النَّاِر، َأْهلِ  ِمنْ  َأَرادَ  َمنْ   َشيْئاً  اِبهللِ  يرُْشِكُ  َل  اَكنَ  ِمنْ  النَّارِ  ِمنَ  خُيْ

نْ  نْ  يَْرمَحَهُ  َأنْ  تََعاىَل  هللاُ  َأَرادَ  ِممَّ هَلَ  َل : يَُقولُ  ِممَّ
ِ
لَّ  ا

ِ
 يَْعرِفُوهَنُمْ  النَّاِر، يِف  فَيَْعرِفُوهَنُمْ  هللُا، ا

ُجوِد، ِبأَثَرِ  لَّ  أ َدمَ  ابْنِ  ِمنَ  النَّارُ  تَأُّْكُ  السُّ
ِ
ُجوِد، َأثَرَ  ا مَ  السُّ  َأثَرَ  تَأُّْكَ  َأنْ  النَّارِ  عىََل  هللاُ  َحرَّ

ُجودِ   .واملؤمنني الأنبياء شفاعة وذكر اخلدري، سعيد أأيب حديث معىن ذكر مث ، (2)"السُّ

 

اِط   وال ميانُ [  19]: )تعاىل هللا رمحه املؤلف قال َّ،  عىل ابلرصنِ اُط   يأأخذُ   َجَّنن   منَ   الرصنِ

َّ   يف   ويسُقطُ هللُا،   شاء  َمن  وجيوزُ  هللُا،   شاء   قَْدرِ   عىل  أأنوارٌ   وهلم هللُا،  شاء  من  َجَّنن

مياهِنم  (. ا 

 املُضوب ابلرصاط يؤمنون وامجلاعة، الس ننة أأهل عقيدة من َجَّنن  عىل ابلرصاط ال ميان

، َمنتِ  عىل ذا َجَّنن  عىل جرس اجلرس؛ هو: ابلرصاط واملقصود َجَّنن  ا ىل الناس انَتىى ا 

 

 ( عن أأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه، واللفظ ملسمل.183(، ومسمل )7439أأخرجه البخاري ) (1)

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.2968(، ومسمل )6573أأخرجه البخاري ) (2)
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 وقبل الرصاط، َجة ا ىل ينطلقون املوقف، ملاكن مفارقَتم بعد يكون وذكل الظلمة،

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ا ن: )عهنا  هللا ريض عائشة قالت ُظلمة، يف ماكن يوجد الرصاط

ئل ل يوم الناس يكون أأين س ُ  يف مه: "فقال والساموات؟ الأرض غري الأرض تُبدن

 عن املنافقون يفرتق املوضع هذا ويف اجلرس، قبل يعين ،(1)"(اجلرس دون الُظلمة

لهيم، الوصول من مينعهم بسور بيهنم وحُيال املؤمنون ويس بقهم املؤمنني،  ويؤىت ا 

ميانه حسب عىل ّكٌّ  نورًا؛ املؤمنون  . ا 

ثنا  الأمر، بداية يف  ّكُّ  تتبع: "هلم وتعاىل س بحانه هللا يقول املوقف، يف الكفار عن َتدن

ة  الأصنام يعبد اكن ومن الصليب،: الصليبَ  يعبد اكن من فيتبع ،(2)"تعبد اكنت ما  ُامن

، انر يف فُيقذفون أ خره، ا ىل...  الأصنام يتبع  املؤمنون فقط يبقى ذكل بعد مث َجَّنن

مياهنم؛ للمؤمنني ويُنري ُظلمة، فيه يكون اذلي املاكن هذا ا ىل ويتنجهون واملنافقون،  ا 

ميان قدر عىل يكون نوراً  يؤتون  فيفرتق فقط، املؤمنون يؤاته النور وهذا الشخص ا 

 . ذكل بعد الرصاط يأأيت مث املنافقون، ويتأأخر املنافقني، عن املؤمنون

، منت عىل مُضوب جرس الرصاط( َجَّنن  عىل ابلرصاط وال ميان: )املؤلف قال  َجَّنن

 وما وَحسك الكليُب  أأطرافه عىل الس يف، من وأأحد الشعر من أأدق بأأنه وصفه جاء

نبه، ّكٌّ  ؛(3)الناس تأأخذ اليت الأش ياء من شابه  ل من ومهنم تصيبه، َمن الناس مفن بذن

 . أأعامهلم حسب عىل تصيبه

 

 ( عن ثوابن ريض هللا عنه.  315أأخرجه مسمل )  (1)

 ( عن أأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه.183(، ومسمل)4581أأخرجه البخاري ) (2)

 ( عن أأيب سعيد اخلدر ريض هللا عنه، واللفظ ملسمل.183(، ومسمل )7439أأخرجه البخاري ) (3)
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 من حيصل اذلي الُضب: هنا  ابلأخذ يريد لعِلن ( هللا شاء من الرصاط يأأخذ: )قال

 الالكليب وهذه بذكل، (1)الأحاديث حصنت كام الرصاط، حول تكون اليت الالكليب

 . َجَّنن  انر يف يوقعه وبعضها  اخملدوش، ومير خدشاً  خيدش ما  مهنا 

 عىل عباده من هللا شاء من الرصاط هذا عىل مير يعين( هللا شاء من وجيوز: )قال

، َكَطْرِف  الُْمْؤِمنُونَ  فَيَُمرُّ : "احلديث يف جاء كام الأعامل، حسب ِق، الَْعنْيِ  َواَكلرَْبْ

حِي، ِ ، َواَكلرن رْيِ اَِكِب  الَْخْيلِ  َوََكََجاِويدِ  َواَكلطَّ ىل... َوالرن  كام أأعامهلم حسب عىل ،(2)"أ خره ا 

 . ذكل يف الواردة الأحاديث يف مرن 

 بعض تأأخذ والالكليب اخلطاطيف هذه يعين( هللا شاء من َجَّنن  يف ويسقط: )قال

، انر يف وتُلقهيم الناس ؛ انر من لينجوا تكفي ل أأعامهلم هؤلء َجَّنن  فيسقطون َجَّنن

 . ذكل بعد خُيَرجون مث فهيا،

مياهنم قدر عىل أأنوار وهلم: )قال  بنَْيَ  يَْسَعى نُوُرمهُْ : }وتعاىل تبارك هللا قول يف جاء كام( ا 

مْ  َأيِْدهِيمْ  َّنَا  يَُقولُونَ  َوِبأَيَْماهِنِ َّكَ  لَنَا  َواْغِفرْ  نُوَرانَ  لَنَا َأتِْممْ  َرب ن
ِ
ءٍ  ُّكنِ  عىََل  ا  ،(3){قَِدير َِشْ

مْ  َأيِْدهِيمْ  بنَْيَ  نُوُرمهُْ  يَْسَعى َوالُْمْؤِمنَاِت  الُْمْؤِمِننيَ  تََرى يَْومَ : }وقال  وكذكل ،(4){َوِبأَيَْماهِنِ

ينَ  َوالُْمنَاِفقَاُت  الُْمنَاِفُقونَ  يَُقولُ  يَْومَ : }وتعاىل تبارك هللا قال ِ  ِمنْ  نَْقتَِبْس  انُْظُروانَ  أ َمنُوا ِلذلَّ

 

( يف 11/454( : "ومهنم اخملردل"، وقال احلافظ ابن جحر يف "الفتح" ) 6573كام جاء يف حصيح البخاري ) (1)

 ر..".معىن : "ومهنم اخملردل: )قال الهروي: املعىن أأن الكليب النار تقطعه فهيوي يف النا

 وعند الْبار وابن خزمية وغريه: "الكليب معلقة تأأخذه..".

 ( عن أأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه، واللفظ ملسمل.  183(، ومسمل)7439أأخرجه البخاري ) (2)

 [.   8]التحرمي: (3)

 [.  12]احلديد: (4)
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: املنافقون فينادهيم املؤمنني، عن يتأأخرون املنافقني لأن انتظروان؛ يعين ،(1){نُوِرُكُْ 

 ل املنافقني لأن نورُك؛ من شيئاً  نأأخذ حىت انتظروان يعين ،{نورُك من نقتبس انظروان}

 اَبِطُنهُ  اَببٌ  هَلُ  بُِسورٍ  بَيْهَنُمْ  فَُُضَِب  نُوراً  فَالْتَِمُسوا َوَراَءُكُْ  اْرِجُعوا ِقيلَ } نور، معهم يكون

مْحَةُ  ِفيهِ   واجلهة رمحة، فيه املؤمنون فهيا  اليت السور جفهة ،{الَْعَذاُب  ِقبَِِلِ  ِمنْ  َوَظاِهُرهُ  الرَّ

 املنافقون يعين ادلنيا، يف{ َمَعُُكْ  نَُكنْ  َألَمْ  يُنَاُدوهَنُمْ } العذاب، فيه املنافقون فيه اليت

 َأنُْفَسُُكْ  فَتَْنمُتْ  َولَِكنَُُّكْ  بىََل  قَالُوا} ادلنيا، يف يعين{ معُك نكن أأمل: }املؤمنني ينادون

َّْصمُتْ  تُُْكُ  َواْرتَبْمُتْ  َوتََرب ِ  َأْمرُ  َجاءَ  َحىتَّ  اْلََمايِنُّ  َوغَرَّ ُكُْ  اَّللَّ ِ  َوغَرَّ  َل  فَالَْيْومَ  (14) الْغَُرورُ  اِبَّللَّ

ينَ  ِمنَ  َوَل  ِفْديَةٌ  ِمنُُْكْ  يُْؤَخذُ  ِ  هذه ،(2){الَْمِصري َوِبئَْس  َمْوَلُكُْ  يِهَ  النَّارُ  َمأَْواُُكُ  َكَفُروا اذلَّ

 حسب عىل متفاضالً  يكون ونورمه نورًا، يؤتون املؤمنني أأن عىل تدل لكها  ال ايت

نه حىت ضعيفًا، يكون من ومهنم وقواًي، شديداً  نوره يكون من مفهنم أأعامهلم؛  يف جاء ا 

هبام يكون بعضهم أأن: الرواايت بعض  ،(3)أأحياانً  وخيفت أأحياانً  فُييضء مضيئًا، قدمه ا 

 . جداً  ضعيفاً  يكون معِل هذا

 ال حاد، أأحاديث من هو ويقولون والضالل، البدعة أأهل ينكرها  الرصاط ومسأأَل

 . الاعتقاد يف هبا  يؤخذ ل ال حاد وأأحاديث

 عليه؛ ميرن  أأن للعبد ميكن ل ذكرته اذلي الوصف هذا مثل ِصاطاً  أأن الثانية وش هبَتم

درأاكً  الأمور يدركون ل الصغرية، بعقوهلم دامئاً  الأمور يقيسون  خيالفون مث حصيحًا، ا 

 .والضالَل البدع أأهل عادة هذه الصغرية؛ بعقوهلم وأأخباره وتعاىل س بحانه هللا أأحاكم

 

    [.13]احلديد: (1)

 [.  14-13]احلديد (2)

   (، وغريهام.278(، واملروزي يف تعظمي قدر الصالة )1203أأخرجه عبد هللا بن ال مام أأمحد يف الس نة ) (3)
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 . الأول الأمر هذا متواترة؛ الرصاط فأأحاديث كذب؛ فهذا أ حاد؛ أأحاديثه أأن أأما  

 س بحانه هللا لأن ابطل؛ وهذا الوصف، هبذا عليه امليش ميكن ل أأنه: الثاين الأمر

 ليس كهذا ِصاط عىل املرور ا ن مث ِشء، ّكن  عىل فيقدر قدير، ِشء ّكن  عىل وتعاىل

 اليوم هذا زماننا  يف حصل وقد الهواء، يف الطري أأو املاء عىل امليش من صعوبة بأأشد

 مبثل الرصاط عىل امليش من القريبة الأش ياء من أأيضاً  وهذا احلبال، عىل مييش من

 أأمر عىل تقاس أأن بدن  ل املسأأَل بأأن معهم التسلمي من لكه هذا أأن ولو الصورة، هذه

لن  دنيوي؛  هذا قدير؛ ِشء ّكن  عىل وتعاىل س بحانه وهللا غيبينة، أأمور ال خرة فأأمور وا 

 أأنس حديث من أأخذانه اجلواب وهذا يذكروهنا، اليت ش هبهم عىل الهنايئ اجلواب هو

 يوم وَجه عىل الاكفر حيرش هللا نيب اي: قال رجالً  أأن: عنه هللا ريض ماكل بن

 عىل ميش يه أأن عىل قادراً  ادلنيا  يف الرجلني عىل أأمشاه اذلي أأليس: »قال القيامة؟

 عىل قس.  عليه متفق احلديث انَتىى،. ربنا وعزة بىل: قتادة قال« القيامة يوم وَجه

 . كهذا غييب ّك هذا

 (. واملالئكة   ابلأنبياء  وال ميان[ 20] :) هللا رمحه املؤلف قال

 اذلي وهذا واملالئكة، ابلأنبياء ال ميان: وامجلاعة الس ننة أأهل عند ال ميان أأصول من هذه

 ال خر واليوم ورسِل وكتبه ومالئكته ابهلل تؤمن أأن: "قال جربيل حديث يف ُذِكر

ه خريه ابلقدر وتؤمن  بعهثم اذلين مجيعاً  ابلأنبياء ال ميان: ال ميان أأصول مفن ،(1)"ورشن

 فيجب اكفنة، الناس ا ىل بعثه اذلي ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبيننا ومهنم لأقواهمم؛ وتعاىل س بحانه هللا

 . هبؤلء ال ميان
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ق أأن: ابلأنبياء ال ميان ومعىن  أأنه مفعىن وتعاىل، تبارك هللا عند من مبعوثون بأأهنم تُصدن

ليه، ويوىح هللا، عند من مبعوث أأنه: رسول أأو نيب ذا فأأنت ا  قت ا   هلل نيب بأأنه صدن

 فامي تطيعه أأن: ذكل عىل ويلزم به، مؤمناً  تكون عندئذ وتعاىل؛ س بحانه هلل ورسول

ذا وزجر؛ عنه هنىى ما ُتتنب وأأن أأمر، ليك، بُِعثوا اذلين الأنبياء من اكن ا   نيب فِك ا 

ته، يُبَعث السابق يف اكن  مجليع اكفنة؛ للناس بُِعث ملسو هيلع هللا ىلص نبيننا  بُِعث عندما  لكن ُلمن

ة من وليس الناس مجيع من ذكل عىل بناءً  به ال ميان فيجب الناس، ة، دون ُامن  ُامن

 الكتاب يف لنا  ذكروا من بأأسامء ونؤمن كثري، فهم هذا، عىل مجمل بشِك هبم فنؤمن

براهمي وعيىس وموىس ملسو هيلع هللا ىلص محمد والنيب السالم عليه كنوح  الس ننة؛ ويف  ممنن وغريمه وا 

 بُِعث نيب بِك ابمجلةل ونؤمن بأأسامِئم، هبم نؤمن بأأسامِئم، التفصيل وجه عىل لنا ُذكر

 . وتعاىل تبارك هللا عند من

 :والرسل الأنبياء بني الفرق مث

 : املسأأَل هذه يف والصحيح

منا  معه؛ رساَل ل والنيب رساَل، معه الرسول أأن: بيهنم الفرق  قبِل، َمن برساَل يأأيت ا 

 . رسولً  نيب ّكن  وليس نيب رسول وّك

 ُاخوةٌ  الأنبياء: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن مجيعًا؛ هبم كفر الأنبياء من بواحد والكفر

ت هاٍت : أأي (2)"ِلَعالَّ  أأهماهتم: "والسالم الصالة عليه قال كام ،"واحد ديهنم" ش ىتن  لأمن

 

 ( عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه.8أأخرجه مسمل )  (1)

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.  2365(، ومسمل )3443أأخرجه البخاري ) (2)
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قات أأهماهتم ؛"واحد وديهنم ش ىت  س بحانه هللا فدين واحد، ديهنم لكن كثريات متفرن

ب مَفن واحد، ِشء لكنهم والأنبياء واحد، أأصل عىل قامئ وتعاىل  فقد واحد؛ بنيب كذن

ب بت: }وتعاىل س بحانه هللا قال ذلكل الأنبياء؛ جبميع كذن  ،(1){املرسلني نوحٍ  قومُ  كذن

بوا نوح  فقوم بت:}  وتعاىل س بحانه هللا قال لكن السالم، عليه بنوح  كذن  نوٍح  قومُ  كذن

بت: }قال وكذكل ،{ املرسلني بت} و ،(2){املرسلني عادٌ  كذن  ،(3){املرسلني مثود كذن

ب َمن لأن ملاذا؟ وهكذا ب فقد واحداً  رسولً  كذن  س بحانه هللا قال مجيعًا؛ الرسل كذن

نَّ :} وتعاىل
ِ
ينَ  ا ِ ِ  يَْكُفُرونَ  اذلَّ ِقُوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  َوُرُسِِلِ  اِبَّللَّ ِ  بنَْيَ  يَُفرن  َويَُقولُونَ  َوُرُسِِلِ  اَّللَّ

 مهُُ  ُأولَئِكَ  (150) َسِبياًل  َذكِلَ  بنَْيَ  يَتَِّخُذوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  ِبَبْعٍض  َونَْكُفرُ  ِبَبْعٍض  نُْؤِمنُ 

ب من مجيعًا، ابلأنبياء كفر فقد واحد؛ بنيب كفر مفن ،(4){َحقًّا  الْاَكِفُرونَ   ملسو هيلع هللا ىلص مبحمد كذن

ب فهو ب مبوىس مكذن ق َمن بعيىس، ومكذن ب مبوىس صدن ب فقد بعيىس؛ وكذن  كذن

 بعده، من س يأأيت وأأنه ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب أأخرب قد السالم عليه مفوىس أأيضًا؛ وعيىس مبوىس

به مفن به فقد هذا يف كذن  . غريه يف كذن

 املالئكة هؤلء وتعاىل، تبارك هللا مبالئكة نؤمن أأن علينا  جيب ابملالئكة، أأيضاً  وال ميان

 نوٍر، من املالئكةُ  ُخِلقَت: " (5)مسمل حصيح يف جاء كام نور، من خملوقة خملوقات مه

 عقول هلم واملالئكة ،"لُك ُوِصَف  مما  أ دم وُخِلَق  انر، من مارجٍ  من اجلانُّ  وُخِلَق 

 

 [.   105]الشعراء: (1)

 [.   123]الشعراء:( 2)

 [. 141]الشعراء: (3)

 [.   151-150]النساء: (4)

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.2996) (5)



182 

 

 ما  ويفعلون أأمرمه ما  وتعاىل س بحانه هللا يعصون ول والنوايه، الأوامر هبا  يدركون

 . (1)والس ننة الكتاب يف وصفهم جاء كام أأجنحة وهلم يؤمرون،

 الس ننة؛ يف أأو الكتاب يف ذكل من لنا  ُذِكر مما هبا، يقومون اليت بأأعامهلم كذكل ونؤمن

 أأيضًا، التفصيل وجه عىل هبم ونؤمن ذكران، كام ال جامل وجه عىل مجيعًا؛ هبم نؤمن

 السالم عليه كجربيل: مثالً  وأأعامهلم؛ بأأسامِئم هبم نؤمن وأأعامهلم بأأسامِئم لنا  ُذكروا اذلين

 وَمكل ابلقطر، موّكن  ومياكئيل الصور، يف ابلنفخ موّكن  واك رسافيل ابلويح، موّكن 

 يف لنا  ُذكرت اليت بأأعامهلم ونؤمن هبؤلء فنؤمن ،... وهكذا الأرواح  بقبض موّكن  املوت

 .وتعاىل تبارك هللا مبالئكة ال ميان يكون هكذا الس ننة؛ يف أأو الكتاب

ميانُ [ 21] ): هللا رمحه املؤلف قال ،  والنَّارُ  حقٌّ  اجلننةَ   بأأنَّ   وال    خملوقتاِن،  وأأهنام  َحقٌّ

ابعة  السامءِ   يف   اجلَّننةُ  اِبَعةِ   الأْرِض   َتَت   والنَّارُ  الَعْرُش،   وَسْقُفها   السَّ فىل،  السَّ   وهام   السُّ

  ومن  النَّارِ   أأهلِ   وعددَ  يَْدُخلُها،  ومن  اجلَّنَّة  أأهلِ   عََددَ   تعاىل  هللاُ   عمَِلَ  قَدْ   خملوقتان،

اِهرين،  وَدْهرَ   ال بدين  أأبدَ   هللا  بقاء  مع  بقاؤُهام   أأبدًا،   تفنيانِ   ل  يدُخلها،    عليه  وأ دمُ   ادلَّ

 (.  وجل عزن  هللا  عص   بعدما مهنا   فأُْخرِجَ   املَْخلوقَِة،  الباقيةِ   اجلنَّة  يف   اكنَ   السالم

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن الصامت بن عبادة احلديث يف جاء حق، والنار حق اجلننة بأأن ال ميان

هل ل أأن شهد من: "قال ل ا   ورسوهل هللا عبد عيىس وأأن هللا رسول محمد وأأن هللا ا 

 ما عىل اجلننة هللا أأدخِل حق والنار حق اجلننة وأأن منه وروحٌ  مرمي ا ىل أألقاها  ولكمته

 

( يف ابب ذكر ادلجال من 2937[، ويف مسمل)1قال هللا تعاىل: }أأويل أأجنحة مثىن وثالث ورابع{ ]فاطر: (1)

 كني".حديث النواس بن مسعان ريض هللا عنه: "... واضعًا كفيه عىل أأجنحة مل
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: أأي ،"حق والنار حق اجلننة وأأن: "هنا  ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول الشاهد ،(1)"العمل من اكن

 ما عىل بذكل فنؤمن ، ملسو هيلع هللا ىلص نبينه وأأخرب وتعاىل س بحانه هللا أأخرب كام وموجودة َثبتة

 يف ُذكرت اليت ال ميان أأراكن من ركن يف داخل هو والنار ابجلنة ال ميان وهذا به، ُأخربان

 حيصل وما  اليوم هذا يف حيصل وما  ،"ال خر ابليوم وال ميان: "قال جربيل؛ حديث

 فال ميان ال ميان، هذا ْضن تدخل ال خر اليوم يف اليت التفصيالت هذه ّك بعده،

 .ال خر ابليوم ال ميان وهو الركن؛ لهذا اتبع َثبتتان وأأهنام والنار ابجلننة

ًا، كثرية والس ننة القرأ ن يف ذكل وثبوت النار ووجود اجلننة وجود وأأدَل  ومتواترة، جدن

 . ذكل بعد ما  هو البدع أأهل مع الزناع فيه حصل اذلي لكن

 خملوقتان والنار اجلننة أأن وامجلاعة الس ننة أأهل عقيدة من( خملوقتان وأأهنام: )املؤلف قال

 موجوداتن خملوقتان هام بعد، فامي س يخلقهام وتعاىل س بحانه هللا أأن ل ال ن، موجوداتن

 أأش ياء عن خيرب اكن عهنام خيرب اكن عندما  ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن ويف الوقت، هذا يف ال ن

جامع وهذا موجودة،  ذكل عىل والأدَل ال ن، خملوقتان موجوداتن أأهنام الس ننة أأهل اب 

ت: }النار يف تعاىل قوهل مهنا  كثرية، ت: }اجلننة يف وقوهل ،(2){ للاكفرين ُاعدن  ُاعدن

ة فهىي ،(3){للمتنقني : وجل عز فقوهل أ ت، هو فامي خيلقها  أأن يريد ل وجمهنزة، ُمعدن

ت}  . الأمر هذا  قُيض قد يعين{ ُاعدن

 

 (. 28(، ومسمل )3435أأخرجه البخاري ) (1)

 [. 24]البقرة: (2)

 [. 13]البقرة: (3)
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: جلربيل قال والنار اجلننة خلق ملا وتعاىل س بحانه هللا أأن أأيضاً  احلديث يف وجاء

لهيا  فانظر اذهب"   فهام خلقهام، قد وتعاىل س بحانه هللا أأن بنين  احلديث فهذا ،(1)"ا 

 .ال ن موجوداتن خملوقتان

عون عقول؛ بال حقيقةً  ومه -العقول أأحصاب املعزتَل؛ هذا يف خالف  واحلُك العقل يدن

 خلقهام والنار اجلننة بأأن: قالوا أأهنم: ذكل يف ش هبَتم ،-هلم عقول ل حقيقةً  لكهنم ابلعقل

 . ورائه من فائدة ل َعبثٌ  هذا ال ن

  عبث؟ هو ملاذا

جيادمه خفلقهم ِشء؛ يف هبام يُش تغل ل ال ن؛ شغل هلام ما  لأنه: قالوا  عبثًا، يَُعدُّ  ال ن وا 

ةل؛ تكون فاجلننة  س بحانه هللا حمكة جفهلوا وجل، عزن  ابهلل يليق ل العبث وهذا معطن

ماً  أأنفسهم جعلوا مث الساعة، قيام قبل والنار اجلننة خلق يف وتعاىل  هللا عىل ُحاكن

 عىل بناءً  جائز غري وهذا جائز هذا بأأن هللا عىل فيحمكون أأفعاهل، يف وتعاىل س بحانه

ذا الصغرية، عقوهلم  عن قاِصاً  عقكل واكن وتعاىل، س بحانه هللا حمكة تدرك مل كنت ا 

 تدري ل أأنت ِحُك هناك! وتعاىل؟ س بحانه هللا عىل حاكامً  نفسك ُتعل فلامذا ذكل؛

 الناس ِمن بأأن حصيحة أأحاديث يف جاء قد أأنه مع عهنا؛ تدري ل أأنت منافع لها  عهنا،

 

( عن أأيب هريرة ريض 3763(، والنسايئ) 2560(، والرتمذي)4744(، وأأبو داود )8398أأخرجه أأمحد ) (1)

 هللا عنه.



185 

 

ب َمن ذاً  ،(1)الساعة قيام وقبل الوقت هذا يف يُنعنم َمن ومهنم يعذن ةل ليست يه ا   ُمعطن

 . ابطل هذا فقوهلم أأصاًل؛

نوا نِكَ  َوْجهُ  َويَْبقَى( 26) فَانٍ  عَلهَْيَا  َمنْ  ُّكُّ :}وتعاىل تبارك هللا بقول أأيضاً  واس تدل  ُذو َرب

ْكَرامِ  الَْجاَللِ 
ِ
ذاً  خملوقتني اكنتا  لو: قالوا ،(2){َواْل  يف يفىن ما  مع تفنيا  أأن ذكل من يلزم ا 

 ذكل ذكر وتعاىل س بحانه هللا أأن مفع تفىن، ل أأش ياء فهناك ابطل؛ وهذا الوقت، ذاك

 الأدَلن  دلنت قد والنار فاجلننة معومه؛ عىل وليس خمصوص العموم هذا لكن عام؛ بلفظ

 اجلننة فناء مسأأَل يف هللا شاء ا ن س يأأيت كام يفنيان ل وأأهنام بقاِئام وعىل وجودهام عىل

 ال ية هذه من اس ُتثنيت قد أأمور وهناك يفىن، ل أأيضاً  العرش وكذكل والنار،

ت ذاً  هبا؛ ال ية وُخصن وا أأن أأجل من فعلوا كام  معوهما  عىل َُتمل أأن يصح فال ا   ميشن

 . الفاسدة عقيدهتم

 (.الُسفىل السابعة الأرض َتت والنار العرش، وسقفها  السابعة السامء يف اجلننة: )قال

ها درجة، مئة اجلننة يف ا ن: "احلديث يف جاء  ما  هللا، سبيل يف للمجاهدين هللا أأعدن

نه الفردوس؛ فاسأألوه هللا، سأألمت فا ذا والأرض، السامء بني كام ادلرجتني بني  أأوسط فا 

ر ومنه الرمحن، عرش وفوقه اجلننة، وأأعىل اجلننة  . (3)"اجلننة أأهنار تفجن

 

ِ ْبِن قَْمَعَة ملسو هيلع هللا ىلص( عن أأيب هريرة قال: قَاَل َرُسوُل هللِا 2856مهنا ما أأخرجه مسمل ) (1) َرو ْبَن لَُحين : »َرَأيُْت مَعْ

رُّ قُْصَبُه يِف النَّاِر«.    بِْن ِخنِْدَف َأاَب بيَِن َكْعٍب َهُؤَلِء، جَيُ

 [. 27-26]الرمحن: (2)

 عنه. ( عن أأيب هريرة ريض هللا2970أأخرجه البخاري) (3)
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 أأعىل ،(1){علنيني لفي الأبرار كتاب ا ن الكن : }تعاىل هللا قال علنيني، يف السامء يف واجلننة

ار كتاب ا ن الكن : }وتعاىل س بحانه هللا قال كام سافلني أأسفل يف والنار ِشء،  لفي الُفجن

  الس بع الساموات فوق العرش أأن عىل العلامء أأمجع وقد ،(2){ُسنني ما  أأدراك وما ُسنني

 .املؤلنف قال كام السابعة الأرض يف الأسفل يف والنار السامء يف فاجلننة السامء، يف فهو

م كام خملوقتان والنار اجلننة أأي( خملوقتان وهام: )قال  .تقدن

 (. يدخلها  ومن النار أأهل وعدد يدخلها، ومن اجلننة أأهل عدد هللا عمل قد: )قال

 عن يعُزب ول ِشء ّكن  يعمل هللا أأن جاء فقد وتعاىل، س بحانه هللا عمل لعموم هذا

 س بحانه هللا أأن يف وردت اليت العمومات ْضن داخل فهذا ذكل؛ من ِشء علمه

 . ِشء عنه خيفى ول ِشء ّكن  يعمل وتعاىل

 (. ادلاهرين ودهر ال بدين أأبد هللا بقاء مع بقاؤهام أأبدًا، تفنيان ل: )قال

 والنار فاجلننة انر، ول جننة فيه ليس الأزمان من زمن يأأيت ل زمن، ّكن  يف دامئًا، يعين

 انر، ول جننة فيه يوجد ل خلقهام بعد زمن يوجد ل: يعين ال بدين، أأبد ا ىل ابقيتان

 الس ننة أأهل بني عليه متنفق أأمر وهو الس ننة، أأهل عقيدة هذه تفنيان؛ ل والنار فاجلننة

ن بيهنم، خالف ول ر وا  ره النار؛ فناء مسأأَل يف خالف وجود البعض تصون  فتصون

 قال ومن تفنيان، ل والنار اجلننة أأن عىل متفقون الس ننة أأهل حصيحًا؛ وليس خاطئ

 فقد الس ننة؛ أأهل ا ىل املذهب هذا عزا من الس ننة، أأهل عىل أأخطأأ  فقد النار بفناء

 

 [. 18]املطففني: (1)

 [. 7]املطففيت:  (2)
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 من جاء قد أأصالً  فهو ؛ الس ننة أأهل ا ىل نسبته ول هبذا القول جيوز فال علهيم، أأخطأأ 

 .الفلسفة هذه مبثل تفلسفوا اذلين مه اجلهمينة اجلهمينة، ِقبل

  فهو مقطوع، غري عطاءً  يعين ،(1){جمذوذ غري عطاءً : }اجلننة يف وتعاىل تبارك هللا قال 

 أأيضاً  وقال ،(2){مبُخرجني مهنا مه وما : }وقال الأايم، من يوم يف  ينقطع أأن ميكن ل دامئ

 فهيا  خادلين:}  وقال العذاب، يعين ،(3){ُمبلسون فيه ومه عهنم يفرتن  ل:} النار يف

 وهام تفنيان ل واجلننة النار أأن عىل تدل اليت ال ايت من بعض ال ايت؛ فهذه ،(4){أأبداً 

 . ال بدين أأبد ابقيتان

 القائلني أأدَلن  ل بطال الأس تار رفع" امسها  رساَل هللا رمحه الصنعاين ذكل يف أألنف وقد

ث وقد ،"النار بفناء  النار، بفناء القول بطالن وبنين  الس ننة، أأهل عقيدة عن فهيا  َتدن

 . القول هبذا يقولون اذلين عىل وردن 

ا : السلف عن ذكل يف ال َثر بعض ووجود من  غري عىل أأهنا  أأو تصح، ل ضعيفة أأهنا  ا 

 .عليه فُهِمت اذلي الوجه

 هللا عص ما بعد مهنا فأُخرِج اخمللوقة، الباقية اجلننة يف اكن السالم عليه وأ دم: )قال

 (.وجل عزن 

 

 [. 108]هود: (1)

 [.48]احلجر: (2)

 [. 75]الزخرف:  (3)

 [. 57]النساء: (4)
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 أ دم وتعاىل س بحانه هللا خلق ما  أأول وتعاىل، تبارك هللا كتاب يف ذكره جاء كام هذا

 حيث رغداً  مهنا  والُك  اجلننة وزوجك أأنت اسكن: }قال اجلننة؛ وزوجه أأسكنه

 هللا وعصيا  مهنا  فأأالك جشرة، من الأّك عن وتعاىل س بحانه هللا وهناهام ،(1){شئامت

 أأنزهل ،(2){مجيعاً  مهنا  اهبطوا قلنا : }اجلننة من وتعاىل تبارك ربنا  فأأنزهلام وتعاىل، س بحانه

 .اجلننة تكل من وتعاىل تبارك هللا

 اليت اجلننة يه هل اخلُْل؟ جننة يه السالم عليه أ دم سكهنا  اليت اجلننة هذه هل

ة؟ أأخرى جننة أأهنا  أأم الهناية يف املؤمنون سيسكهنا    خاصن

 يوجد ول واحدة، يه اجلننة أأن عىل الس ننة أأهل لكن العلامء، بني نزاع حصل ُهنا 

 فهىي الس ننة يف أأو القرأ ن يف هللا ذكرها  جننة وّك جنتان، اجلننة أأن عىل يدل دليل

 دليل عندان يوجد ول الرصحي، الواحض ابدلليل فعليه ذكل؛ غري ادعى ومن واحدة،

 اليت اجلننة يه اجلننة هذه أأن من: عليه حنن ما  عىل نبقى ذلكل ذكل؛ يف حصيح

 مهنا  فأأخرج: )املؤلف قال اجلننة، هذه غري أأخرى جننة يوجد ول املؤمنون، سيسكهنا 

ث اليت اجلننة هذه أأن يف واحض، الكمه وظاهر ،(وجل عزن  هللا عص ما  بعد  يتحدن

 . واحدة جننة يه عهنا 

 اليت اجلننة نفسها  يه يعين( اخمللوقة الباقية اجلننة يف اكن السالم عليه وأ دم: )قال

( اخمللوقة)و تفىن، ل اليت يعين( الباقية) نفسها، اجلننة يه البعث، بعد املؤمنون يسكهنا 

ر يعين( عص ما بعد مهنا  فأأخرج) ال ن، املوجودة يه يعين : الصحيحة العقيدة أأن قرن

 

 [. 35]البقرة: (1)

 [. 38]البقرة: (2)
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 َثنية؛ جننة هناك يوجد ول مهنا، وخرج نفسها، اجلننة دخل السالم عليه أ دم أأن يه

 .هللا رمحه املؤلف ذكره اذلي هذا

ميانُ [ 22] ): هللا رمحه املؤلف قال الِ   ابملس يحِ   وال  جَّ  (. ادلَّ

ال، ابملس يح ال ميان وامجلاعة الس ننة أأهل عقيدة ومن  املؤلف فا ن تالحظون؛ ولو ادلجن

 البدع أأهل والضالل، البدع وأأهل الس ننة أأهل بني فارقة ويه غيبينة لكنها  أأش ياء يذكر

ون والضالل  هللا أأمرمه اذلي ابلغيب يؤمنون ول الغيبينة، الأمور هذه عىل عقوهلم حيمكن

 الس ننة أأهل وأأما  فيه، وردت اليت والأدَل لل ايت والتسلمي به، ابل ميان وتعاىل س بحانه

 أأهل وبني أأولئك بني وكبري عظمي فارق وهذا ويسلنمون، بذكل فيؤمنون وامجلاعة

قون الس نة فأأهل وامجلاعة؛ الس ننة  عنه، يصح وما  وتعاىل س بحانه هللا عن يأأيت ما  يصدن

نام عقوهلم، تدركها  ل أأش ياء يف عقوهلم يُعملون ول  وقد كثرية، أأش ياء العقول تدرك ل رب

نام الساعة عالمات من أأش ياء حصلت : يقول ياكد َتصل، أأن قبل الشخص مسعها لو رب

 . وتعاىل س بحانه هللا أأراد كام وتقع وقعت ولكهنا هذه، مثل تقع أأن مس تحيل رمبا 

ال ابملس يح وال ميان: )املؤلف فقال  ال ميان وامجلاعة الس ننة أأهل عقيدة من: يعين( ادلجن

ال ابملس يح والتصديق  .ادلجن
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ل الأرض، مجيع فيدخل فهيا  ويرسع الأرض يف يس يح لأنه مس يحًا؛ املس يح ومُسي  ما  ا 

 الأحاديث يف جاء كام عليه ممنوعتان فهام يدخلهام؛ فال واملدينة، مكنة من اكن

 . فساداً  الأرض يف يعيث اكمةل، لكنها  الأرض بقينة ويدخل ،(1)الصحيحة

الً  ومُسني ة وهو ادلجل من دجن ى الكذب، شدن اابً  يسمن اًل؛ ويسمنى شديداً  كذابً  كذن  دجن

ي الً  فسمن عي يأأيت فهو ذلكل، دجن  يديه عىل وتعاىل س بحانه هللا وجيعل الربوبية، ويدن

ميان، عندمه ليس من الناس من به فيغرت البرش؛ يس تطيعها  ل اليت الأش ياء بعض  ا 

نه حىت خلفه، ويسريون  كام انر ومعه جننة ومعه خلفه، فتسري الأرض كنوز خُيرج ا 

 (1)"انر وجنته جنة، فناره: "والسالم الصالة عليه قال وكام الصحيحة، الأخبار يف جاء

 وأأما  عذب، ماء يه حقيقةً  فهىي عينيه ويغمض انره من فليرشب يرشب أأن أأراد ومن

 .انر فهىي جننته

ال املس يح وأأخبار  . كثرية ويه الصحيحني، يف متواترة ادلجن

ر أأن بعد املؤمنون يعرفها  عالمات وتعاىل س بحانه هللا أأعطاه ولكن البرش من وهو  حذن

 صفاته؛ وبيان حاهل وبيان منه التحذير، من وأأكُث ملسو هيلع هللا ىلص نبيننا  ومهنم الأنبياء، مجيع منه

 أأقل بأأش ياء يُفتتنون الناس واليوم الناس، من كثري هبا  وس ُيفتنت عظمية فتنته لأن

مياهنم لضعف هذا من بكثري  هبذه كهذا خشص أأماهمم ظهر لو ابكل مفا  علمهم؛ وقةلن  ا 

 املرء فيتعملن  والعمل، ابل ميان تكون منه فاحلصانة ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب يذكرها  اليت الصفات

 

َيَطُؤُه ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللِا ( عن أأنس قال: 2943(، ومسمل)1881أأخرج البخاري) (1) لَّ س َ
ِ
: »لَيَْس ِمْن بََْلٍ ا

لَّ َمكََّة َوالَْمِدينََة...". 
ِ
اُل، ا جَّ    ادلَّ
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ميانه وكذكل غريه، وبني بينه المتيزي من يمتكنن حىت صفاته؛ ويعرف  اتباعه، من مينعه ا 

ال املس يح هذا  أأنواع من غريمه ويتنبعه الهيود يتنبعه خيرج عندما  الهناية يف هو ادلجن

 السالم، عليه عيىس يظهر أأن ا ىل ذكران كام فساداً  الأرض يف ويعيث واملنافقني الكفرة

 . (2)بذكل الأخبار حصنت كام دُل، بباب فيقتِل

ال؛ املس يح خروج العقالنيون وأأنكر  ظهور أأنكروا حقيقًة، عقول بدون مه اذلين ادلجن

ال املس يح  ادلجال وأأحاديث وصفه، يف وردت اليت الأخبار تكذيب عىل بناءً  ادلجن

 . متواترة ويه غريهام، ويف الصحيحني يف ذكران كام مذكورة

ه ّكن  مع ادلجال يذكر مل ملاذا: هو ذكل يف العظمى وش هبَتم  العظمية وفتنته وفساده رشن

  القرأ ن؟ يف

 يؤمن من ويُعَرف أأشاكلُك وتعاىل س بحانه هللا يبتيل يك القرأ ن يف يذكر مل: هلم نقول

ب اكن من فيظهر الس ننة؛ يف ُذكر بيامن يؤمن؛ ل ومن وتعاىل س بحانه ابهلل  يكذن

ذا ادلجال، بأأحاديث فيأأخذ ابلس ننة يؤمن اكن من ويظهر ابلس ننة،  تؤمن كنت فا 

ذا ادلجال، بأأحاديث ال ميان من مينعك اذلي ما  ابلس ننة؛  تظهر ابلس ننة؛ تكفر كنت وا 

 . بذكل وتعاىل س بحانه هللا من واختبار امتحان فهو أأمرك، ويبان حقيقتك،

 

 

 ( عن حذيفة ريض هللا عنه.7934،795(، ومسمل )7130أأخرجه البخاري) (1)

 ( عن النواس بن مسعان ريض هللا عنه.  2937أأخرجه مسمل )  (2)
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ميانُ [ 23] : )هللا رمحه املؤلف قال   يزَْنِلُ   السالم،  عليه  مرمي  ابن   عيىس   بزنولِ   وال 

اَل،   فَيَْقُتلُ  جَّ ُج،  ادلَّ وَّ   ويدِفنُهُ   وميوُت، ،ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  أ ل  من   القامِئِ   َخلَْف  ويُصيلن  ويزََتَ

 (. املسلمون

: (1)رجاب حديث يف قال ؛-هللا شاء ا ن لُك س نقرأأه -الطويل ادلجال حديث يف جاء

 وهو الوقت، ذكل يف املؤمنني أأمري يعين " أأمريمه فيقول ملسو هيلع هللا ىلص مرمي بن عيىس فيزنل"

 فيقول الوقت، ذكل يف املؤمنني أأمري هو يكون املهدي؛ وهو الهامشي هللا عبد بن محمد

" الأمة هذه هللا تَْكرَِمة أأمراء؛ بعض عىل بعضُك ا ن ل؛: فيقول لنا، صلنِ  تعال: "لعيىس

 هذه هبا وتعاىل س بحانه هللا أأكرم كرامة: أأي وتعاىل، س بحانه هللا من تكرِمة هذه يعين

ة نَتا  جعل أأن الأمن م أأن يقبل ل ذلكل غريمه؛ من خشص يؤهمم ول مهنا أأمئ  عيىس يتقدن

 . السالم عليه

 بن محمد هو: ملسو هيلع هللا ىلص محمد أ ل من القامئ( ملسو هيلع هللا ىلص محمد أ ل من القامئ خلف ويصيلن : )قال

 بعد مث مكنة، يف القبائل رؤوس فتبايعه الزمان، أ خر يف خيرج اذلي الهامشي عبدهللا

 . يديه عىل هللا يفتح ذكل

 . املسلمون ويدفنه السالم عليه عيىس ميوت مث

ج؛ أأنه قضينة أأما  ج أأعمل فاهلل حصيح؛ خرب فهيا يِرد مل فهذه يزتون ج، ل أأم أأيزتون  فامب يزتون

 . هذا عن نسكت فنحن ِشء؛ يف فهيا  اخلرب َصن  ما أأنه

 

 (.  156أأخرجه مسمل )  (1)
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ال، أأحاديث من شيئاً  لُك وس نقرأأ  ملام عندُك يكون حىت خمترص؛ بشِك ادلجن  ببعض ا 

 . الأحاديث هذه

ال ذكر ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن معر ابن حديث من (1)الش يخان أأخرجه ما  مهنا   ظهري بني ادلجن

ن: "فقال الناس ن أأل بأأعور، ليس هللا ا  ال املس يح ا   عينه َكأن الميىن، العني أأعور ادلجن

ة عالمة ملسو هيلع هللا ىلص النيب يبنين  احلديث هذا ففي ،"طافئة ِعنبة عي فهو يف؛ ممزين  الربوبية، يدن

نه حيث انقص؛ هو ابلربوبية دعواه ومع ن  ادلاء هذا ا صالح  عىل قادر غري فهو أأعور، ا 

ن أأعور فهو فيه؛ اذلي ذاً  بأأعور؛ ليس ربنُك وا   هو" عليُك؛ الأمر يشتبه أأن ميكن فال ا 

 عوراء ويه وابرزة، منطِفئة عينه َكأن يعين" طافئة ِعنبة عينه َكأن الميىن، العني أأعور

 . فهيا يرى ل هو يعين

ال: "(2)أأنس حديث ال خر؛ احلديث يف وجاء  عينيه بني مكتوب العني ممسوح  ادلجن

اها  مثن " اكفر  عىل املكتوبة اللكمة هذه يقرأأ  مسمل ّك ،"مسمل ّكن  يقرؤه ر ف ك: "هتجن

 . الناس عىل أأمره يشتبه فال فُتْقَرأأ؛ جبينه؛

ال مع مبا  أأعمل لأان: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال (3)حذيفة حديث ويف  معه منه، ادلجن

 أأبيض ماء هو العني تراه فامي: أأي" أأبيض ماء العني رأأي أأحدهام جيراين، هنران

ج انرٌ  العني رأأي وال خر"  احلقيقة لكن انرًا؛ أأماهما  ترى انرًا؛ العني تراه: يعين" تأأجن

ا : " قال ذكل، خالف من ذا: يعين" انراً  يراهُ  اذلي الهنر فليأأت أأحٌد؛ أأدَرَكنَّ  فا   أأدرك ا 

 

 ( عن ابن معر ريض هللا عنه.  169(، ومسمل )3439أأخرجه البخاري ) (1)

   ( وأأصِل عند البخاري.2933أأخرجه مسمل )  (2)

 ( واللفظ ملسمل.   2934(، ومسمل )3450أأخرجه البخاري ) (3)
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ال؛ أأحدٌ  : يعين" وليغمنض" ماًء، يراه اذلي الهنر ويرتك انرًا، يراه اذلي الهنر فليأأت ادلجن

َب  َرْأَسهُ  لُْيَطأِْطئْ  مُثَّ " ومنظرها، النار شِك من خياف ل حىت عينيه يغلق  ِمنُْه؛ فَيرَْشَ

َّهُ  ن
ِ
نَّ  اَبِرٌد، َماءٌ  فَا

ِ
الَ  َوا جَّ ، َمْمُسوحُ  ادلَّ  اَكِفٌر، َعْينَْيهِ  بنَْيَ  َمْكُتوبٌ  غَِليَظٌة، َظَفَرةٌ  عَلهَْيَا الَْعنْيِ

  يس تطيع؛ ل أأو القراءة يس تطيع اكن سواء: يعين" اَكتٍِب  َوغرَْيِ  اَكتٍِب  ُمْؤِمٍن، ُّكُّ  يَْقَرُؤهُ 

نه  . عنده املكتوب هذا يقرأأ  فا 

ال خرب فيه ُذكر (1)طويل أ خر حديث يف وجاء  َذَكْرَت ! هللاِ  َرُسولَ  ايَ : )قالوا ادلجن

الَ  جَّ  قريبًا؛ ظننناه: يعين( النَّْخلِ  َطائَِفةِ  يِف  َظنَنَّاهُ  َحىتَّ  َوَرفَّْعَت، ِفيهِ  فََخفَّْضَت  غََداًة، ادلَّ

الِ  غرَْيُ : "قال وبينه، بيننا ِشء بقي ما  جَّ نْ  عَلَْيُُكْ، َأْخَوفيُِن  ادلَّ
ِ
ُرجْ  ا  فَأاَنَ  ِفيُُكْ؛ َوَأانَ  خَيْ

نْ  ُدونَُُكْ، َحِجيُجهُ 
ِ
ُرجْ  َوا  هو واحد ّك: أأي" نَْفِسهِ  َحِجيجُ  فَاْمُرؤٌ  ِفيُُكْ، َولَْسُت  خَيْ

، ُّكنِ  عىََل  َخِليَفيِت  َوهللاُ " الوقت، ذاك يف نفسه عن مسؤول َّهُ  ُمْسمِلٍ ن
ِ
 قََططٌ، َشابٌّ  ا

ُهُ أُ  ََكَيننِ  َطاِفئٌَة، َعْيُنهُ  هبنِ ى ِبَعْبدِ  ش َ  فََمنْ " زمنه يف موجوداً  اكن خشص" قََطنٍ  بْنِ  الُْعزَّ

َّهُ  الَْكهِْف، ُسوَرةِ  فََواتِحَ  عَلَْيهِ  فَلَْيْقَرأْ  ِمنُُْكْ، َأْدَرَكهُ  ن
ِ
أْمِ  بنَْيَ  َخةلًَّ  َخاِرجٌ  ا  يعين" َوالِْعَراقِ  الشَّ

الً  َوعَاٍث  يَِميناً  فََعاٍث " والعراق، الشام بني تكون هناك منطقة يف  يذهب يعين" مِشَ

 ايَ : قُلْنَا  ،"فَاثْبُُتوا هللاِ  ِعَبادَ  ايَ " فسادًا، فهيا ويعيث الشامل انحية ومن الميني انحية من

نٍَة، يَْومٌ  يَْومًا؛ َأْربَُعونَ : "قَالَ  اْلَْرِض؟ يِف  لَْبثُهُ  َوَما  هللاِ  َرُسولَ   َويَْومٌ  َكَشهٍْر، َويَْومٌ  َكس َ

ِمهِ  َوَسائِرُ  َكُجُمَعٍة، ِمُُكْ  َأايَّ ي الَْيْومُ  فََذكِلَ  هللاِ  َرُسولَ  ايَ : قُلْنَا " ََكَايَّ ِ نٍَة، اذلَّ  ِفيهِ  َأتَْكِفينَا  َكس َ

اعُهُ  َوَما هللاِ  َرُسولَ  ايَ : قُلْنَا " قَْدَرهُ  هَلُ  اْقُدُروا َل،: "قَالَ  يَْوٍم؟ َصاَلةُ  رْسَ
ِ
 اْلَْرِض؟ يِف  ا

تَْدبََرتْهُ  اَكلْغَْيِث : " قَالَ  حيُ  اس ْ ِ  فَيَأيِْت " جدًا، رسيع  فهو الرحي اس تدبرته اكملطر: يعين" الرن

 

 ( عن النواس بن مسعان ريض هللا عنه.    2937أأخرجه مسمل )  (1)
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، الْقَْومِ  عىََل  تَِجيُبونَ  ِبهِ  فَُيْؤِمنُونَ  فَيَْدُعومُهْ ، َويَس ْ َماءَ  فَيَأُْمرُ  هَلُ  َواْلَْرَض  فَُتْمِطُر، السَّ

وحُ  ،فَُتْنِبُت  َبغَهُ  ُذرًا، اَكنَْت  َما  َأْطَولَ  َسارَِحَُتُْم، عَلهَْيِمْ  فرََتُ وعًا، َوَأس ْ هُ  رُضُ " َخَواِِصَ  َوَأَمدَّ

 الْقَْوَم، يَأيِْت  مُثَّ " وخريها، لبهنا  من علهيم وتُدرن  وتسمن وترشب تأأّك املواِش أأن يعين

دُّونَ  فَيَْدُعومهُْ  ، عَلَْيهِ  فرََيُ ءٌ  ِبأَيِْدهِيمْ  لَْيَس  ُمْمِحِلنيَ  فَُيْصِبُحونَ  َعهْنُْم، فَيَْنرَصُِف  قَْوهَلُ  ِمنْ  َِشْ

 الفتنة هذه وخرياهتم، أأمواهلم مجيع عهنم وتذهب الفقر يصيهبم يفتقرون، يعين ،"َأْمَواِلهِمْ 

ر هذه ولفتنته العظمية؛  َويَُمرُّ : "قال ذكره، من وأأكُث حاهل وبنين  ملسو هيلع هللا ىلص النيب مهنا  حذن

 ذكور: يعين" النَّْحلِ  َكَيَعاِسيِب  ُكُنوُزَها  فَتَْتَبُعهُ  ُكُنوَزِك، َأْخِريِج : لَهَا  فَيَُقولُ  اِبلَْخرِبَِة،

 َرُجالً  يَْدُعو مُثَّ " الأرض، كنوز وتتبعه ابلاكمل فتخرج جامعات؛ جامعات: أأي النحل؛

َبااًب، ُمْمتَِلئاً  ْيِف  فَيَُْضِبُهُ  ش َ َّلُ  فَُيْقِبلُ  يَْدُعوهُ  مُثَّ  الْغََرِض، َرْميَةَ  َجْزلَتنَْيِ  َطُعهُ فَيَقْ  اِبلس َّ  َويَََتَل

ُه، ذْ  َكَذكِلَ  ُهوَ  فَبَْينََما  يَْضَحُك، َوَْجُ
ِ
يحَ  هللاُ  بََعثَ  ا  الَْمنَاَرةِ  ِعْندَ  فَيَزْنِلُ  َمْرمَيَ، ابْنَ  الَْمس ِ

يِقَّ  الَْبْيَضاءِ  ، بنَْيَ  ِدَمْشَق، رَشْ ، َأْجِنَحةِ  عىََل  َكفَّْيهِ  َواِضعاً  َمهُْروَذتنَْيِ َذا َملََكنْيِ
ِ
  َطأَْطأَ  ا

َذا قََطَر، َرْأَسهُ 
ِ
رَ  َرفََعهُ  َوا لُّ  فاََل  اَكللُّْؤلُِؤ، مُجَانٌ  ِمنْهُ  ََتَدَّ دُ  ِلاَكِفرٍ  حَيِ لَّ  نََفِسهِ  ِرحيَ  جَيِ

ِ
 َماَت، ا

ىي َونََفُسهُ  ىي َحْيثُ  يَنََْتِ  عيىس يطلب يعين" دُلنٍ  ِبَباِب  يُْدِرَكهُ  َحىتَّ  فَيَْطلُُبهُ  َطْرفُُه، يَنََْتِ

ال ، ِبَباِب  يُْدِرَكهُ  َحىتَّ " ادلجن ٍ ، دُلن  هللاُ  َعَصَمهُمُ  قَدْ  قَْومٌ  َمْرمَيَ  ابْنَ  ِعيىَس  يَأيِْت  مُثَّ  فَيَْقُتُِلُ

هُثُمْ  ُوُجوِههِمْ  َعنْ  فَيَْمَسحُ  ِمنُْه، ِ مْ بِ  َوحُيَدن ذْ  َكَذكِلَ  ُهوَ  فَبَْينََما  الَْجنَِّة، يِف  َدَرَجاهِتِ
ِ
 هللاُ  َأْوىَح  ا

ىَل 
ِ
يننِ : ِعيىَس  ا

ِ
زْ  ِبِقتَاِلهِْم، ِلََحدٍ  يََدانِ  َل  يِل، ِعَباداً  َأْخَرْجُت  قَدْ  ا ِ ىَل  ِعَباِدي فََحرن

ِ
ورِ  ا  الطُّ

 . اخلرب أ خر ا ىل..." يَنِْسلُون َحَدٍب  ُّكنِ  ِمنْ  َوَمأُْجوَج، يَأُْجوجَ  هللاُ  َويَْبَعثُ , 

ال، خرب: منه فالشاهد  من غريه ويف احلديث هذا يف ذكرت اليت أأوصافه وهذه ادلجن

 .الأحاديث
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ٌل، قَْولٌ   ال ميانَ   بأأنَّ  وال ميانَ [ 24] :) هللا رمحه املؤلف فقال صابٌَة،  َوِنيَّةٌ   ومَعَ
ِ
  يَزيدُ  وا

 (. ِشء  منه  يبقى  ل  حىت ويَْنُقُص  هللا،   شاء  ما   يَزيدُ  ويَْنُقُص؛ 

 .ال ميان مسأأَل يف وامجلاعة الس نة أأهل عقيدة بتقرير املؤلف يبدأأ 

  ال ميان؟ هو ما 

 . التصديق هو: اللغة يف ال ميان

 ومعلٌ  ابللسان، ونطق ابلقلب، اعتقاد فهو: -هنا  املقصود وهو - الرشع يف وأأما 

  وتعريف هذا، عىل متنفقون ومه وامجلاعة، الس نة أأهل عند تعريفه هذا ابجلوارح؛

 . وامجلاعة الس نة أأهل أأصول من أأصل ذكران؛ مبا ال ميان

 قول: )فيقول خيترص؛ والبعض ذكرانه، اذلي النحو عىل التعريف يذكر السلف بعض

 ابللسان ونطٌق  القلب اعتقاد: ذكرانه ما هو والعمل ابلقول مقصوده فيكون ،(ومعل

ن واحد فاملعىن ابجلوارح؛ ومعلٌ   مدارها  لكها  الهناية يف لكن السلف، أألفاظ اختلفت وا 

 .واحد معىن عىل

ميان أأن يبيننوا أأن هذا من ويريدون ل يصح ل العبد ا   :أأجزاء بثالثة ا 

 القليب الاعتقاد: الأول اجلزء

 ابللسان النطق: الثاين واجلزء

 ابجلوارح  العمل: الثالث واجلزء

  يكفي؟ وحده ابللسان النطق هل

هل ل: قال عبد من ما : " ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ل ا   دخل ا ل ذكل عىل مات مث هللا، ا 

 ذلكل يكفي؛ ل وحده النطق هذا لكن اجلنة، دخل بلسانه نطق من: أأي ،(1)" اجلنة

 

 . (94(، ومسمل )5827أأخرجه البخاري ) (1)
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 هنا (1){َأنُْفُسهُمْ  َواْستَْيقَنََْتَا هِبَا َوَجَحُدوا:}قال فرعون قوم وتعاىل س بحانه هللا ذكر ملا 

 منه، بد ل ابللسان فالنطق ا ذن حاصل؛ القليب ال ميان أأن مع ابللسان، هبا  حجدوا

ميان أأيضًا؛ القلب ومعل  يف قال وتعاىل س بحانه هللا لأن كذكل؛ منه بد ل القلب ا 

مْ  يِف  لَْيَس  َما  ِبأَلِْسنََِتِمْ  يَُقولُونَ :}املنافقني مياانً  اكن املنافقني فا ميان ،(2){قُلُوهِبِ  بنطقهم ا 

مياانً  وليس بظاهرمه، وقوهلم؛  . النار من الأسفل ادلرك يف واكنوا كفاراً  فاكنوا قلبيًا؛ ا 

ذن ميان ا   حيث من ولكهنم نفوسهم يف استيقنوا قد اكنوا لأهنم ينفعهم؛ مل وقومه فرعون ا 

ميان احلق، عىل واس تكربوا حجدوا الظاهر  يف اكن لأنه أأيضًا؛ ينفعهم مل املنافقني وا 

 . موجودٍ  غري مفقوداً  اكن الباطن يف لكنه ابللسان، الظاهر؛

ذاً   . ابلقلب وال ميان ابللسان النطق من بد ل ا 

 العمل، عىل اجلنة دخول رتنب وتعاىل س بحانه فاهلل منه؛ بد ل أأيضاً  ابجلوارح  والعمل

ل اجلنة يدخل أأن للعبد ميكن ل  اليت والأحاديث ال ايت مجيع تأأملت ولو بعمل، ا 

 عىل فهيا  اجلنة دخول وتعاىل س بحانه هللا رتب قد لكها  ُتدها اجلنة؛ دخول يف وردت

ذاً  معل عنده يكن مل فا ن اجلنة، الشخص يدخل يك العمل من بد فال العمل؛  ليس ا 

 السلف اس تدل وهبذا الرشعية، الأدَل عليه تدل اذلي وهذا للجنة؛ دخول هناك

 تذكر عندما  الس نة وأأدَل الكتاب فأأدَل أأيضًا؛ مهنا  بد ل الأعامل أأن عىل عهنم هللا ريض

 . العمل تذكر ال ميان؛

ُ  اَكنَ  َوَما :}وتعاىل س بحانه هللا قول ال ميان من العمل أأن عىل تدل اليت الأدَل ومن  اَّللَّ

ميَانَُُكْ  ِلُيِضيعَ 
ِ
ون اتفق وقد ،(3){ا ى الصالة؛ هو هنا  ال ميان أأن عىل املفرسن  العمل فسمن

مياانً   . ا 

 

 [. 14]المنل:( 1)

 [. 11]الفتح: (2)

 [.   143]البقرة: (3)
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  قول: فأأفضلها  شعبة، -وس تون بضع أأو-وس بعون بضع ال ميان: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال وكذكل

هل ل ل ا  ماطة وأأدانها  هللا، ا   فدلن  ،(1)"ال ميان من شعبة واحلياء الطريق؛ عن الأذى ا 

 . ال ميان من اجلوارح  أأعامل أأن عىل ذكل

ل يصح ل أأجزاء؛ ثالثة الس نة أأهل عند ال ميان: ذكران وكام  . الثالثة الأجزاء هبذه ا 

 

صابة ونية: )املؤلف قال   املؤلف؟ يقول ماذا انظر ،(وا 

 ،(ونية) اجلوارح، ومعل القلب معل: ،أأي(ومعل) اللسان، قول : يعين( قول: )يقول

صابة) القلبية، النية: أأي صابة: يعين( وا   رمبا  -ذكران كام -السلف أألفاظ هذه الس نة، ا 

ل يصح ل ال ميان أأن: يعين واحدة، املعىن حيث من يه الهناية يف لكن خمتلفة؛ ُتدها   ا 

ل بنية، ذا العمل لأن ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب لهدي موافق بعمل وا   ملسو هيلع هللا ىلص النيب لهدي موافقاً  يكن مل ا 

  مفطلوب ،(2)"رد فهو أأمران عليه ليس معالً  معل من" صاحبه؛ عىل مردوداً  يكون ؛

 عىل الطاعة هذه تكون أأن بد ل لكن وتعاىل؛ س بحانه هلل طاعة عبادة تعمل أأن منك

 ادلين هلل أأل} :أأيضاً  ال خالص نية من بد ول ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليه اكن ما نفس

ل أأمروا وما } ،(3){اخلالص ذاً  ؛(4){ادلين هل خملصني هللا ليعبدوا ا   نية من بد ل ا 

 . العمل يُقبَل يك ال خالص؛

 كتاب يف وردت الزايدة أأن: ونقصانه ال ميان زايدة عىل وادلليل ،(ابلطاعة ويزيد: )قال

 ويزداد: }وقال ،(5){هدى اهتدوا اذلين هللا ويزيد} :وتعاىل س بحانه هللا فقال هللا؛

 

 ( عن أأيب هريرة، واللفظ ملسمل.   15(، ومسمل )9أأخرجه البخاري) (1)

 (. 1718أأخرجه مسمل )  (2)

 [.   2]الزمر: (3)

 [.   5]البينة:  (4)

 [. 76]مرمي:  (5)
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مياانً  أ منوا اذلين مياانً  هذه زادته أأيُك: }قال ،(1){ا   ساقها  اليت الأدَل من ذكل غري ا ىل ؛{ا 

 . ينقص فهو يزيد؛ ِشء وأأي ،(2)ال ميان كتاب يف هللا رمحه البخاري ال مام

 انفق: "حديث وينقص يزيد ال ميان أأن بيان يف وردت اليت الأحاديث أأحسن ومن

 أأاب لقي حنظةل أأن وذكل وينقص؛ يزيد ال ميان أأن عىل يدلن  احلديث هذا ،(3)"حنظةل

 ،(تقول؟ ما ! هللا س بحان: )بكر أأبو هل فقال ،(حنظةل انفق: )فقال الطريق؛ يف بكر

: أأي( عنَْيٍ  َرْأيُ  ََكَانَّ  َحىتَّ  َوالَْجنَِّة، اِبلنَّارِ  يَُذكنُِرانَ  ، ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  نُكونُ : )قال

َذا: )قال بأأعيهنم، يروهنا  َكأهنم هلم ابلنس بة تصبح
ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  ِعْندِ  ِمنْ  َخَرْجنَا  فَا

نَا  ْيَعاِت، َواْلَْوَلدَ  اْلَْزَواجَ  عَافَس ْ  َوَأبُو َأانَ  نَْطلَْقُت فا : )حنظةل قال ،(َكثِرياً  فَنَِسينَا  َوالضَّ

، اَنفََق : قُلُْت  ، ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  عىََل  َدَخلْنَا  َحىتَّ  بَْكٍر،  فَقَالَ  هللاِ  َرُسولَ  ايَ  َحنَْظةَلُ

 َوالَْجنَِّة، اِبلنَّارِ  تَُذكنُِرانَ  ِعْنَدَك، نَُكونُ  هللاِ  َرُسولَ  ايَ : قُلُْت « َذاَك؟ َوَما» ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ 

، َرْأيُ  ََكَانَّ  َحىتَّ  َذا عنَْيٍ
ِ
نَا  ِعْنِدَك، ِمنْ  َخَرْجنَا  فَا ْيَعاِت، َواْلَْوَلدَ  اْلَْزَواجَ  عَافَس ْ  َوالضَّ

ي: "ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ  َكثِريًا؛ نَِسينَا  ِ نْ  ِبَيِدهِ  نَْفيِس  َواذلَّ
ِ
 تَُكونُونَ  َما  عىََل  تَُدوُمونَ  لَوْ  ا

ْكِر، َويِف  ِعْنِدي، ِ  َحنَْظةَلُ  ايَ  َولَِكنْ  ُطُرِقُُكْ، َويِف  فُُرِشُُكْ  عىََل  الَْماَلئَِكةُ  لََصافََحْتُُكُ  اذلن

اٍت  ثاََلَث " َوَساعَةً  َساعَةً   (.َمرَّ
ميااًن؛ تتغري القلوب أأن عىل يدل احلديث فهذا  .وينقص فزييد ا 

 أأدَن أأدَن قلبه يف اكن من النار من خيرج بأأنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول من جاء ما  وكذكل

ميان من خردل من حبة مثقال  . ويقلن  وينقص يضعف ال ميان أأن عىل ذكل يدل ؛(4)ا 

 

 

 [.31]املدثر:  (1)

 (.  44كتاب ال ميان، ابب زايدة ال ميان ونقصان، قبل احلديث رمق ) (2)

    (.2750أأخرجه مسمل )  (3)

 (.   193(، ومسمل )7510أأخرجه البخاري ) (4)
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 يبقى ل حىت ينقص؛ ال ميان يبقى يعين( ِشء منه يبقى ل حىت وينقص: )املؤلف قال

ذا الكفر، ا ىل ال ميان من فيتحول ِشء؛ منه  من خفرج كَفَر؛ ِشٌء؛ ال ميان من يبَق  مل فا 

 . َجَّن انر يف خمْلاً  واكن ال سالم، مةل

 قلبه يف اكن من النار من خيرج: تقدم كام القليل اليشء منه يبقى حىت أأيضاً  وينقص

ميان؛ من خردل حبة أأدَن أأدَن أأدَن  وهذا فقط، ال ميان أأصل معه يبقى حىت يعين ا 

 (.ِشء منه يبقى ل حىت وينقص: )املؤلف قال وكام وينقص، يزيد ال ميان أأن عىل يدل

 .واملرجئة اخلوارج: الس نة أأهل عند الثابت الأصل هذا يف وخالف

 لكهنم ومعل؛ وقول اعتقاد ال ميان: الس نة أأهل قال كام أأصالً  قالوا فا هنم اخلوارج؛ أأما 

ذا: قالوا ذا يتجزأأ، ل واحد ِشء عندمه ال ميان لأن ال ميان؛ زال العمل؛ بعض زال ا   فا 

 يكفنِرون ذكل؛ عىل وبناءً  عليه، بنوا اذلي أأصلهم هذا لكه؛ ذهب بعضه؛ ذهب

ميانه ذهب فقد كبرية؛ يف وقع مفن ابلكبائر،  . ا 

 يف القول يدخل ل مفن يدخِل، ل وبعضهم ال ميان يف القول يدخل فبعضهم املرجئة أأما 

 مع التصديق: يقول القول؛ يدخل اذلي والبعض فقط، التصديق: ال ميان: يقول ال ميان؛

 . املرجئة قول هذا ال ميان؛ من ليست اجلوارح أأعامل أأن عىل متفقون ولكهم القول،

ذا: العلامء قال وكام بأأدَل، يس تدلنون واخلوارج بأأدَل، يس تدلنون واملرجئة  تردَّ  أأن أأردت ا 

ذا اخلوارج، أأدَل هل فاذكر مرجئ؛ عىل  أأدَل هل فاذكر خاريج؛ عىل تردَ  أأن أأردت وا 

 الأدَل فا ن وامجلاعة؛ الس نة أأهل عند بيهنا والتوفيق الأدَل بني امجلع  طريقة لأن املرجئة؛

 تذهبه، ول ال ميان تنقص هذه واملعايص اذلنوب أأن عىل تدل اخلوارج هبا  يس تدلن  اليت

 ول النار من خيرج ال ميان أأصل معه من أأن عىل تدل املرجئة هبا  يس تدل اليت والأدَل

اً  يبقى  ال ميان أأن عىل يدل الأدَل بني ما  امجلع لكن اجلنة، يدخل أأمره فأ خر فهيا، خمْلن

ما  هؤلء واملعايص اذلنوب أأحصاب وأأن ومعل، وقول اعتقاد  س بحانه هللا يعفو أأن ا 

بون النار، يدخلوا أأن أأو بداية عهنم وتعاىل  عقيدة هذه خيرجون؛ مث ذنوهبم بقدر فيعذن

 .الكتاب هذا يف القدر هذا فيكفي فيه، الالكم يطول والباب وامجلاعة، الس نة أأهل
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ةِ   هذهِ   وأأفضلُ [ 25] ) :هللا رمحه املؤلف قال ها  واُلَممِ  اُلمَّ   هللا  صلوات اَلنبياءِ   بَْعدَ   لُكنِ

  ُكنَّا: ) قال   معر؛ ابن  عن  لنا   ُرويَ  هكذا  عامثن؛   مث  معر، مث  بكر،  أأبو:  أأمجعني   علهيم

نَّ   :َأْظهُِران   بني   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ورسولُ  نقولُ 
ِ
  بكر  أأبو:  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسولِ  بَْعدَ   النَّاِس   هذهِ   َخرْيَ   ا

 (. يُْنِكُرهُ   فال  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ   بذكلَ  ويسمعُ   وعامثن، ومعر

  وعبد  زيد،  بن  وسعيد   وسعد،  والزبري،  وطلحة،  عيل،:  هؤلء   بعد النَّاِس   أأفضلُ   مث

 . للِخالفَةِ   يَْصلُحُ   ولُكُّهم   اجلراح؛  بن  عامر  عبيدة   وأأبو عوف،   بن  الرمحن 

لُ   الَقْرنُ   ،  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسولِ  َأحْصاُب :  هؤلء   بَْعدَ  النَّاِس   أأفضلُ   مث :  فهيم  بُِعثَ   اذلي  الأوَّ

لونَ   املهاِجرونَ   . الِقْبلَتنيِ   صىل   َمنِ   ومهُْ  والأنصاُر؛  اَلوَّ

بَ   َمن :  هؤلءِ   بَْعدَ  النَّاِس   َأفَْضلُ   مث نًَة،   أأو  َشهْراً   أأو  يوماً   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولَ  حَصِ   أأو  أأقلَّ   س َ

، م   َكُُثَ  . فَْضلَهُم  ونَْذُكرُ   علهيم، نرََتَحُّ

ل  مهنم  أأحدًا   نَْذُكرُ  ول  ؛   ا  ذا " :  ملسو هيلع هللا ىلص لقوهل  خِبَرْيٍ   سفيان  وقال  ، " فَأَْمِسكوا   أأحْصايب  ُذِكرَ  ا 

 (. هوى  صاِحُب   فهو  ؛بلكمةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول أأحصاِب   يف  نََطَق  من : ) عيينة  بن

 أأبو هو أأمجعني علهيم هللا صلوات الأنبياء بعد لكها  الأمم وأأفضل وأأفضلها  الأمة هذه خري

 ذكره اذلي احلديث وهذا كثرية، الصديق بكر أأيب وفضائل املؤلف، قال كام بكر

ا، بعد الأمة هذه خري بكر أأاب أأن عىل به يُس تَدلن  اذلي هو املؤلف  هو بكر وأأبو نبهين

ذْ  اثنني َثين: }فيه تعاىل هللا قال اذلي
ِ
ذْ  الْغَارِ  يِف  ُِهَا ا

ِ
َزنْ  َل  ِلَصاِحِبهِ  يَُقولُ  ا نَّ  ََتْ

ِ
َ  ا  اَّللَّ

 والسالم الصالة عليه س ئل كام ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل الرجال أأحب هو بكر وأأبو ،(1){َمَعنَا 

 

 [. 40التوبة ] (1)
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 هذه خري أأنه عىل متفقة والأمة كثرية، الصديق بكر أأيب ففضائل ،(1)بذكل وأأجاب

ا بعد الأمة  . نبهين

 . وكثرية مشهورة وفضائِل عنه، هللا ريض اخلطاب بن معر يأأيت مث

 . ملسو هيلع هللا ىلص النيب ببنيت تزوج لأنه هبذا؛ ولُقنب النورين، ذو عفان بن عامثن وبعده
 . عنه هللا ريض طالب أأيب بن عيل: هؤلء بعد يأأيت مث

 ريض طالب أأيب بن عيل مث عامثن، مث معر، مث بكر، أأبو: الرتتيب هبذا مه الفضل ففي

 . ذكران كام ذكل يف احلجة هو املؤلف ذكره اذلي واحلديث مجيعًا، عهنم هللا

 

 وعبد زيد بن وسعيد وسعد والزبري وطلحة عيل: هؤلء بعد الناس أأفضل مث: )قال

 بقية مه هؤلء(  للخالفة يصلح ولكهم ، اجلراح بن عامر عبيدة وأأبو عوف بن الرمحن

رُ  الَْجنَِّة، يِف  بَْكرٍ  َأبُو: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول فهيم جاء واذلين ابجلنة، املبرشين العرشة  يِف  َومُعَ

برَْيُ  الَْجنَِّة، يِف  َوَطلَْحةُ  الَْجنَِّة، يِف  َوعيَِلٌّ  الَْجنَِّة، يِف  َوُعثَْمانُ  الَْجنَِّة،  الَْجنَِّة، يِف  َوالزُّ

مْحَنِ   بن َزيْدٍ  بْنُ  َوَسِعيدُ  الَْجنَِّة، يِف  وقاٍص  أأيب بن َوَسْعدُ  الَْجنَِّة، يِف  عوٍف  بن َوَعْبُدالرَّ

احِ  بْنُ  ُعَبْيَدةَ  َوَأبُو الَْجنَِّة، يِف  نفيل بن معرو  فيه ذكر احلديث هذا ،(2)"الَْجنَّةِ  يِف  الَْجرَّ

 كام ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب أأفضل ومه ابجلنة املبرشون العرشة مه اذلين هؤلء ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 اذلين البقية مث طالب، أأيب بن عيل مث وعامثن، ومعر بكر أأيب بعد الأفضل فهم ذكران،

 . ُذِكروا

َّوا قد اُلَول الأربعة لأن هذا قال ،(للخالفة يصلح ولكهم: )قال مث  مبوافقة اخلالفة تول

ُِّفَق  فقد ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب بقية  فقد البقية أأما  ويس تحقنوهنا، للخالفة أأهل أأهنم عىل ات

ل هنا؛ املذكورون هؤلء بني شورى اخلالفة أأمر تُِركَ   اكنوا اذلين فقط، مهنم القليل ا 

 

 (.   2384(، ومسمل )3662أأخرجه البخاري ) (1)

 (. 133(، وابن ماجه )3747(، والرتمذي )4649(، وأأبو داود )180/ 3أأخرجه أأمحد ) (2)
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 وسعيد عوف بن الرمحن وعبد وسعد والزبري فطلحة الشورى، أأهل من اس ُتثنوا قد

لهيم فونض اذلين الشورى أأحصاب يف اكنوا هؤلء أأيضًا؛  اختيار عنه هللا ريض معر ا 

 . بعده من اخلليفة

: فهيم بعث اذلي الأول القرن ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأحصاب: هؤلء بعد الناس أأفضل مث)

 النيب أأحصاب مه  الناس فأأفضل ،(القبلتني صىل من ومه والأنصار، الأولون املهاجرون

 مث يلوهنم اذلين مث قرين الناس خري: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهيم قال اذلين الأول القرن ومه ملسو هيلع هللا ىلص

مون وأأهنم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب فضل عىل يدل  فهذا ،"يلوهنم اذلين  .غريمه عىل مقدَّ

اِبُقونَ : }وتعاىل تبارك هللا قول مهنا  كثرية، الصحابة وفضائل  لُونَ  َوالسَّ  ِمنَ  اْلَوَّ

ينَ  َواْلَنَْصارِ  الُْمهَاِجرِينَ  ِ ََّبُعومهُْ  َواذلَّ ْحَسانٍ  ات
ِ
ُ  َريِضَ  اِب  لَهُمْ  َوَأعَدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعهْنُمْ  اَّللَّ

ََتَا  َُتْرِي َجنَّاٍت  ُ  َريِضَ  لَقَدْ : }وتعاىل س بحانه هللا قوهل وكذكل ،(1){اْلَهْنَارُ  ََتْ  َعنِ  اَّللَّ

ذْ  الُْمْؤِمِننيَ 
ِ
َت  يَُباِيُعونَكَ  ا َجَرةِ  ََتْ ينَ  الُْمهَاِجرِينَ  لِلُْفقََراءِ : }وقال ،(2){الشَّ ِ  ِمنْ  ُأْخرُِجوا اذلَّ

ِ  ِمنَ  فَْضاًل  يَبْتَُغونَ  َوَأْمَواِلهِمْ  ِداَيِرمِهْ   . ال ايت أ خر ا ىل ،(3){اَّللَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب فضيةل عىل تدلُّ  ال ايت من وغريها ال ايت هذه ّك

 تس بوا ل: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول وكذكل ذكرانه، اذلي احلديث مهنا  الأحاديث؛ وكذكل

 .(4)"نصيفه ول أأحدمه ُمدَّ  بلغ ما  ذهبًا؛ ُأُحدٍ  مثل أأنفق أأحدُك أأن فلو أأحصايب؛

 املهاجرين وماكنة ماكنَتم وعىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب فضل عىل تدل النصوص هذه ّك

 صىل من ومه والأنصار، الأولون املهاجرون: )هنا  املؤلف قال ذلكل والأنصار؛

 

 . [100]التوبة :  (1)

 [. 18]الفتح:(2)

 [. 8]احلرش: (3)

     (.2540(، ومسمل )3673أأخرجه البخاري )  (4)
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 قبل املقدس بيت ا ىل الصالة أأدرك: أأي -املقدس بيت ا ىل صىل من يعين ،(القبلتني

 . اُلَول الصحابة مه فهؤلء الكعبة، ا ىل وصىل -احلُك يُنَسخ أأن

 يوماً  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حصب من: هؤلء بعد الناس أأفضل مث: )هللا رمحه املؤلف قال مث

 (.فضلهم ونذكر علهيم نرتمح كُث، أأو أأقل س نة، أأو شهراً  أأو

 جاء قد لأنه بعدمه؛ جاء من مث اُلَوِل، بني ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب بني هنا املؤلف فاَضلَ 

 الفتح قبل من أأنفق من منُك يس توي ل: }وتعاىل س بحانه هللا قول ال ية يف

 أأنفسهم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب أأن عىل ال ية هذه فدلت ال ايت، أ خر ا ىل (1)...{وقاتل

 . بعدها  وقاتل أأنفق ومن مكة، فتح قبل من أأنفَق  من بني خاصةً  يتفاوتون؛

ن قال وبعضهم  وقاتلوا أأنفقوا فاذلين: ّكنٍ  وعىل احلديبية، صلح هنا ابلفتح املقصود ا 

 مث: )هنا  املؤلف يقول ذلكل ذكل؛ بعد وقاتلوا أأنفقوا اذلين من ماكنة أأفضل بداية

 أأو يوماً  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حصب من: )الأول الفريق بعد: أأي( هؤلء بعد الناس أأفضل

د ،(كُث أأو أأقل س نة، أأو شهراً   الرؤية فضيةل هل تثبت الرؤية، هل تثبت أأن فمبجرن

 ". يلوهنم اذلين مث قرين الناس خري: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول يف فيدخل والصحبة؛

ينَ : }قال وتعاىل س بحانه هللا لأن ؛(فضلهم ونذكر علهيم نرتمح: )قال ِ  ِمنْ  َجاُءوا َواذلَّ

َّنَا  يَُقولُونَ  بَْعِدمِهْ  ْخَواِننَا  لَنَا  اْغِفرْ  َرب
ِ
ينَ  َوِل ِ َبُقوانَ  اذلَّ ميَانِ  س َ

ِ
َعلْ  َوَل  اِبْل  ِغالًّ  قُلُوِبنَا  يِف  َُتْ

ينَ  ِ ون الس نة أأهل من بعدمه من جاؤوا فاذلين ،(2){أ َمنُوا ِلذلَّ   النيب أأحصاب عىل يرتمحن

 . الناس قلوب يف حمبَتم تثبت يك الناس؛ بني وينرشونه فضلهم ويذكرون ، ملسو هيلع هللا ىلص

 

 [. 10]احلديد:  (1)

    [.10احلرش ] (2)
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ذا: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول ؛(زللهم عن ونكف:)  قال  من وما  ،(1) "فأأمسكوا أأحصايب ُذكر ا 

نسان ل ا  ت عند الأمر يأأيت عندما  ُأِمران وقد فيه، يقع خطأأ  وهل زَل وهل ا   أأحصاب زلن

 لنا  دخل ول عنه نتحدث ل بيهنم جشر وما نتلكم، وأأل منسك أأن وأأخطاِئم ملسو هيلع هللا ىلص  النيب

ذا: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول منتثل بل الأمر؛ يف  ". فأأمسكوا أأحصايب ُذكر ا 

ل مهنم أأحداً  نذكر ول: )قال ذا: "ملسو هيلع هللا ىلص لقوهل خبري؛ ا   وقال ،"فأأمسكوا  أأحصايب ُذكر ا 

 ،(هوى صاحب فهو بلكمة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأحصاب يف نطق من: )عيينة بن سفيان

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب أأراد ومن ودينه، هللا رشع ا ىل الطريق مه ملسو هيلع هللا ىلص النيب فأأحصاب
ذا والس نة، القرأ ن بلَّغوان اذلين مه لأهنم ورشعه؛ هللا دين هيدم أأن أأراد فقد بسوء؛  فا 

 هللا دين حصة عىل شهدوا اذلين الشهود مه اذلين ملسو هيلع هللا ىلص  النيب أأحصاب يف طعننا 

ذاً  عدالَتم؛ يف وطعنا  ورشعه،  من ذلكل وتعاىل؛ تبارك هللا دين وضينعنا  أأفسدان فقد ا 

منا  ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب يف تلكم  لكتاب وتكذيبه خمالفته مع ورشعه، هللا دين أأراد فا 

نه ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب ولس نة هللا ب فا  أأمه اذلي هللا كتاب كذن هلم، برن ه، وعدن  ذكل ومع وردن

 مفن وتعاىل، تبارك هللا رشيعة هدم هو :ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب يف طعهنم وراء من فهدفه

مف  ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب يف تلكم  . مبارشة هللا دين عىل ُيَتن

ابة هو عنه هللا ريض ومعاوية  ا ىل ادلخول والفساد الضالل أأهل حياول اليت البوَّ

 بقية ا ىل يتدرنجون ذكل بعد مث معاوية، يف ابلطعن فيبدؤون مهنا؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب

 يريد أأنه فاعمل سفيان؛ أأيب بن معاوية  يف يطعن رأأيته من ذلكل ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب

 ورشعه؛ هللا دين يريد أأنه فاعمل ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب يريد ومن ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب

 

 ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه.  198/ 10أأخرجه الطرباين ) (1)
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 ؛-السلف أأمئة أأحد وهو - هللا رمحه الرازي زرعة أأبو قال ذلكل التسلسل؛ هو هذا

ذا: )قال  ،(1)(زنديق أأنه فاعمل ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب من أأحداً  ينتقص الرجل رأأيت ا 

: قاعدهتا  وعىل عظمي، بشِك القاعدة هذه تطبيق من بد ل هذا؛ زمننا يف وخصوصاً 

 خاصة زمننا  ففي هللا؛ دين عىل اهتمناه ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب من أأحداً  انتقص من

 جانب يف وعظمت الفتنة كربت ولكام وكربت؛ عظمت قد القضية هذه يف الفتنة

؛  . َتصل اليت الفتنة عىل للقضاء غريها؛ من أأكُث فهيا  يشددون السلف اكن معنين

 

ْمعُ [ 26] :) هللا رمحه املؤلف قال اعَةُ  والسَّ مئةِ  والطَّ بُّ   فامي  للأ  .  ويَْرىض هللاُ   حُيِ

ْجامعِ   اخِلالفَةَ   َويِلَ  وَمنْ 
ِ
لُّ  ل  املؤمنني،   أأمريُ   فهو  به؛ وِرضامهُْ  عليه،   النَّاِس  اِب   َأنْ   َلَحدٍ   حَيِ

مام؛  عليه  ليَس   أأن  يَرى  ول ليةلً  يَبيَت   (. فاجراً   أأو  اكن براً   ا 

 السمع مسأأَل هذا؛ زماننا  يف والفتنة البالء هبا عظم اليت املسائل من املسأأَل هذه

 لأمئتنا؛ نطيع وأأن نسمع أأن علينا  جيب أأنه يعين ويرىض، هللا حيب فامي للأمئة والطاعة

منا  ومه  طاعة ول مسع فال هللا؛ طاعة يف: أأي( ويرىض هللا حيب فامي) املسلمون، حاكن

منا هللا؛ معصية يف هلم  يف خمللوق طاعة ل: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال كام املعروف يف الطاعة فا 

ذا لكن ،(2)"وجل عز هللا معصية  .والطاعة السمع فيجب مبعصية؛ يأأمر مل ا 

 الأحاديث من الكثري وذكر كثريًا، ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليه ركنز اجلانب؛ هذا يف البالء ولعظم

ل ؛ احلاُك عىل اخلروج جواز وعدم والطاعة، السمع وجوب عىل تدل اليت  نرى أأن ا 

 . بواحاً  كفراً  منه

 

 (.   49أأخرجه اخلطيب يف الكفاية )ص (1)

منا الطاعة يف 1095أأخرجه أأمحد ) (2) ( هبذا اللفظ، وأأصِل يف الصحيحني بلفظ: »ل طاعة يف معصية، ا 

 (. 1840(، ومسمل )7257املعروف«، أأخرجه البخاري )
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 أ خر يف اكنت اليت ملسو هيلع هللا ىلص وصاايه أأواخر من القضية هذه اكنت بل هذا؟ من أأكُث ملاذا

 ُأوِصيُُكْ : "-سارية بن العرابض حديث يف كام -والسالم الصالة عليه فقال حياته،

، ِبتَْقَوى ِ ْمعِ  اَّللَّ اعَِة؛ َوالسَّ نْ  َوالطَّ
ِ
رَ  َوا  من هذه ،(1)زبيبة رأأس رأأسه َحبيَِشٌّ  َعْبدٌ  عليُك ُأمنِ

 فتنة بأأن لعلمه الوصااي؛ هبذه يويص والسالم الصالة عليه اكن ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب وصااي أ خر

همم، عىل خروَجم ِقبَلِ  من القبيل؛ هذا من س تكون الأمة هذه  وس يوضع حاكن

 . (2)"الساعة قيام ا ىل يرفع لن: "والسالم الصالة عليه قال وكام الس يف،

 مث عنه، هللا ريض عفان بن عامثن عىل اخلروج فتنة: الأمة هذه يف حصلت فتنة أأول

  الفتنة؟ حصلت ملاذا ذكل؛ بعد الفنت تتابعت

 والطاعة السمع فهيا  اليت ملسو هيلع هللا ىلص النيب بأأحاديث أألقوا عامثن عىل خرجوا اذلين هؤلء لأن

 مث عامثن، عىل خفرجوا أأهواِئم؛ مع ومشوا أأظهرمه خلف احلاُك عىل اخلروج وعدم

 . الساعة قيام ا ىل يُرفع فلن الأمة، هذه يف الس يف ووضع ذكل، بعد الفنت تتابعت

 فاهلل وتعاىل؛ تبارك ربنا به أأمران ومبا  ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب به أأمران مبا  نتقيد أأن علينا  جيب لكن

َ  َأِطيُعوا:} الكرمي كتابه يف يقول وتعاىل س بحانه ُسولَ  َوَأِطيُعوا اَّللَّ  اْلَْمرِ  َوُأويِل  الرَّ

 .فهيم واحلاكم املؤمنني وأأمراء العلامء مه الأمر وأأولوا ،(3){ِمنُُْكْ 

 َمنَْشِطنا  يف والطاعة السمع عىل ابيعنا : )قال الصامت بن عبادة حديث يف وجاء

 النيب ابيعوا هكذا ؛(أأهِل الأمر ننازع ل وأأن علينا، وأأثرةٍ  ويرسان، وعرسان ومكرهنا،

ذا الأمور ولة ينازعون ل يعين أأهِل، الأمر ينازعوا أأل: ملسو هيلع هللا ىلص نوا ا   . علهيم تول

 

(. وأأخرجه البخاري 42(، وابن ماجه )2676(، والرتمذي )4607(، وأأبو داود )373/ 28أأخرجه أأمحد ) (1)

ن اس تعمل عليُك عبد حبيش، َكأن رأأسه زبيبة«.7142)  ( من حديث أأنس بلفظ: »امسعوا وأأطيعوا، وا 

 ( وغريهام.  4252( وأأبو داود )78/ 37أأخرجه أأمحد ) (2)

 [. 59النساء ]  (3)
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ل: ) قال  واحض، كفر: أأي:  بواح  كفر  ،(برهان هللا من فيه عندُك بواحاً  كفراً  تروا أأن ا 

تَِلُف  ل ِصحي،  هذا فيه وقع اذلي اليشء هذا كون يف خيتلفون ل الس نة؛ علامء فيه خَيْ

 وتعاىل س بحانه هللا أأمام دليل عندُك ؛(برهان هللا من فيه عندُك) كفرًا، الشخص

مونه، زُ  تقدن ِ  . احلاُك هذا عىل اخلروج لُك جُيَون

؛ يَْكَرهُ  َشيْئًا  َأِمرِيهِ  ِمنْ  َرَأى َمنْ : "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال عباس ابن حديث ويف َّهُ  فَلَْيْصرِبْ ن
ِ
 فَا

لَّ  الَْجَماعَةَ  يَُفاِرُق  َأَحدٌ  لَيَْس 
ِ
ل: أأي ،(1)"َجاِهِليَّةً  ِميَتةً  َماَت  ا  أأهل مكيتة مات ا 

 وّك قبيةل ّك رأأسه، عىل مييش مهنم فِك الأمراء؛ يعرفون ل اجلاهلية أأهل اجلاهلية؛

ذا أأمراء، عندمه وما  رؤوسهم عىل ميشون جامعة  هذه عىل ميوت الشخص مات فا 

 . وتعاىل تبارك هللا من ابلعذاب متوعند فهو الطريقة؛ هذه عىل مات ومن الطريقة،

ْمعُ : "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن معر بن هللا عبد حديث ويف اعَةُ  السَّ  ِفميَا  الَْمْرءِ  عىََل  َوالطَّ

ذا ِبَمْعِصَيٍة، يُْؤَمرَ  مل ما َكِرَه، َأوْ  َأَحبَّ 
ِ
عَ  فاََل  ِبَمْعِصَيٍة؛ ُأِمرَ  فَا  . (2)"َطاعَةَ  َوَل  مَسْ

ُعوا: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال أأنس حديث ويف نِ  َوَأِطيُعوا، امْسَ
ِ
ُتْعِملَ  َوا  عَلَْيُُكْ  اس ْ

، َعْبدٌ  نِ : )الأوصاف هذه لحظ ،(3)"َزِبيبَةٌ  َرْأَسهُ  ََكَنَّ  َحبيَِشٌّ
ِ
ُتْعِملَ  ا  َعْبدٌ  عَلَْيُُكْ  اس ْ

ن وأأطع؛ امسع ذكل مع ؛(َحبيَِشٌّ  ن أأثرة، رأأيمت وا   . تنكروهنا  أأموراً  رأأيمت وا 

  لكه؟ هذا ملاذا

 يقولون اذلين غريمه وعىل املفلسني ال خوان وعىل اخلوارج عىل ردوداً  تصلح لكها  هذه

 بأأنُك: به ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأخرب قد أأمرٌ  هذا املنكر، عن والهنىي ابملعروف للأمر خنرج

 ل عليُك ويلن  اذلي احلاُك رمبا  بل رشعية؛ خمالفات وُتدون منكرة أأش ياء س تجدون

 

 (.  1849(، ومسمل )7054بخاري )أأخرجه ال  (1)

 (.  1839(، ومسمل )7144أأخرجه البخاري ) (2)

   تقدم َّترجيه. (3)
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 عليُك فيجب مسمل؛ أأنه مبا  ذكل مع لكن الرشعية؛ الناحية من حاكامً  يكون أأن يصلح

 . تطيعوا وأأن تسمعوا أأن

ة أأدلته هل اجلانب هذا  اليت املنكر عن والهنىي ابملعروف الأمر أأدَل أأما به، اخلاصن

 ،-لها  العموم مواطن يف -معوهما  يف تصلح عامة أأدَل فتكل اجلانب؛ هذا غري يف وردت

ذا املسمل، احلاُك مع هبا  نتعامل خاصة أأدَل فهىي الأدَل؛ هذه أأما   يف خاصة أأدَل جاءت فا 

 . الأخرى الصور بقية يف عندئذ العام وترك هبا التقيد فيجب موضع؛

 يربروا أأن يريدون اذلين الأهواء أأهل معل من فهذا اخلاص؛ ونرتك ابلعام نأأخذ أأن وأأما 

 َوْصٍف  من فهيا  ما  مع لكها  الأحاديث هذه ابطةل، اكنت ولو حىت أأعامهلم لأنفسهم

 احلبيش والعبد احلبيش، العبد تََويلن  من فهيا  وما ننكرها، اليت الأمور ووصِف  ابَلثََرِة،

 يف يتحُك ل واململوك مملوك، رقيق عبد لأنه املسلمني؛ حيُك أأن هل جيوز ل الرشع يف

 ل الناس؟ يف ويتحُك ويهنىى يأأمر فكيف لس يده؛ ترصفاته مملوكة هو بل ترصفاته؛

ًا؛ يكون أأن احلاُك رشط ومن حاكامً، يكون أأن هذا مثل يصح  قال ذكل مع لكن حرن

ن: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب ر وا   من حاُك هذه مدينتُك يف عليُك ُوِضعَ  فلو ،"حبيش عبد عليُك ُأمن

 . وأأطع امسع تفعل؟ ماذا لكن يصح؛ ل هذا أأن مفع حبش ينًا، عبداً  واكن املسلمني،

نَت اليت هذه الأعظم، للمفسدة دفعاً  لكه؟ هذا ملاذا ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأخرب ما  هذا  لنا  بُينِ

 املفسدة هذه تذكر، ل اخلروج؛ نتاجئ من س يحصل مبا  مقارنة لكهنا  مفاسد؛ وذكرانها 

  للأموال، وضياع للأعراض، وانَتاك لْلماء، سفك فهيا  اليت العظمية املفاسد تكل أأمام

 يك الكفرة أأفواه يف سائغة لقمة املسلمني دول ُتعل حبيث املسلمني؛ لشوكة ا ضعاف

 أأمر العظمية؛ الكبرية املفاسد لهذه فدفعاً  وعظمية، كبرية مفاسد هذه علهيا، يتسلطوا

 س تجدون:  "وقال ،"اصربوا: "السالم عليه فقال والصرب، والطاعة ابلسمع ملسو هيلع هللا ىلص النيب
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 احلق هلم أأدوا: "قال هللا؟ رسول اي نفعل وما قالوا" تنكروهنا  وأأموراً  أأثرة بعدي من

 . (1)"لُك اذلي وتعاىل س بحانه هللا وسلوا هلم اذلي

: ملسو هيلع هللا ىلص للنيب قالوا أأهنم مع ،(2)"احلوض عىل تلقوين حىت اصربوا: "قال أ خر حديث ويف

ل ل؛: "أ خر حديث يف وقال ،(3)"صلوا ما  ل؛: "قال نقاتلهم؟ أأفال  كفراً  تروا أأن ا 

 . الشمس كعني واحضة أأمور: أأي ،(4)"بواحاً 

 ا ىل يذهب بل الرشع، بنصوص التالعب ا ىل ويلجأأ  لكها  النصوص هذه يرتك ول

ل اخلروج؛ لنفسه يربر حىت الناس، بني وخيرَجا  ومكذوبة موضوعة أأحاديث  رجل ا 

 ولة طاعة عىل تدل اليت والأدَل والأحاديث قلبه، الهوى أأّك قد هوى صاحب

 .هللا شاء ا ن اكٍف  وهو بعضها  ذكران جدًا، كثرية الأمور

جامع اخلالفة ويل ومن: )قال مث  (.املؤمنني أأمري فهو به ورضامه عليه الناس اب 

 

 والطاعة؟ السمع هل ُتب أأمرياً  يكون أأن يصح مىت

 :أأحوال ثالث يف

جامع اخلالفة ويل من: )قال املؤلف؛ ذكرها  ما يه: الأوىل احلاَل  ،ول( عليه الناس اب 

 اذلين والعقد، احلل أأهل هبم املقصود: هنا ( الناس) بل العموم؛ هنا ( الناس)بـ يفهم

 الأمور، زمام بأأيدهيم والعقد، احلل أأهل مه هؤلء ويعقدوهنا؛ الأمور حيلنون

 كقادة مه واذلين ،-والعقد احلل أأهل معىن هذا -عقدها  ويس تطيعون حلها  يس تطيعون

 وعقد؛ حل أأهل يسمَّون هؤلء أأمثال العلامء؛ الوزراء، العشائر، رؤساء مثاًل، اجليش

 وتسمع تتبعهم جامعات فعندمه هلم، يسمع ومن يتنبعهم من عند مسموعة لكمة هلم لأن

 

 (. 1843(، ومسمل )7052أأخرجه البخاري ) (1)

 (. 1061(، ومسمل )4330أأخرجه البخاري ) (2)

 (. 1854أأخرجه مسمل )  (3)

 (. 1709(، ومسمل )7056أأخرجه البخاري ) (4)
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 عشريته عنده العشرية رئيس هل، يسمعون اجليش من أأفراد عنده اجليش قائد هلم،

 احلل أأهل مه هؤلء ؛ وهكذا أأيضًا، يتبعونه به يثقون اذلين الناس عنده العامل تتبعه،

ذا هؤلء البالد، يف والعقد  للمسلمني، حاكامً  يصبح وعيننوه؛ خشص عىل لكمَتم مجعوا ا 

 ثبتت وقد,  الأوىل الطريقة يه الطريقة هذه هل؛ والطاعة السمع وجيب بيعته، ُتب

نه حيث عنه؛ هللا ريض معر بفعل  اختارمه جامعة بني بعده من شورى الأمر ترك ا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب من

 كام بعده؛ لويل السابق الويل اس تخالف: أأي السابق، احلاُك اس تخالف: الثانية احلاَل

 من معر الصديق بكر أأبو اس تخلف فقد اخلطاب؛ بن معر مع الصديق بكر أأبو فعل

 .املسلمني أأمر ويل هبا  يثبت اليت الثانية الصورة هذه اخلليفة؛ هو فاكن بعده؛

 ويتسلط علهيم املسلمني من واحد يتغلب املسلمني؛ عىل التغلب يه: الثالثة احلاَل

  يصبح عندئذ ول مارته؛ هل الناس ويرخض الأمر هل ويس تتب ابلس يف، ابلقوة، علهيم

 . هل والطاعة السمع جيب أأمرياً 

 ومن:)  املؤلف فيقول املسلمني، عىل للمسمل ال مارة هبا  تثبت اليت الثالثة الطرق هذه

جامع اخلالفة ويل  هنا  الناس: وقلنا ( املؤمنني أأمري فهو به؛ ورضامه عليه الناس اب 

 . والعقد احلل أأهل: هبم املقصود

 

  َخلَْفهْم اجلُُمَعةِ   وَصالةُ  ماٍض،   ال مامِ   معَ   والَغْزو واحلَجُّ : )تعاىل هللا رمحه املؤلف قال

  بن   أأمحدُ   قال   هكذا َرْكَعتنِي؛  ُّكنِ   بنَْيَ   يَْفِصلُ   َرَكعاٍت،  ِستَّ  بَْعَدها   ويَُصىلَّ  جائَِزٌة، 

 (. حنبل

 . اجلهاد هو اذلي والغزو معروف، ،احلج(ماض ال مام مع والغزو واحلج)
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 اجلهاد، أأمر وعىل احلج أأمر عىل يقوم اذلي فهو وصالحياته؛ ال مام أأعامل بعض هذه

 بقية عن كثرية وخصوصيات أأعامل وهلم الأمئة، أأعامل بعض هذه الصلوات؛ واقامة

 لأيب ،"السلطانية الأحاكم كتاب"كـ السلطانية، الأحاكم كتب يف ُتدوهنا  الناس،

 هللا، رمحه تميية لبن"  الرشعية الس ياسة: "وكذكل أأيضًا، للاموردي و احلنبيل يعىل

 أأمر عىل يقوم أأن: الأعامل هذه من السلطان؛ أأعامل بذكر الكتب هذه اعتنت وقد

ليه، الناس وخروج برتتيبه، احلج  مادايًَّ  ودمعها  اجليوش ُتهزي اجلهاد؛ أأمر عىل وكذكل ا 

،ً  السلطان، أأعامل من لكه هذا فهيا، القادة وتولية وتنظميها  ترتيهبا  بدُع وكذكل ومعنوايَّ

منا : "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن احلديث يف وجاء  فا نْ  به، ويُتَّقَى َورائِِه، ِمنْ  يُقَاتُلُ  ُجنَّة، ال مام ا 

ن أأجرًا، بذكل هل فا ن وعََدَل؛ هللا ِبتَْقوى َأَمرَ   .(1)"منه عليه فا ن بغريه قال وا 

منا : "والشاهد نُ  عهنم، ويدافع حيمهيم للمؤمنني، وتغطية سرت: يعين ،"ُجنَّة ال مام ا  ِ  ويَُكون

 .وأأعراضهم وأأمواهلم دماءمه َتفظ اليت اجليوَش 

مُ  فيكون معه، يقاتل: يعين" ورائه من يُقاتَلُ : "وقوهل  القائد، فهو القتال، يف املُقَدَّ

 ".ورائه من يقاتل: "معىن هذا والبغاة؛ وخوارج، كفارًا، معه يقاتل ؛"معه فيقاتل"

ليه يرجع اذلي هو: يعين ،"به ويتقى"  وحيقق وِعْرَضهُم، ديهنم هلم ليحفظ املسلمون؛ ا 

 .بيهنم فامي الأمن هلم

 .معه وجياهدون املسمل، احلاُك مع حيجون واملسلمون ال مام، معل من واحلج فاجلهاد

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.1841(، ومسمل )2957أأخرجه البخاري ) (1)
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نَّةُ  هذه املسلمني، بني ابقٍ : أأي ،(ماض ال مام مع والغزو واحلج: )املؤلف وقول  س ُ

 من الأمر توىل من تولها  مث ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب هو الأمور هذه يتوىل اكن فاذلي ،ملسو هيلع هللا ىلص نبهيم

 .بعدمه من املسلمني أأمور تولوا اذلين الأمراء ذكل بعد مث أأحصابه، من بعده

 خلف  تُصىل العيدين وصالة امجلعة صالة أأيضاً  ،(جائزة خلفهم امجلعة وصالة: )قال

اً  ال مام اكن سواء الأمئة، هؤلء  أأحصاب اكن هذا  ،عىل خلفهم يصىل فاجرًا؛ أأو برَّ

 من وغريها والعيدين امجلعة يوسف بن احلجاج خلف يصلون اكنوا فقد ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 السالطني اغتيالت بدأأت أأن اىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب عهد من احلال اكن هذا وعىل الصلوات،

مامة يف ويس تخلفوهنم الناس يولون احلاكم صار ذكل بعد مث والأمراء، واحلاكم  ا 

 بكر، أأبو هبم أأمَّ  مث املسلمني، يؤم اذلي هو اكن ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن: الأول فالأمر الصالة،

 وحاولوا طالب، أأيب بن عيل قتل وحاولوا عهنم، هللا ريض طعن حىت معر هبم أأمَّ  مث

 ماكنه خشصاً  يويلن  احلاُك وصار احلال؛ تغري  ذكل بعد مث سفيان، أأيب بن معاوية قتل

 امجلعة خلفهم فَُيَصىلن  ال مام، ولكه من صىل أأو نفسه هو صىل سواء الصالة، ل قامة

 .ذكران كام والأعياد

 من فهذه ركعات، ست امجلعة بعد يُصىل: أأي( ركعات ست بعدها  ويُصىل: )قال

 عن دليل فيه يثبت مل هذا ركعات؛ ست امجلعة بعد يُصىل أأن لكن الفقهية، املسائل

منا  ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة يف بذكل دليل يوجد ل لكن أأمحد؛ ال مام قاهل نعم ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب  ا 

 أأما  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن الثابت هذا فقط ركعات أأربع أأو ركعتني بصالة الس نة ثبتت

 . الس نة من العمل هذا فليس ِشء؛ ذكل يف يثبت فمل الست؛
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 س تاً  وليست ركعتني؛ ركعتني، ركعتني، يصيل: يعين( ركعتني ّك بني يفصل: )قال

 . حنبل بن أأمحد قال هكذا متتابعة؛

  عليه  مرمي   ابن  عيىس   يزَْنِلَ   َأنْ   ا ىل  قَُريٍْش   يف  واخِلالفَةُ [ 28] : )هللا رمحه املؤلف قال

 ( والسالم الصالة 

 مهنم بقي ما  قريش يف الأمر هذا يزالُ  ل: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن قريش؛ يف اخلالفة

ل أأحد يعادهيم ل قريش، يف الأمر هذا ا ن: »الصحيح يف رواية ويف ،(1)"اثنان  كبه ا 

 شورى، الأمر يكون عندما  هذا يعين (2)«ادلين أأقاموا ما  وَجه، عىل النار يف هللا

نوا أأن املسلمون ويريد  يكون أأن: الأحاكم هذا أأوصاف من يكون أأن ينبغي حاكامً؛ يعينِ

 وجيب هل الأمر فيس تقر ابلغلبة؛ احلُك وأأخذ احلاكم، من حاُكٌ  تسلَّط اذا لكن قرش يًا،

ن وأأطيعوا، امسعوا: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول قرش يًا؛ يكن مل وان حىت هل، والطاعة السمع  وا 

ُتْعِملَ  ن: أأي قرش يًا، يكن مل ولو حىت ،(3)"زبيبة رأأسه َكأن حبيش، عبد عليُك اس ْ  ا 

، غري أأو قرش ياً  اكن سواء ويطاع للأمري فيسمع غلبة؛ الأمر اكن ذا لكن قرِشنٍ  أأراد ا 

 هذا يراعوا أأن والعقد احلل أأهل عىل فينبغي مبشورة؛ حاكامً  خيتاروا أأن املسلمون

 يكون السالم؛ عليه عيىس يزنل عندما  الأمر، أ خر يف مث قرش يًا، يكون أأن الوصف؛

 .املهدي خروج: السالم عليه عيىس نزول سيس بق لأنه قريش؛ يف الأمر

 

 ( عن ابن معر ريض هللا عهنام.1820(، ومسمل )3501أأخرجه البخاري ) (1)

 ( عن معاوية ريض هللا عنه.7139أأخرجه البخاري ) (2)

  ريض هللا عنه.( عن أأنس بن ماكل7142أأخرجه البخاري ) (3)
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 قريش من هامش وبنو هامش، بين من لأنه قرِش وهو هللا، عبد بن محمد هو واملهدي

 ذكر كام قريش يف يكون الأمر فهناية طالب، أأيب بن عيل بن احلسن ودل من فهو

 .املؤلف

مامٍ   عن  َخَرجَ   ومن[ 29] : )هللا رمحه املؤلف قال َّةِ   ِمنْ   ا  ،  فهو  املُْسلمني؛   أأمئ   قدْ   خاريِجٌّ

 ( جاِهِليَّة ِميَتةُ   َومِيَتُتهُ  ال َثَر،  وخالَف   املسلمني،  َعصا  َشقَّ 

 لزوم عىل تدل اليت الأحاديث ذكران وقد منه، ومنع اخلروج من حذر ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن

 املسمل، احلاُك عىل اخلروج أأو املسلمني عصا  شق جواز عدم وعىل والطاعة، السمع

 مفات؛ امجلاعة وفارق الطاعة، من خرج من: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن احلديث يف وجاء

 يداً  خلع من: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن احلديث يف جاء أأيضاً  وهكذا ،(1)"جاهلية ميتة مات

 ميتة مات بيعة عنقه يف وليس مات ومن هل، جحة ل القيامة يوم هللا لقي طاعة من

 صفات من صفة عىل ميوت أأنه: جاهلية ميتة الشخص ميوت أأن ومعىن ،(2)"جاهلية

منا  لواحٍد؛ والطاعة السمع يعرفون اكنوا ما اذلين اجلاهلية أأهل  متفرقني اكنوا ا 

 مجع يفرق بيعة؛ عنفه يف ليس اذلي فهذا اجلاهلية؛ أأهل صفة وهذه ومتش تتني،

فة هذه عىل وميوت املسلمني ِ  .الصن

مام عن خرج ومن: )قال مام عىل اخلروج جيوز فال ،(املسلمني أأمئة من ا   أأمئة من ا 

ماماً  ابيع مفن املسلمني،  .البيعة هبذه يلزتم أأن عليه وجب الأمئة؛ من ا 

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.1848أأخرجه مسمل )  (1)

    ( عن ابن معر ريض هللا عنه.1851أأخرجه مسمل )  (2)
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 حصلت مفىت والعقد، احلَلنِ  أأهل من تكون البيعة لأن أأابيع؛ مل أأان: أأحد يقولن ول

لينا  يرفع حىت فارجعوا: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول لزمتك؛ والعقد؛ احلل أأهل من البيعة  ا 

 . (1)"عرفاؤُك

ما احلي، أأهل عن أأو عشريته عن مسؤولً  يكون اذلي هو: والعريف  مثالً  خمتار أأنه ا 

 مه هؤلء ؛-قبيلته أأو عشريته، يف العشرية ش يخ -العشرية رئيس أأو احلي، أأهل يف

ذا احلاُك، ا ىل يرفعون اذلين ومه العرفاء،  وصار ولزمتك البيعة حصلت فقد ابيعوه؛ فا 

 .البيعة هذه نقض كل جيوز ول بيعة، عنقك يف

مام عن خرج ومن: )قال  من: يعين ،(خاريجٌّ  فهو) البيعة؛ ونقض( املسلمني أأمئة من ا 

 .املسلمني أأمور ولة عىل خيرجون اذلين اخلوارج؛

هنا  حبيث الش هبات، من ش هبة يف مشلكة عندمه ليست اخلوارج وهؤلء ذا ا   زالت ا 

ذا التكفري، فكرُ  اخلوارج فعند ل؛ عندمه؛ الأمر انَتىى  َمن فيكفنِرون احلاكم؛ كفروا فا 

 أأو جمادَل أأو نقاش معهم ينفع ل ذلكل مبدؤمه؛ هذا ادلماء؛ يس تِحلُّون مث احلاكم، بعد

ل يفلح لن عندمه؛ ما عهنم يزيل أأن احلاُك حاول لو حىت ل، الفكر؛ هذا عنه تزيل أأن  ا 

ذا أأمرًا، هللا يشاء أأن  أأيب بن وعيل طالب، أأيب بن عيل كفَّروا قد اخلوارج اكن وا 

 أأهنم بسبب ابلكفر علهيم وحمكوا سفيان، أأيب بن معاوية وكفروا معروف، حمكه طالب

وا مكَّ َْت  أأنت: لعيل قالوا زمعوا، فامي الرجال حن ل احلُك ا ن} الرجال، َحمكَّ  وكفَّروا ،{هلل ا 

 فكفروا ،(2){الاكفرون مه فأأولئك هللا أأنزل مبا   حيُك مل ومن: }وتعاىل تبارك هللا بقول

 

 ( عن مروان بن احلُك ومسور بن خمرمة ريض هللا عهنم.   2307أأخرجه البخاري ) (1)

   [.  44]املائدة: (2)
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 تكفري: دامئاً  قاعدهتم هذه ابملوالاة؛ عيل َتت  من كفروا مث بذكل، طالب أأيب بن عيل

 احلاكم َتت من وتكفري ،{الاكفرون مه فأأولئك هللا أأنزل مبا  حيُك مل ومن: }بـ احلاكم

نه منُك يتوهلم ومن: }بأأية  ويس تبيحون الناس، أأكُث يكفنِرون ذكل فعىل ،(1){مهنم فا 

 .دماءمه

 أأدركَتم؛ لِئ: "قال بقتلهم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأوىص ال سالم؛ أأمة عىل رشمه وعظم وخلطرمه

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب وصية هذه ،(3)"فاقتلومه لقيمتومه؛ فأأيامن: "قال ،(2)"عاد قتل لأقتلهنم

ل هلم عالج ل القوم فهؤلء ل حل لها  ليس أأدمغَتم يف معششة أأفاكر هذه هذا، ا   ا 

 . الطائفة هذه وفساد رش ينَتىي حىت القتل؛

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحاديث يف كثرية أأوصافهم وجاءت عهنم، ملسو هيلع هللا ىلص النيب به أأخرب اذلي هذا

  بذهبة ابلمين وهو عنه هللا ريض عيل بعث: )قال سعيد أأيب حديث يف  ذكل وأأول

  ا ىل) تنظف، مل علهيا؛ اليت الرتاب بأ َثر مازالت اذلهب، من قطعة يعين (4) (تربَتا  يف

، َحابٍِس  بْنُ  اْلَْقَرعُ : نفر أأربعة بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقسمها  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  الَْحْنَظيِلُّ

ٍب، بيَِن  َأَحدُ  مُثَّ  الَْعاِمِريُّ  عُاَلثَةَ  بْنُ  َوعَلْقََمةُ  الَْفَزاِريُّ  بَْدرٍ  بْنُ  َوُعَييْنَةُ   الَْخرْيِ  َوَزيْدُ  الِكَ

، ايِئُّ  ،(وتدعنا؟ جند صناديد أأتعطي: فقالوا قريش، غضبتف  نهَْبَاَن، بيَِن  َأَحدُ  مُثَّ  الطَّ

منا ا ين: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال: )قال حنن؟ وتدعنا  جندٍ  قادة تعطي: أأي  ذكل فعلت ا 

 

 [.   51]املائدة: (1)

 ( عن أأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه.   1064(، ومسمل )4351أأخرجه البخاري ) (2)

 ( عن عيل ريض هللا عنه.   1066(، ومسمل )3611أأخرجه البخاري ) (3)

    ( عن أأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه.1064أأخرجه البخاري )(، ومسمل ) (4)
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، ُمرْشُِف  اللحية، َكثُّ  رجل جفاء ،"لأتأألفهم  حملوق اجلبني، انئت العينني، غائرُ  الَوْجنَتنَْيِ

 خده أأعىل: يعين الوجنتني؛ ُمرْشُِف  كثرية،: أأي اللحية؛ َكثُّ : أأوصافه هذه ،(الرأأس

 جبينه: يعين اجلبني؛ انئت ادلاخل، ا ىل داخلتان عيناه: يعين العينني؛ غائر عال، مرتفع

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال قال محمد، اي هللا اتق: فقال: )قال الرأأس، حملوق ظاهر، ابرز

 أأدبر مث: قال ،"تأأمنوين؟ ول الأرض أأهل عىل أأيأأمنين عصيته؟ ا ن هللا يطع مفن"

 هللا رسول فقال ،-الوليد بن خادل أأنه يرون -قتِل يف القوم من رجل فاس تأأذن الرجل،

ن: " ملسو هيلع هللا ىلص -" حناجرمه جياوز ل القرأ ن يقرؤون قوماً  -أأصِل من: يعين-" ضئضئ من ا 

 القرأ ن يقرؤون علهيا، هو اليت والعقيدة الفكر نفس عىل الرجل، لهذا اتباع خيرج يعين

 يعملون ول الصحيح فهمه عىل يفهمونه ول به، ينتفعون ل: يعين حناجرمه، جياوز ل

 ميرق كام ال سالم من ميرقون الأوَثن، أأهل ويََدعونَ  ال سالم، أأهل يقتلون" به،

 "(. عاد قتل لأقتلهنم أأدركَتم لِئ الرمية، من السهم

 أأهل يقتلون: "قال عالمَتم، هذه به، ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكرمه اذلي الوصف هنا  لحظ

ذا ،"الأوَثن أأهل ويدعون ال سالم  ابلقتل ال سالم أأهل عىل يتسلطون قوماً  رأأيت فا 

 أأن فاعمل الشاغل؛ شغلهم هو هذا ويكون الأوَثن، أأهل ويرتكون ادلماء، وسفك

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب وصفهم اذلين هؤلء

: أأي املرمية، يه: الرمية ؛"الرمية من السهم ميرق كام ال سالم من ميرقون: "قال مث

ذا ،-وغريها  طري من اكنت سواء الصيد؛  أأول السهم هذا يثقب ابلسهم؛ الرمينة ُرميت ا 

 السهم يدخل ،"الرمية من السهم ميرق كام ادلين من ميرقون" أ خرها، من وخيرج الرمية
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 ادلين من خيرجون مه: قال َكفََّرمه؛ من َكفََّرمه وهبذا يعود؛ ول خيرج مث البداية يف

ذا أأصاًل، ليه يعودون ل ادلين؛ من خرجوا فا  ل ا   . وتعاىل س بحانه هللا يشاء أأن ا 

 بأأن العلامء من قال من به اس تدلَّ  اذلي وهذا ؛"عاد قتل لأقتلهنم أأدركَتم لِئ: "قال

 :أأقوال ثالثة عىل فهيم العلامء اختلف وقد حال، ّك عىل يقتلون اخلوارج

 .الكفار مقاتةل فيقاتلون القتال؛ يف الكفار حُك وحمكهم كفار، أأهنم: قول

 . البغاة يقاتل كام فيقاتلون البغاة؛ حُك حمكهم مسلمون، بأأهنم: أ خر وقول

 وحمكهم خوارج مه مس تقل، حُك هلم مه بل بغاة؛ ول كفاراً  ليسوا أأهنم: الثالث والقول

 فقط بغهيم ملنع رضورة؛ قتال قتاهلم البغاة لأن ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأمر كام وجدوا أأيامن يقتلوا أأن

 فْلفع عليه، وخيرجوا مثاًل، احلاُك عىل يتسلطوا أأن يريدون لأهنم تسلطهم؛ ومنع

ذا أأو يقاتلون، مفسدهتم  الأخرى؛ عىل ا حداهام وبغت بعضهام مع مثالً  قبيلتان تقاتلت ا 

 عن يُتََوقَُّف  شوكَتم؛ انَتت فا ذا مفسدهتم، دلفع يقاتلون فهم البغاة، قتال يكون فهذا

لهيم؛ أأمواهلم وترجع يُقتلون ل قتاهلم؛  .ِشء أأمواهلم من يؤخذ ل ا 

ل وقد بقتلهم، ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأمر كام يقتلون فهؤلء اخلوارج؛ أأما   هللا رمحه تميية ابن فَصَّ

 بني يفرق مل العلامء وبعض البغاة، وبني بيهنم التفريق موضوع يف اتماً  تفصيالً  ذكل

ل القول هذا تميية ابن وردَّ  واحدًا، شيئاً  وجعلهم والبغاة اخلوارج  هناك الأمر يف وفَصَّ

 .وافياً  تفصيالً 

 الطائفتني أأدَن يقتلهم -اخللق أأرش من: أأو -اخللق رش مه: "قال الصحيح يف رواية ويف

 بيهنم قتال واكن عنه، هللا ريض طالب أأيب بن عيل هو قاتلهم من وأأول ،"احلق ا ىل
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 هذه خرجت حىت دهرا بيهنم القتال فاكن عنه، هللا ريض سفيان أأيب بن معاوية وبني

 هو ملسو هيلع هللا ىلص النيب فيه قال اذلي ،وهذا عنه هللا ريض طالب ايب بن عيل فقتلهم الفئة

 عىل يدكل مما  وهذا الثانية، الطائفة من احلق ا ىل أأقرب يعين احلق ايل الطائفتني أأدَن

 .احلق من ِشء معها  الثانية الطائفة أأن

 الزمان أ خر يف يأأيت: "يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسعت: عيل قال الصحيح، يف رواية ويف 

َّة قول خري من يقولون الأحالم، سفهاء الأس نان، حدَثء قوم  ا ىل تنظر ،(1)"الربي

 ا ىل س نة عرشة مخسة من ُتدمه مهنم كثري السن، يف صغاراً  غالهبم ُتد أأعامرمه؛

 الأس نان، حدَثء قوم هذا؛ زماننا  يف حىت اخلوارج غالب حال هذا س نة؛ ثالثني

ذا الربية؛ قول خري من يقولون خيالية، أأحالهمم صغرية، عقوهلم الأحالم؛ سفهاء  ا 

 جياوز ل القرأ ن يقرؤون" ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقال هللا، قال: بـ يتلكمون تلكموا

  هذه" فاقتلومه لقيمتومه فا ذا" ،"الرمية من السهم ميرق كام ادلين من ميرقون حناجرمه،

ذا: "فهيم ملسو هيلع هللا ىلص النيب وصية  ".القيامة يوم قتلهم ملن أأجرٌ  قَْتلَهم فا ن فاقتلومه؛ لقيمتومه فا 

 يقرءون أأميت من قوم خيرج" ملسو هيلع هللا ىلص: النيب قال: عنه هللا ريض عيل عن رواية ويف

 .(2)"بيشء قراءهتم ا ىل قراءتُك ليس القرأ ن

 

 (.   1066(، ومسمل )5057أأخرجه البخاري ) (1)

     ( وأأصِل عند البخاري.1066أأخرجه مسمل )  (2)
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 هذا وليس حاهلم، ظاهر من ترى مبا  الاغرتار من احلذر عىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب تنبيه لحظ

 احلال؛ ظاهر من ترى مبا تغرتَّ  ل النحو؛ هذا عىل املبتدعة من كثري حىت بل فقط؛ هلم

ذا  .ال خر الوجه كل أأظهر ا 

 معهم؛ وعبادتك قراءتك تقارن عندما : يعين" بيشء قراءهتم ا ىل قراءتُك ليس: "قال

 صياهمم ا ىل صيامُك ول بيشء، صالهتم ا ىل صالتُك ول" ِشء، ل أأنك س تجد

 القرأ ن أأن يظنون القرأ ن يقرؤن" علهيم وهو هلم، أأنه حيس بون القرأ ن يقرءون بيشء،

 كام ال سالم من ميرقون تراقهيم، صالهتم ُتاوز ل" علهيم، جحة حقيقة وهو هلم؛ جحة

 ".الرمية من السهم ميرق

 لتلكوا ؛ملسو هيلع هللا ىلص نبهيم لسان عىل هلم قيض ما  يصيبوهنم اذلي اجليش يعمل لو: "عيل قال

 . أ خر معل عن ولتَّلكوا اخلوارج؛ بقتال لكتفوا يعين ؛"العمل عن

 أأن) ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول موىل رافع أأيب بن هللا عبيد عن (1)الصحيح يف رواية ويف

 مه واحلرورية ،(عنه هللا ريض طالب أأيب بن عيل مع وهو خرجت ملا  احلرورية

لهيا، فنس بوا احلروراء؛ منطقة يف خرجوا اكنوا اخلوارج،  ( هلل ا ل حُك ل: : قالوا) ا 

 يه؟ ما  جحَتم ا ىل انظر

 أأهواِئم، عىل والس نة القرأ ن يفرسون لكهنم ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال: جحَتم

 ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول مراد عىل أأو هللا، مراد عىل أأو ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد عىل أأنزلت كام وليس

 

 ( وأأصِل عند البخاري.    1066أأخرَجا مسمل ) (1)
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 لكمة يه حق، لكمة يه نفسها  يف اللكمة ،(ابطل هبا  أأريد حق لكمة: عيل قال: )قال 

 . ابطل هبا  الاس تدلل يف مغزامه لكن هللا؛ كتاب من مأأخوذة

ن: )عيل قال  يقولون: "هؤلء يف صفَتم لأعرف ا ين انسًا؛ وصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ا 

 ِمنْ " احللق، يتجاوز ل: أأي( حلقه ا ىل وأأشار -"مهنم هذا جيوز ل بأألسنَتم؛ احلق

ليه هللا خلق أأبغض شارات هذا ويف ،"أأسود مهنم ا   هؤلء يكفنِر من قول تقوية اىل ا 

 . القوم

 ". القيامة يوم قتلهم ملن أأجر قتلهم فا ن فاقتلومه لقيمتومه فأأيامن: "الصحيح يف رواية ويف

ذاً   ذريعة عندمه ال سالم أأهل ولقتل ال سالم، أأهل قتل يه ذكرت اليت عالمَتم ا 

 مبسأأَل يتعلقون املسلمني تكفري ا ىل يصلوا أأن ولأجل التكفري، ويه هبا؛ يتذرعون

ذا ذكل بعد مث ،{الاكفرون مه فأأولئك هللا أأنزل مبا حيُك ومن}  يكفرون احلاكم كفروا ا 

نه منُك يتوهلم ومن: }بأأية ويس تدلون التويل،  مبسأأَل بعدمه من  {. مهنم فا 

ن: يقول مبن ُمعاَرٌض  هذا: يقال أأن: )(1)هللا رمحه تميية ابن قال  ومعلوا أ منوا اذلين ا 

 أأي( توله من أأن) اخلوارج: أأي( ويقولون وغريمه اكخلوارج النواصب، مه الصاحلات

 الصاحلات، ومعلوا أ منوا اذلين يف يدخل فال مرتد، اكفر فهو) طالب أأيب بن عيل

: قالوا ،{الاكفرون مه فأأولئك  هللا أأنزل ما   حيُك مل ومن: }بقوهل ذكل عىل وحيتجون

 توىل ومن اكفرًا، فيكون هللا؛ أأنزل ما  بغري حُك فقد هللا؛ دين يف الرجال َحُكََّ  ومن

نه منُك يتوهلم ومن: }لقوهل اكفر؛ فهو الاكفر؛ نه: وقالوا ،{مهنم فا   ومن وعامثن هو ا 

 

 (.    7/259"مهناج الس نة" ) (1)
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 البعري يذاد كام حويض عن رجال لُيذاَدنَّ :" ملسو هيلع هللا ىلص النيب بقول مرتدون تولهام

ذاً  احلديث، أ خر ا ىل  (1)…."الضال  مباذا طالب أأيب بن لعيل تكفريمه هنا  لحظ ا 

 التويل، مبسأأَل اكن بعده من للمسلمني وتكفريمه هللا، أأنزل ما بغري ابحلُك اكن اكن؟

: ذكل عىل وبناء كفار، لكهم عندمه املسلمني حاكم: حاهلم هو هذا ال ن؛ الهيم وانظروا

 ومن كفار، لكهم أ خره؛ ا ىل... الوزارات يف مه من الأمن، يف مه من اجليش، يف مه من

 هذا دماءمه؛ ويس تحلون املسلمني يكفرون ذكل عىل وبناء اكفر، فهو هؤلء يوايل

 جهبة أأو داعش سواء سورية يف حاهلم اىل وانظروا متامًا، اليوم أأمامنا  نشاهده اذلي

 حنن: يقولون لأهنم يقاتلها؛ من تكفر داعش الوترية، نفس عىل غريمه، أأو النرصة

 اكفر؛ فهو الكفار مع قاتل ومن اكفر، مرتد فهو ال سالم؛ قاتل قاتلنا  ومن ال سالم،

نه منُك يتوهلم ومن} الكفار، تويل لأنه  .ديدهنم وهذا ؛{منُك فا 

ابحة مذاههبم وسوء اخلوارج ذم ابب)  (2)"الرشيعة" يف ال جري قال  وثواب قتاهلم وا 

 عصاة سوء قوم اخلوارج أأن وحديثاً  قدمياً  العلامء خيتلف مل: )قال  ؛(قتلوه أأو قتلهم من

ن ،ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوهل تعاىل هلل  هلم، بنافع ذكل فليس العبادة؛ يف واجَتدوا وصاموا صلوا وا 

 قوم لأهنم هلم؛ بنافع ذكل وليس املنكر؛ عن والهنىي ابملعروف الأمر ويظهرون نعم

ِهون هيوون ما عىل القرأ ن يتأأولون  حذران وقد) علهيم يلبسون يعين( املسلمني عىل يَُمون

 وحذرانمه بعده، الراشدون اخللفاء وحذرانمه ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب وحذران مهنم، تعاىل هللا

حسان  تبعهم ومن عهنم هللا ريض الصحابة  . اب 

 

 ( واللفظ ملسمل.    249(، ومسمل )2367أأخرجه البخاري ) (1)

(2) (1/325 .) 
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 اخلوارج؛ سائر من مذههبم عىل اكن ومن الأرجاس الأجناس الرشاة مه واخلوارج

 قتل ويس تِحلُّون والأمراء، الأمئة عىل وخيرجون وحديثًا، قدمياً  املذهب هذا يتوارثون

 رسول عىل طعن رجل هو ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول عهد عىل مهنم طلع قرن فأأول املسلمني،

 هللا رسول فقال تعدل؛ أأراك مفا  محمد؛ اي اعدل: فقال الغنامئ؛ يقسم وهو ملسو هيلع هللا ىلص  هللا

ذا يعدل مفن ويكل: "ملسو هيلع هللا ىلص : رواية ويف ،(قتِل عنه هللا ريض معر فأأراد ،"أأعدل أأكن مل ا 

 حيقر هل وأأحصاابً  هذا أأن وأأخرب قتِل، من ملسو هيلع هللا ىلص النيب مفنعه) روايتان فهام الوليد؛ بن خادل

 حديث غري يف وأأَمرَ  ادلين، من ميرقون صيامه، مع ،وصيامه صالته مع صالته أأحدُك

َ  بقتاهلم، هنم مث قتلوه، أأو قتلهم من فضلَ  وبنَيَّ  ش ىت بْلان من خرجوا ذكل بعد ا 

 عامثن فقتلوا املدينة قدموا حىت املنكر، عن والهنىي ابملعروف الأمر وأأظهروا واجمتعوا

 أأن يف ابملدينة اكن ممن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  أأحصاب اجَتد وقد عنه، هللا ريض عفان بن

 أأمري عىل ذكل بعد خرجوا مث عهنم، هللا ريض ذكل عىل أأطاقوا مفا  عامثن، يقتل ل

: وقالوا قوهلم، وأأظهروا حلمكه، يرضوا ومل عنه، هللا ريض طالب أأيب بن عيل املؤمنني

 عيل فقاتلهم الباطل هبا  أأرادوا حق لكمة ،:عنه هللا ريض عيل فقال هلل، ا ل حُك ل

 أأو قتلهم من بفضل ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن وأأخرب بقتلهم، تعاىل هللا فأأكرمه عنه، هللا ريض

 تقوم أأن ا ىل حق س يف عنه هللا ريض عيل س يف فصار الصحابة، معه وقاتل قتلوه،

 (. الساعة
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ماٍم؛ عىل خرج قد خاريج، اجَتاد رأأى ملن ينبغي فال: )(1)أأيضاً  وقال  أأو اكن عدلً  ا 

 يغرت أأن هل ينبغي فال املسلمني؛ قتال واس تََحلَّ  س يفه وَسلَّ  جامعة ومجع خفرج جائرًا،

 يف أألفاظه حبسن ول صيامه، بدوام ول الصالة، يف قيامه بطول ول للقرأ ن، بقراءته

ذا العمل؛  ل أأخبار قلته فامي ملسو هيلع هللا ىلص رسول عن روي وقد اخلوارج، مذهب مذهبه اكن ا 

 (.املسلمني أأمئة مجيع هبا  العمل يف خيتلف ل لعِل بل املسلمني؛ علامء من كثريٌ  يَْدفَُعها 

 هللا عصمه ملن بالغ فيه ما  اخلوارج مذهب من التحذير من ذكرت قد: )(2)أأيضاً  وقال

 ومل الأمراء، وَحْيِف  الأمئة جور عىل وصرب رأأهيم، يرَ  ومل  اخلوارج، مذهب عن تعاىل

 للولة ودعا  املسلمني، وعن عنه الظمل كشف تعاىل هللا وسأأل بس يفه، علهيم خيرج

 والعيدين، امجلعة معهم وصىل للمسلمني، عدو ُّكَّ  معهم وجاهد معهم، وجح ابلصالح،

ن أأطاعهم، فأأمكنه؛ بطاعة أأمروه فا ن لهيم، اعتذر ميكنه؛ مل وا  ن ا   مل مبعصية؛ أأمروه وا 

ذا يطعهم،  يُِعنْ  ومل فيه، مه ما هَيْوَ  ومل ويده، لسانه وَكفَّ  بيته لزم بيهنم؛ الفنت دارت وا 

 (. هللا شاء ان املس تقمي الرصاط عىل اكن وصفه؛ هذا اكن مفن فتنة، عىل

 .اخلوارج وأأوصاف حال بيان يف مسأأَل يف ذكره أأردان ما  بعض هذا

 فقد ال مام؛ عىل خرج من أأن لشك( املسلمني عصا  شق قد: )هللا رمحه املؤلف وقال

عَ  فرق  عىل اخلروج عند َتصل اليت املفاسد من وهذه عصامه؛ وشق املسلمني، مَجْ

 مث بيهنم، فامي الس يف  ووضع املسلمني عصا  شق ويه هذه مهنا  كثرية؛ مفاسده احلاُك؛

 َتصل مفاسد لكها  هذه الأموال؛ وتضيع ادلماء وتسفك الأعراض تنَتك ذكل بعد

 

(1) (1/345   .) 

(2) (1/370 .) 
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 اذلي الأمر هذا من جداً  وكثرياً  كثرياً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب حذر ذلكل احلاُك؛ عىل اخلروج بسبب

 . املسلمني عىل عظاميً  بالءً  س يكون

 .اخلروج وترك ابلصرب ابلأمر وردت اليت الأحاديث خالف: أأي( ال َثر وخالف: )قال

 .تقدم اذلي احلديث يف ذكران كام ؛(جاهلية ميتة وميتته)

  

لُّ   ول[ 30] : )هللا رمحه املؤلف قال لْطاِن،   ِقتالُ   حَيِ نْ  عليه اخلروجُ   ول السُّ
ِ
  َجاَر؛   وا

، : " الغفاري  ذر  لأيب  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول لقول  وذكل  نْ  اصرِبْ   وقوهل  ،" َحبَش يَّاً   َعْبَداً   اكنَ  وا 

نصارِ  نَّة   من  وليس ، " احلوِض   عىل   تَلَْقْوين  حىت   اصرِبوا: " للأ لْطاِن؛   قتالُ   الس ُّ نَّ   السُّ   فا 

نيا   فَسادُ   فيه   ( وادلينِ  ادلُّ

ن عليه اخلروج ول) أأحاديث من قدمنا  ملا  ؛(السلطان قتال حيل ول: )قوهل ( جار وا 

ن: يعين  فتعرفون أأمراء بعدي من س تكون: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن ظمل وا 

 يف ذكر ،مث الأش ياء هذه ذكر ،(2)..."أأثرة بعدي سرتون: "وقال ،(1).."وتنكرون

ل اخلروج وعدم الصرب، لزوم الهناية  . بواحاً  كفراً  تروا أأن ا 

 

 ( عن أأم سلمة ريض هللا عهنا1854أأخرجه مسمل )  (1)

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.1059(، ومسمل )2376أأخرجه البخاري ) (2)

     ( عن عبد هللا بن زيد ريض هللا عنه حنوه.1061(، ومسمل )4330وأأخرج البخاري )
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ن اصرب: "الغفاري ذر لأيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لقول وذكل: )قال  عبداً  اكن وا 

 .حبيشٌ  عبدٌ  عليك احلاُك اكن وان حىت وأأطع وامسع اصرب ،يعين( (1)"حبش ياً 

 .(2)"احلوض عىل تلقوين حىت اصربوا: "للأنصار وقوهل: )قال

 السبب هو هذا( وادلين ادلنيا  فساد فيه فا ن السلطان، قتال الس نة من وليس: )قال

 فساد فيه احلاُك عىل اخلروج لأن أأجِل؛ من احلاُك عىل اخلروج من ملسو هيلع هللا ىلص النيب منع اذلي

 نراه؛ أأن دون ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأمر ومنتثل نقرأأه كنا لكه، هذا اليوم رأأيمت وقد وادلين، ادلنيا 

 ذكل، تعرفون مرص؛ حال ا ىل انظروا المين، حال ا ىل انظروا وعايناه؛ رأأيناه قد واليوم

 حالً  أأحسن حصل، ما  فهيا  حيصل أأن قبل  حالها  اكفٌر؛ حيمكها  اكن اليت البالد حىت

 اكن فهيا، حيصل وما ليبيا فهيا، حيصل وما  سورية ا ىل انظروا اليوم، عليه يه مما 

 لاكن الَفسدة؛ هؤلء من هللا خلصهم حىت الناس صرب لو ذكل مع لكن كفرة؛ حاكهما 

 احلاُك عىل اخلروج رشوط من لأن البالد؛ تكل يف ال ن حيصل اذلي من أأهون الأمر

 الكفرة ترتىج ذكل بعد مث َّترج، أأن وليس ذكل، عيل والقدرة الاس تطاعة: الاكفر

 احلاُك؛ هذا غلبة عىل يعينوك أأن أأجل من يريدون ما ّك عن هلم وتتنازل يعينوك حىت

 هذا يف شيئاً  حققت ما  وأأنت احلق، من هو ول  ِشء، يف اجلهاد من ليس هذا

منا  احلال؛  .الوضع نفس عىل أ خر؛ ا ىل خشص حُك من خرجت وا 

 

َع الأطراف"، ويف 1837أأخرجه مسمل )  (1) ن اكن عبدًا ُمَجدَّ ن خلييل أأوصاين أأن أأمسع وأأطيع؛ وا  ( بلفظ: "ا 

 ع الأطراف".     رواية: "عبدًا حبش يًا جمدَّ 

( حنوه عن أأنس ريض 1059(، ومسمل )7441(، وأأخرج البخاري )8/119(، و)5/33علقه البخاري) (2)

       : "اصربوا حىت تلقوا هللا ورسوهل؛ فا ين عىل احلوض".ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه؛ قال: قال رسول هللا 
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لُّ [ 31] : )هللا رمحه املؤلف قال ذا   اخلوارجِ   ِقتالُ   وحَيِ   َأْمواِلهِمْ   يف  للمسلمنيَ   َعَرضوا   ا 

ذا   هل  وليس  وأأهلهيم، وَأنُْفِسهِم  هِزْ   ول يَطلهَُبم،   أأنْ   فارقومه   ا    يَأأُخذْ   ول َجرحِيهِْم،   عىل جُيْ

،   يَْقُتلْ   ول   فَْيهَئُْم،  (. ُمْدِبَرمهُْ   يَتَْبعُ   ول أأسرَيمُهْ

ذا هل وليس وقتلهم، قتاهلم عىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب حث قد: ذكران كام   ول يطلهبم، أأن فارقومه ا 

 عىل هذا مدبرمه؛ يتبع ول أأسريمه، يقتل ول فيهئم، يأأخذ ول جرحيهم عىل جيهز

ذا هذا ، البغاة مع الفعل هو هذا لأن البغاة؛ حُك وحمكهم بغاة مه يقول من مذهب  ا 

 ويف علهيم، تغلب أأنه حال يف هذا، معهم يفعل يقاتلهم فعندما  احلاُك، عىل وخرجوا بغوا

 . يقتلهم وأأن يتبعهم أأن هل ليس يطلهبم؛ أأن هل ليس قتاهل؛ وتركوا فارقوه أأهنم حال

 يأأخذ أأن ول يقتِل، أأن هل جيوز فال جرحيًا؛ فهيم اكن مفن جرحيهم، عىل جيهز أأن ول

 مهنم فر من مدبرمه؛ يتبع ول أأسريمه، يقتل ول تركوها، اليت الأموال يأأخذ ل فيهئم؛

ذا للبغاة، املناسب هو العمل هذا يرتكه؛ بل يتبعه؛ فال  فهذه وقاتلوا؛ بغاةٌ  ُوِجدَ  ا 

 . علهيم ترسي أأن جيب اليت الأحاكم

 أأو كفرمه من أأما  معهم، الترصف هو فهذا البغاة حُك هلم اخلوارج بأأن قال من: وقلنا 

 اذلي القول هبذا يقول ل فهذا البغاة؛ من ول الكفار من مه ل الثالث القسم يف جعلهم

 .الرشعية النصوص ظاهر هو وكام ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأمر كام يقتلون: يقول بل هنا؛ ذكر

َّهُ   واْعملَْ [ 32] : )هللا رمحه املؤلف قال   ومنْ  وجل،  عز  هللا معصيةِ   يف  ِلبرََشٍ  طاعَةَ   ل  أأن

؛   ول َخرْيٍ  ِبَعَملِ   هل  يُْشهَدُ   ول َأَحٍد،   عىل يُْشهَدُ   ول   ال سالِم،   َأْهلِ   ِمنْ   اكنَ  ٍ َّكَ   رَشن ن   ل  فا 

مَتُ   ِبَ   تَْدري ةَ   هل  تَْرجو   املَْوِت،  ِعْندَ   هل  خُيْ ِبُق   ما   تَْدري  ول عليه،   وَّتاُف  هللا،  َرمْحَ   هل   يَس ْ
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ذا  الَوْقتِ   ذكل  يف  هللاُ   َأْحَدَث   وما  النََّدِم،  ِمنَ   هللا  اىل   املَْوِت   ِعْندَ    ال سالِم،  عىل  ماَت   ا 

َة،   هلُ   تَْرجوَ  مْحَ ل   َذنٍْب؛  ِمنْ   وما  ُذنُوبَُه،  عليه وََّتاُف  الرَّ  (.تَْوبَةٌ   ِمنْهُ   وِللَْعْبدِ  ا 

 وليست مقيَّدة الطاعة هذه أأن هنا  يبنينِ  أأن أأراد الأمر؛ لويل الطاعة عىل حثَّ  ملا 

ذا أأما  وتعاىل، س بحانه هللا طاعة يف فقط  يطيعهم بل مطلقة؛  مسع فال مبعصية أأمروا ا 

منا : "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن هلم؛ طاعة ول  الصالة عليه قال وكام ،(1)"املعروف يف الطاعة ا 

 س بحانه هللا طاعة يف نطيعهم فنحن احلُك، هذا تقينِد كثرية أأحاديث يف والسالم

ذا أأما  وتعاىل، : يعين -عندئذ طاعة ول هلم مسع فال وتعاىل؛ س بحانه هللا مبعصية أأمروا ا 

 . معصية من به أأمروا فامي

 ول خري بعمل هل يشهد ول أأحد عىل يشهد ول ال سالم، أأهل من اكن ومن: )قال

، ول خبري ل عليه يشهد ل ال سالم أأهل من خشص: يعين( رش ٍ : املؤلف ويريد برَشن

 رمحة هل ترجو املوت، عند هل خيمت بَ  تدري ل فا نك: ذكل بعد قال لأنه املوت؛ بعد

 يف هللا أأحدث وما  الندم، من املوت عند هل يس بق ما  تدري ول عليه، وَّتاف هللا،

ذا الوقت ذكل  ذنب من وما  ذنوبه، عليه وَّتاف الرمحة هل فرتجو ال سالم، عىل مات ا 

ل  .توبة منه وللعبد ا 

 معني عىل حيُك ل أأنه: وامجلاعة الس نة أأهل عقيدة ويه الباب؛ هذا يف ذكره ما خالصة

ذ بنار؛ ول جبنة ل  خيمت أأو خبري، هل خيمت هل ميوت؛ عندما  للميت خُيمت ما  يعمل أأحد ل ا 

 هل، هنيئاً : مظعون بن عامثن يف قالت العالء أأم أأن: احلديث يف جاء وقد ذكل، بغري هل

 

 ( عن عيل ريض هللا عنه.     1840(، ومسمل )7257أأخرجه البخاري ) (1)
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 يف وكذكل ،(1)"أأكرمه؟ هللا أأن يدريك وما " ملسو هيلع هللا ىلص: النيب لها  فقال ابخلري، هل وشهدت

 اجلنة، عصافري من عصفور هل طوَب: مات صغري طفل يف قالت أأهنا  عائشة حديث

 َأْهاًل  ِلهَِذهِ  فََخلََق  النَّاَر، َوَخلََق  الَْجنَّةَ  َخلََق  هللاَ  َأنَّ  تَْدرِينَ  َل  َأوَ : "ملسو هيلع هللا ىلص النيب لها  فقال

 ما هللا رسول وأأان أأدري ما  وهللا: "والسالم الصالة عليه وقال ،(2)"؟َأْهاًل  َوِلهَِذهِ 

 بنار؛ ول جبنة ل معني خشص عىل حيُك ل املرء أأن عىل يدل  فهذا ؛(3)"يب؟ يفعل

 وما  به، للناس خيمت اذلي ما  ندري فال امليسء؛ عىل وخناف للمحسن نرجو ولكننا 

 .عليه أأمرمه ينَتىي اذلي

ل ذنب من وما : )قال  س بحانه هللا يتوب العبد يذنبه ذنب فأأي ،(توبة منه وللعبد ا 

ذا منه عليه وتعاىل  كام ؛(4)"قبلها  ما ُُتبُّ  التوبة" لأن ميوت؛ أأن قبل هللا ا ىل اتب ا 

ن: }يقول وتعاىل س بحانه وهللا احلديث، يف جاء  فِك ،(5){مجيعاً  اذلنوب يغفر هللا ا 

 .التوبة مع تُْغَفرُ  اذلنوب

ذا مغرهبا، من الشمس تطلع أأن قبل أأو الغرغرة، قبل تكون أأن التوبة ورشط  اكنت فا 

 من ذنب؛ أأينِ  من يقبلها؛ وتعايل س بحانه فاهلل توقيت؛ دون وحصلت صادقة التوبة

 

 ( عن أأم العالء.      2687أأخرجه البخاري ) (1)

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.      2662أأخرجه مسمل )  (2)

 ( عن أأم العالء ريض هللا عهنا.      2687أأخرجه البخاري ) (3)

ل أأنين مل أأجد هل  ملسو هيلع هللا ىلص، مع أأن أأكُث من واحد من احلفاظ ذكره عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصل أأصل هل عن النيب  (4) ، ا 

ل أأن معناه حصيح. وهللا أأعمل  )عيل الرميل(.   1039هذا ما قال الألباين رمحه هللا يف الضعيفة )أأصاًل، و   (، ا 

 [. 53]الزمر: (5)



231 

 

 وتعاىل س بحانه هللا فضل من وهذا التوبة، تقبل اذلنوب ّك من يعين دونه، مفا  الرشك

 .ابلعباد ورمحته

ْجمُ [  33]: )تعاىل هللا رمحه املؤلف قال  (.َحقٌّ  والرَّ

 الزاين حدود من رشعي حد وهذا ميوت، حىت ابحلجارة املرجوم  رضب هو الرمج

ه هذا زان؛ اذا املزتوج هو: احملصن والزاين احملصن،  حىت يرمج أأنه الرشع؛ يف حدُّ

هنا  حيث ورضرها؛ فسادها وكُثة املعصية هذه لعظم املوت؛  يف الأنساب تدخل ا 

د فذلكل أأنساهبا؛ الناس عىل فُتْفِسدُ  بعضها،  الفساد، هذا يهنىي حىت الشارع؛ فهيا  شدَّ

 والش يخ: "هللا كتاب يف أ يته نزلت الأمر، بداية يف اكن رشعي حُك الرمج فهذا

ذا والش يخة  فََرَجمَ  احلُك، وبقي اللفظ هذا نُسخ ذكل بعد مث ،"البتة فارمجوهام زنيا ا 

 ينكره ول احلُك هذا عىل العلامء وأأمجع عهنم، هللا ريض أأحصابه ورمج ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 ذلكل مسمل؛ خشص احلُك هذا ينكر ل ال سالم، علامء عند عليه ُمْجَمعٌ  أأُمرٌ  لأنه مسمل؛

 . هنا املؤلف ذكره

 حىت زمان ابلناس يَطولَ  أأن خشيت لقد: )عنه هللا ريض اخلطاب بن معر قال وقد

ن أأل هللا، أأنزلها  فريضة برتك فيضلنوا هللا؛ كتاب يف الرمج جند ل: قائل يقول مج وا   الرَّ

َذا ُأْحصن؛ وقد زَن من عىل حقٌّ 
ِ
نِنَُة، قَاَمتِ  ا اُف؛ َأوِ  احلََبلُ  اَكنَ  َأوْ  الَبي  َوقَدْ  َألَ  اِلْعرِتَ

ِ  َرُسولُ  َرَجمَ  نَا  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ  .(1)(بَْعَدهُ  َوَرمَجْ

نَّةٌ   اخلُفَّنْيِ   عىل واملَْسحُ [ 34] : )هللا رمحه املؤلف قال  (.س ُ

 

 (.      6829أأخرجه البخاري ) (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعلها  وقد الشارع، هبا  رخص رخصة وهو معروف، اخلفني عىل املسح

 ؛ الرافضة من البدع أأهل وأأما  الس نة، لأهل شعاراً  وصارت بعده، من الصحابة وفعلها 

ناكرها، فشعارمه  علهيا؛ متفقون الس نة فأأهل والرافضة، الس نة أأهل بني فارقاً  وصارت ا 

 والرافضة؛ الس نة أأهل بني ما  فارقاً  شعاراً  اكن وملا  ينكروهنا، الرافضة من البدع وأأهل

 ". الس نة" كتاب يف املؤلف ذكرها 

الةِ   وتَْقصريُ [  35]: )هللا رمحه املؤلف قال مث َفرِ   يف  الصَّ نَّةٌ   السَّ  ( س ُ

 قد وهذا ركعتني؛ ركعتني ركعتني والعشاء والعرص الظهر السفر يف تصيل أأن يعين

ذا: }وتعاىل تبارك هللا قال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س نة ويف هللا، كتاب يف ورد  يف رضبمت وا 

ن الصالة من تقرصوا أأن عليُك جناح  عليُك فليس الأرض  اذلين يفتنُك أأن خفمت ا 

 يقرص اكن ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن (2)"الصحيحني" يف كثرية أأخبارٍ  يف ثبت وكذكل ،(1){كفروا

 . السفر يف الصالة

ْومُ [ 36] : )هللا رمحه املؤلف قال َفِر؛  يف   والصَّ  ( َأفَْطر  شاءَ   وَمنْ  صاَم، شاءَ   من  السَّ

 اكن مفن السفر، يف ال فطار وجواز الصوم جواز عىل دلت أأحاديث وردت وقد

 مفن: }الشارع هبا َرخََّص  رخصة ويه يفطر، أأن هل وجاز يصوم، أأن هل جاز مسافرًا؛

 

 [. 101]النساء:   (1)

انظر :"حصيح البخاري": أأبواب تقصري الصالة، وما َتته من أأحاديث، و"حصيح مسمل": كتاب صالة  (2)

 سافرين وقرصها، وما َتته من أأحاديث.       امل 
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 وثبت ،(1){أأخر أأايم من فعدة سفرٍ  عىل أأو مريضاً  اكن ومن فليصمه الشهر منُك شهد

 .وأأفطر مسافر وهو صام أأنه (2)"الصحيحني" يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن

اويلِ   يف  ابلصالةِ   بَأَْس   ول[ 37] : )هللا رمحه املؤلف قال   (.الرسَّ

 اذلي اكلبنطال أأكامم لها ثياب ويه عندمه؛ قدمياً  معروفة واكنت معروفة، الرساويل

 فال للعورة؛ ساترة أأهنا  فامب ابلرساويل، ابلصالة بأأس ل: املؤلف يقول وهنا اليوم، نراه

 وهذا ضيق؛ هو ما  ومهنا  جائزة، به الصالة وهذا واسع هو ما مهنا  لكن بذكل، بأأس

 .فيه الصالة تكره

نِلساِن،  ال سالمَ   يُْظهِرَ   أأنْ :  والننِفاُق [ 38] : )هللا رمحه املؤلف قال  في ابل   الُكْفرَ   وخُيْ

مريِ   (. ابلضَّ

 .معيل ونفاق عقدي، نفاق: قسامن النفاق

ظهار: وأأصِل بطان اخلري ا   .الرش وا 

ْركِ  يف وأأحصابه ال سالم، مةل من خمرج كفر: الاعتقادي والنفاق  . النار من الأسفل ادلَّ

  الرش وأأبطن اخلري أأظهر قد يكون فاعِل ولكن كفرًا؛ يكون ل وهذا: العميل والنفاق

 الصالة عليه قال العميل؛ النفاق خصال ويه ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكرها  خصال فِل أأعامهل، يف

 

 [. 185]البقرة: (1)

ُ َعْنُه، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل 1101(، ومسمل )1955أأخرج البخاري ) (2) ِ بِْن َأيِب َأْوىَف َريِضَ اَّللَّ (: ) َعْن َعْبِد اَّللَّ

 ِ ْمُس قَاَل ِلَبْعِض القَْوِم: »اَي فاَُلُن قُْم فَاْجَدْح لَنَا"... ( ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ ا غََربَِت الشَّ       .يِف َسَفٍر َوُهَو َصامِئٌ، فَلَمَّ
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 فيه اكن مهنن؛ خصةل فيه اكنت ومن خالصًا، منافقاً  اكن فيه كن من أأربع: "والسالم

ذا: يدعها  حىت النفاق من خصةل ذا خان، اؤمتن ا  ذا كذب، حدث وا   غََدر، عاهد وا 

ذا  يظهر صاحهبا  ُتد أأعامل فهىي وابطنًا، ظاهراً  فهيا  ُتد لكها  هذه ،(1)"جفر خامص وا 

رِجُ  ل لكهنا  املنافقني، خصال من خصال ويه الرش، ويبطن اخلري  من الشخص َُّتْ

منا  ال ميان،  ويبطن ال ميان يظهر أأن وهو العقدي؛ النفاق هو: ال ميان من خيرج اذلي ا 

 مهنم يكن ومل املدينة، أأهل من اكنوا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عهد يف كثري مهنم اكن وهؤلء الكفر،

 لأن املدينة؛ أأهل من اكن ولكن املدينة؛ يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص عهده يف مكة أأهل من أأحد

ل البالد تكل من وخيرج أأحد هياجر اكن ما  هاجروا؛ عندما  املهاجرين  يكون أأن ا 

 املدينة يف اليت القبائل ورؤوس أأكُثمه، فأ من املدينة؛ أأهل أأما  بدينه، ويفرن  حبق مؤمناً 

 ال ميان؛ هذا عن راضياً  يكن مل لأنه الكفر؛ ويبطن ال ميان يظهر  اكن فبعضهم أ منوا؛

 أأرادها حلمكة أأيضًا؛ وغريمه سلول؛ بن هللا عبد ومهنم املدينة؛ أأهل يف املنافقون فُوجد

 ل: "فقال قتلهم؛ ملسو هيلع هللا ىلص للنيب ُذِكرَ  الأفاعيل؛ بعض فعلوا وعندما  وتعاىل، س بحانه هللا

 .(1)"أأحصابه يقتل محمداً  أأن الناس يتحدث

 .والعميل الاعتقادي ابلنفاق يتعلق ما  هذا

نْيا  بأأنَّ  واْعملَْ [ 39] : )هللا رمحه املؤلف قال ميانٍ   َدارُ   ادلُّ سالٍم، ا  ةُ  وا    فهيا  ملسو هيلع هللا ىلص محمد   وأأمَّ

مْ   َأْحاكِمهِمْ   يف   مسلمون  مؤمنون هِم  وَمواِريهِثِ   لأَحدٍ   نَْشهَدُ   ول   علهيم،  والصالةِ  وَذابِِئِ

َ   فا نْ   ال سالم،  رَشائِعِ  جِبَميعِ  يأأيت   حىت ال مياِن؛   حِبَقيَقةِ    اكن  ذكَل؛  من  ِشء  يف   قرَصَّ

 

 ( عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه.       58(، ومسمل )34أأخرجه البخاري ) (1)
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مياِن،  انِقَص    انِقَص   أأوْ   ال ميانِ   اتمَّ :  تعاىل   هللا ا ىل   ال ميان   أأن  واعمل   يتوب،  حىت   ال 

ل  ال ميان؛  (.ال ْسالمِ   رَشائِعِ  تضييعِ   من  كل   َأْظهَرَ   ما   ا 

ميان دار ادلنيا  بأأن واعمل: )قوهل سالم ا   ظاهرة وطاعة معل دار ادلنيا أأن يعين( وا 

 .وابطنة

 دار ال خرة وادلار معل، دار ادلار فهذه( مسلمون مؤمنون فهيا  ملسو هيلع هللا ىلص محمد وأأمة: )قال

 مسمل مؤمن فهو ال سالم؛ يف ودخل الشهادتني، تشهَّد من ّك: ملسو هيلع هللا ىلص محمد وأأمة جزاء،

 يف املسلمني حُك وحمكه احلال، ظاهر يف املسلمني معامةل ويعامل حاهل، ظاهر يف

 هللا لقول مبسلمة؛ مسلامً  يكن مل ا ن يزوج فال مثاًل؛ اكلزتوجي املسمل؛ به خيتص ما  ّك

 النيب لقول املواريث؛ يف وكذكل ،(2){يؤمنوا حىت املرشكني تنكحوا ول: }وتعاىل تبارك

 ذبيحة تؤّك  اذلابحئ؛ يف وكذكل ،(3)"املسمل  الاكفر ول الاكفر، املسمل يرث ل: "ملسو هيلع هللا ىلص

ل الاكفر ذبيحة تؤّك  ول املسمل  عىل فيصىل كذكل؛ عليه والصالة الكتاب، أأهل ا 

هل ل أأن شهد مفن مسلمون،: ادلنيا  حُك يف فهم غري، ل املسمل؛ ل ا   محمد وأأن هللا ا 

 . احلال ظاهر يف مسمل فهو ال سالم؛ وأأظهر هللا رسول

 ال ميان؟ حبقيقة يريد ماذا( ال ميان حبقيقة لأحد نشهد ول: )قال

 

        ( عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه.2584(، ومسمل )4905أأخرجه البخاري ) (1)

 [.   221]البقرة: (2)

        ( عن أأسامة بن زيد ريض هللا عنه.1614(، ومسمل )6764أأخرجه البخاري ) (3)
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 -كامهل يعين -ال ميان حبقيقة لأحد نشهد فال ال ميان، أأصل ل ال ميان، كامل: هنا به يريد

ذا ال سالم، رشائع جبميع يأأيت حىت  اكمل مؤمن هذا نقول اكمةل؛ ال سالم برشائع جاء فا 

ذا ال ميان، انقص مؤمن هو فنقول هبا؛ يفسق خمالفة ارتكب فا ن ال ميان،  ارتكب وا 

 وس يايت املسأأَل؛ يف التفصيل هو هكذا اكفر؛ هذا فنقول ال سالم؛ عن خيرجه مَكفنِراً 

 .املؤلف من بيان زايدة

 مثالً  الصيام ترك مكن ال سالم؛ رشائع من: يعين( ذكل من ِشء يف قرَصَّ  فا ن: )قال

ميانه يُْنِقُص  شابه، ما  أأو الزاكة ترك أأو  انقص اكن) ؛-ذكل من ِشء يف قرَصَّ  فا ن -ا 

 .ال ميان متام ا ىل فريجع ؛(وتعاىل س بحانه هللا ا ىل يتوب حىت ال ميان

ميانه أأن واعمل: )قال ل ال ميان؛ انقص أأو ال ميان اتم تعاىل؛ هللا اىل ا   من كل أأظهر ما  ا 

 ببواطن لنا  عالقة ول حاهلم، بظاهر الناس عىل حنُك: يعين( ال سالم رشائع تضييع

 وهو يعلمها، اذلي هو وتعاىل س بحانه هللا هللا؛ عند وحقائقها  الأمور بواطن الأمور؛

 اكن ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن لنا؛ أأظهروا مبا  الناس عىل حنُك حنن علهيا، الناس حياسب اذلي

 ُأعطي ال سالم؛ أأظهر مفن هذا، عىل الناس يعامل واكن هذا، عىل املنافقني يعامل

 ما  عىل نعامِل انفق؛، ومن الكفر، أأحاكم أأعطي الكفر؛ أأظهر ومن ال سالم، أأحاكم

 نُعامل ورشعنا؛ ديننا  هذا عىل وتعاىل؛ س بحانه هللا ا ىل أأمره ذكل بعد مث لنا  يظهر

 واعمل: )قال ذلكل وتعاىل؛ س بحانه هللا ا ىل الباطن وأأمور لنا، أأظهروا ما عىل الناس

ميانه أأن  هذا اكن سواء وتعاىل؛ س بحانه هللا ا ىل يبطن ما  حقيقة احلقيقي؛: يعين( ا 

ل ال ميان؛ انقص أأو ال ميان اتم: )ال ميان  ؛(ال سالم رشائع تضييع من كل أأظهر ما ا 

 .ادلين نقصان من ضيََّع؛ ما  حسب ما عىل عليه َتُك عندئذ
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الةُ [  40]: )املؤلف قال مث نٌَّة؛  الِقْبةَلِ   َأْهلِ   ِمنْ   ماَت   َمنْ   عىل  والصَّ   واملَْرجوُم،  س ُ

اين، انيُة،  والزَّ هُ   نَْفَسُه، يَْقُتلُ   واذلي  والزَّ ،  َأْهلِ   ِمنْ   وغرَْيُ ْكراُن،  الِقْبةَلِ ؛  والسَّ مُهْ   وغرَْيُ

الةُ  نَّةٌ  علهيمْ  الصَّ  (  س ُ

 عىل الصالة يف الضابط هو هذا مسمل، أأنه مبا  مات، مسمل ّك عىل نصيل أأننا  يعين

ذا: الناس  من لأنه عليه؛ يُصىل فهذا ال سالم؛ عىل حاهل ظاهر يف ومات مسلامً  اكن ا 

 الصحابة، عليه اكن واذلي ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة وهذه املرجوم،: ذكل ومن القبةل، أأهل

 سواء املسلمني من املوىت عىل يصيل اكن ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن: كثرية هذا يف والأحاديث

 النيب عن ثبت فقد ابلزَن، ُرِجمَ  اذلي املرجوم ذكل من ل؛ أأو للمعايص مرتكبني اكنوا

 علهيام، يصىل والزانية فالزاين ،(1)ابلزَن  رمجت اليت الغامدية عىل صىل أأنه: ملسو هيلع هللا ىلص

ن نفسهن يقتل اذلي وكذكل  عىل الصالة من امتنع قد ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأن حديث ورد وا 

ل ؛(2)نفسه قاتل  أأنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه ثبت فقد مطلقًا؛ عليه يُصىل ل أأنه عىل يدلُّ  ل هذا أأن ا 

 أأموال من غلَّ  اذلي ومهنم نفسه، قتل اذلي هذا مهنم أأقوام؛ عىل الصالة ترك

 :وقال عليه؛ الصالة من ملسو هيلع هللا ىلص النيب امتنع دين؛ عليه اكن اذلي وكذكل ،(3)الفيء

 

 .( أأن بريدة ريض هللا عنه1659أأخرجه مسمل )  (1)

ِبَرُجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص( عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه؛ قال : " ُأيِتَ النَّيِبُّ 978أأخرج مسمل يف "حصيحه" )  (2)

 يَُصلنِ عَلَْيِه".      قَتََل نَْفَسُه ِبَمَشاِقَص، فمََلْ 

اِب النَّيِبنِ 2710أأخرج مسمل يف "حصيحه"  ) (3) َ  ملسو هيلع هللا ىلص( عن زيد بن خادل اجلهين: )َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأحْصَ تُُويفنِ

 ِ ، فََذَكُروا َذكِلَ ِلَرُسوِل اَّللَّ َْت ُوُجوُه النَّاِس  ملسو هيلع هللا ىلصيَْوَم َخْيرَبَ نَّ فَقَاَل: »َصلُّوا عىََل َصاِحِبُُكْ«. فَتَغرَيَّ
ِ
، فَقَاَل: »ا كِلَ  ذِلَ

نَا َمتَاعَُه فََوَجْداَن َخَرًزا ِمْن َخَرِز هَيُوَد َل يَُساِوي ِدْرَِهَنْي  «. فََفتَّش ْ ِ  (.َصاِحبَُُكْ غَلَّ يِف َسِبيِل اَّللَّ
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 مينع ومل عليه، الصالة من امتنع نفسه؛ قتل اذلي وكذكل ،(1)"صاحبُك عىل صلوا"

 .عليه الصالة من الصحابة

ذاً    وجوابً  واجبة املسمل عىل الصالة لأن ولبد؛ أأصلها  يف مرشوعة عليه الصالة ا 

ذا كفائيًا؛  بني  اخلري ولأهل الفضل لأهل جيوز لكن البايق، عن سقط البعض به قام ا 

 وزجراً  ردعاً  هؤلء؛ أأمثال عىل الصالة يرتكوا أأن والفضل ابلعمل عرفوا اذلين الناس،

 النيب اكن اليت -أأعمل وهللا -الغاية هذه يفعل؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب اكن كام يفعلوا أأن عىل لغريمه؛

 مطلقًا؛ علهيم الصالة ترُتك: يقال فال لأجلها، الأشخاص بعض عىل الصالة يرتك ملسو هيلع هللا ىلص

ن حىت علهيم يصلون اكنوا الصحابة لأن  ترتك لكن الصالة، من ملسو هيلع هللا ىلص النيب امتنع وا 

 يرتكون هؤلء مثل ماكنة؛ الناس نفوس يف هلم اذلين اخلري وأأهل الفضل لأهل ابلنس بة

 لكن يفعل، ملسو هيلع هللا ىلص النيب اكن كام لغريمه، وزاجراً  رادعاً  ليكون هؤلء أأمثال  عىل الصالة

 اذلين من أأو الزانة، من اكن سواء عليه؛ الصالة من فالبد القبةل؛ أأهل من اكن من

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة: أأي س نة؛ علهيم الصالة وغريمه؛ الساكرى من أأو أأنفسهم، يقتلون

 .وطريقته هديه

 

رجُ   ول[ 41] : )هللا رمحه املؤلف قال   يَُردَّ   حىت ال ْسالِم؛   ِمنَ   الِقْبةَلِ   َأْهلِ   ِمنْ   َأَحدٌ   خَيْ

َ   أأو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسولِ  أ َثرِ   ِمنْ   شيئاً  يَُردَّ   أأو  وجل،  عز  هللا  ِكتاِب   ِمنْ   أ يَةً    ِلَغرْيِ   يَُصيلنِ

 

 ( عن سلمة بن الأكوع ريض هللا عنه.       2289أأخرجه البخاري ) (1)
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ذا  هللا،   ِلَغرْيِ  يَْذبَحَ   أأو   هللا،  رَِجهُ  َأنْ   عليكَ  َوَجبَ  فََقدْ   ذكِل؛ ِمنْ   شيئاً   فََعلَ   وا    ِمنَ   َُّتْ

 (.ابحلقيقة  ل  ابلمس  ومسملٌ   مؤمنٌ   فهو   ذكل؛  من   شيئاً   يَْفَعلْ   ملْ  فا نْ   ال ْسالِم،

 مفن ،(هللا كتاب من أ ية يرد حىت ال سالم من القبةل أأهل من أأحد خيرج ول: )قال

تيان ابلشهادتني، ابلنطق ال سالم هل ثبت  حيُك وغريها؛ اكلصالة الظاهر؛ ابل سالم وال 

ل ال سالم عن ا خراجه ذكل بعد جيوز ول ابل سالم، هل  أأو الكتاب من حصيح بدليل ا 

 جيوز فال مسمل أأنه ثبت مفن املوانع، وتنتفي الرشوط فيه تتحقق أأن وبعد الس نة، من

 : حىت تكفريه كل

 ال جامع؛ أأو الس نة أأو ابلكتاب كفر منه صدر اذلي القول أأو الفعل أأن أأولً  تثبت

ذا كفران، الكفر لأن املةل؛ من خمرج وكفر  هللا بكتاب املةل من خمرج كفر أأنه أأثْبَتَّ  فا 

 وتنتفي الرشوط، فيه تتحقق أأن جيب عندئذ ؛ابل جامع أأو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بس نة أأو

 وبني عامًا، ا طالقاً  احلُك تطلق  أأن بني ففرق املعني؛ عىل احلُك تزَُننِلَ  حىت املوانع؛ عنه

هَلُ  أأن ِ  أأنت اللهم: يقول اذلي الشخص تقول عندما: مثالً  يعين املعني، الشخص عىل تزَُنن

 الالكم هذا قال من: تقول عام؛ بشِك للحُك ا طالق هذا اكفر؛ هذا ربك؛ وأأان عبدي

 الرشوط، فيه تتحقق أأن لبد املعني؛ الشخص عىل تزنهل أأن تريد عندما  لكن كفر،

 هذه اكنت سواء موانع، ولها  رشوطاً  املعينني عىل الأحاكم لتزنيل لأن املوانع؛ وتنتفي

 عىل احلُك هذا نزنل حىت تتحقق؛ أأن لبد  تبديعًا، أأو تفس يقاً  أأو تكفرياً  الأحاكم

 تتحقق، أأن جيب اليت واملوانع الرشوط الثاين ادلرس يف ذكران وقد املعني، الشخص

ذا ذاً  املعني، الشخص عىل احلُك يزنل ذكل فعند َتققت؛ فا   ل أأن: عندان الأصل ا 

 .الأمور هذه تثبت حىت نكفره
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 ومهنج اخلوارج ملهنج حداً  يضع أأن ورائه من يريد هنا  املؤلف يذكره اذلي لكه وهذا

 موىس قال كام فالأمر املرجئة، ومهنج اخلوارج مهنج لردنِ  تفصيالت هذه ّك املرجئة،

ل بأأمر عباده هللا أأمر ما : )قال ؛ -السلف أأمئة أأحد وهو هللا رمحه -عائشة أأيب بن  ا 

ما  نزغتان، فيه وللش يطان ما غلو ا ىل فا   أأمور ّك يف احلال هذا ؛(1)(تقصري ا ىل وا 

 اخلوارج، ومه حد؛ وجماوزة غلو أأحصاب أأانس فهيا  التكفري ومسائل وادلين، الرشع

 هؤلء بني الوسط مه الس نة وأأهل املرجئة، ومه وتفريط؛ تقصري أأحصاب أأانس وفهيا 

 وتعاىل س بحانه  هللا أأحاكم أأيضًا؛ مطلقاً  تكفري عدم ول مطلقًا، تكفري فال وهؤلء؛

 . هبا  نتقيد اليت يه والس نة الكتاب يف وردت اليت

 عز هللا كتاب من أ ية يردَّ  حىت ال سالم؛ من القبةل أأهل من أأحد خيرج ول: )قال

 قال هللا بقال تثبت لكها  كثرية، الردة وأأس باب الردة، أأس باب من سبب هذا ؛(وجل

 من كتاابً  ُتد تاكد وما  ردة، الأقوال من قول أأن عىل العلامء ا جامع أأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

ل ؛-مهنا  الكبرية خاصة -الفقه كتب  أأس باب هناك ويذكرون الردة، كتاب فهيا  وُتد ا 

طاَلً  الأحناف كتب يف فتجد الأحناف؛ مه: الردة بـمسائل اعتىن من وأأكُث الردة،  ا 

عاً   .غريمه من أأكُث وتوسُّ

ذن  وتعاىل؛ تبارك هللا كتاب من أ ية رد هو: الردة أأس باب من الأول السبب ا 

 هللا كتاب يف ما  تكذيب: ا جامع حمل وهذا ردة، هذه هللا؛ كتاب  من بأ ية التكذيب

 كفر من: )عنه هللا ريض اجلليل الصحايب مسعود بن هللا عبد قال وقد وتعاىل، تبارك

 

 (.   159ذكره ابن القمي يف الصالة وأأحاكم اتركها )ص  (1)
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: بيهنم خالف ل العلامء ا جامع ذكل عىل ونقلوا ،(1)(أأمجع به كفر فقد القرأ ن؛ من حبرف

 .اكفر فهو القرأ ن؛ من ليس وقال القرأ ن، من عليه متفقاً  حرفاً  ردَّ  من أأن

 هذا به؛ فيكذب قطعيًا؛ َثبتاً  نبوايً  حديثاً  ؛ملسو هيلع هللا ىلص( هللا رسول أ َثر من شيئاً  يردَّ  أأو: )قال

 . الردة من أأيضاً  يعدُّ 

 هللا قال هللا، لغري العبادات من عبادة ِصف هنا  فهو ؛(هللا لغري يصيل أأو: )قال

ل تعبدوا ل أأن ربك وقىض: }تعاىل ايه ا   هللا واعبدوا: }وقال ،(2){ا حساان وابلوادلين ا 

 . رشك هللا لغري العبادات من عبادة فرصف ،(3){شيئاً  به ترشكوا ول

 هللا لعن: "والسالم الصالة عليه قال كام عبادة، اذلحب لأن ؛(هللا لغري يذحب أأو: )قال

ن: }تعاىل وقال ،(4)"هللا لغري ذحب من  رب هلل وممايت وحمياي ونسِك صاليت ا 

 .(5){العاملني

ذا: )قال  وجواًب؛ ،(ال سالم من َّترجه أأن عليك وجب فقد ذكل؛ من شيئاً  فعل وا 

 ويف هل معاملتك يف أأحاكم هل الاكفر لأن واجب؛ الأشخاص عىل هللا أأحاكم فتزنيل

 خشص ّك أأحاكمه؛ هل الصاحل واملؤمن أأحاكمه، هل والفاسق ال سالم، أأهل مع تعاملهم

عطاء من فالبد أأحاكمه؛ هل  . والس نة الكتاب بدلَل يناس به اذلي وصفه خشص ّك ا 

 

 (.       15946أأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ) (1)

 [.     23]ال رساء: (2)

 [.       36]النساء: (3)

 ( عن عيل ريض هللا عنه.       1978أأخرجه مسمل )  (4)

 [. 162]الأنعام: (5)
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ذا: )قال  أأن: برشط ؛(ال سالم من َّترجه أأن عليك وجب فقد ذكل من شيئاً  فعل وا 

 .املوانع وتنتفي الرشوط، فيه تتحقق

ذا: )قال  يظهر فامي يعين ،(ابحلقيقة ل ابلمس ومسمل مؤمن فهو ذكل من شيئاً  يفعل مل فا 

 . وتعاىل تبارك هللا عند فعلمها  احلقيقة؛ وأأما  مسمل، مؤمن هو لنا 

 كام كثرية الردة فأأس باب لكها؛ وليست الردة؛ أأس باب من أأمثةل املؤلف ذكره اذلي وهذا

 لبن" املغين" كـ الفقهية، الكتب يف الردة كتب فرياجع علهيا؛ يطلع أأن أأراد ومن ذكران،

 . قدامة

ذاً   يف غلو فال املرجئة، ومهنج اخلوارج مهنج بني ما  والوسط العدل املهنج هو هذا ا 

لُ  حبيث ذكل؛ يف تفريط  ول الناس، تكفري  ما  وخنلط وتعاىل س بحانه هللا أأحاكم نَُعطنِ

 اذلين مه لأهنم العلامء مه املعينني عىل الأحاكم هذه يزنل واذلي. واملؤمن الاكفر بني

 اذلي العظمي الأمر هذا يف ادلخول هل جيوز فال اجلاهل وأأما  لكه، تقدم ما  يعلمون

 .والأعراض وادلماء والرباء الولء هبا  يتعلق عظمية أأحاكم عليه ترتتب

ْعَت   ما   َوُّكُّ [ 42] : )هللا رمحه املؤلف قال ا  شيئاً   ال َثر  ِمنَ   مَسِ ، يَْبلُْغهُ   لَمْ   ِممَّ   حنو  َعْقكُلَ

ْصَبَعنْيِ   بنَْيَ  الِعبادِ   قُلوُب : " ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول  قول  مْحنِ   َأصاِبعِ   ِمنْ  أأِ :  وقوهل  ،" وجل   عز  الرَّ

نَّ "  امءِ   ا ىل  يزَْنِلُ   هللا  ا  نْيا  السَّ نَّ   القيامِة،  يومَ   ويزنلُ   َعَرفََة،  يومَ   ويزَْنِلُ   ،" ادلُّ   ل  َجَّنَ   وا 

   تعاىل   هللا  وقول ثناؤه،   جل   قََدَمهُ   علهيا يََضعَ   َحىتَّ   فهيا  يُْطَرحُ   يَزالُ 

نْ : " للعبدِ  يلَّ   َمَشيَْت   ا  ليكَ   َهْرَولُْت   ا    وقول  ،" ُصوَرِتهِ  عىل   أ دمَ   هللاُ  خلَق : " وقوهل  ، " ا 

باهِ  ؛" ُصوَرةٍ   َأْحَسنِ   يف  ريب  رأأيُت "  ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا  رسول   فََعلَْيكَ   الأحاديِث؛   هذه  وأأش ْ
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َّْسلمِي  ىض، والتَّْفويِض  والتَّْصديقِ   ابلت ِ ْ   ول  والرن نَّ   هِبواَك؛  هذهِ   ِمنْ   شيئاً  تَُفرسنِ   ال ميانَ   فا 

َ   مفنْ   واجٌب،   هبذا ُه؛ هِبواُه،   هذا  ِمنْ   شيئاً   فرَسَّ ِميٌّ   فَهُوَ   َوَردَّ  (.ََجْ

 ابلأسامء واملقصود والصفات، الأسامء يف وامجلاعة الس نة أأهل عقيدة لتقرير الفقرة هذه

 يثبتون أأهنم: ذكل يف الس نة أأهل فعقيدة وصفاته، وتعاىل تبارك هللا أأسامء: والصفات

ِفون ول ملسو هيلع هللا ىلص نبيه س نة يف أأو كتابه يف لنفسه هللا أأثبت ما   ول ذكل، من شيئاً  حيرن

 . خبلقه وتعاىل س بحانه هللا يش هبون ول يعطلون

 هبا، تؤمن أأن عليك فواجب الصفات؛ هذه مبثل ابل ميان يلزم أأن هنا  املؤلف ويريد

 من مساَل ّك يف تقدم فامي ذكران وقد ممثاًل، ول معطالً  تكون ل وأأن هبا، تصدق وأأن

ون  املعطةل، مه الباب هذا يف والغالة مفرطني؛ وُتد غالة، ُتد أأنك املسائل  واملقرصنِ

ِطون  . املمثةل مه املفرن

 اليت والصفات الأسامء وتعاىل س بحانه هللا عن نفوا حىت التزنيه؛ يف فغلوا املعطةل أأما 

 ومه بصفة، نفسه يصف فاهلل وتعاىل؛ س بحانه هللا صفات فعطلوا لنفسه، أأثبَتا 

 س بحانه هللا يزنهون أأهنم يزمعون املعطةل، مه هؤلء هل؛ الصفة هذه ليست ل: يقولون

ذا النقائص، عن وتعاىل  يدان، هل ليس: قالوا ؛(1){مبسوطتان يداه بل: }هللا قال فا 

 . يدان هل ليس يقولون ومه يدين، هل أأن نفسه عن خيرب فهو

 ملاذا؟

 

 [.       64]املائدة: (1)
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 ما  مش به، أأنه معطل ّك أأصل فا ن اخمللوق؛ بيد وتعاىل س بحانه هللا يد ش هبوا لأهنم

 َكأيدي وتعايل س بحان هللا يد جفعل ش به؛ أأنه أأوصِل التعطيل؟ اىل أأوصِل اذلي

 أأن فأأراد ابلنقص؛ وتعاىل س بحانه هللا وصف فيه وأأن وعظمه هذا حرمة وأأدرك خلقه،

 .الثاين احملذور يف فوقع فعطل؛ التعطيل؛ ا ىل فلجأأ  منه؛ يفرَّ 

نه هيرب؛ أأن يريد حني! انظر  طريقَتم؛ يه هذه مبارشة؛ الثاين الطرف ا ىل هيرب فا 

 منه؛ يفر أأن فأأراد التشبيه، يف وقع مش به، أأصِل معطل ّك: يقولون العلامء ُتد ذلكل

 -وتعاىل س بحانه هللا صفات من صفة ّك يف ُتدمه حقيقَتم؛ هذه التعطيل؛ اىل فََفرَّ 

 ومتواترة كثرية وتعاىل س بحانه هللا صفات أأخبار أأن مع يثبتوهنا، ل ينفوهنا، -أأكُثها  أأو

 الصفات هذه قال وتعاىل س بحانه  هللا أأن واحد خرب يف ُتد وما والس نة، الكتاب يف

 لنا  لبنيَّ  هللا؛ مراد هذا أأن ولو أأبدًا، هذا ُتد ما  حقيقة؛ يل وليست ظاهرها، أأريد ل

 نفي ؛( 1){البصري السميع وهو ِشء مكثِل ليس: }قال وتعاىل س بحانه لكنه ذكل،

فراط ل: التزنيه يكون هكذا واثبات؛  تعطل فال توسط؛ اعتدال، تفريط، ول ا 

 .الس نة أأهل اكعتدال معتدلً  وكن املش به، كتشبيه تش به ول املعطل، كتعطيل

 .يد هل ليس تقول وأأنت يد، هل: وتعاىل س بحانه هللا يقول أأن وهو التعطيل؛ عرفنا  وقد

 هللا أأيضًا، حمرم وهو تشبيه، هذا فالن؛ كيد يد هل كيٍد، يد هل: فتقول التشبيه؛ وأأما 

 بصفات هللا صفات متثل أأن جيوز ل اذاً  ؛{ِشء مكثِل ليس: }يقول وتعاىل س بحانه

ذاً  ؛{البصري السميع وهو: }ويقول اخمللوقني،  وصفة السمع صفة تعطل أأن كل جيوز ل ا 

منا  لنفسه؛ أأثبَتا  وقد هل؛ البرص  لنا وحنن وعظمته، جبالهل يليق برص وهل مسع هل: تقول ا 

 

 [.   11]الشورى: (1)
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 من طرفاً  تأأخذ ومل اكمةل، ال ية معىن حققت قد تكون وهبذا بنقصنا؛ يليق وبرص مسع

لنِامً  مؤمناً  تكون هكذا ال خر؛ الطرف وترتك ال ية  من وتعاىل س بحانه هللا أأراد ملا  وُمسن

 .معان

 الرمحن أأصابع من أأصبعني بني العباد قلوب: "قوهل من املؤلف أأراده اذلي املعىن هذا

 من أأصبعني بني القلوب كون من يلزم ول الأصابع، هلل نثبت ؛(1)"يشاء كيف يقلهبا 

 والأرض؛ السامء بني ما  مثالً  القمر ُتد فا نك ل؛ يدعون؛ كام املامسة: الرمحن أأصابع

 وعظمته، جبالهل تليق حقيقية أأصابع هلل: فنقول الأعىل؛ املثل وهلل لها؛ مماساً  وليس

 أأصابع أأصابعنا  هذا، عن وتعاىل س بحانه هللا نزنه ابهلل، نعوذ ل؛ َكأصابعنا؟ يه هل

 كام وهذا، هذا بني فرق العاملني، رب أأصابع وتعاىل س بحانه هللا وأأصابع خملوقني،

 . فرق ل؛ كوجودان؟ هللا وجود هل موجودون، وحنن موجود، هللا: تقول

 . ل كذاتنا؟ هللا ذات هل ذوات؛ لنا وحنن ذات هل هللا

  الوترية نفس عىل البقية يف قل هذا؛ يف تقول فكام

 وعن هللا عن جاء مبا  تسمل( والرىض والتفويض والتصديق ابلتسلمي فعليك: )قال

 . معان من فهيا ما  بِك وتصدق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 فاهلل الكيف؛ وتفوض ابملعىن تصدق هنا؛ املقصود هذا الكيف؛ تفويض( والتفويض)

 وتفوض تشبيه، غري من ذكران ما عىل لكن املعىن، هبذا تؤمن برص، وهل مسع هل

 أأعمل، هللا هبذا؛ كل عالقة عىل ل ل؛ يبرص؟ كيف يسمع؟ كيف: تقول فال الكيفية؛

 

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.2140(، والرتمذي )12107أأخرجه أأمحد ) (1)
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  جمهول والكيف معلوم الاس تواء: )أأنس بن ماكل ال مام لنا  ذكرها  اليت والقاعدة

: معلوم فالس تواء هللا؛ رمحه ماكل ال مام لنا قعدها قاعدة هذه ،(بدعة عنه والسؤال

 والكيف العلو، معناه العربية، اللغة يفهم أأحد جيهِل ل معلوم الاس تواء املعىن، أأي

 ندرك ل وحنن نفسه عن أأخرب اذلي س بحانه هللا لأن أأعمل؛ هللا نعلمه، ل جمهول

 عنا؛ الغائب اليشء نرى ل فنحن نفسه؛ عن أأخرب اذلي أأخربان مبا  ا ل هللا صفات

ما  ندركه؛ فكيف ذاً  هبذا؛ نفسه لنا  ووصف هللا، نرَ  فمل لنا، يوصف أأن أأو نراه، أأن ا   ا 

 . نبدل ول نغري ول به، نفسه لنا وصف مبا  نؤمن

 الكيفية؟ لنا ذكر هل

 هللا سكت ما الغيبية، الأمور مع التعامل يف طريقتنا  هذه عهنا؛ فنسكت يذكر؛ مل ل

 . ونصدق به نؤمن لنا؛ ذكره وما عنه، نسكت عنه؛

: املعىن أأفوض: تقول عندما  فانتبه، املعىن؛ وتفويض الكيف تفويض بني فرق وهناك

 الاس تواء، هو ما أأدري ل الاس تواء؛ تقول لنفسه، هللا أأثبت ما  تثبت ل أأنك يعين

لفاظ ُتريد هو ابطل؛ وهذا املعىن، تفويض هو هذا تعاىل؛ هللا ا ىل معناه أأفوض  للأ

 .اليدين معىن أأدري ما : تقول ؛{مبسوطتان يداه بل: }تسمع معانهيا، من

 .العربية اللغة يف معروف اليدين معىن ؟!اليدين معىن تعرف ل كيف

 س بحانه هللا ويرىض هللا حيب معىن تعرف أأل وتعاىل، س بحانه هللا ويرىض هللا حيب

 .العربية اللغة يف معروف هذا ّك وتعاىل؟
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 العالية أأبو س ئل وقد عهنم، هللا ريض السلف هذا وعىل املعىن، أأفوض: تقول فال 

 التابعني، من السلف؛ أأمئة من وهو ،(والارتفاع العلو: )فقال الاس تواء؛ عن الراييح

ذاً  طريقَتم، هذه ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب من س بعني عن أأخذ  املعىن؛ يفوضون اكنوا ما  ا 

منا   املعىن تفويض أأين ؛(معلوم الاس تواء: )متاماً  ماكل ال مام قال كام الكيف، يفوضون ا 

ذا؟   ا 

 فرق من فرقة ويه املفوضة،: وتسمى املعىن، يفوضون البدع، أأهل من طائفة فهذه

ِفة؛ وأأشاعرة مفوضة أأشاعرة: قسامن والأشاعرة الأشاعرة،  ولكهم مؤوَل، يسموهنم حمرن

 الطريقة، يف اختلفوا لكهنم لنفسه؛ هللا أأثبَتا  اليت الصفات من يتخلصوا أأن يريدون

 عندمه ذلكل للسلف؛ املعىن هذا ونس بوا ندري، ل جنهل، حنن: كل يقول فاملفوض

 أأسمل السلف مذهب: يقولون أأهنم قواعدمه من ذلكل يفهمون؛ ما  َجال السلف

 العمل يف يس تحقونه اذلي قدرمه السلف  يعطوا ومل وأأحُك، أأعمل اخللف ومذهب

 فامي تلكموا عندما  واخللف بعمل، سكتوا أأش ياء؛ عن سكتوا عندما  السلف واملاكنة،

منا  تلكموا؛  يتلكم واجلاهل العامل، عهنا  يسكت كثرية مسائل اجلهل، بسبب تلكموا فا 

  -املهنج هذا ينس بون ذلكل العكس؛ يكون أأحياانً  عامل؛ أأنه تلكم أأنه معىن ليس فهيا،

 ا ىل العمل وينس بون السلف، ا ىل ينس بوهنا  -اجلهل عقيدة اجلهل، مهنج هو اذلي

منا  م؛أأنفسه  . هذا يف وقعوا َجلهم بسبب وا 

 غري من: "لكمة السلف بعض عن تسمع فعندما  وحمرفة، مفوضة: قسامن الأشاعرة اذاً 

منا  املعىن؛ تفويض يعين فال ؛"تفويض  .وهذا هذا بني وفرق الكيف، تفويض وا 

 . وتعاىل س بحانه هللا عن جاء مبا  الرىض: أأي( والرىض)
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 يف ُتده هنا؛ موحضاً  ذكره اذلي املعىن هذا( هبواك هذه من شيئاً  تفرسنِ  ول: )قال

 هو كيف انظر: يقولون املفوضة؛ هبا  فيس تدل موحض؛ غري الأخرى املواطن بعض

 غري من الصفات نثبت: )يقول حني وغريه أأمحد ال مام لقول يأأتون السلف؟ مذهب

 غري من يقولون: )السلف مهنج هو هذا انظر: فيقولون ؛(معىن غري من تفسري،

 .َجلهم من هذا ؛(معىن غري ومن تفسري،

 هنا؟ املقصود ما  لكن

: أأي(: تفسري غري من) أأو( معىن غري من الصفة نثبت: )يقولون عندما  السلف مقصود

ليه تذهب اذلي معىن غري من  اذلين اجلهمية كتفسري تفسري غري ومن اجلهمية، ا 

 مزاجك، عىل( هبواك هذا من شيئاً  تفرس ول: )وقال هنا بنيَّ  ذلكل ابلهوى؛ يفرسون

 به جاء ما  عىل يكون التفسري بل ل؛ وهتوى؛ أأنت َتب كام و ابكل، عىل خيطر كيفام

 أأما  ذكل، عن خيرجون ل العربية، املقتضيات حسب عىل عهنم، هللا ريض السلف

رادة مبعىن: واحملبة النعمة،: وال رادة القوة، مبعىن: فتقول لليد؛ تأأيت أأن : والرضا  ال نعام، ا 

رادة مبعىن  .ابلهوى تفسري هذا ابطل، لكه هذا شابه؛ وما  الأنعام، ا 

 تؤمن أأن عليك واجب( واجب هبذا ال ميان فا ن هبواك؛ هذه من شيئاً  تفرس ول: )قال

 . جاءت كام هللا بصفات

 َجمي، معىن عرفت وقد ،(َجمي فهو وَردَّه؛ هبواه، هذا من شيئاً  فرسَّ  مفن: )قال

 اذلين الضالل رؤوس أأحد هذا صفوان بن واجلهم صفوان، بن َجم أأتباع من: يعين

 وهو والصفات، الأسامء وتعاىل تبارك هللا عن فنفوا معانهيا، يثبتوا ومل الصفات، حرفوا
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 والصفات، الأسامء بنفي وقال ،-خملوق القرأ ن أأن -القرأ ن خبلق القول أأظهر من أأول

 .كثرية وضاللته ضاللته من هذه ابلقلب؛ املعرفة جمرد ال ميان ا ن وقال

 يعممون ُتدمه فتارة الصفات، حرف  من ّك عىل اجلهمية يطلقون اكنوا والسلف

 ويفرقون يفصلون واترة الصفات، حرف من ّك ذكل يف ويدخلون اجلهمية: فيقولون

 وصفاته هللا أأسامء ينفي من مهنم درجات؛ عىل لأهنم والأشعري؛ واملعزتيل اجلهمي بني

 علامء كفرمه قد ابجلهمية، يسمون اذلين مه وهؤلء صفة؛ ول اسامً  هلل يثبت فال لكها 

هل؛ يوجد ل أأنه: قوهلم مقتىض لأن السلف؛ ذاً  صفات؛ ول أأسامء فال ا   ِشء، ل ا 

 من مجعٌ  كفرمه وأأيضاً  املعزتَل، وهؤلء الصفات؛ يثبت ول الأسامء يثبت من ومهنم

 فرق وهناك الأشاعرة، ومه الصفات؛ وبعض الأسامء يثبت من ومهنم ال سالم، علامء

 وحرفوها  وحجدوها  وصفاته هللا أأسامء يف خلطوا اذلين الفرق؛ أأشهر هذه لكن أأخرى؛

 .الصحيحة معانهيا  عن

َّهُ  يَرى   أأنه  َزُعََ   وَمنْ [ 43] : )هللا رمحه املؤلف قال نيا؛   دارِ   يف  َرب   عز  ابهلل  اكِفرٌ   فهو   ادلُّ

 ( وجل

منا  ادلنيا؛ يف يُرى ل وتعاىل س بحانه هللا أأن عىل مجمعون العلامء لأن  ال خرة، يف يرى ا 

 تبارك هللا خلق أأفضل من وهو السالم عليه موىس اكن فا ذا فال، ادلنيا؛ يف أأما 

ليك أأنظر أأرين رب: }قال وتعاىل  اس تقرَّ  فا ن اجلبل ا ىل انظر ولكن تراين لن قال ا 

: هل وقال الرؤية، من ُمِنع قد موىس فهذا ال ية، أ خر ا ىل (1)...{تراين فسوف ماكنه

 يف ربه يرى أأن ميكنه أأحد ل أأنه: العلامء أأمجع ذكل وعىل ادلنيا، يف: أأي{ تراين لن}

 

 [. 143]الأعراف: (1)
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 حمل املسأأَل هذه ل؟ أأم به أأرسي عندما  ربه أأرأأى ملسو هيلع هللا ىلص النيب يف واختلفوا ادلنيا،

 .بعينه يره مل أأنه: والصحيح فيه؛ اختلفوا اذلي الوحيد فهو خالف،

  اخلَلْقِ   يف  تََفكَّروا: " ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول  لقول   ِبْدعٌَة؛ هللا  يف  والِفْكَرةُ [  44]: )املؤلف قال

نَّ   ؛ "هللا   يف  تََفكَّروا  ول  بنِ   يف  الِفْكَرةَ   فا  كَّ  تَْقَدحُ   الرَّ  (. الَقلِْب   يف  الشَّ

 حمظور هذا وأأفعاهل وصفاته هللا أأسامء كيفية يف والتفكر هللا ذات يف التفكر يعين 

 أأن لأحد جيوز فال ،(1){علام به حييطون ول: }يقول وتعاىل س بحانه هللا لأن ممنوع؛

 ا ن حىت احملظور، ا ىل يوصِل أأن ا ىل ابلعبد يتدرج فالش يطان هللا؛ ذات يف يتفكر

 هللا هذا: يقول حىت الش يطان به يتدرج يبقى أأحدمه بأأن هل ذكر عندما  ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 أأو وتعاىل؟ س بحانه هللا وجد كيف أأو وتعاىل؟ س بحانه هللا خلق من ِشء ّك خلق

 عىل يطرأأ  اذلي التفكري هذا عن يعرض ،(2)"ولينته:" ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال املعىن؛ هبذا

منا  فهيا؛ يتفكر ول الأمور، هذه يف يسرتسل ول ذهنه،   اخمللوقات، يف التفكر يكون ا 

ميانك يزيد فهيا؛ تتأأمل وتعاىل، س بحانه هللا خلق يف يتفكر  أأمران اذلي هذا ويعظم؛ ا 

 . فيه ابلتفكر

 

 [.110]طه: (1)

(، ولفظه: " يأأيت الش يطان أأحدُك فيقول: من خلق كذا، من خلق 134(، ومسمل )3276أأخرجه البخاري ) (2)

ذا بلغه فليس تعذ ابهلل ولينته ".      كذا، حىت يقول: من خلق ربك؟ فا 
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 تقويه ل وطرقه يصح، فال ؛(1)"هللا يف تفكروا ول اخللق يف تفكروا: "حديث وأأما 

 أأعمل وهللا. موقوفاً  يصح ورمبا  عندي،

 

،  [ 45] قال املؤلف رمحه هللا: ) ِ رن ؛ حنو اذلَّ وابَّ باَع، وادلَّ واْعمَلْ َأنَّ الهوامَّ، والس نِ

ذن هللا تعاىل  ل اب  ابِب، والنَّْمِل؛ لُكُّها َمأْموَرٌة، ول يَْعلَموَن شيئًا ا   ( .واذلُّ

الهوام: اكلطيور، والس باع: اكلأسود والمنور وما شابه، وادلواب؛ ّك ما دبَّ عىل وجه 

 المنل الصغري.  الأرض، واذلر: املقصود به

قال: )لكها مأأمورة(، أأي: مأأمورة أأوامر كونية، مفا أأمرها هللا س بحانه تفعِل كواًن، ويه 

ل ما علمها هللا س بحانه وتعاىل، كام قال هللا س بحانه: }اذلي خلق  ل تعمل شيئًا ا 

؛ هدى اخمللوقات ّك ا ىل طريقه ومعِل اذلي يعمِل، (2)فسوى واذلي قدر فهدى{

ليه من كيفية احلصول عىل املطعم واملرشب، وكيف يأأّك وكيف هداه  وعلمه ما حيتاج ا 

يرشب وكيف يرعى أأبناءه ... ا ىل أ خره، وقال هللا س بحانه وتعاىل: }ربنا اذلي أأعطى 

، أأي: أأعطى ّك ِشء صورته، مث هداه ملا يصلحه من (3)ّك ِشء خلقه مث هدى{

َ هذه مطعم ومرشب وغري ذكل من أأموره؛ لكه يعلمه  هللا س بحانه، وهو اذلي عمَلَّ

 ادلواب كيف تسري يف حياهتا.

 

( بعد أأن ذكر طرقًا للحديث: وأأسانيدها ضعيفة، لكن اجامتعها 324قال السخاوي يف املقاصد احلس نة ) (1)

قوة، واملعىن حصيح، ويف حصيح مسمل عن أأيب هريرة مرفوعا: ل يزال الناس يتساءلون حىت يقال هذا يكتسب 

. انَتىى، وخرجه وحصحه الألباين يف  ، مفن وجد من ذكل شيئًا فليقل أ منت ابَّللَّ خلق اَّللَّ اخللق، مفن خلق اَّللَّ

 (.       1788الصحيحة )

 [.    3-2]الأعىل: (2)

     [.50]طه:  (3)
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ْهِر،  46] قال املؤلف رمحه هللا: ) َِّول ادلَّ مياُن ِبأَنَّ هللا تعاىل قَْد عمَِلَ ما اكَن ِمْن َأأ [ وال 

ل َُّه ل يَْعمَلٌ ا  ن ًا، وَمْن قاَل: ا  ُه عَدَّ ما اكن، وما    وما لَْم يَُكْن، وما هو اكئٌِن؛ َأْحصاٌه َوعَدَّ

 (. هو اكئٌِن؛ فقد كفَر ابهلل العظمي

 هذه الفقرة ل ثبات عمل هللا تبارك وتعاىل  

، وهذا ل (1)وأأن هللا س بحانه عامل بِك ِشء كام قال يف كتابه: }وهللا بِك ِشء علمي{

يس تثىن منه ِشء؛ فاهلل عامل بِك ِشء؛ ما حصل، وما مل حيصل، وما مل حيصل لو 

وّك هذه الأمور يعلمها هللا س بحانه وتعاىل، ول خيفى عنه  حصل كيف س يحصل،

 عمل ِشء.

قد عمل هللا ما اكن من أأول ادلهر؛ من أأول هذا الكون، ما قد اكن وحصل؛ علمه هللا 

؛ -أأي: وما هو حاصل -س بحانه وتعاىل، وما مل يكن كذكل يعلمه هللا، وما هو اكئن

عنه عمل ِشء؛ وّك ِشء أأحصاه وعده  أأيضًا يعلمه هللا س بحانه وتعاىل، فال خيفى

 عدًا.

وقد جاء يف احلديث أأيضًا: "أأن هللا س بحانه وتعاىل، أأمر القمل أأن يكتب؛ فكتب 

، وقال: " كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أأن (2)مقادير ّك ِشء حىت تقوم الساعة"

ِشء ، فِك (3)قال: وعرشه عىل املاء "خيلق الساموات والأرض خبمسني أألف س نة، 

 . ءاكئن بعمل هللا تبارك وتعاىل ول يفوته عمل ِشْ 

 

 [.    282]البقرة: (1)

 (، وغريهام.    4700(، وأأبو داود )378/ 37أأخرجه أأمحد ) (2)

    (.2653أأخرجه مسمل )  (3)
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نه ل يعمل ما اكن وما هو اكئن؛ فقد كفر ابهلل العظمي( يريد من هذا  قال: )ومن قال ا 

ل ما حصل، سواء حصل يف  بعض الطوائف اكلقدرية؛ قالوا بأأن هللا س بحانه ل يعمل ا 

ر غيبية س تأأيت؛ فهذا ل يعلمه احلارض أأو يف املايض مبارشة، أأما ما س يحصل من أأمو 

هللا؛ وهذا كفر ابهلل العظمي؛ فا ناكر عمل هللا أأو بعض عمل هللا تبارك وتعاىل كفر؛ لأن 

صاحبه مكذب  بكتاب هللا، وواصف ربه تبارك وتعاىل ابلنقص العظمي؛ فوصُفه 

ابجلهل نقص عظمي، وهذا كفر واحض وبواح، وقد قال ال مام الشافعي رمحه هللا: 

ن أأنكروا؛ كفروا()ان  .(1)ظروا القدرية ابلعمل، فا ن مه أأجابوا؛ خصموا، وا 

 

ل بويلنٍ وشاِهَدْي عَْدٍل وَصداٍق؛ قَلَّ أأو  47] قال املؤلف رمحه هللا: ) [: ول ناِكَح ا 

لْطاُن َويِلُّ َمْن ل َويِلَّ هل ؛ فالسُّ ، وَمْن لَْم يَُكْن لها َويِلٌّ  (. َكُُثَ

نا جاءت فهيا نصوص هذه من املسائل  الفقهية اليت أأدخلها املؤلف يف الكتاب، ومل

ل  واحضة وِصحية، وخالفها البعض؛ أأدخلها املؤلف يف هذا الكتاب، فقال: ل ناكح ا 

ل بويل" ؛ حديث حصيح َثبت، ول (2)بويل وشاهدي عدل، وحديث: "ل ناكح ا 

ل أأن يكون ولهيا حارضًا موافقا عىل  هذا الناكح، فالويلُّ رشط يف يصح الناكح ابمرأأة ا 

ونعين ويل املرأأة؛ ل ويل الرجل؛ فالرجل ل حيتاج ا ىل ويل عند الناكح،   -حصة الناكح 

ل بويل، وولهيا يكون عادة أأبوها -ولكن املرأأة يه اليت َتتاج الويل ؛ فال يصح الناكح ا 

 أأو جدها وأأخوها أأو ابهنا؛ أأي: عصبَتا من الرجال.

 

 (.   247رشح العقيدة الطحاوية )ص  (1)

     (، وغريهام من حديث أأيب موىس الأشعري.2085(، وأأبو داود )280/ 32أأخرجه أأمحد ) (2)
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، وأأما لفظ: "وشاهدي ملسو هيلع هللا ىلص؛ هكذا جاء لفظ احلديث عنه "ل ناكح الا بويل"

 ؛ ففي حصَتا نزاع بني العلامء. (1)عدل"

قال: )وصداق قَلَّ أأو كُث(، الصداق هو املهر؛ فسواء قل هذا املهر أأو كُث؛ لبد 

يف عدة أأحاديث، فال  ملسو هيلع هللا ىلصمنه، فهو واجب، فالبد من تسمية همر، أأكَّد عليه النيب 

أأة ولو دينارًا واحدًا، لكن ل تتوقف حصة العقد عليه؛ يعين: لو بدَّ من تسمية همر للمر 

أأن خشصًا تزوج امرأأة، ومل يسم لها املهر؛ فالعقد حصيح ،لكن بعد ذكل يُلَْزُم مبهر 

 املثل، يعين: عادة ُك يكون همر املرأأة اليت تزوَجا بني النساء؟ فيلزم مبهر كهذا. 

ِ همرًا؛ ل يكون لكن الأصل أأن يسمَي همرًا قبل عقد الزو ذا مل يسمن اج، وكام ذكران: ا 

العقد ابطاًل، لكن لبُدَّ من همر؛ سواء قَلَّ هذا املهر أأو كُث، وقد قال عليه الصالة 

 .(2)والسالم لرجل أأراد أأن يزتوج: "المتس ولو خامتًا من حديد"

قال: )ومن مل يكن لها ويل؛ فالسلطان ويل من ل ويل هل( يعين: ا ن مل يكن للمرأأة 

 ويل؛ فعندئذ يقال: السلطان ويلن من ل ويل هل. 

ذ تكون املرأأة بال ويل لها من  وهذا حيصل خاصة يف بالد الغرب بني املسلمني كثريًا؛ ا 

ذا اكن السلطان مسلامً،  أأقرابء مسلمني؛ فعندئذ يقال: "السلطان ويل من ل ويل هل" ا 

ل بويل"، وفيه: "والسلطان ويل من  ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النيب  يف حديث عائشة: "ل ناكح ا 

 

 ( من حديث عائشة.  4075أأخرجه ابن حبان يف حصيحه ) (1)

 ( عن سهل بن سعد ريض هللا عنه.    1425(، ومسمل )5121أأخرجه البخاري ) (2)
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فَُع أأمُر زواَجا اىل الوايل، ويقوم مقامه اليوم: (1)ل ويل هل" ، فا ن مل يكن للمرأأة ويل؛ فرُيْ

ذا اكنت املرأأة يف بالد الكفار فتنظر لها رجالً    مسلامً يزوَجا. القايض؛ فهو يزوَجا. وا 

 وقد ذكران أأن هذه املسأأَل من املسائل الفقهية.

 

لُّ هَلُ حىت  48]قال املؤلف: ) ؛ فََقْد َحُرَمْت عَلَْيِه، ل ََتِ ُجُل اْمَرَأتَُه ثاَلََثُ ذا َطلََّق الرَّ [ وا 

هُ   (.تَْنِكَح َزْوَجًا غرَْيَ

ذا طلق الرجل امرأأته ثالًَث، مبعىن أأنه طلقها الطلقة الأ  وىل، مث بعد ذكل أأرجعها، مث ا 

طلقها الثانية، مث أأرجعها، مث طلقها الثالثة؛ فال َتل هل حىت تنكح زوجًا غريه؛ لقول هللا 

حسان{ الطالق مراتن،  (2)تبارك تعاىل: }الطالق مراتن فا مساك مبعروف أأو ترسحي اب 

حسان؛ فالطلقة ا ما أأن ميسكها مبعروف أأو أأن يرسهحا اب  لثالثة يه مث بعد املرتني؛ ا 

رجاعها أأو  الفاصةل بني الرجل واملرأأة، فا ذا طلقها الثالثة؛ فال َتل هل، ول جيوز هل ا 

ل بعد أأن تنكح زوجًا غريه؛ ناكح رغبة، وليس َتاياًل ولفًا ودورااًن؛  زواَجا مرة رابعة؛ ا 

فيزتوَجا رجل يريدها حقيقة زوجة هل، مث بعد ذكل ا ن طلقها أأو مات عهنا؛ عندئذ 

ِقات؛  جيوز للرجل الأول أأن يزتوَجا من جديد؛ هذا يف حال أأن تكون الطلقات متفرن

لكن ا ن اكنت الطلقات  متتابعة؛ فيقول لها أأنت طالق، طالق، طالق؛ هذه مسأأَل 

اختلف فهيا العلامء، واخلالف فهيا حاصل بسبب حديث عند مسمل يف "حصيحه": أأن 

اَلُق عىََل َعهِْد َرُسوِل هللِا  ابن عباس قال: نَتنَْيِ ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصاَكَن الطَّ ، َوَأيِب بَْكٍر، َوس َ

 

ْذِن َمَواِلهيَا، فَِناَكهُحَا اَبِطٌل«، 1102(، والرتمذي)2083لفظه عند أأيب داود ) (1)
ِ
َُّما اْمَرَأٍة نََكَحْت ِبغرَْيِ ا (: " َأي

لَْطاُن َويِلُّ َمنْ  ْن تََشاَجُروا فَالسُّ
ِ
ْن َدَخَل هِبَا فَالَْمْهُر لَهَا ِبَما َأَصاَب ِمهْنَا، فَا

ِ
اٍت »فَا ".   َل وَ  ثاََلَث َمرَّ  يِلَّ هَلُ

 [.   229]البقرة: (2)
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تَْعَجلُوا  نَّ النَّاَس قَِد اس ْ
ِ
اِب: ا ُر بُْن الَْخطَّ َر، َطاَلُق الثَّاَلِث َواِحَدًة، فَقَاَل مُعَ ِخاَلفَِة مُعَ

ْم، فَأَْمَضاُه عَلهَْيِمْ يِف َأْمٍر قَْد اَكنَْت لَهُْم ِفيِه َأاَنٌة، فَلَْو َأْمضَ  ، هذا احلديث هو (1)(ْينَاُه عَلهَْيِ

سبب اخلالف بني العلامء؛ هذه الثالث املتتابعة تقع ثالًَث أأم تقع واحدة، هذا اخلالف 

 حاصل بسبب هذا احلديث اذلي ذكرانه، وظاهر احلديث يدل عىل أأن س نة النيب

 .: أأن الثالث تقع واحدة؛ وهو الصحيح ا ن شاء هللاملسو هيلع هللا ىلص

ذا طلق الرجل امرأأته ثالًَث؛ فقد َحُرَمْت عليه، ل َتل هل؛ حىت تنكح زوجًا  قال: )وا 

غريه( وكام ذكران لبد يف هذا الناكح من أأن يكون الناكح حقيقيًا، وليس ناكحًا من 

أأجل التحايل، فهذا الرجل اذلي يأأيت ويزتوج املرأأة من أأجل أأن حيلها لزوَجا الأول؛ 

املس تعار، وهذا الناكح يعترب ناكحًا غري حصيح، ول َتلُّ به للرجل هذا يسمى: التيس 

قال للمرأأة اليت رغبت ابلرجوع لزوَجا  ملسو هيلع هللا ىلصالأول، ولبد من ادلخول أأيضًا؛ لأن النيب 

ذًا لبد من ادلخول.(2) الأول: "حىت تذوق عس يلته ويذوق عس يلتك"  ؛ ا 

 

لُّ َدُم  49] قال املؤلف رمحه هللا: ) هل ا ل هللا ويَْشهَُد  [ ول حَيِ اْمرِئ ُمْسمِلٍ يَْشهَُد َأْن ل ا 

مياٍن، َأْو  
ِ
ْحَدى ثاَلٍث: ِزان بَْعَد ِاْحصاٍن، أأْو ُمْرتٍَد بَْعَد ا ل اِب  ؛ ا  دًا َعْبُدُه وَرسوهُلُ َأنَّ ُمَحمَّ

؛ فَُيْقتَُل به، وما ِسوى ذكَل؛ فََدُم املُسْ  ٍ مِلِ عىل املُْسمِلِ حراٌم  قَتََل نَْفَسًا ُمْؤِمنًَة ِبَغرْيِ َحقن

اعَةُ   (. َأبَدًا حىت تَقوَم السَّ

 

 (.    1472أأخرجه مسمل )  (1)

     ( عن عائشة ريض هللا عهنا.1433(،ومسمل )2639أأخرجه البخاري) (2)
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هنا يركنِز املؤلف عىل حرمة دم املسمل وعدم جواز سفكه، وقد جاء يف أأحاديث كثرية 

ما يدل عىل حرمة دم املسمل، فا ذا اكن الرجل يشهد الشهادتني؛ فالأصل فيه أأنه 

ل ببينة واحضة، أأما تكفريه؛ فهذا موضوع  مسمل، ل جيوز سفك دمه، ول جيوز تكفريه ا 

 أ خر، وأأما سفك دمه؛ فيحرم؛ لأن الأصل يف دم املسمل التحرمي؛ ملا جاء عن النيب

أأنه قال: "ا ن دماءُك وأأموالُك وأأعراضُك عليُك حرام كحرمة يومُك هذا يف شهرُك  ملسو هيلع هللا ىلص

ذًا دماء املسلمني حمرمة، وهللا س بحانه وتعاىل (1)هذا يف بْلُك هذا" قال: }ومن ، فا 

يقتل مؤمنًا متعمدًا جفزاؤه َجَّن خادلًا فهيا وغضب هللا عليه ولعنه وأأعدَّ هل عذااًب 

 ، فتبني هذه ال ية عظم دم املسمل. (2)أألامي{

، فسمى قتل (3): "ل ترجعوا بعدي كفارًا يُضب بعضُك رقاب بعض"ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب 

 املسمل كفرًا. 

، فسمى هنا أأيضًا قتال املسمل كفرًا، (4)ر": "س باب املسمل فسوق وقتاهل كفملسو هيلع هللا ىلص وقال

ذا أأردت أأن تتورع؛  فهذا اذلنب ليس سهاًل؛ أأن تسفك دم املسمل، وتَتاون فيه، ا 

ذا أأردت أأن تتورع؛ فتتورع عن تكفريه، ل أأن  فتتورع عن قتِل، ول تتورع بقتِل، ا 

 تتورع عن وصفه ابل سالم، هكذا التورع.

ن أأحد اخلوارج اختلف هو  ذكر لنا بعض الاخوة الثقات يف  سورية، يقول: )ا 

وصاحبه يف كفر أأحد املسلمني، وأأراد أأن يقتل مسلامً؛ هذا يقول: هو اكفر، وهذا 

 

 ( عن أأيب بكرة ريض هللا عنه.    1679(، ومسمل)67أأخرجه البخاري) (1)

 [.93]النساء:   (2)

 ( عن جرير ريض هللا عنه.    65(، ومسمل)121أأخرجه البخاري) (3)

     ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه.64(، ومسمل )48أأخرجه البخاري) (4)
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يقول: ليس اكفرًا، فقال الأول: أأان أأتورع فيه وأأكفره هلل(، هو يتقرب ا ىل هللا ويتورع 

لفوىض املوجودة فيه؛ فيكفره، من أأجل أأن ل يقع يف ال مث كفره، هذا احلال وهذه ا

ل بدليل واحض من الكتاب  م تكفريه ا  ال ن يف الساحة، فالأصل عندان: أأن املسمل حمرَّ

م سفك دمه للأدَل اليت عرضناها، واليت تدل عىل حرمة قتل املسمل،  والس نة، حمرَّ

ل  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف احلديث أأيضًا: أأن النيب  قال فمين شهد الشهادتني: أأنه ل حيل قتِل ا 

حدى ثالث ، حىت عامثن ريض هللا عنه عندما اجمتعوا عليه وأأرادوا قتِل؛ قال (1)اب 

يقول: "من شهد الشهادتني ل حيل قتِل أأو فقد حرم ماهل  ملسو هيلع هللا ىلصهلم: ا ين مسعت النيب  

ين مل أأرتكب شيئًا من هذه الثالث حدى ثالث"، قال وا  ل اب   .(2)ودمه ا 

ه قال: )زان بعد احصان( اذلي تزوج ودخل ابملرأأة؛ يسمى حم  ذا زان؛ حفدُّ صنًا، فهذا ا 

 يف الرشع الرمج، فيقتل.

ميان(؛ لقول النيب  ل دينه فاقتلوه"ملسو هيلع هللا ىلصقال: )أأو مرتد بعد ا  ، فهذا حيل دمه (3): "من بدَّ

َ دينه.   لأنه غرَيَّ

 قال: )أأو قتل نفسًا مؤمنة بغري حق؛ فيقتل به(.

 

 ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه.    1676(، ومسمل)6878أأخرجه البخاري) (1)

حْسَاُق بُْن سُ 452أأخرج أأمحد يف مس نده) (2)
ِ
ثَنَا ا ْعُت ُمِغرَيَة بَْن ُمْسمِلٍ َأاَب َسلََمَة ، يَْذُكُر َعْن (:  َحدَّ لَْيَماَن، قَاَل: مَسِ

اِبِه َوُهَو َمْحُصوٌر، فَقَاَل: عاَلَم تَْقتُلُ  َف عىََل َأحْصَ َر: َأنَّ ُعثَْماَن َأرْشَ ْعُت َمَطٍر، َعْن اَنِفعٍ، َعِن ابِْن مُعَ يننِ مَسِ
ِ
ويِن؟ فَا

ْجُم، َأْو ، يَُقولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللِا  ْحَصاِنِه فََعلَْيِه الرَّ
ِ
ْحَدى ثاَلٍث: َرُجٌل َزََن بَْعَد ا

ِ
لَّ اِب
ِ
لُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسمِلٍ ا : " َل حَيِ

ْسالِمِه فََعلَْيِه الْقَْتُل "، فََوهللِا َما َزنَيُْت يِف َجاهِ 
ِ
ًدا فََعلَْيِه الْقََوُد، َأِو اْرتَدَّ بَْعَد ا ْسالٍم، َول قَتَلُْت َأَحًدا ِليٍَّة قَتََل مَعْ

ِ
َول ا

دً  لَّ هللُا، َوَأنَّ ُمَحمَّ
ِ
هَلَ ا
ِ
يننِ َأْشَهُد َأْن َل ا

ِ
 ا َعْبُدُه َوَرُسوهُلُ .  فَأُِقيَد نَْفيِس ِمنُْه، َول اْرتََدْدُت ُمْنُذ َأْسلَْمُت، ا

     ( عن ابن عباس ريض هللا عنه.3017أأخرجه البخاري) (3)
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هؤلء الثالث جيوز قتلهم، وأأما غري هؤلء، مبا أأنه مسمل يشهد الشهادتني؛ فيبقى دمه 

 عىل التحرمي للأدَل اليت تقدمت. 

عن اخلروج عىل احلاُك املسمل؛ لأن من أأعظم  ملسو هيلع هللا ىلصولعظم حرمة دم املسمل هنىى النيب 

املسمل  املفاسد اليت ترتتب عىل اخلروج عىل احلاُك املسمل سفك دماء املسلمني، فدم

:"لزوال ادلنيا أأهون عند هللا من  ملسو هيلع هللا ىلصأأمره عظمي عند هللا س بحانه وتعاىل، قال النيب 

ذًا دم املسمل عند هللا عظمي، فينبغي عىل ال نسان أأن يتورع (1)سفك دم مسمل" ، ا 

ن أأول  عنه تورعًا شديدًا، وجيتنب الاشرتاك يف أأمر فيه سفك دلماء املسلمني، حىت ا 

اد يوم القيامة عند هللا بعد الصالة، فامي يتعلق ابملعامالت؛ يه ما حياسب عليه العب

ادلماء؛ لعظمها، قال عليه السالم: "أأول ما يقىض بني الناس يوم القيامة يف 

، وأأما يف العبادات؛ فأأول ما حياسب عليه هو الصالة؛ لعظمها، فيحاسب (2)ادلماء"

 عىل ما هو أأعظم أأوًل، فينبغي عىل املسمل أأن يتورع عن دم املسمل بقدر ما أأمكنه.       

 

ل اجلَنََّة  50] قال املؤلف رمحه هللا: ) ا َأْوَجَب هللُا عليِه الَفناَء يَْفىن؛ ا  [ وُّكُّ ِش ِممَّ

َّلَْوَح؛ ليس يفىن ِشء من هذا أأبدًا، مُثَّ    والنَّارَ  وَر والَقمَلَ وال والَعْرَش والُكْرِِسَّ والصُّ

هُبْم ِبام َشاَء؛ فَريٌق يف اجلَنَِّة،   يَْبَعُث هللُا اخلَلَْق عىل ما َأماهَتُْم عليه يَْوَم الِقياَمِة، وحُياس ِ

ْن   عرِي، ويقوُل لسائِِر اخلَلِْق ِممَّ لَْق ِللْبقاِء: كونوا تُراابًَ وفَريٌق يف السَّ  (. لَْم خُيْ

 

 

( عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه مرفوعًا، وأأخرجه  1395(، والرتمذي )3968أأخرجه النسايئ) (1)

 ( موقوفًا عىل ابن معرو.3988النسايئ )

      ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه، واللفظ ملسمل.1678(، ومسمل )6533أأخرجه البخاري) (2)
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ّك ِشء مما أأوجب هللا عليه الفناء يفىن؛ لقول هللا تبارك وتعاىل: }ّك من علهيا  

، لكن هذا العموم دخِل التخصيص، فهو معوم خمصوص؛ ذلكل قال املؤلف يف (1)فان{

ذن ليس ّك ِشء عىل ال طالق  لفظه: )وّك ِش من مما أأوجب هللا عليه الفناء(، ا 

يفين؛ بل مما أأوجب هللا عليه الفناء، مفام ل شك فيه أأن اجلنة والنار ل تفنيان: 

، هده الأدَل اليت َدلنت عىل بقاء اجلنة (3)، }عطاء غري جمذوذ{(2)}خادلين فهيا أأبدًا{

ذًا هذا مما َّتصص به ال ية.   وبقاء النار؛ لكها تدل عىل أأن اجلنة والنار ل تفنيان، ا 

 وكذكل العرش؛ لأن العرش هو سقف اجلنة، فبقاء اجلنة؛ بقاء للعرش. 

والكرِس والصور والقمل واللوح؛ العلامء يذكروهنا عىل هذا النحو، وهذا حيتاج ا ىل 

مزيد حبث عن أأدَل هذه املذكورات، فنَسملنِ حنن ال ن مع العلامء فامي ذكروه، ومل 

ت، وأأما اجلنة والنار والعرش؛ فأأمرها يسعفين الوقت للبحث عن أأدَل هذه املذكورا

 واحض.

 قال املؤلف: )ليس يفىن ِشء من هذا أأبدًا(؛ وعليه أأهل العمل. 

قال: )مث يبعث هللا اخللق عىل ما أأماهتم عليه يوم القيامة(، أأي: يبعثون يوم القيامة 

 عىل ما ماتوا عليه من أأعامل، مفن مات عىل الكفر؛ يبعث عىل الكفر، ومن مات عىل

 ال ميان؛ يبعث عىل ال ميان. 

قال: )وحياس هبم مبا شاء( الناس يف احلساب أأنواع؛ البعض من املؤمنني من ل حياسب 

مطلقًا؛ فيدخل اجلنة بال حساب ول عذاب، ومهنم الس بعون أألفًا اذلين يدخلون اجلنة 

 

 [.    26]الرمحن: (1)

  [.   57]النساء: (2)

 [. 108]هود: (3)
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بغري حساب ول عذاب، ومهنم من حياسب حسااًب يسريًا، وهذا َعْرُض الأعامل؛ 

عرض عليه معِل فيقال هل: فعلت كذا وكذا وكذا، جمرد عرض، من عِرَض عليه ي

عرضًا؛ فهذا ل هيكل، أأما من نُوِقَش احلساب؛ فقد جاء يف احلديث: "من نوقش 

ب، والاكفر ل حياسب (1)احلساب عذب" ، مفن حصل هل نقاش حلسابه؛ فُيَعذن

منا يقرر بأأعامهل، يقال هل: فعلت كذ  -ا وكذا وكذا، ويؤخذ به اىل َجَّنحساب موازنة؛ وا 

 .-أأعاذان هللا واايُك

قال: )فريق يف اجلنة( بعد ذكل )وفريق يف السعري(؛ يعين: فريق يذهب ا ىل اجلنة 

 وفريق النار وأأدَل هذا كثرية.

قال: )ويقول لسائر اخللق ممن مل خيلق للبقاء: كونوا ترااًب( بقية اخللق، يعين: البعض 

اجلنة ومه املؤمنون، والبعض يذهب ا ىل النار ومه الاكفرون، واملؤمنون يذهب ا ىل 

الفسقة اذلين يدخلون النار خيرجون مهنا ا ىل اجلنة؛ وأأما اذلين خلقوا لغري البقاء 

اكحليواانت مثاًل؛ فهؤلء يقال هلم: كونوا ترااًب، كام جاء يف أ ية: }ويقول الاكفر اي ليتين 

ذا رأأى الاكفر ما حيصل لهذه احليواانت عندما ، هنا قال أأ (2)كنت ترااب{ هل العمل: ا 

يفصل هللا س بحانه وتعاىل بيهنا ويقتص لبعضها من بعض، يقول لها كوين ترااًب؛ كام جاء 

ذا رأأى الاكفر ذكل؛ قال: اي ليتين كنت ترااًب.  يف احلديث، فا 

 

لَقصاِص يَْوَم الِقي 51] قال املؤلف رمحه هللا: ) مياُن اِبْ هْم؛ بين أ دَم  [ وال  ِ اَمِة بنَْيَ اخلَلِْق ُلكنِ

ِة، حىت يَأُْخَذ هللُا ِلَبْعِضهِْم ِمْن بَْعٍض؛ َلْهِل اجلَنَِّة   ِة ِمَن اذَلرَّ َباعِ والهَوامنِ، حىت ِلذَلرَّ والس نِ

 

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.  2876(، ومسمل )6536أأخرجه البخاري ) (1)

 [. 40]النبأأ:  (2)
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بَْعٍض، وَلْهِل  ِمْن َأْهِل النَّاِر، ولأْهِل النَّاِر ِمْن َأْهِل اجلَنَِّة، وَلْهِل اجلَنَِّة بَْعضهِْم ِمْن  

 ( النَّاِر بَْعِضهم ِمْن بَْعٍض 

 معىن القصاص يف هذا املوطن: أأخذ حقوق بعضهم لبعض.

قال: )وال ميان ابلقصاص( واجب )يوم القيامة بني اخللق لكهم؛ بين أ دم والس باع 

والهوام( يعين الطيور، )حىت لذلرة من اذلرة( يعين المنةل الصغرية عندما تعتدي عىل 

الصغرية؛ س ُيقتص من املعتدية للمظلومة، )حىت يأأخذ هللا( عز وجل )لبعضهم المنةل 

من بعض؛ لأهل اجلنة من أأهل النار، ولأهل النار من أأهل اجلنة، ولأهل اجلنة 

بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض(؛ الِك، ّك من هل حق عند غريه؛ 

أأخذ حقه من املسمل؛ ما يظمل س يأأخذ حقه، حىت لو اكن اكفرًا هل حق عند مسمل؛ س ي

: "لتؤدن احلقوق ا ىل أأهلها يوم ملسو هيلع هللا ىلصأأحٌد يوم القيامة؛ ّك واحد يأأخذ حقه اكماًل لقوهل 

، الشاة القرانء اليت لها قرون، (1)القيامة، حىت يُقاَد للشاة اجللحاء من الشاة القرانء"

اليت لها  عندما  تعتدي عىل الشاة اليت ل قرون لها، يقتص لليت ل قرون لها من

، قرون؛ ويه املعتدية، وجاء يف احلديث: "ا ن هللا ينادي يوم القيامة فيقول:  َأاَن الَْمكِلُ

ُن، َوَل يَنْبَِغي ِلََحٍد ِمْن َأْهِل النَّاِر، َأْن يَْدُخَل النَّاَر، َوهَلُ ِعْنَد َأَحٍد ِمْن َأْهِل  ايَّ َأاَن ادلَّ

ُه مِ  ، َحىتَّ َأقُصَّ نُْه، َوَل يَنْبَِغي ِلََحٍد ِمْن َأْهِل الَْجنَِّة َأْن يَْدُخَل الَْجنََّة، َوِلََحٍد الَْجنَِّة َحقٌّ

ُه ِمْنُه، َحىتَّ اللَّْطَمةُ  ، َحىتَّ َأقُصَّ واللطمة يه رضبة الكف،   "ِمْن َأْهِل النَّاِر ِعْنَدُه َحقٌّ

ََّما نَأيِْت هللَا َعزَّ َوَجلَّ ُعَراًة غُْرًل حىت هذه فهيا قصاص، قال: ) ن
ِ
انَّ ا
ِ
قَاَل: قُلْنَا: َكْيَف َوا

ذا كيف يكون هُبًْما؟ (،أأي: ليس معنا ِشء، عراة حىت الثياب غري موجودة؛ ا 

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.    2582أأخرجه مسمل )  (1)
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نَ ملسو هيلع هللا ىلص: "القصاص؟ مباذا يعطون التعويض؟ فقال النيب  نِئَاِت اِبلَْحس َ ي ذا (1)"اِت َوالسَّ ، ا 

جاء الشخص ليس عنده حس نات وعنده سيئات؛ يؤخذ من سيئات ال خر وتوضع 

ذا اكن عنده حس نات يؤخذ من حس ناته ويُْعطى  عليه؛ هبذا حيصل القصاص، ا 

منا ابحلس نات والسيئات؛ هذا يدفع  ذًا احلساب ليس ابدلرمه ول ادلينار؛ ا  املظلوم، ا 

د متامًا عن ظمل العباد؛ أأنت يوم القيامة حباجة اىل جزء من احلس نات، املرء اىل أأن يبتع

 وُتدها يوم القيامة، وتذهب أأمامك حس ناتك.

جاء يف احلديث: "يأأيت املرء ومعه جبال من احلس نات، ويأأيت وقد لطم هذا ورضب 

ىل أ خره" مث بعد القصاص وأأخذ احلقوق ل يبقى معه ، (2)هذا وأأخذ مال هذا ...ا 

 ِشء؛ فُيلْقى يف النار. 

 

ْخالُص الَعَمِل هللِ 52] قال املؤلف رمحه هللا: )  (.  [ وا 

هذا رشط من رشوط قبول العمل، العمل عند هللا س بحانه اذلي هو الطاعة؛ ل يقبل 

 ا ل برشطني: 

ابلعمل العبادة؛ أأيُّ معل الرشط الأول: ا خالص العمل هلل س بحانه وتعاىل، املقصود 

تتقرب به ا ىل هللا؛ فهو مقصود هنا، وهذا العمل اذلي تتقرب به ا ىل هللا جيب أأن 

 

 ( عن عبد هللا بن ُأنيس.    16042أأخرجه أأمحد ) (1)

، قَاَل: »َأتَْدُروَن َما  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل هللِا (: عن أأيب هريرة: " َأنَّ رَ 2581أأخرج مسمل يف "حصيحه" )  (2)

يِت يَأْ  نَّ الُْمْفِلَس ِمْن ُأمَّ
ِ
يِت يَْوَم الِْقيَاَمِة ِبَصاَلٍة، الُْمْفِلُس؟« قَالُوا: الُْمْفِلُس ِفينَا َمْن َل ِدْرمَهَ هَلُ َوَل َمتَاَع، فَقَاَل: »ا

مَتَ َهَذا، َوقَ  َب َهَذا، فَُيْعَطى َهَذا ِمْن َوِصَياٍم، َوَزاَكٍة، َويَأيِْت قَْد ش َ َذَف َهَذا، َوَأَّكَ َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َورَضَ

نَاتُُه قَْبَل َأْن يُْقىَض َما عَلَْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطااَيمُهْ  ْن فَِنَيْت َحس َ
ِ
نَاتِِه، فَا نَاتِِه، َوَهَذا ِمْن َحس َ فَُطرَِحْت عَلَْيِه، مُثَّ ُطِرَح  َحس َ

     النَّاِر".يِف 
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يكون خالصا هلل؛ يعين أأن يكون هلل، ول يكون لغريه معه أأيُّ جزء من هذا العمل؛ ل 

ْربٍَة ِشٌء قليل ول ِشء كثري، تعمل العمل وتريد به وجه هللا فقط، ول تريد به أأيَّ قُ 

لأي خشص أ خر غري هللا س بحانه وتعاىل؛ فال يقبل هللا س بحانه وتعاىل أأن يعمل 

ل أأن يكون هل وحده؛ ذلكل قال هللا س بحانه وتعاىل:  العمل هل ولغريه؛ ل يقبل العمل ا 

ل ليعبدوا هللا خملصني هل ادلين{ يعين خملصني هل العمل، أأعامهلم  (1)}وما أأمروا ا 

، وغري (2)وحده ول يكون فهيا ِشء لغريه، }أأل هلل ادلين اخلالص{وقرابهتم تكون هلل 

، قال الفضيل بن (3)اخلالص ليس هلل س بحانه وتعاىل، }ليبلوُك أأيُك أأحسن معال{

، مجع ما بني الرشط الأول والثاين يف هذا الوصف (4)عياض: )أأخلصه وأأصوبه(

فيه: "قال هللا س بحانه وتعاىل: "أأان  ملسو هيلع هللا ىلصللعمل، وجاء يف احلديث القدِس: قال النيب 

، (5)أأرشك فيه معي غريي؛ تركته ورشكه"أأغىن الرشاكء عن الرشك، من معل معاًل 

فال يقبل هللا منك أأن تعمل العمل هل ولغريه؛ يقبل منك أأن تعمل العمل هل وحده 

 تبارك وتعاىل؛ هذا ادلليل الأول. 

لِك يراك الناس فميدحونك، ويثنون ومما ينقض هذا: الرايء؛ وهو أأن تعمل العمل 

منا معلت العمل هلل  عليك؛ هذا يفسد عليك العمل؛ فأأنت ما معلت العمل هلل وحده؛ ا 

ولرياك الناس ويثنوا عليك، ا ذن معكل ليس خالصًا؛ بل مشوب مبشوبة الرشك؛ فال 

 يقبل عند هللا س بحانه وتعاىل .

 

 [. 5]البينة:  (1)

 [.    3]الزمر: (2)

 [.    7]هود: (3)

 (.9/355(، ومن طريقه الثعليب يف"تفسريه" )22أأخرجه ابن أأيب ادلنيا يف ال خالص والنية ) (4)

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.2985أأخرجه مسمل )  (5)
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لعمل قربة هلل س بحانه وتعاىل، وقربة الرشط الثاين: رشط املتابعة، ل يكفي أأن يكون ا

 ملسو هيلع هللا ىلص؛  هلل وحده وليس معه غريه؛ حىت يكون مما أأمر هللا به أأو جاء يف س نة املصطفى

فاهلل أأراد منا: أأن نعبده، وأأراد منا أأن نعبده وحده، وأأراد منا أأن نعبده كام شاء هو؛ 

ل فال، أأن تعبد  هللا وأأن تعبده هذه الثالث نقاط هبا يصلح العمل، ويكون مقبوًل؛ وا 

وحده  ول تعبد معه غريه، وأأن تعبده كام حيب ل كام َتب أأنت؛ هذا معىن املتابعة؛ 

: "من معل معاًل ليس عليه أأمران فهو ملسو هيلع هللا ىلصويه أأن تعبد هللا كام رشع؛ ذلكل قال النيب 

رد"، يعين مردود عىل صاحبه، أأنت تعمل العمل قربة هلل، تتقرب به، وتس تحسن،  

أأفعاًل وأأقواًل تتقرب هبا، مث يف الهناية تُضب يف وَجك؛ بال فائدة، وَّترتع من عندك 

؛ "من معل ملسو هيلع هللا ىلصترد عليك ،ما اس تفدت مهنا شيئًا؛ لأهنا ما اكنت عىل هدي املصطفى 

 ليس عليه أأمران فهو رد"؛ مردود عىل صاحبه. 

ات، ظنوا والنفر الثالثة اذلين أأرادوا أأن يتعبدوا هلل س بحانه وتعاىل ويزيدوا يف العباد

أأن هذه الطريقة حس نة، ظنًا من عندمه ليس عندمه أ َثر من عمل، ولكن ظنًا مهنم أأن 

هذا العمل س يقرهبم ا ىل هللا أأكُث؛ هل نيَتم الصاحلة شفعت هلم؟ ما نفعَتم يف هذا 

املوطن، أأرادوا أأن يتقربوا ا ىل هللا بفعل عبادات عظمية؛ قال أأحدمه: أأصوم ول أأفطر، 

َأنمُْتُ : "ملسو هيلع هللا ىلص صيل ول أأانم، وقال الثالث: ل أأتزوج النساء؛ فقال النيبوقال الثاين: أأ 

، لَِكيننِ َأُصوُم َوُأْفِطرُ  ِ َوَأتْقَاُُكْ هَلُ يننِ َلَْخَشاُُكْ َّلِلَّ
ِ
ِ ا يَن قُلْمُتْ َكَذا َوَكَذا، َأَما َواَّللَّ ِ ، َوُأَصيلنِ اذلَّ

نَِساَء، فََمْن َرغِ  ُج الن َّيِت فَلَيَْس ِميننِ َوَأْرقُُد، َوَأتََزوَّ ؛ هذه النتيجة، فال يأأتني (1)"َب َعْن ُسن

 

( عن أأنس ريض هللا عنه، واللفظ للبخاري، ولفظ مسمل: "َما 1401(، ومسمل )5603أأخرجه البخاري ) (1)

نَِساَء، فََمْن رَ  ُج الن َّيِت فَلَيَْس ِميننِ ".   اَبُل َأْقَواٍم قَالُوا َكَذا َوَكَذا؟ لَِكيننِ ُأَصيلنِ َوَأاَنُم، َوَأُصوُم َوُأفِْطُر، َوَأتََزوَّ  ِغَب َعْن ُسن
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أأحد يقول: وهللا النية طيبة اي ش يخ؛ امحلد هلل املهم النيات، ل؛ النية وحدها ل 

ذا مل يكن معكل عىل نفس ما رشع هللا  تكفي، نيتك الطيبة احلس نة ما تنفعك ا 

؛ هذا هو الرشط الثاين ليكون العمل ملسو هيلع هللا ىلصس بحانه وتعاىل، عىل نفس هدي النيب 

 مقبوًل عند هللا تبارك وتعاىل. 

 

ِضا ِبَقضاِء هللاِ 5] ؤلف رمحه هللا: )قال امل  (.[ والرن

الواجب أأن تكون صابرًا عىل ما قدره هللا عليك من أأمور يف هذه احلياة، فالصرب عىل 

ان  ذا أأصابَتم مصيبة قالوا ا  البالاي واملصائب واجب، قال تعاىل: }وبرش الصابرين اذلين ا 

ليه راجعون{ ان ا  ، فنحن مأأمورون (2)ورابطوا{، وقال: }واصربوا وصابروا (1)هلل وا 

ط حمرم، والرضا بقضاء هللا  -ابلصرب. الصرب عىل أأقدار هللا املؤملة واجب، والتََّسخُّ

مياهنم وعال،  -ويه مرتبة أأعىل من الصرب مس تحبة؛ ينالها أأهل ال ميان اذلين ارتفع ا 

 فالواجب عليك أأن تصرب، وأأما الرضا فأأمر زائد.

الرضا والصرب ِشء واحد؛ لكن الصحيح هو ما ذكرانه؛ أأن وبعض العلامء يقولون: 

الصرب هو الواجب، والرضا أأمر زائد، الرضا عىل أأقدار هللا س بحانه وتعاىل وما قدر 

 هللا عليك وما قىض.

 فالرضا بقضاء هللا مس تحب، والصرب عىل قضاء هللا واجب. 

 

رْبُ عىل ُحُْكِ 54] قال املؤلف رمحه هللا: )  (. هللاِ [ والصَّ

 

 [.    156]البقرة: (1)

 [.    200]أ ل معران:   (2)
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ذكران الصرب والرضا، وأأن الرضا أأعىل مرتبة من الصرب، والصرب واجب عىل أأحاكم هللا 

تبارك وتعاىل؛ الأحاكم الكونية والأحاكم الرشعية، الأحاكم الرشعية؛ تصرب علهيا، 

تصرب عىل فعلها وعىل طاعة هللا هبا، الأحاكم الكونية؛ ما قىض هللا س بحانه وتعاىل 

 ور تصرب علهيا؛ سواء اكنت مؤملة أأو غري ذكل. وقدر عليك من أأم

 

ِها55قال املؤلف: )] ها، ُحلِْوها َوُمرن ِ ها؛ َخرْيِها ورَشن ِيامُن ِبأَْقداِر هللِا لُكنِ  (. [ وال 

ال ميان بأأقدار هللا لكها واجب؛ وهو ركن من أأراكن ال ميان، قال عليه السالم: "وتؤمن  

 بد مؤمنًا ابلقدر؛ حىت يؤمن بأأربع مراتب: ، ول يكون الع (1)ابلقدر خريه ورشه"

 املرتبة الأوىل: مرتبة العمل، أأي: أأن هللا س بحانه وتعاىل عمل ّك ِشء؛ ل يفوته ِشء.

املرتبة الثانية: الكتابة؛ كتب عنده مقادير ّك ِشء قبل أأن خيلق الساموات والأرض 

 خبمسني أألف س نة. 

 ن وما مل يشأأ مل يكن، ويه ال رادة الكونية.املرتبة الثالثة: املشيئة؛ ما شاء هللا اك

املرتبة الرابعة: اخللق، فاهلل خالق ّك ِشء، وّك ِشء هو خلق هلل س بحانه وتعاىل؛  

 حىت أأفعال العباد خملوقة هلل تبارك وتعاىل.

 

ىل م 56]قال: ) ، قَْد عمَِلَ هللُا ما الِعباُد عاِملوَن، وا  ا مُهْ  [ وال مياُن ِبام قاَل هللُا عز وجلَّ

ل ما عمَِلَ هللُا   ُرجوَن ِمْن ِعمْلِ هللِا، ول يَكوُن يف اَلَرضنَي والسموات ا  صائِروَن، ل خَيْ

 (. َعزَّ وَجلَّ 

 

( عن معر ريض هللا 8( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه، وأأخرجه مسمل )10(، ومسمل )50أأخرجه البخاري) (1)

 عنه.    
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ّك هذا تأأكيد لعمل هللا، قد عمل ما العباد عاملون؛ فأأفعال العباد لكها معلومة هلل عز 

ون: العباد يفعلون بأأنفسهم، وجل؛ خالفًا للمعزتَل ومن وافقهم من القدرية، اذلين يقول

 وهللا س بحانه وتعاىل ل يعلمها ول خيلقها، وهذا قول ابطل كفري.

ىل ما مه صائرون( عمل هللا س بحانه وتعاىل ا ىل ما مه صائرون؛ عمل من هو  قال: )وا 

 ا ىل اجلنة أأنه ا ىل اجلنة، وعمل من هو ا ىل النار؛ فا ىل النار. 

خيرج أأحد من عمل هللا تبارك وتعاىل ،ّك الناس،  قال: )ل خيرجون من عمل هللا( ل

 ّك اخللق؛ يعمل هللا س بحانه وتعاىل أأمرمه ابلاكمل. 

ل ما عمل هللا عز وجل( هللا س بحانه وتعاىل  قال: )ول يكون يف الأرضني والساموات ا 

 عامل بِك ِشء.

 

يَُكْن ِلُيْخِطئََك، وما َأْخَطأََك لَْم  [ وتَْعمَلَ َأنَّ ما َأَصابََك لَْم  57] قال املؤلف رمحه هللا: )

 (.يَْكْن ِليصِيَبكَ 

هذا من ال ميان ابلقدر، ما كتب هللا عليك فهو اكئن ولبد، وهذا جزء من حديث 

ابن عباس: "واعمل أأن الأمة لو اجمتعوا عىل أأن ينفعوك؛ مل ينفعوك ا ل بيشء قد كتبه 

ل قد كتبه هللا عليك،  هللا كل، ولو اجمتعوا عىل أأن يُضوك؛ مل يُضوك ا ل بيشء ا 

 . (1)رفعت الأقالم وجفت الصحف"

قال: )واعمل أأن ما أأخطأأك مل يكن ليصيبك، وأأن ما أأصابك مل يكن ليخطئك(؛ لأنه 

غري مكتوب عند هللا س بحانه وتعاىل؛ فال ميكن أأن حيصل، فِك ِشء بأأقدار هللا 

 س بحانه وتعاىل.

 

 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه.    2516(، والرتمذي )2569أأخرجه أأمحد ) (1)
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يطمئنه، مفن أ من هبذا؛ اطمأأنت نفسه، ول يشغل وال ميان بأأقدار هللا يرحي العبد و 

نفسه مبا هو أ ت؟ وماذا س يحصل؟ وهل ساجنو أأم لن أأجنو؟... ا ىل أ خره من بالاي 

 ادلنيا؛ بل يدعو هللا س بحانه وتعاىل ويعمل ويتوّك عىل هللا.

 

 ( [ ول خاِلَق َمَع هللِا عز وجل 58]قال : )

ا من ال ميان بربوبيته عز وجل، وفيه رد هللا خالق ّك ِشء ول يوجد معه خالق؛ هذ

عىل اذلين يقولون بأأن العباد خيلقون أأفعاهلم بأأنفسهم اكملعزتَل والقدرية؛ هذا قول 

 .-نعوذ ابهلل مهنم -كفري

 

[ والتَّْكِبرِيُ عىل اجلَنائِِز َأْربٌَع، َوُهَو قَْوُل ماكِل بن أأنٍس، وسفياَن  59]قال املؤلف: )

، واحلسنِ   (.ملسو هيلع هللا ىلص بِن صاحٍل، وأأمحَد بن حنبل، والفقهاء، وهكذا قال رسول هللا  الثَّْورينِ

مام أأهل الس نة يف املدينة يف  مام دار الهجرة ،من أأتباع التابعني، ا  ماكل بن أأنس هو ا 

مام أأهل الس نة يف زمنه يف الكوفة، واحلسن بن صاحل  زمنه، وسفيان الثوري أأيضًا ا 

الس يف؛ اكن يرى رأأي اخلوارج؛ لكنه فقيه، وأأمحد بن بن يح، أأحد الفقهاء، اكن يرى 

مام أأهل الس نة يف زمانه.  حنبل معروف؛ ا 

، وهكذا فعل عليه الصالة والسالم؛ اكن يكرب عىل اجلنائز ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا قال رسول هللا 

أأربع تكبريات، وعليه مجهور أأهل العمل، وبعضهم نقل ال جامع؛ ول ا جامع؛ لأنه قد َص 
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قد كرب  ملسو هيلع هللا ىلص: أأنه قال بأأن النيب (1) هللا عنه يف "حصيح مسمل"عن زيد بن أأرمق ريض

مخس تكبريات وفعل ذكل زيد بن أأرمق، مما يدل عىل أأنه غري منسوخ عنده، ومن 

ادَّعى النسَخ؛ حيتاج أأن يثبت املتقدم من املتأأخر، فالصحيح أأن الأربع تكبريات 

 وامخلس: س نة، ول يصح أأكُث من ذكل.

 

امِء، حىت يََضَعها  [ و 60]قال املؤلف: ) ِيامُن ِبأَنَّ َمَع ُّكنِ قَْطَرٍة َمكَلٌ يزَْنُِل ِمَن السَّ ال 

 (. حيُث أأَمرضُه هللا عز وجل

نزول املاء من السامء من أأمر هللا؛ أأمر ل شك فيه، قال تعاىل: }وأأنزلنا من السامء ماء 

ّك قطرة مكل ، هذا ل ا شاكل فيه، لكن أأن يزنل مع (2)بقدر فأأسكناه يف الأرض{

ويضعها حيث أأمره هللا عز وجل؛ فهذه ل نعمل علهيا دلياًل ل من الكتاب ول من 

منا وردت فهيا بعض ال َثر عن التابعني، ول يصح فهيا ِشء مرفوع، وهذه  الس نة؛ ا 

ل بنص رشعي؛ من كتاب أأو س نة أأو ا جامع، ول نعمل فهيا كتااًب  أأمور غيبية ل تعمل ا 

جامعًا.ول س نة حصيحة و  ل ا 

 

  -حنَي لَكََّم َأْهَل الَقليِب؛ يَْوَم بَْدرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص [ وال مياُن ِبأَنَّ رسوَل هللا 61]قال املؤلف: )

 ( اكنوا يَْسَمعوَن الَكَمهُ   -أأي: املرشكني 

 

(1) (957 َ َُّه َكربَّ ن
ِ
ُ عىََل َجنَائِِزاَن َأْربًَعا، َوا مْحَِن بِْن َأيِب لَْيىَل، قَاَل: اَكَن َزيٌْد ُيَكربنِ ًسا، (: َعْن َعْبِد الرَّ عىََل َجنَاَزٍة مَخْ

َها«.    ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللِا فََسأَلُْتُه فَقَاَل: »اَكَن َرسُ  ُ  يَُكربنِ

 [. 18]املؤمنون: (2)
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عندما مات صناديد قريش  ملسو هيلع هللا ىلصل شك يف ذكل، وقد جاء يف احلديث أأن النيب  

شام وبعض هؤلء الصناديد الكبار من وكبارمه؛ شيبة وعتبة بن ربيعة وأأبو َجل بن ه 

 ملسو هيلع هللا ىلص؛ فأأخذ النيب -برئ همجورة -رؤوس قريش، ملا قتلوا يوم بدر، أألقوا يف القليب

يلكمهم ويقول هلم: "هل وجدمت ما وعدُك هللا ورسوهل حقًا؟ فا ين قد وجدت ما وعدين 

؟ فقال هللا حقًا"، فقال معر ريض عنه: اي رسول هللا كيف تلكم أأجسادًا ل أأرواح فيه

عليه الصالة والسالم: "ما أأنمت بأأمسع ملا أأقول مهنم؛ غري أأهنم ل يس تطيعون أأن يردوا 

عيلَّ شيئًا"
ذا قال أأمرًا؛ فهو حق، وهذه  ملسو هيلع هللا ىلص،يعين مه يسمعون ال ن، والنيب  (1) ا 

وكرامة أأكرمه هللا تبارك وتعاىل هبا، فنؤمن هبا كام جاءت يف  ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة من معجزاته 

ل قَْرع نعال الناس  الأحاديث الصحيحة، مع اعتقادان أأن أأحصاب القبور ل يسمعون ا 

 .(2)عندما ينرصفون عهنم

 

ذا َمرَِض؛ أ َجَرُه هللُا عىل َمَرِضهِ 62] قال املؤلف رمحه هللا: ) ُجَل ا  مياُن ِبأأنَّ الرَّ  (.[ وال 

بًا ِلَْمِر  " ملسو هيلع هللا ىلص:لشك يف هذا أأيضًا؛ لكُثة الأحاديث اليت وردت يف ذكل مهنا قوهل  جَعَ

اُء َشَكَر، فَ  ْن َأَصابَْتُه رَسَّ
ِ
لَّ لِلُْمْؤِمِن، ا

ِ
، َولَيَْس َذاَك ِلََحٍد ا نَّ َأْمَرُه لُكَُّه َخرْيٌ

ِ
اَكَن الُْمْؤِمِن، ا

 

( من حديث معر بن 2873(، من حديث عبد هللا بن معر، وأأخرجه مسمل )1370أأخرجه البخاري ) (1)

 اخلطاب.

 ملسو هيلع هللا ىلص( عن أأنس ريض هللا عنه: َعِن النَّيِبنِ 2870(، ومسمل )1338أأخرج البخاري يف "حصيحه" ) (2)
َُّه لَيَْسَمُع قَْرَع ِنَعاِلهِْم، أَ  ن

ِ
ابُُه َحىتَّ ا َ َوَذَهَب َأحْصَ َذا ُوِضَع يِف قرَْبِِه، َوتُُويلنِ ِ

: اَتُه َملاََكِن، فَأَْقَعَداُه، فَيَُقوَلِن قَاَل: " الَعْبُد ا هَلُ

ٍد  ُجِل ُمَحمَّ ... ".    ملسو هيلع هللا ىلصَما ُكْنَت تَُقوُل يِف َهَذا الرَّ ِ َوَرُسوهُلُ َُّه َعْبُد اَّللَّ  ؟ فَيَُقوُل: َأْشَهُد َأن
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اُء، ْن َأَصابَْتُه رَضَّ
ِ
، َوا ا هَلُ ، وجاء يف حديث أ خر أأنه قال: (1)" َصرَبَ فاََكَن َخرْيًا هَلُ  َخرْيً

، وهذه أأحاديث كثرية وردت يف (2)"يؤجر حىت عىل قدر الشوكة يشاكها يؤجر علهيا"

قال: "اكتبوا هل  ملسو هيلع هللا ىلصذكل تدل عىل أأن املريض يؤجر، وجاء يف احلديث أأيضًا أأن النيب 

، فا ذا مرض العبد أأو سافر؛ ُكتب هل ما اكن يعمل (3)ما اكن يعمل حصيحًا مقاميً"

حصيحًا مقاميً؛ وهذا من أأجره؛ أأن يكتب هل ما اكن يعمل من أأعامل صاحلة، فيأأخذ 

 جر وهو مريض انمئ، وأأجره ماض، هذا من عظم كرم هللا تبارك وتعاىل عىل عباده.الأ 

 

هيُد يَأُْجُرُه هللُا عىل َشهاَدِتهِ 63]قال: )  ( [ والشَّ

الشهيد هل فضائل كثرية، والشهيد هو اذلي قُِتَل يف املعركة وهو يقاتل الكفار؛ سواًء 

يهبا وهو يف املعركة؛ كذكل يعترب قُِتَل يف املعركة أأو قتل بعد ذكل بسبب ا صابة أأص 

ل ول يَُكفَّن ول يُصىل عليه ويدفن مبالبسه،   شهيدًا؛ هل أأحاكمه املس تقةل؛ ل يُغَسَّ

فيبعث يوم القيامة عىل حاهل اليت دفن علهيا مبالبسه، ويُبعث ودمه هل راِئة كراِئة 

ل  ذا مات؛ يُغفر هل ّك ذنٍب ا  ْين كام جاء يف املسك، وهذه من فضائِل ومناقبه، وا  ادلَّ

 

 ( عن صهيب ريض هللا عنه.    2999أأخرجه مسمل )  (1)

ُ َعهْنَا، َزْوَج النَّ 2572(، ومسمل )5640أأخرج البخاري ) (2) ،  ( عن عَائَِشَة َريِضَ اَّللَّ َ يِبنِ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ

 ُ لَّ َكفََّر اَّللَّ
ِ
: »َما ِمْن ُمِصيَبٍة تُِصيُب املُْسمِلَ ا َ ِ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ ْوَكِة   قَالَْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ هِبَا َعْنُه، َحىتَّ الشَّ

 يَُشاُكهَا".    

: " َما ( عن عبد 6825أأخرج أأمحد يف "مس نده" ) (3) َ هللا بن معرو:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ

َفظُ  يَن حَيْ ِ لَّ َأَمَر هللُا َعزَّ َوَجلَّ الَْحَفَظَة اذلَّ
ِ
ونَُه: اْكُتُبوا ِلَعْبِدي ِمثَْل َما اَكَن َأَحٌد ِمَن الُْمْسِلِمنَي يُبْتىََل ِبَباَلٍء يِف َجَسِدِه، ا

يٌح، َما َداَم َمْحُبوًسا يِف َوََثيِق".يَْعمَ   ُل َوُهَو حَصِ
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، ويشفع يف س بعني من أأهل بيته، ويكون هل س بعون من حور العني يف (1)احلديث

 اجلنة، ويكون هل فضائل كثرية، وهذه الفضائل خاصة ابلشهيد؛ لكن شهادة حقيقية. 

والشهيد من مات لتكون لكمة هللا يه العليا، ل أأن يذحب املسلمني ويقتلهم، ويقول أأان 

 نعوذ ابهلل مهنا، فاملقصود ابلشهيد شهيد؛ هذا خاريج وليس شهيدًا، هذا يف َجَّن

هنا: من مات لتكون لكمة هللا العليا، يقاتل الكفار ول يقاتل املسلمني، هذا هو 

 الشهيد اذلي يس تحق هذه املناقب. 

ملا سأأهلم: ما تعدون الشهيد فيُك؟ فذكروا  ملسو هيلع هللا ىلصوهناك شهادة أأخرى أأيضًا ذكرها النيب 

ذًا لقليل" ، مث ذكر أأن املطعون واملبطون والغريق (2)هل فقال: "ا ن شهداء أأميت ا 

وصاحب الهدم، فذكر س بعة؛ ّك هؤلء من الشهداء، لكن هؤلء ل يأأخذون أأحاكم 

 الشهيد املتقدمة، هلم فضل وأأجر؛ لكن ليس كفضل شهيد املعركة.

 

ذا َأصاهَبُْم ِشٌء يف داِر ا 64] : )-رمحه هللا -قال املؤلف نْيا  [ وال مياُن ِبأأنَّ الأْطفاَل ا  دلُّ

 (. يَأْلَموَن؛ وذكَل َأنَّ بَكَر ابَن ُأْخِت َعْبِد الواحِد قال: ل يَأْلَموَن؛ َوَكَذَب 

نيا؛  ذا أأصاهبم ِشٌء يُؤِلمهم يف دار ادلن أأي: جيب ال ميان والتصديق بأأن الأطفال ا 

 كُضٍب وغريه؛ يأأملون، يعين: يتأألنمون. 

ذا رَضبت الودل الصغري؛  وهذا أأمر َمحسوس ُمشاهد ل حيتاج ا ىل نقاش وجمادَل فيه، ا 

نه يشعر ابلأمل، يرُصخ، يبِك؛ هذا أأمٌر ل ا شاكَل يف حقيقته؛ ل كن أأهل البدع دامئًا فا 

ة وُمخالفة؛ هذا الرجل شون، وخيرجون بأأش ياء شاذن بكر ابن أأخت عبد الواحد  -يُشون

 

     ( عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه.1886أأخرجه مسمل )  (1)

 (.1916( و)1914(، ومسمل )2830( و) 653(، وانظر البخاري )1915أأخرجه مسمل )  (2)
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من اخلوارج؛ خرج هبذه البدعة املُحَدثة والسفسطة الزائدة، وقال بأأن  -بن زيٍد البرصي

نيا ل يأأملون، وهذا كام عِلمنا ُمخالف ِلَما هو مش ذا أأصاهبم ِشٌء يف ادلن اهِد الأطفال ا 

ه ، ويكفي يف بياِن ضالل من خالَف فيه  َمحسوس، وِذكُر هذا القول يُغين عن ردنِ

َر هذا الالكم .  وقرن

لكن هذا يُبنين لنا أأنن املؤلف يذكر يف كتابه هذا ما حصَل يف وقِته، أأو قبَِلُ من البدع؛ 

 فيذكر أأصول أأهل الس نة اليت َُّتالف البدع اليت َتصل من ِقبَل أأهلها. 

 

لن ِبَرمْحَِة هللا، ول  65]ـ رمحه هللا ـ : ) قال املؤلنف َُّه ل يَْدُخُل أأحٌد اجلَننَة ا  [ واْعمَلْ َأن

؛   مِهْ وفاِجِرمِهْ ِ َب َأْهَل السمواِت والأرِض؛ بَرن لن بَقْدِر ُذنوِبِه، َولَْو عَذَّ ُب هللُا أأحدًا ا  يَُعذنِ

هَبُْم غرَْيَ ظامٍل هلم، ل جَيوُز َأْن   َّام يَْظمِلُ َمْن يَأُْخُذ ما  عَذَّ ن َُّه ظاِلٌم؛ وا  ن
ِ
يُقاَل هلل عز وجل: ا

ا يَْفَعُل ومهُْ  اُر داُرُه، ل يُْسأَل معن   لَيَْس هل، وهللا هُل اخلَلُْق واَلْمُر، واخلَلُْق َخلُْقُه، وادلَّ

 (. لِْقهِ يُْسأَلوَن، ول يُقال: ِلَم وكيَف؟ ول يَْدُخُل َأَحٌد بنَْيَ هللِا وبنَْيَ خَ 

لن بقَْدِر  ب هللا أأحدًا ا  لن برمحة هللا، ول يُعذن قال: )واعمل أأنه ل يدخُل أأحد اجلننة ا 

ذنوبه(، هذا من فضل هللا ومن عدهِل عز وجل؛ فا دخال هللا تبارك وتعاىل الناس 

مه علهيم، وعذاب من يس تحق العذاب من الناس يف انر  اجلنة هذا من فضِل وتكرن

دخاهل ؛ هذا من عَْدل هللا، فبعدل هللا س بحانه وتعاىل يُدخل من  َجَّن، وا  انر َجَّنن

 يس تحقن النار الننار، وبفضِل يُدخل من يس تحق اجلنة اجلننة. 

لن برمحة هللا(: يعين أأعامل العباد ليست يه اليت تْدخل  وقوهل: )ول يدخل أأحد اجلننة ا 

ا الأعامل؛ النناس اجلنة؛ بل الناس يدخلون اجلنة برمحة هللا س بح  انه وتعاىل وفضِل، أأمن

بب؛ وهو العمل،  لن أأن يأأيت ابلسَّ فسبب دلخول اجلنة، ل ميكن لأحد أأن يدخل اجلنة ا 
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لكن هذا العمل ليس مثنًا دلخول اجلننة؛ فدخول اجلنة حيصل برمحة هللا س بحانه وتعاىل 

معِل لن يكون مثنًا  : "لن يُْدِخَل أأحدًا مَعَُِل اجلنة"، يعين:ملسو هيلع هللا ىلصللعباد؛ فقد قال النيب 

لن أأن يتغمَّدين هللا  دلخوهل اجلننة، قالوا: ول أأنت اي رسول هللا؟ قال: "ل، ول أأان؛ ا 

، فدخول اجلنة يكون برمحة هللا س بحانه وتعاىل؛ برمحة هللا وفضِل (1)بفضل ورمحة"

 يدخل من يس تحق اجلنة اجلنة.

، ويف احلديث: "ل يدخل (2)قال هللا تبارك وتعاىل: }اْدُخلُوا اجلَنََّة ِبامَ ُكْنمُتْ تَْعَملُون{

الباء الثانية يف ، فالباء الأوىل يف ال ية: }مبا{: ابء الس ببية، و (3)أأحد منُك اجلنة بعمِل"

احلديث: "بعمِل" ابء العوض: المثنيَّة؛ هذا الفرق بيهنام؛ يعين لن يكون معل أأحدُك 

ِعوضًا ومثنًا دُلخول اجلنة؛ ولكنن معُِل سبٌب دلخول اجلنة، فعلََّق هللا س بحانه وتعاىل 

ن مل تعمْل؛ لن  دخول اجلنة عىل سبب وهو العمل، فا ذا مِعلت؛ دخلت اجلنة، وا 

مًا منه. تدخل  اجلننة، ودخوكل اجلنة أأصاًل هو بفضل هللا س بحانه وتعاىل وتكرُّ

هبم غري ظاِلم هلم(، لو  مه وفاجرمه ؛ عذن ب أأهل الساموات والأرض برن قال : )ولو عَذن

َب هللا س بحانه وتعاىل أأهل الساموات والأرض مجيعًا؛ من اكن صاحلًا  حصل هذا وعذَّ

هبم  وهو غري ظامل هلم؛ لأن هللا س بحانه وتعاىل قد أأنعم عىل مهنم ومن اكن فاجرًا؛ يُعذن

العباد من الننِعم اليشء العظمي والكثري، وواجٌب علهيم أأن يشكروا؛ ولكن من شكر 

مهنم ل يس تطيع أأن يأأيت بشكر النعم اليت أأنعم هللا س بحانه وتعاىل هبا عليه؛ فالتقصري 

 

( عن أأيب هريرة، ويف الباب أأيضًا عن عائشة وغريها ريض هللا 2816(، ومسمل )5673أأخرجه البخاري) (1)

 عهنم مجيعًا.

 [. 32]النحل: (2)

منا هو عند أأمحد) (3) س ناده زايد 7479ومل خيرجه الش يخان هبذا اللفظ؛ وا  ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه، ويف ا 

 اخملزويم.
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وهو غري ظامل هلم، وهذا معىن حاصٌل، فلو عذهبم هللا س بحانه وتعاىل؛ يُعذهبم 

؛ ولكن َّهللا س بحانه وتعاىل بفضِل ورمحته ل (1) ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث اذلي ورد عن النيب 

 يُعذب أأهل ال ميان اذلين خُيمُت هلم عىل خري. 

نه ظامل( أأبدًا؛ ل جيوز أأن يُوصف هللا س بحانه  ن قال: )ل جيوز أأن يُقال هلل عز وجل: ا 

ٍم لِلَْعِبيِد{وتعاىل ابلظمل؛ لأنن هللا س ب َُّك ِبَظالَّ ، وقال :}َوَل (2)حانه وتعاىل قال: }َوَماَرب

َُّك َأَحَدا{ مُت الظمل عىل (3)يَْظمِلُ َرب ينن حرن ، وقال يف احلديث القدِس :"اي عبادي! ا 

مًا؛ فال تظاملوا" م الُظمل عىل (4)نفيس، وجعلته بينُك حمرن ؛ فاهلل س بحانه وتعاىل قد حرَّ

  أأحدًا من العباد. نفسه؛ فال يظمِلُ 

هذه ُتعلها نصب عينيك وَتفظها جيندًا ؛ أأيُّ ش هبة بعد ذكل تَِرُد عليك يف القدر؛ 

م عقكل، وأ ِمن بعد  فتذكنر هذا؛ أأين ِشء؛ تذكَّر هذه ال ايت وهذه الأحاديث، واهتن

به من مسائل القضاء والقدر، واعمل أأنن ربنك ما اكن  ملسو هيلع هللا ىلصذكل بِك ما أأخرَب النيب 

م للعبيد، ول يظمل أأحدًا، وأ ِمْن بأأنن هللا س بحانه وتعاىل هيدي من يشاء ويُضلن بظالن 

من يشاء، مث بعد ذكل ما يَِرد عىل عقكل من أأس ئةل؛ فاطردها، ول تسرْتِسل معها؛ 

 

؛ قال: لَِقيُت ُأيَبَّ بَْن َكْعٍب، 4699(، وأأبو داود )21589أأخرج أأمحد يف "مس نده" ) (1) ( عن ابن ادليلمين

ٍء، لََعِلَُّ  ثْيِن بِيَشْ ِ ٌء ِمْن َهَذا الْقََدِر، فََحدن َُّه قَْد َوقََع يِف نَْفيِس َِشْ ن
ِ
 يَْذَهُب ِمْن قَلْيِب. قَاَل: »لَْو َأنَّ فَُقلُْت: اَي َأاَب الُْمْنِذِر، ا

َ عَذَّ  ُتهُ اَّللَّ هُْم، اَكنَْت َرمْحَ هَبُْم َوُهَو غرَْيُ َظاِلٍم لَهُْم، َولَْو َرمِحَ اَواتِِه َوَأْهَل َأْرِضِه، لََعذَّ اِلهِْم، َولَْو  َب َأْهَل مَسَ ا ِمْن َأمْعَ لَهُْم َخرْيً

ُ ِمنَْك َحىتَّ  ، َما قَِبَِلُ اَّللَّ ِ تُْؤِمَن اِبلْقََدِر، َوتَْعمَلَ َأنَّ َما َأَصابََك لَْم يَُكْن ِلُيْخِطئََك،  َأنَْفْقَت َجبََل ُأُحٍد َذَهًبا يِف َسِبيِل اَّللَّ

َخلَْت النَّاَر« قَاَل: فَأَتَيُْت ُحَذيَْفةَ  ، دَلَ ، َوَما َأْخَطأََك لَْم يَُكْن ِلُيِصيَبَك، َولَْو ِمتَّ عىََل غرَْيِ َذكِلَ ، فَقَاَل يِل ِمثَْل َذكِلَ

ثيَِن َعِن النَّيِبنِ َوَأتَيُْت ابَْن َمْسعُ  ، َوَأتَيُْت َزيَْد بَْن ََثِبٍت فََحدَّ . ملسو هيلع هللا ىلصوٍد، فَقَاَل يِل ِمثَْل َذكِلَ  ِمثَْل َذكِلَ

 [.   46]فصلت: (2)

 [. 49]الكهف: (3)

 ( عن أأيب ذر ريض هللا عنه.2577أأخرجه مسمل )  (4)
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فكام س يأأيت معنا ا ن شاء هللا: بأأنن القدر رِسُّ هللا يف خلقه، ل تتجاوز، ل تبحث عن 

نام تُدِرك أأنت أأش ياء ل ِعمَل كل هبا  ، وأ من بأأن هللا س بحانه وتعاىل أأفعاهل لكنها ِلحمكة؛ ُرب

به هللا مل  نام ل تُدركها، فتؤمُن بأأن هللا ليس بظالم للعبيد، وأأن من عذن احلمكة، وُرب

لن وهو يس تحق العذاب، ومن رمحه فَرمِحه بفضِل؛ تؤمن هبذا لكنه حىتن تكون  به ا  يُعذن

ٍ مؤمنًا بقدر هللا س    بحانه وتعاىل. حبقن

( يعين من اذلي يكون ظاملًا؟ نام يَظمِل من يأأخذ ما ليس هَلُ ن  قال :)وا 

اذلي يعتدي ِبأأخذ ما ليس حقًا هَل هو من يكون ظاملًا؛ وهللا س بحانه وتعاىل ل يأأخذ 

 ما ليس هَل. 

مل أأصاًل تعريفُه: َوْضُع اليشء يف غري موضِعه، وهللا س بحانه وتعاىل ل يضع شي  ئًا والظُّ

يف غري موضعه؛ ذلكل ل يقُع الظمل منه أأبدًا؛ وّكن ما يف هذا الكون هو مكٌل هَل؛ فال 

ن اكن قادرًا عىل الظمل ولكنه ل يفعِل  مل منه، وا  لن ما هو مكل هَل؛ فال يقع الظن يأأخذ ا 

 لكامهل تبارك وتعاىل ولأنه حرمه عىل نفسه.

ار داُره(؛ }َأَل هَلُ اخلَلُْق َواَلْمُر{قال: )َوهللا هَل اخللُق والأمر؛ واخللُق خلقهُ  ؛ (1)، وادلن

كام قال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه، اخللق لكنه؛ ّك اخمللوقات يف هذا الكون هل 

 س بحانه وتعاىل؛ وهو خالقها وهو ُموجدها. 

 )والأمر هَل(: الأمر الكوين، والأمر الرشعي هَلُ س بحانه.

 الأمر الكوين: ّك ما ُوجد عىل وجه هذه البس يطة؛ فهو من أأمره الكوين. 

 .  الأمر الرشعي:  ما ُوجد يف رشعه؛ من َترمي وَتليل، أأوامر ونواه؛ لكنه َّللن

 

 [.   54]الأعراف: (1)
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 )واخللق خلُقه(؛ هو اذلي خلق اخللق، وهو اذلي أأْوجدمه من الَعدم، وهو املاكل هلم. 

نيا، ار داُره( : سواء دار ادلن أأو دار الربزخ ، أأو دار ال خرة؛ لكنها هلل س بحانه  )وادلن

 وتعاىل. 

(؛ ل أأحد يسأأل اخلالق ماذا تفعل يف (1)قال: )}َل يُْسأَُل مَعَّا يَْفَعل َومُهْ يُْسأألُوَن{

خلِقك؛ فاخللق خلُقه؛ لكنهم مملوك هل؛ فال أأحد يسأأهل مل فعلت كذا، واخلَلق مه 

 ل اخللق؛ لأهنم ِمكٌل هَل، ويسأألُهم معنا يفعلون. يُسأألون؛ هللا س بحانه وتعاىل يَسأأ 

قال: )ول يُقال ِلم؟ ول َكيف؟(، ل تعرتض ول تُورد ال يرادات والأس ئةل: مَل فعل 

كذا؟ وكيف فعل كذا؟ ومَل مل يفعل كذا؟ ِلم َهَدى فالاًن وأأضلن فالاًن؟ وكيف رزق 

من حقنك؛ }ل يُْسأَُل مَعَّا يَْفَعُل فالاًن ومل يرزق فالاًن؟ ّك هذه الأس ئةل ابطةل ليست 

لن ِلحمكة ابلغة، من وراِءها  نه تبارك وتعاىل ل يفعل فعاًل ا  َومُهْ يُْسأَلُوَن {، نؤمن بأأن

َتقيق املصاحل ودرء املفاسد، ونؤمن بأأنه ل يظمل أأحدًا؛ ويكفينا هذا، مث اشغل نفسك 

 . بعد ذكل مبا أأمرك هللا به ؛ وهو أأن تتعمل وأأن تعمل

قال: )ول يدُخل أأحٌد بني هللا وبني خلقه(؛ أأبدًا؛ ل أأحد يدخل بني هللا وبني خلقه 

 ويسأأل ويس تفرس: مل فعل كذا؟ هللا س بحانه وتعاىل يفعل يف عباده ما يشاء. 

 

ُجَل يَْطَعُن عىل ال َثِر َول يَْقَبلُها، أأْو  66]قال املؤلف ـ رمحُه هللا ـ :) ْعَت الرَّ ذا مَسِ [ وا 

َُّه َرُجٌل َرديُء املَْذَهِب  ملسو هيلع هللا ىلص ِكُر شيئًا ِمْن أأخباِر َرسوِل هللا يُنْ  ن ْسالِم؛ فَا 
ِ
ْمُه عىل ال ِ ؛ فَاهتن

ناَم َعَرفْنا    ملسو هيلع هللا ىلص والَقْوِل، ول يُْطَعُن عىل رسوِل هللا ول عىل أأحْصاِبِه ريض هللا عهنم؛ لأانَّ ا 

 

 [.   23]الأنبياء:  (1)
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نَّ الُقْرأ ن  هللا وَعَرفْنا رسوهَل وَعَرفْنا الُقْرأ َن وَعَرفْنا اخلرَْيَ  نْيا وال ِخَرِة ابل َثِر؛ فا  َّ وادلُّ  والرشَّ

ىل الُقْرأ نِ  نَِّة ا  نَِّة َأْحَوُج ِمَن الس ُّ  ( ا ىل الس ُّ

ذا مسعت الرجل يطعن عىل ال َثر، ول يقبلها، أأو ينكر شيئًا من أأخبار رسول  قال: )ا 

َن؛ أأقوال النيب ، ؛ فاهَتمه عىل ال سالم( ملسو هيلع هللا ىلص هللا ، أأفعاهُل، ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود ابل َثر: السُّ

 تقريراتُه، ما جاء عنه عليه الصالة والسالم. 

ونسمع هبذا كثريًا؛ وابذلات اليوم ابذلات؛ يقول كل: اتُركنا من الس نة وأأتنا ابلقرأ ن! 

ا َأمرت به : "ل أألِْفنين أأحدُك ُمتَّكئًا عىل أأريكته يأأتيه الأمر من أأمري ؛ ممَّ ملسو هيلع هللا ىلصيقول النيب 

ينن أأوتِيُت الكتاب ومثَِل معه" ، (1)أأو هَنيُت عنه؛ ويقول: بيين وبينُك كتاب هللا؛ أأل ا 

 اذلي هو مثل القرأ ن: الس نة.

} لن َويْحٌ يُوىَحٰ ْن ُهَو ا  ؛ فالس نة (2)وقال هللا تبارك وتعاىل :}َوَما يَْنِطُق َعِن الهََوى ا 

ذا فُِقدت  الس ننة ل يُمكنُك أأن تفهم القرأ ن؛ ذلكل بعض ويٌح من هللا مثل القرأ ن؛ بل ا 

، ل يُمكن أأن تس تغين عن الس نة؛ فكيف (3)السلف قالوا: )الس ننة قاضية عىل القرأ ن(

اَلَة {؟ يأأتيك رجٌل يقول كل: اتُرْكين من ّك العادات اليت  : }َوَأِقميُوا الصَّ س ُتفرسن

لن بدين، برشع؛ قال هللا :}َوَأِقميُوا الَصاَلَة {؛ كيف  ُوجدان علهيا الناس؛ أأان ل أأؤمن ا 

أأصيل؟ أأثِبت يل؛ لن ُتد الفجر ركعتني، والظهر أأربعًا، والعرص أأربعًا، واملغرب ثالًَث، 

والعشاء أأربعًا؛ أأين هذا يف القرأ ن؟! أأين تفاصيل هذه الأحاكم اليت حُك هللا س بحانه 

 وتعاىل هبا يف القرأ ن؛ من صالٍة وصيام وزاكة وجح؟ 
 

 ( عن أأيب رافع.2663(، والرتمذي )4605( وأأبو داود )23861أأخرجه أأمحد ) (1)

 [.3]النجم: (2)

(؛ لكهم عن 14(، واخلطيب )ص  89(،وابن بطة يف "ال ابنة الكربى" )607أأخرجه ادلاريم يف "سننه" )  (3)

نَُّة قَاِضَيٌة عىََل الُْقْرأ ِن، َولَيَْس الُْقرْ  نَِّة(. حيىي بن أأيب كثري؛ قوهل: ) الس ُّ  أ ُن ِبقَاٍض عىََل الس ُّ
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ه الكم النيب  ، قال هللا ملسو هيلع هللا ىلصّك هذا اذلي ذكره هللا س بحانه وتعاىل يف القرأ ن؛ فرسَّ

ْم{ لهَْيِ ل ا  َ لِلْنناِس َما نُزن لَْيَك اذِلْكَر ِلُتَبنينِ
ِ
ُمبنين عن  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فالنيب (1)س بحانه وتعال: }وأأنزلنا ا

ُسوُل فَ  ُخُذوُه َوَما هَنَاُُكْ َعْنُه هللا س بحانه وتعاىل، وقال هللا تبارك وتعاىل: }َوَما أ اَتُُكْ الرَّ

قًا (2)فَانََْتُوا{ ذ لو كنت مصدن ب للقرأ ن؛ ا  ب ابلس نة؛ فهو ُمكذن ، مفن يأأخذ ابلقرأ ن ويُكذن

نا احتج عىل  ابلقرأ ن حقنًا؛ كنَت أأخذَت هبذه ال ايت، وابن مسعود ريض هللا عنه مل

نا جاءت وقالت هَل: ا ينن ل  أأرى الهنىي عن الننمص يف املرأأة احتج علهيا هبذه ال ية؛ مل

هل ا ىل أ خره؛ ول أأجد  نك قرأأته لَوجدته، قالت: وهللا لقد قرأأتُه من أأون القرأ ن، فقال: لو أأن

ُسول فَُخُذوُه َوَما  فيه الننمص، فقال لها: أأمل تقريئ قول هللا تبارك وتعاىل: }َوَما أ اَتُُكْ الرَّ

 هَنَاُُكْ َعْنُه فَانََْتُوا{؟.

 قرأ ن؛ فِك الس نة داخةل يف هذه ال ية وُملزمة للعباد هبا. ها هو موجود يف ال

ُسوَل َوُأويِل اَلْمِر ِمنُُْكْ{ سول (3)}َوَأِطيُعوا اَّلَلَ َوَأِطيُعوا الرَّ  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص، كيف نُطيع الرن

نته   . ملسو هيلع هللا ىلصبأأوامره املوجودة يف سن

نَك َل يُْؤِمنُوَن َحىتن حَيمِكُوَك ِفميَا جَشََر بَْيهَنُمْ  ا  }فاََل َوَرِب ُدوا يِف َأنُْفِسهِْم َحَرجًا ِممَّ ن َل جَيِ مثن

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص، كيف س ُنَحُكن النيب (4)قََضيَْت َويَُسلنُموا تَْسِلميًا{

َّته.   حنُكنِ سن

 

 [. 44]النحل:  (1)

 [. 7]احلرش: (2)

 [.  59]النساء: (3)

 [. 65]النساء: (4)
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 ملسو هيلع هللا ىلص وقد نقل العلامء التفاق عىل أأنن طاعة هللا تكون بطاعة كتابه، وطاعة الرسول

 َ ُسوَل ِمْن ب َُّشاِقِق الرَّ نته، }َوَمْن ي َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل تكون بطاعة سن َ هَلُ الهَُدى َويَت ْعِد َما تََبنيَّ

َ َوَساَءْت َمِصريًا{ ، فرتُك سنِته ُمشاقة هَل عليه (1)املُْؤِمِننَي نَُوهِلن َما تََوىلَّ َونُْصِِلِ ََجََّنَّ

 الصالة والسالم، والأدَل يف هذا املعىن كثرية. 

ننة ا ب هبا اكفر، خارج من مةلن ال سالم؛ وقد أأمجَع العلامء عىل أأنن اتِرك الس ُ ملُكذن

جل يطعن  ذا مِسعت الرن فاملُبِطل لرشيعة هللا، ليس عنده رشيعة؛ ذلكل قال املؤلف :)وا 

(؛ولو شيئًا واحدًا أأو ملسو هيلع هللا ىلصعىل ال َثر ول يقبلُها أأو يُنكر شيئًا من أأخبار رسول هللا 

جال، وأأخبار نزول عيىس  اثنان من الأخبار الثابتة احلق؛ يُنكُرها ويُردنها؛ َكأخبار ادلن

عليه السالم، وأأخبار خروج املَهدي، وأأخبار احلوض، وأأخبار الشفاعة، وغري ذكل مما 

نه رجل ُمنافق يريد أأن هيدم دين  مه عىل ال سالم( ؛ اهِتْمه بأأن ِ ورد يف الأحاديث؛ )فاهتَّ

 هللا تبارك وتعاىل؛ واحذْره 

نه رجل رديء الَمذهب والقول(؛ يع ن ين: مذهبه ودينه اذلي مييش عليه رديٌء قال: )فا 

ء، ُمفسد، قوهل هذا اذلي يُنكر به س نة النيبن   رديء فاسد. ملسو هيلع هللا ىلصِسن

ول عىل أأحصابه ريض هللا عهنم(، مفن طَعَن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )ول يُْطَعن عىل رسول هللا 

 ؛ كفر. ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول هللا

ََتِْزُؤون َل تَْعتَِذُروا قَْد َكَفْرمُتْ قال هللا تبارك وتعاىل :}قُْل َأابهلِل وأ اَيتِِه  َوَرُسوهِلِ ُكْنمُتْ تَس ْ

ميَاِنُُكْ {
ِ
َرُجاًل ، وسبب نزول هذه ال ية؛ كام رواه ابن معر ريض هللا عنه: أأن (2)بَْعَد ا

 

 [. 115]النساء: (1)

 [. 65]التوبة: (2)
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ائِنَا َهُؤَلِء؛ َل َأْرغَبَ  بُُطواًن َوَل َأْكَذَب  يِف غَْزَوِة تَُبوَك يِف َمْجِلٍس يَْوًما: َما َرَأيُْت ِمثَْل قُرَّ

نَّ  نًَة َوَل َأْجَِبَ ِعْنَد اللنِقَاِء، فَقَاَل َرُجٌل يِف الَْمْجِلِس: َكَذبَْت َولَِكنََّك ُمنَاِفٌق َلُْخرِبَ َألْس ِ

 ِ : فَأاََن َرَأيُْتهُ ملسو هيلع هللا ىلصفَبَلََغ َذكِلَ النَّيِبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،َرُسوَل اَّللَّ ِ  ُمتََعلنِقًا ، َونََزَل الُْقْرأ ُن، قَاَل َعْبُد اَّللَّ

 ِ ََّما ُكنَّا خَنُوُض  ملسو هيلع هللا ىلصحِبَقَِب اَنقَِة َرُسوِل اَّللَّ ن
ِ
: }ا ِ تَْنُكُبُه الِْحَجاَرُة َوُهَو يَُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَّ

 ِ ََتْزِئُوَن{" ملسو هيلع هللا ىلصَونَلَْعُب{،َوَرُسوُل اَّللَّ ِ َوأ اَيتِِه َوَرُسوهِلِ ُكْنمُتْ تَس ْ  .(1)يَُقوُل: "}َأاِبَّللَّ
وأأحصابه، مه مسلمون! لكن ميزحون!  مثلام يسمهيا  ملسو هيلع هللا ىلصوهؤلء اكنوا يعنون النيب 

 وبأأحصابه.  ملسو هيلع هللا ىلصبعض الش باب اليوم: جلسة ُأنْس ! يس تأأنسون ابلس َتزاء مبن؟ ابلننيب 

ََتِْزُؤون َل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَ  ْرمُتْ بَْعَد فزنلت هذه ال ية: }قُْل َأاِبهلِل ُوأ اَيتِِه َوَرُسوهِلِ ُكْنمُتْ تَس ْ

جل يلمتِس  ميَاِنُُكْ{؛ اكنوا مؤمنني؛ وكفروا هبذا القول، هبذا الفعل اذلي فعلوه، جاء الرن
ِ
ا

نام كننا خَنُوض ونلْعب{، ماكننا نريد أأن نكفر، ومل نكن نظنن أأنن  ن الأعذار؛ ويقول: }ا 

 الأمور س تصل ا ىل هذا املَْوصل، كننا خنوض ونلعب؛ منزح ونُميش الوقت!

لن هذا! }ًأاب  هلل وأ ايته ورسوهل{؟! ما وجدمُت شيئًا متزحون به ا 

ميانُك{؛ فهذا  لو َعُظم ال ميان يف الننفوس؛ ما وصل ا ىل هذا املَوصل؛ }قد كفرمُت بعد ا 

؛ حفقيقة ُمؤدنى ملسو هيلع هللا ىلصويطعن يف أأحصاب رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصحال اذلي يطعن يف النيب 

وقصده ادلين؛ رشيعة هللا،  هو الطعن يف دين هللا، ملسو هيلع هللا ىلصاذلي يطعن يف أأحصاب النيب 

نن دينُك فاسد؛  يريد أأن هيِدهما، لكنه ما وجد السبيل للناس! لو جاء للعامة وقال هلم: ا 

 

( من حديث ابن معر، وقال الش يخ مقبل الوادعي رمحه هللا 6/1826أأخرجه ابن أأيب حامت يف "تفسريه" ) (1)

ل هشام بن سعد فمل 109يف "الصحيح املس ند من أأس باب الزنول" )ص (: " احلديث رجاهل رجال الصحيح ا 

(، وهل شاهد بس ند 172ص  10خيرج هل مسمل ا ل يف الشواهد كام يف املزيان وأأخرجه الطربي من طريقه )ج

 حسن عند ابن أأيب حامت من حديث كعب بن ماكل".



283 

 

لُضبوه حىت يقتلونه، لكن لو جاءمه ابلتسلسل؛ رويدًا رويدًا؛ فس يكون الأمر عندمه 

 مقبوًل أأكُث؛ كيف؟

 تعالوا أأوًل نبدأأ مبعاوية ريض هللا عنه؛ ملاذا؟ 

معاوية صار بينه وبني عيل بن أأيب طالب حروٌب، والنناس لها عاطفة من انحية  لأن

؛ اذلي ملسو هيلع هللا ىلص، زوج فاطمة، قريب من النيب ملسو هيلع هللا ىلصعيل بن أأيب طالب؛ لأنه ابن ُع النيب 

ذًا النفوس ُمتقبةل للطعن يف معاوية، وفمين مع ُمعاوية؛ كَعْمرو بن  يُعاديه فيه مشلكة، ا 

ل ما يبدأأ كل هِبؤ  لء. العاص، فأأون

مل،  نه قْد ارتقى عىل ادلرجة الأوىل من درجات السُّ مَفن مِسعته يطعن يف هؤلء؛ فاعمل أأن

ويريد دين هللا؛ لكنه يبدأأ معك ابلتدرنج واحدة واحدة؛ هذا هو السبيل اذلي ميكن 

أأن جيد من نفِسك قَبوًل هل؛ لأن هناك نفوسًا متيل قلياًل؛ فيبدأأ يف معاوية، ومَعرو بن 

ىل أأيب بكر ومعر ريض هللا عهنم مجيعًا؛  العاص، مث بعد ذكل يبدأأ يرتقي ا ىل أأن يصل ا 

وهذا اذلي تَرْونه ال ن؛ اذلي مِسعناه من اذلين بدأأوا مبعاوية ومعرو؛ وصلُوا ا ىل أأيب 

بكر ومعر، مثن بعد ذكل هُيَْدم ديُنُك ابلاكمل؛ سواء كنت تشُعر أأو ل تشُعر؛ ولكن 

 دينك انَتىى. 

ذلي أأوصل كل الس ننة والقرأ ن؟ كيف وصكل القرأ ن؟ من اذلين بلنغوك كيف؟ من ا

القرأ ن؟ الصحابة مه اذلين محنلوا القرأ ن وبلنغوه ِلمن بعدمه، فا ذا اكن الصحابة ُكفنارًا؛ 

ذًا قرأ نُُك ابطل.   فهل يُقبَُل خرب الاكفر ونقُِل؟ ل يُقبل؛ ا 

ذا؛ ذلكل فالرافضة تدرنجوا أأرأأيت كيف يكون التدٍرج ؟! هذا التدرنج أأوصل ا ىل ه

ف؛ هبذه الطريقة، تدرَّجوا واحدة واحدة؛ ا ىل  ىل أأن القرأ ن حمرن هذا التدٍرج، ووصلوا ا 



284 

 

م  لوا اذلي يُريدونه؛ لأهنن وا وبدن ف؛ وضَعه الصحابة، غريَّ أأن وصلوا ا ىل أأنن القرأ ن حمرن

 كفنار! هذه طريقَتم، وهكذا يقولون.

ذًا اذلي يْطعن يف واحد من أأحصا  اية ا ىل أأن يِصل ا ىل ملسو هيلع هللا ىلصب النيب ا  نام يريد يف الهنن ن ؛ فا 

ازي ـ رمحه هللا ـ: أأن  َهدم رشيعة هللا س بحانه وتعاىل؛ ومن هنا جاء قول أأيب ُزرعة الرن

، بواحد فقط؛ فهو زنديق؛ (1)؛ فهو زنديقملسو هيلع هللا ىلصمن َطعن عىل واحٍد من أأحصاب النيب 

 لأنه يريد أأن يصل ا ىل هذا. 

سوا أأغِبياء كبعض من مُه اليوم َموجودون؛ بدعوى ُحسن السلف اكنوا فُطناء، ولي 

الظن؛ فأأوصلهم حسن الظن ا ىل الغباء والسذاجة، حقيقة هذا ما عاد حسن ظن؛ 

هذا صار غباًء، سذاجة؛ حُيسن الظن مبن يُفسد دين هللا س بحانه وتعاىل، وهو يقول 

 كل: أأحسن الظن، الأصل ُحسن الظن. 

ر ادلين وهو يقول كل: أأحسن الظن، ا ىل مىت َتسن فابَق أأحِسن الظن؛ حىت  يُدِمن

 الظن؟ 

ا من أأظهر كل الباطل؛ فهذا جيب  ا حسان الظن واجب فمين أأظهر كل اخلري، أأمن

ر منه، وأأن َتَذَره، وأأن َتفظ دين هللا س بحانه وتعاىل منه.   عليك أأن َُتذنِ

 

ذا رأأيت الرجل ينتقص 49أأخرج اخلطيب البغدادي يف "الكفاية" )ص  (1) س ناده ا ىل أأيب زرعة؛ قال:  "ا  ( اب 

عندان حق، والقرأ ن حق،  ملسو هيلع هللا ىلصفاعمل أأنه زنديق، وذكل أأن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأأحدًا من أأحصاب رسول هللا 

لينا هذا القرأ ن والسَن أأحصاب رسول هللا  منا أأدى ا  منا يريدون أأن جيرحوا شه  ملسو هيلع هللا ىلصوا  ودان ليبطلوا الكتاب ، وا 

 والس نة، واجلرح هبم أأوىل ومه زاندقة".
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نام عرفْنا ملسو هيلع هللا ىلصقال: )ول يُطعُن عىل رسول هللا  ن ، ول عىل أأحصابه ريض هللا عهنم ؛ لأانن ا 

، وادلنيا وال خرة ؛ابل َثر(؛ ّك  هللا، وعرفْنا رسوهل، وعرفنا القرأ ن، وعرفنا اخلري والرشن

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذا ادلين؛ الرشع اذلي عرفناه؛ من أأين؟ من ال َثر؛ قال هللا، قال رسول هللا 

ىل القرأ ن(؛ انظر ا ىل ما وصَل؟ وهذه  قال: )فا نن القرأ ن ا ىل الس نة أأحوج من الس نة ا 

 اللكمة قد ُأِثرت عن أأكُث من واحد من السلف؛ قالوا: الس نة قاضيٌة عىل القرأ ن، 

 القرأ ن أأحوج ا ىل الس نة من الس ننة ا ىل القرأ ن. 

 وبعض السلف يقول: أأان ل أأجرُأ عىل هذه اللكمة؛ لكن القرأ ن والس ننة ل يفرتقان. 

 

ًة؛ َمهنىيٌّ َعْنُه  67] : )قال املؤلف رمحه هللا [ والالَكُم واجِلداُل واخلُصوَمُة يف الَقَدِر خاصَّ

بُّ َجلَّ تعاىل الأنبياَء َعِن الالكِم يف   ِعْنَد مَجيعِ الِفَرِق؛ لأنَّ الَقَدَر رِسُّ هللا، وهنىى الرَّ

،  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا َعِن اخلُصوَمِة يف الَقَدِر، وَكرَِهُه أأحْصاُب رسولِ   ملسو هيلع هللا ىلص  الَقَدِر، وهنىى النيبُّ 

وَكرَِهُه التَّاِبعوَن، وَكرَِهُه الُعلامُء وَأْهُل الَوَرعِ، وهنوا َعِن اجِلداِل يف الَقَدِر، فََعلَْيَك  

ْقراِر وال مياِن، واْعِتقاِد ما قاَل رسوُل هللا َّْسلمِي وال  ياِء، واْسُكْت    ملسو هيلع هللا ىلص اِبلت ةَلِ الأش ْ يف مُجْ

 ( مَعَّا ِسوى َذكِلَ 

 ، املُجادَل: جُيادل الشخص تتلكنم معه ويردُّ كل الالكم، واجملادَل الالكم: الأخذ والرد

واخلصومة مبعىن؛ لأن اجملادَل أأصاًل تؤدني ا ىل اخلصومة فامي بني الطرفنَي عندما 

روا منه كثريًا،  يتجادلن، وهذا أأصاًل قد هُنىي عنه يف دين هللا؛ هنىى عنه السلف وحذن

روا من خمالطة أأهل البدع، ومن  اخلصومة واملُجادَل معهم يف الباطل؛ لأنن ذكل وحذن
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ضعاف عقيدة الولء والرباء؛ فذلكل هنىى السلف عن  مراض القلوب، وا  يُؤدنى ا ىل ا 

 ذكل 

ة(؛ الهنىي فيه أأشد.  قال: )يف القدر خاصَّ

قال: )مهنىيٌّ عنه عند مجيع الِفرق( وليس فرقة واحدة من الِفرق؛ )لأن القدر رسُّ 

ب، همام جادلت وخامصت وتناقشت، يف الهناية؛ س تصل ا ىل هللا(؛ هذا هو السب

ابب َمسدود، لن تِصل ا ىل ِشء، وستبقى يف حرية وضياع، فال جيوز كل أأن َّتوض 

 يف هذا اذلي هو رسن هللا يف خلِقه. 

ب جل وعال الأنبياء عن الالكم يف القدر( هنىى مجيع اخللق؛ ومهنم  قال: )وهنىى الرَّ

 القدر واخلوض فيه.الأنبياء عن الالكم يف 

ريض  ملسو هيلع هللا ىلصعن اخلصومة يف القدر، وكرَِهه أأحصاُب رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )وهنىى النيُب 

هللا عنَه، وكرِهه التابعون، وكرِهه العلامء وأأهل الورع، وهنوا عن اجلدال يف القدر(؛ 

 فلكنهم متفنقون عىل عدم جواز اخلوض يف مسائل القدر؛ لأنن القدر رسن هللا يف خلْقه.

ن اكنت جاءت يف حديث؛ لكنه ضعيف -القدر رسُّ هللا يف خلقه-اللكمة:هذه  ؛ (1)وا 

قرارها   غري أأن علامء ال سالم علهيا؛ عىل تقريرها وعىل ا 

 

. . .« الَْحِديَث.383قال ابن القيرساين يف "تذكرة احلفاظ" ) (1) ِ َُّه رِسُّ اَّللَّ ن
ِ
 (: "ل تلََكَُّموا يِف الْقََدِر، فَا

َراَن الْقَِصرِي، َعنْ  ، َعْن مِعْ َء يِف الَْحِديِث. َرَواُه الَْهْيََثُ بُْن مَجَّاٍز الَْحنَِفيُّ َر، َوالَْهْيََثُ ل َِشْ  اَنِفعٍ، َعِن ابِْن مُعَ

(: " شعبة عن سلامين التميي عن أأنس مرفوعًا: )ل تفشوا 738/ 2وقال الس يوطي يف "الزايدة عىل املوضوعات" )

، وهللاُ  نن الش يطان يريد بُك الغين نه رسن هللا، ول ُتادلوا أأهل البدع، فا  ن   يريد بُك اخلري(.الالكم يف القدر فا 

س ناًدا ومتنًا، وهل  قال اخلطيب: ل أأصل لهذا احلديث عند ذوي املعرفة ابلنقل فامي نعمل، وقد وضعه محمد بن عبٍد ا 

 أأحاديث كثرية تشابه ذكل، ولكُّها تدلن عىل سوء حاهل وسقوط رواايته.

 وقال ادلارقطين : محمد بن عبٍد بن عامر السمرقندي يكذب ويضع".
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قال: )فعليك ابلتسلمي وال قرار وال ميان( هذا الواجب عليك يف مسائل القدر؛ تؤمن 

مقادير ّك ِشء قبل مخسني أألَف بأأنن هللا س بحانه وتعاىل قد عمِل ّكَّ ِشء، كتب 

س نة، وأأنن ما شاء هللا اكن وما مل يشأأ مل يكن، وأأن ما أأصابك مل يكن ِلُيخطئك، وأأنن 

ما أأخطأأك مل يكن ِلُيصيبك؛ وأأنه خالق أأفعال العباد، ّك هذه مسائل القدر؛ تؤمن هبا 

ه يف القرأ ن وتُسملنِ كام جاءت، كام ُأمران، مفا جاءك من مسائل القدر قْد نُصَّ علي

والس نة تُسملن وتؤمن به، وغري ذكل تسكت وتتوقنف، ول تِزْد عىل ذكل؛ فاملسأأَل 

خطرية، وكام أأننا ذكران نؤمن هبذه اليت ذكرانها؛ نؤمن حبمكة هللا تبارك وتعاىل يف 

م للعبيد.  أأفعاهل، ونؤمن بأأنن هللا ليس بظالن

ء( ّك الأش ياء اليت ُذكرت يف يف مجةل الأش يا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )واعتقاد ما قال رسول هللا 

ر هَل  ر هللا س بحانه وتعاىل ِرزق املرء، قَدَّ مسائل القدر؛ وجب عليَك أأن تؤمن هبا؛ قدن

ق، نؤمن ِبِك ما  ر هل حياته ومىت ميوت؛ ّك هذا نؤمن به ونصدن شقي أأم سعيد، قَدَّ

مع  تقدم، ونسكت معنا سوى ذكل؛ هذه عقيدة أأهل الس نة، هذه طريقَتم يف التعامل

 مسائل القدر.

وقد تقدم الالكم يف القدر، وكيف يكون ال ميان به؛ لكن املقصود هنا تقريُره: هو عدم 

 اخلوض واجلدال واخملامصة يف مسائل القدر. 

 

ُأرْسَِي ِبِه ا ىل    ملسو هيلع هللا ىلص [ وال مياُن ِبأَنَّ َرسوَل هللِا 68]مث قال املؤلف ـ رمحه هللا ـ :)

امِء، وَصاَر ا ىل الَعْرِش، لََع ا ىل النناِر، ورأأى    السَّ ولَكََّم هللَا تعاىل، وَدَخَل اجلَننَة، واطَّ

ْت هَل الأنبياُء، ورأأى رُساِدقاِت الَعْرِش   َع الَكَم هللِا عز وجل، ونرُِشَ املالئَِكَة، ومَسِ

َِلُ ِجرْبيُل عىل الرُباقِ  اموات وما يف الأَرضنَي يف الَيَقَظِة، مَحَ   والُكرِسنِ ومجيَع ما يف السن
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لواُت اخلَْمِس يف ِتكْلَ الليةِل، َوَرَجَع ا ىل   اموات، وفُرَِضْت عليه الصَّ َحىتَّ َأَداَرُه يف السن

 (.  َمكََّة لَْيلََتُه، وذكِلَ قَْبَل الهِْجَرةِ 

ُأرسَي به ا ىل السامء واجب؛ يعين جيب عليك أأن تؤمن  ملسو هيلع هللا ىلصال ميان بأأنن رسول هللا 

بْ  ىَل ابل رساء واملعراج، قال تعاىل: }س ُ
ِ
ى ِبَعْبِدِه ِمَن املَْسِجِد احلََرام ا َحاَن اذِلي َأرْسَ

} ، وال رساء: هو السري يف الليل، وامِلعراج: هو (1)املَْسِجِد اَلْقَص اذِلي اَبَرْكنَا َحْوهَلُ

ى الرُباق،  ملسو هيلع هللا ىلصالُصعود، والنيب  ابة اليت تُسمن أأاته جربيل وهو يف مكنة، وأأخذه عىل ادلن

ابة وانطلقت من مكنة ا   ىل بيت املقِدس؛ مسافة طويةل؛ أأكُث من أألَْفي كيلو، لكن ادلن

ت قامئَتا؛ تِصل ا ىل بُعِد نَظرِها، فوصلت ا ىل  ذا مدن نة عظمية ورسيعة؛ ا  هذه اكنت داب

يف َحلَقة البيت، يف املاكن اذلي يربط الأنبياء، ودخل  ملسو هيلع هللا ىلصبيت املقدس وربطها النيب 

وقال البعض بأأنه صىل هبم  -ادثة ال رساء واملعراجكام جاء يف ح -املسجد وصىل ابلأنبياء

نيا، ووجد فهيا الأنبياء، مثن  ملسو هيلع هللا ىلصبعد رجوعه، مث صعد جربيل ابلنيب  امء ادلن ا ىل السن

امء  ادسة، والسابعة؛ فوصل ا ىل السن ابعة  واخلنامسة، والسن امء الثانية، والثنالثة، والرن السن

ابعة، ولكََّم هللا تبارك وتعاىل، ولكنمه لوات  السن ُّه تبارك وتعاىل، ورشع هللا الصن رب

؛ نؤمن هبذا (2)امخلس؛ ّكن هذا مذكور يف حديث ال رساء وامِلعراج وهو يف الصحيحنْي 

ه، ونؤمن أأنن الننيب  رأأى اجلنة ورأأى ما فهيا، ورأأى النار ورأأى ما فهيا، وُّك ما  ملسو هيلع هللا ىلصلكنِ

ق به، ومبا   ملسو هيلع هللا ىلصَصن من أأخبار الننيب  ُذِكر يف هذا احلديث يف الصحيحنْي، نؤِمن ونصدن

 

 [. 1]ال رساء: (1)

 ( عن أأيب ذر.163(، ومسمل ) 349أأحاديث ال رساء واملعراج: أأخرج البخاري ) (2)

 ( عن ماكل بن صعصعة، 164(، ومسمل )3887( ، )3207والبخاري)

 ( عن ماكل بن أأنس.16(، ومسمل )7517والبخاري)
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، وأأن هللا س بحانه وتعاىل َأرْسى بنبيه جِبسِده وروِحه حقيقًة  نه حقٌّ يف هذا؛ ونُؤمن أأن

عيه بعض الِفرق، ويدعون أأن ال رساُء بُروِحه ل جبسده، املنام ل ينكره  ل منامًا كام تدن

نا ُأرِسَي ابلنيب  نا قال لهُم  ملسو هيلع هللا ىلصالكفار؛ ما اكنُوا يُنكرون املنامات، ومل أأنكروا عليه هذا؛ مل

هذا الأمر، وصاروا يس َتزئون ويضحكون من هذا الالكم، كيف حصل هذا الأمر 

عالمة عىل ِصدِقه  -اخلارج عن املُعتاد؛ كيف حيصل أأمر كهذا ! حىت طلبوا منه أأمارة

ما وصل ا ىل  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقالوا هَل: ِصف لَنا بيت املقدس، ومه يعرفون أأنن النيب -يف ذكل

ت املقِدس ول يعرف أأوصافَه، قالوا هل: ِصف لنا بيت املقدس؛ عالمة عىل ِصدقك، بي

جفاءُه جربيل ببيت املَقدس أأمامه؛ يراه ويِصفه مبارشة؛ فوصفه لهُم؛ فَباَن ِصدقُه فامي 

؛ فذِلكل ّك ما َورد من رواايت فهيا أأنن هذه القصة اكنت يف َمنام؛ يه ملسو هيلع هللا ىلصذكر 

واايت  حيحة أأن ال رساء اكن ِبُروحه وجسده؛ فنؤمن بذكل رواايت ابطةل، والرن الصن

ه.   لكنِ

محن، ولكََّم هللا تعاىل؛ كام  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )وَصار ا ىل العرش( يعين وصل النيب  ا ىل عرش الرن

 جاء يف أأحاديث ال رساء، )ودخل اجلننة(  كام جاء فهيا أأيضًا. 

لع لَع ا ىل الننار(، لحظ قوهل: )ودخل اجلننة واطن ا ىل الننار(؛ ما دخل النار  قال: )واطَّ

ا اجلننة فدخلها.   واطلع عىل ما فهيا، وأأمن

ت هَل الأنبياء، ورأأى رُساِدقاِت  قال: )ورأأى املالئكة، ومِسع الكم هللا عز وجل، ونرُِشَ

( يعين رأأى النيب   ما حول العرش، وما حول الكرِس. ملسو هيلع هللا ىلصالعرش والُكرِسنِ

اموات، وما يف الأ  َرضني يف اليقظة(؛ ّك هذا رأ ه يف اليقظة قال: )ومجيع ما يف السن

رساُءه اكن يف اليقظة ل يف املنام.   وليس يف املنام، وا 
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لوات  اموات، وفُرِضت عليه الصَّ قال: )مَحَِل جربيُل عىل الرُباق حىت أأَداُره يف السن

ل ما فُرضت  امخلس يف تكل الليةل(، يف تكل الليةل فُرِضت الصلوات امخلس، واكن أأون

ابعة، فأأخربه هللا س بحانه وتعاىل  مخسني امء السن صالة؛ فرضها هللا عليه ملا اكن يف السن

ة مخسني صالة، فزنل الننيب  نه فرض عىل هذه الأمن فلِقيَه موىس وقال  ملسو هيلع هللا ىلص،بذكل، وأأن

تَك ل يقدرون عىل ذكل فارجع ا ىل ربنك واطلُب منه أأن خُيفنف؛  ينن أأعرف أأمن هَل: ا 

ة؛ ا ىل أأن خفنف ا ىل مخس صلوات ولهُنن فرجع وخفنف، وصار هذا الرج وع أأكُث من مرن

ة -أأجر مخسني صالة من ، تُصيل مخس -فضاًل و ِمننًة من هللا س بحانه وتعاىل ِلهذه ال 

 صلوات؛ لكن أأجرها: مخسني صالة. 

لوات امخلس يف تكل الليةل، ورجع ا ىل مكنة لْيلتَه، وذكل قبل  قال: )وفُرِضت عليه الصن

 . ملسو هيلع هللا ىلصالهجرة(؛ هذا لكنه اكن قبل جهرتِِه ا ىل املدينة 

 

ُح  69] قال املؤلنف رمحه هللا :) هَداِء يف َحواِصِل َطرْيٍ ُخُْضٍ ترَْسَ [ واْعمَلْ أأنَّ َأْرواَح الشن

َت الَعْرِش، وَأْرواُح الُفْجاِر الُكفَّاِر يف ِبرْئِ ِبْرهوت؛ َويْهَ  يف اجلَنَِّة، وتَأْوي ا ىل   قَناِديٍل ََتْ

ني  (. يف ُِسنِ

؛ أأنن الشهداء أأرواهحم تكون يف أأجساد طيور يف اجلننة؛ (1)هكذا جاء يف احلديث

هداء.   ترَسح وتتنعنم يف اجلننة؛ وهذا يف أأرواح الشُّ

 

وٍق، قَاَل: َسأَلْنَا َعْبدَ 1887أأخرج مسمل يف "حصيحه" )  (1) يَن  (: َعْن َمرْسُ ِ َسَِبَّ اذلَّ هللِا َعْن َهِذِه اْل يَِة: }َوَل ََتْ

ْم يُْرَزقُوَن{ ]أ ل معران:  ِ ، فَقَالَ  ؛[169قُِتلُوا يِف َسِبيِل هللِا َأْمَوااًت بَْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبنِ انَّ قَْد َسأَلْنَا َعْن َذكِلَ
ِ
: فقَاَل: َأَما ا

ُح ِمَن الَْجنَِّة َحْيُث َشاَءْت، مُثَّ "  ، لَهَا قَنَاِديُل ُمَعلَّقٌَة اِبلَْعْرِش، ترَْسَ ْم يِف َجْوِف َطرْيٍ ُخُْضٍ ىَل تِكْلَ َأْرَواهُحُ
ِ
 تَأِْوي ا

 الْقَنَاِديِل..".
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 ش( هكذا جاء يف نفس احلديث. قال: )وتأأوي ا ىل قَناديَل َتت الَعر 

اِر والكفنار يف برئ برهوت؛ ويه يف ُسنيل(، هذا ورد يف حديٍث  قال: )وأأرواح الُفجن

 . (1)ضعيف؛ ل يِصح

والصحيح أأنن أأرواح الُكفنار يف قبورمه يُعذبون؛ كام حصنت بذكل الأخبار عن الننيب 

 . (2)ملسو هيلع هللا ىلص

وح تُطلُق يف اللنغة؛ ويُراُد هبا حياة ذواِت الأرواح؛ فاحلياة عىل قسَمني:  والرن

 حياة حركٍة: وهذه تكون يف ذوات الأرواح. 

: وهذه تكون يف الأجشار والنبااتت؛ وهذا ا ٍ لتقس مي ذكره ابن القمين رمحه وحياة نُُمون

 . (3)هللا

انظروا ا ىل الشجرة ال ن؛ عندما تقطْعها تْيبس ومتوت؛ هذه حياة؛ لكن ل روح فهيا، 

ه  ذا مات خرجت روحه؛ ففيه روح، كذكل اجلنني يف بطِن أأمن ا احلَيوان وال نسان ا  وأأمن

نه ل روح قبل الأشهر الأربعة تكون فيه حياة، من ِقبَِل حياة الأجشار والنن  بااتت؛ لأن

 

( عن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عنه، ويف 1034والنشور" ) أأخرجه البهيقي يف "البعث (1)

س ناده مهبم  ا 

 وأأخرجه ابن حبان يف "حصيحه"، وقال الش يخ الألباين: "ضعيف، والظاهر أأنه من ال رسائيليات".

 ( من حديث عيل ريض هللا عنه.9118وأأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )

(: " وأأما فقرة أأرواح الكفار فمل ترد يف حديث 91 "َتقيق ال ايت البينات" )وقال الش يخ الألباين رمحه هللا يف

منا يه أ َثر موقوفة ساقها ابن القمي ) ( ولكها ضعيفة ال س ناد، نعم وقع مرفوعًا يف مؤلف لأيب 107 – 106مرفوع وا 

شهور بيد أأنه يف الرواية ( لكن اخلراز هذا صويف م 221/  4سعيد اخلراز كام يف " مجموع الفتاوى " لبن تميية )

 غري معروف ...".

 كام يف حديث الرباء ال يت.  (2)

 (. 261،  246"َتفة املودود بأأحاكم املولود" )ص (3)
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وح بعد الأشهر الأربعة؛ عندئذ تُصبح حياته كحياة بقيَّة البرش،  فيه، مث تدبُّ فيه الرن

نام يه نُُمو؛ يمنو،  ن ا قبل ذكل؛ فتكون حياتُه كحياة النبااتت والأجشار؛ ل روح فهيا وا  أأمن

 يكرُب لكن ل روح فيه. 

 

وُح؛  [ وال مياُن بِ 70] قال املؤلْف رمحه هللا : ) َت يُْقَعُد يف قرَْبِِه وتُْرَسُل فيه الرُّ أأنَّ املَينِ

 (. َحىتن يَْسأأهَلُ ُمنَْكٌر ونَكرٌي َعِن ال مياِن ورَشائِِعِه، مُثَّ تَُسلُّ ُروُحُه ِبال َألَمٍ 

ذا ُوِضع يف (1)يُشري يف هذا ا ىل حديث الرَباء بن عازب ، اذلي ذكر فيه بأأنن املينت ا 

قرِبه، جاءه ملاكن فأأجلساه، فسأألُه: من ربنك، وما دينك، وماذا تقول يف هذا الننيب 

ذا اكن رجاًل صاحلًا؛ قال: َريَب هللا، وديين ال سالم، ونيبن محمند  اذلي بُعث فيُك؟ فا 

نيا، ؛ واجلواب عىل هذا السؤال يكون عىل حسب العمل والعمل و ملسو هيلع هللا ىلص ال ميان يف ادلن

د جريدة حيفُظها وينَتىي الأمر؛ ل، حىتن لو اكن َحِفظَ احلديث ابلاكمل، ومل  وليس جمرن

يؤمن ومل يعمل؛ لن جُييب؛ ال جابة تكون عىل حسب العمل وال ميان والعمل، فا ذا اكن 

ذا مل يكن كذكل؛ فيقول : )ها،  من أأهل ال ميان والعمل؛ أأجاَب هبذا اذلي ذكران، وا 

ع هَل يف قربه، ويُفتَح هل ابب ا ىل اجلنة،  ها؛ ل أأدري(، مث بعد ذكل: ينَعَّم املؤمن، ويَُوسن

ب يف قرِبه؛، يُضغط عليه قربه  اعة، وأأما الاكفر فُيعذَّ ويبقى يف نعميه ا ىل أأن تقوم السن

ب ا ىل أأن تقوم الساعة؛ هكذا  ورد ويَُضينق عليه، ويُفتح هَلُ ابب ا ىل الننار، ويبقى يُعذن

 يف احلديث. 

مذي  بأأنن امسهام: ) ُمنكٌر ونكري( .  (2)وهذان املَلاَكن؛ جاء يف رواية عند الرتن

 

 (، وأأصِل يف الصحيح.4357(، وأأبو داود )18534أأخرجه أأمحد ) (1)

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.1071) (2)
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بأأن روَحه َّترج منه بال أأمل؛ خبالف الاكفر، ( 1)قال: )مُثن تُسلُّ روُحه بال أأمٍل(؛ كام جاء

ذا خرجت روُحه؛ َُّترج بأأمٍل شديد، كام لو أأنن ُصوفًا قد التفَّ عىل َشوٍك مث نُزِع  ا 

وك.  وف من الشَّ  الصُّ

 

ُب الفاِجُر  71]قال: ) ، ويَُعذَّ ُم املُْؤِمُن يف الَقرْبِ ذا زاَره، ويَتَنَعَّ ائر ا  [ ويَعرِف املَينُت الزن

 (. كيف شاَء هللُا تعاىل

ذا زاَره(، ول يصحن يف ذكل ِشء عن الننيب  ائر ا  ؛ أأحاديثه ملسو هيلع هللا ىلصقوهل: )ويَعِرف املَينُت الزن

ََّك َل تُْسِمُع املَْوىَت{ ،(2)لكنها ضعيفة ن
ِ
، هذا اذلي يصح كدليل عىل (3)قال هللا: }ا

ََّك َل تُْسِمُع املَْوىَت{، وقوهل: }َوَما َأنَْت ِبُمْسِمعٍ َمْن  ن
ِ
املسأأَل؛ قول هللا س بحانه وتعاىل: } ا

ا هو خارج القرب؛ ، والأصل أأنن اذلي يف القرب ل يسمع ول يعمُل شيئًا (4)يِف الُقُبوِر { ِممَّ

لن قََرع ِنعال اذلين يُش ينعونه عندما يُدخلونه يف القرب ويذهبون؛ لأهنم يُصبحون  اللهم ا 

َكأهنم عىل السطح من أأعىل؛ فيسمع قَْرَع ِنعاهلم فقط. وما ورد خاصًا ابلنيب صىل هللا 

 . (5)عليه وسمل من ا سامع بعض املرشكني تبكيتًا هلم

لُكنها أأمور  -أأمور القرب وما حيصل فيه -لنَّص، وهذه الأمور الغَيبيةهذا اذلي ورَد به ا

نيا، ما ثبتْت به الأخبار؛ أأثْبتْناه، وما مل تثبُت به الأخبار؛  غْيبيَة ل تْقاس عىل أأمور ادلن

 

 كام جاء يف حديث الرباء بن عازب الطويل.   (1)

لباين ) (2)  (. 4493انظر الضعيفة للأ

 [. 80]المنل: (3)

 [. 22]فاطر: (4)

 انظر "ال ايت البينات يف عدم سامع الأموات" للألوِس بتحقيق الألباين رمحهم هللا. (5)
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مل نُثِبته؛ هذه عقيدتُنا يف ذكل؛ لأن هذه املسائل ابلنس بة لنا غَْيبيَة، ل نعمل عهنا شيئًا؛ 

 ِشء يف أأنن املينت يسمع من مه خارج القرب.  فال يصح

ائر -وهذه املسأأَل يه من ذرائع املرشكني؛ اذلين يرُشكون ويعبدون  -سامع املينت للزن

ذًا حنن  الأولياء، ويعبدون القبور، يتذرنعون هبذا؛ يقولون قد ثبت سامع املينت؛ فا 

نه يسمع أأو ل ليه وهذا ابطل؛ سواء قلنا بأأن ب ا  يسمع؛ فِكن هذا اذلي  ندعوه ونتقرن

ذا اكن يسمع فا نن  نه ا  نه حىتن لو اكن يسمع؛ فال جيوز كل دعاءه؛ لأن ذكروه ابطل؛ لأن

ننا ندعوه ونسأأهُل، هذه احلال نه يسمع، ومل يذكر لنا أأن هذا  -هللا س بحانه وتعاىل ذكر لنا أأن

نه يسمع عىل أأنه ولكننه عىل ّك حال ل يسمع، والأحاديث اليت تدلن  -لو سلنمنا بأأن

 يسمع ضعيفة ل يصحن مهنا ِشء. 

ب الفاِجُر كيف شاء هللا ( كام ذكران يف حديث  قال: )ويتنعَُّم املُؤمن يف القرب، ويُعذنِ

، وكذكل املؤمن يُفتح هَل ابب ا ىل اجلَننة، والاكفر  َّه يفتح عليه ابب ا ىل انر َجَّنن الرباء بأأن

ب، واملؤمن يُنعَّم وهو يف قربه عىل م ا جاء يف حديث الرباء، وغريه من الأحاديث يُعذَّ

حيحة. وهللا أأعمل   الصن

وال مياُن بأأنَّ هللَا ُهَو اذلي لَكََّم موىس بَن مِعْراَن عليه  [ 72] ) -رمحُه هللا  -قاَل املؤلف 

وِر؛ وموىس يسمُع من هللا الالكَم بَصوته، وقع يف مسامعِه   الصالة والسالم يَْوَم الطُّ

 (.غريِه، مفن قاَل غري هذا؛ فقد َكَفَر ابهلل العظمي منه، ل من 

نَّة وامجلاعة بأأنَّ هللا س بحانُه وتعاىل يتلكَّم الكمًا حقيقيًا، ومعىن الالكم  يؤمُن أأهل الس ُّ

َّه حبرٍف وصوت، يتلكََّم حبرٍف وصوت فيسمعُه من أأراَد هللا س بحانه وتعاىل  احلقيقين أأن

ومسع  س نة وامجلاعة، وِممَّن لكمه هللا س بحانه وتعاىلهل أأن يسمعه؛ هذه عقيدُة أأهل ال 

َواَنَديْنَاُه ِمْن َجاِنِب : }موىس بن معران، اذلي قاَل هللُا س بحانه وتعاىل فيه: الكمه
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يًّا  بْنَاُه جَنِ وِر اْلَيَْمِن َوقَرَّ ليه املؤلف من قوهل(1){الطُّ ور: )، هذا ما يشرُي ا  ؛ فلكَّم (يوم الطُّ

نِِه تبارك وتعاىل، قال هللا تعاىلهللا س بحانه و  َع موىس الكم رب َولَكََّم : }تعاىل موىس ومَسِ

ميًا  ُ ُموىَسٰ تلَْكِ ُّهُ : }، وقاَل أأيضاً (2){اَّللَّ ا َجاَء ُموىَسٰ ِلميقَاتِنَا ولَكََّمُه َرب ذن فقد (3){َولَمَّ ، ا 

هللا تبارك وتعاىل لكََّم هللا س بحانه وتعاىل موىس الكمًا حقيقيًا، وموىس مسع الكم 

منا القوَل يف  اذلي تلكَّم به حبرف وصوت؛ عىل هذا عقيدة أأهل الس نة وامجلاعة وقد قدَّ

مسأأَل الالكم، ويف هذا ردٌّ عىل أأهل البدع اذلين ينفون صفة الالكم عن هللا تبارك 

ذا قلنا بأأنه يتلكم يلزم من ذ كل وتعاىل، ويقولون هللا س بحانه وتعاىل ل يتلكم؛ لأنه ا 

 . التشبيه ابخمللوقني

ول يلزم؛ فالكم هللا الكم يليق جبالهل وعظمته، والكم  هذا الكم ابطل مردود؛

م من دروس اًل فامي تقدَّ  .اخمللوق يليق به وقدمنا القول ُمَفصَّ

أأي من هللا س بحانه وتعاىل، وقع يف مسامع موىس الكم ( وقَع يف َمسامعِه ِمنهُ : )قال

 .هللا س بحانه وتعاىل

، ول ِشء من ملسو هيلع هللا ىلص وهو الكٌم من هللا ل من الشجرة، ول من جربيل، ول من محمند 

هذه الأقوال الباطةل اليت يُدندن هبا أأهل الباطل، القرأ ن هذا الكم هللا؛ تلكم به، 

ُمبلنغان؛ بلَّغا الكم هللا تبارَك وتعاىل، والالكم يُضاف ا ىل قائِل؛ فال  ملسو هيلع هللا ىلصوجربيل ومحمد 

لَّ َأانَ  : }القائليصح أأن نقول بأأن 
ِ
هَلَ ا ُ َل ا  َّه محمد أأو جربيل أأو الشجرة ؛  (4){َأاَن اَّللَّ أأن

 

 [. 52]مرمي: (1)

 [.   164]النساء: (2)

 [. 143]الأعراف: (3)

 {. 14}طه: (4)
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ل من رب العاملني تبارك وتعاىل، فالالكم الكمه تبارك وتعاىل ل  هذا الكم ل يصدر ا 

نَّة ودلَّت عليه أأدَل الكتاب  ر عند أأهل الس ُّ من غريه، مفن قاَل غري هذا اذلي هو ُمقَرَّ

والس نة؛ فقد كفر ابهلل العظمي، هذا القول كفر؛ القول بأأن هللا ل يتلكَّم، أأو أأن القرأ ن 

كفر ل خالَف يف ذكل؛ لكن تزنيل احلُك   : خملوق ليس بالكم هللا س بحانه وتعاىل

عىل املُعنيَّ هذا حيتاج ا ىل َتقنق الرشوط وانتفاء املوانع؛ لكن هذا القول كفر وِردَّة عن 

وِلام أأمجَع عليه سلف الأمة  ملسو هيلع هللا ىلصلأنه تكذيب لكتاب هللا ولس نة الرسول ال سالم؛ 

 . ريض هللا عهنم

َّ واخلرَْيَ ِبَقضاِء هللِا وقََدِرهِ [  73]: )-رمحه هللا  -قال املؤلف  (واْعمَلْ أأنَّ الرشَّ

ر هللا   ّكُّ ما يقَع يف هذا الكون من خرٍي ورٍش بتقدير هللا س بحانه وتعاىل، قد قدَّ

اعة؛ من ذكل اخلري والرش، ال ميان والكفر، الصحة  مقادير ّك ِشء حىتَّ تقوَم السَّ

ي؛ ّك ذكل، حىت احلياة واملوت؛ ّك ذكل  واملرض واجلوع والعطش والش بع والرن

ر عند هللا تبارك وتع انَّ ُّكَّ َِشٍء َخلَْقنَاُه ِبقََدٍر : }اىلُمقَدَّ
ِ
ّكُّ : "ملسو هيلع هللا ىلص، وقال النَّيب (1){ا

   (2)"ِشء ِبقدر حىت الْعَجز والَكيْس

م القول يف مسأأَل القدر  . وقد تقدَّ

نْساٍن ِمَن الَعْقِل ما َأراَد  [ 74] ):  -رمحه هللا  -قال املؤلف 
ِ
والَعْقُل َمْولُوٌد، ُأْعِطَي ُّكُّ ا

نْساٍن  
ِ
امواِت، ويُْطلَُب ِمْن ُّكنِ ا ة يف السن هللُا َعزَّ وجل، يَتفاَوتوَن يف الُعقوِل ِمثَْل اذَلرَّ

 

 [. 49]القمر: (1)

 ( عن ابن معر ريض هللا عنه.2655أأخرجه مسمل )  (2)
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 َّ ن ام هو فَْضٌل ِمَن  ِمَن الَعَمِل عىل قَْدِر ما َأْعطاُه ِمَن الَعْقِل، ولَيَْس الَعْقُل ابْكِتساٍب؛ ا 

  (.هللا عز وجل 

 .يعين خملوق (العقل مولودٌ : )قوهل 

أ َل ال دراك، وهو خملوق،  :العقل أ َل ال دراك، ويُطلق أأحيااًن عىل الَفهم، واملُراد هنا 

 . وهو جزء من ال نسان، وال نسان خملوق لكه

نسان من العقل ما أأراد هللا عز وجل: )قال َأعطى هللا س بحانه وتعاىل  (ُأعطَي ّك ا 

نسان قدرًا من العقل، فالناس يتفاوتون فيه؛ ذلكل قال يتفاوتون يف العقول،  ّك ا 

ما رأأيت من انقصات عقل ودين أأذهب للب : "يف النساء ملسو هيلع هللا ىلصلحظ قول النيب 

فنُقصان العقل هذا يدل عىل أأن الناس تتفاوت يف  ،(1)"الرجل احلازم من ا حداكن

 . العقول

اموات: )قال رة يف السن  . يعين يتفاوتون تفاواًت عظاميً ( مثل اذلَّ

نسان من العمل عىل قَْدر ما أأعطاه من العقل: )قال فالعقل هو ( ويُطلب من ّك ا 

مناط التلكيف، هو اذلي يتعلَّق به التلكيف، فعىل قدر ما عندك من العقل؛ ُتلَكَّف، 

غري املولود حديثًا ل يُلَكَّف البتَّة؛ لأن الص فال يلكف البتَّة، فاجملنون مثاًل ل عقل هل؛

مناط التلكيف غري موجود، املَُمزينِ اذلي حصل عنده المتيزَي وَكرُب يف س نه شيئًا قلياًل 

وصار حيسن يتوضأأ ويصيل؛ تُقبل منه أأعامهل؛ لكن من انحية التلكيف ل يُلَكَّف حىت 

 دلرجة يس تطيع معها يصل ا ىل سن البلوغ، سن البلوغ هذا يكون عقِل قد وصلَ 

ن  دراك الأحاكم الرشعيَّة وما يرتَّتب عىل الأحاكم الرشعيَّة؛ ذلكل يُلَكَّف يف هذا  السن ا 

 

 ( عن ابن معر ريض هللا عنه.2655أأخرجه مسمل )  (1)
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دراك الانسان حىت يصل ا ىل ما أأراد هللا  وهو سن البلوغ؛ فالعقل يمنو؛ يزيد، ويزيد ا 

 .س بحانه وتعاىل أأن يعطي العبد منه؛ مث يتوقف

وبليد؛ ويوجد ذيك وأأذىك، وهكذا؛ يعين قدرهتم عىل والناس يتفاوتون ما بني ذيك 

التفكري؛ العقول اليت أ اتمه هللا س بحانه وتعاىل تتفاوت؛ فاهلل س بحانه وتعاىل ل يلكف 

نساانً  مل يعطه قوة يف ال دراك وأ َل اكمةل يف العقل؛ ل يلكفه مثاًل أأن يكوَن عاملًا  ا 

 ل يدركها عقِل ابلاكمل؛ يكفيه أأن يأأخذ ابلرشيعة، وأأن يتعملَّ مجيع أأحاكم الرشيعة اليت

من الرشيعة ما أأوجب هللا عليه، مفا أأوجَب هللا عىل العباد؛ يدركه مجيع الناس حىت 

اذلين عندمه عقول ليست بذات ادلرجة العالية من اذلاكء؛ يس تطيعون أأن يدركوا 

 . ويفهموا القدر اذلي أأوجب هللا س بحانه وتعاىل علهيم تعلنمه

نسان من العمل عىل قدِر ما أأعطاُه من العقل، وليس العقل ويُ : )قال طلَب من ّك ا 

َّام هو فضل من هللا عز وجل ن  ( ابكتساٍب؛ ا 

ذا نوى أأن يكون عنده عقل زائد، أأن يسعى حىت يكون  يعين ل يمتكن الشخص ا 

عندُه عقل زائد؛ هذا ل حيصل؛ لأن العقل ل يُدرك ابلكتساب، ل يكون منك 

ُن به عىل من يشاء من بعمل؛ ل  منا هو فضل من هللا يَمُّ حيصل عندك بعمل؛ وا 

 . خلقه، ويعطي الًك عىل حسب حمكته تبارك وتعاىل

ُل بِه  منا هو فضل من هللا تبارك وتعاىل يتفضَّ هذا معىن أأن العقل ليس ابكتساٍب وا 

 .عىل من يشاء من خلقه

 

َل الِعباَد بَْعَضهُْم عىل بَْعٍض يف  [ 75] : )-رمحُه هللا  -قال املؤلف  واْعمَلْ َأنَّ هللا فَضَّ

نيا وال ِخَرِة؛ عَْدًل ِمنُْه، ل يُقالُ  نَّ فَْضَل هللِا عىل املُْؤِمِن  :  جاَر ول حاَب، فََمْن قالَ : ادلُّ
ِ
ا
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َل هللُا املْؤِمَن عىل الاكِفِر، وا ائَِع عىل  والاكِفِر سواٌء؛ فهَو صاِحُب ِبْدعٍَة؛ بَْل فَضَّ لطَّ

العايص، واملَْعصوَم عىل املَْخذوِل؛ عَْدًل منه؛ ُهَو فَْضُِلُ يُْعطيه َمْن يَشاُء، ويَْمنَُعُه َمْن  

 (. يَشاءُ 

 . هذه املسأأَل ُمتعلقة مبسائل القدر

َل العباد بعضهم عىل بعض يف ادلنيا وال خرة: )يقول املؤلف  ؛ (واعْمَل أأن هللا فضَّ

نَّ الأنبياء يتفاضلون، قال هللا فاملؤمن أأفضل من ا لاكفر، واملؤمنون يتفاوتون؛ بل ا 

لْنَا بَْعَضهُْم عىََلٰ بَْعٍض : }س بحانه وتعاىل ُسُل فَضَّ ، والنَّاس أأيضًا يتفاضلون، (1){تِكْلَ الرُّ

ين يَلوهَنُم: "ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  ، وأأفضل هذه (2)"خرَي النَّاس قرين، مثَّ اذلين يَلوهَنُم مثَّ اذلن

ا أأبو بكر مثَّ معر مث عامثن؛ تفاضلهم هذا تفاضل دنيوي وتفاضل أأخروي؛  الأمة بعد نبهين

 .فالنَّاس عند هللا يتفاضلون

، هذا التفاضل اذلي جعِل هللا س بحانه وتعاىل بني العباد، وجعَل (عدًل منه: )قال

منا هو بعدهل تبارك وتعاىل هذا بعدهل، ليس فيه ظملٌ   لأحد؛ بل فالاًن أأفضل من فالن؛ ا 

هو عدل من هللا؛ فاهلُل ل مينع حقًا ِلأحٍد؛ فُيعطي هللا س بحانه وتعاىل ِمن فضِل َمن 

ذا أأعطى خشصًا ومنع أ خر؛ ل  شاء من عباده، ومبا أأنَّ ما يعطيِه فضاًل وتكرمًا منه، فا 

يكون يف ذكل ِشء من الظمل واجلَور، أأعطى أأاب بكر من الفضل ما مل يعطِ زيدًا من 

ل؛ لأن الفضل اذلي منَّ به عىل أأيب بكر هو فضِل وكرم ! اس؛ هل يُقال ظمل زيدًا؟الن

َل به عىل أأيب بكر؛ ليس لزيٍد أأن يقول  ا تفضَّ منه ليس ِملاكً ل لزيد ول لأيب بكر، فلمَّ

 

 [.  253]لبقرة: (1)

 ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه.2533(، ومسمل )2652أأخرجه البخاري ) (2)



300 

 

منعتين حقي؛ لأن هذا فضِل يعطيه من يشاء من عباده، ول يكون ظاملًا لأحٍد بذكل؛ 

 .ملكِه ويعطي من فضِل؛ فليس لأحد عنده حق يطالب بهفهو يترصَُّف يف 

جيب عىل هللا أأن يَعِدل بني الناس، وأأن يُعطهيم سواء، وأأن  :أأما املُعزتَل فيقولون

ذا أأعطى هذا ما جيب من ال ميان؛  ذا أأغىن هذا؛ أأغىن هذا، وا  جيعل هذا مثل هذا، فا 

 س بحانه وتعاىل يتفضلَّ جيب عليه أأن يعطي هذا من ال ميان؛ هذا ابطل، هذا مكل هلل

ل ما  عىل من يشاء ومينع من يشاء، ول أأحد يوجب عىل هللا س بحانه وتعاىل شيئًا؛ ا 

أأوجَب هو عىل نفسه؛ ليس لأحد أأن يوجب عليه ِشء من ملكه ويف ملكه، ليس 

لأحٍد أأن يتدخل يف هذه الأمور؛ فهو تبارك وتعاىل يعطي ومينع حلمكة؛ مفن انحية 

 .ي بعدل؛ وأأما العطاء؛ فهذا فضل منه ميُنن به عىل من يشاُء من خلقهاجلزاء جُياز 

اختص  :جاَر يعين َظمَل، ل يُقال َظمَل ول حاَب؛ يعين( ل يُقال جاَر ول حاَب: )قال

البعض دون البعض مبا هو حق لل خر؛ ل يُقال هذا؛ فهذا ل يصدر من هللا س بحانه 

 .وتعاىل، ل حيصل ظمل منه

وهذا  ،(مفن قاَل ا ن فضل هللا عىل املؤمن والاكفر سواء؛ فهو صاحب بدعة: )قال

هللا س بحانه وتعاىل ليس هو اذلي هيدي، ول هو  :القول قول املعزتَل، اذلين يقولون

اذلي يُِضل؛ ما أأعطاه للمؤمن وما أأعطاه للاكفر واحد؛ سواء، وليس هل ترصف يف 

أأفعال العباد، والعبد هو خيلق فعِل بنفسه، فَفْضُِل عىل الاكفر كفضِِل عىل املؤمن؛ مل 

ل به ع ىل املؤمن أأكُث من الاكفر؛ يعطِ للمؤمن من ال ميان أأكُث من الاكفر، ومل يتفضَّ

هذا ما يقوهل املعزتَل وهو ابطل وَكِذب عىل هللا تبارك وتعاىل؛ وهللا س بحانه وتعاىل 

ويضل من يشاء؛ قال هللا تبارك  هو اذلي يَمنُّ عىل عبادِه ابلهداية، فهيدي من يشاء

 : }وتعاىل
ِ
ْح َصْدَرُه ِلاْل ُ َأْن هَيِْديَُه يرَْشَ َعْل َصْدَرُه فََمْن يُِرِد اَّللَّ ُ جَيْ ْساَلِم َوَمْن يُِرْد أأْن يُِضِلَّ
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َماءِ  عَُّد يِف السَّ ََّما يَصَّ ن قًا َحَرًجا ََكَ ـِٰكن :}، وقاَل (1){َضينِ ًة َواِحَدًة َولَ ُ لََجَعلَُُكْ ُأمَّ َولَْو َشاَء اَّللَّ

يعًا مسلمني عىل ديٍن ؛ يعين لو أأراَد أأن جيعلُك مج (2){يُِضلُّ َمن يََشاُء َوهَيِْدي َمن يََشاءُ 

واحد؛ جلعلُك؛ ولكنه هيدي من يشاء ا ىل دين احلق؛ ويضلُّ من يشاء حبمكته تبارك 

 . وتعاىل

َل هللا املؤمن عىل الاكفر: )قال هللا س بحانه وتعاىل بفضِل أأعطى املؤمن  ، يعين(بل فضَّ

َِلُ عىل الاكفر َل عىل املؤمن وفضَّ ُمْسِلِمنَي اَكلُْمْجرِِمنَي َما لَُُكْ أأفَنَْجَعُل الْ . }ال ميان؛ فتفضَّ

مُكُون ل هللُا س بحانه وتعاىل أأهل ال سالم عىل أأهل الكفر(3){َكْيَف ََتْ ذن فضَّ  . ، ا 

ائع عىل العايص: )قال فضٌل ِمنه تبارك وتعاىل أأن جعل الطائع املُس تجيب لأمر  ( والطَّ

 .العايصواملنَتىي عن هنيه؛ جعِل أأفضل من  هللا تبارك وتعاىل

يعين فضل اذلي عصمُه عن املعصية عن اذلي خذهل ومل ( واملعصوم عىل اخملذول: )قال

 .يعصمه عهنا 

 . ّكُّ هذا يفعِل عدًل منه تبارك وتعاىل؛ فال يظمل أأحداً ( عْدًل منهُ : )قال

فضل هللا س بحانه  :هذه اخلالصة( هو فضُِل يعطيه من يشاء ومينعُه من يشاء: )قال

 . يه من يشاء من خلقه ومينعه من يشاءوتعاىل يعط 

 

 

 [. 125]الأنعام: (1)

 [. 93]النحل:  (2)

 [. 35]القمل: (3)
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مُهْ  [  75]: ) -رمحُه هللا  -قاَل  لُّ َأْن تَْكمُتَ النَّصِيَحَة َأَحَدًا ِمَن املُْسلمنَي؛ بَرَّ ول حَيِ

؛ فََقْد غَشَّ املُْسلمنَي، وَمْن غَشَّ املُْسلمنَي؛   يِن، فََمْن َكمَتَ ِ وفاِجَرمُهْ يف َأْمٍر ِمْن ُأموِر ادلن

يَن، ومن غشَّ ادلين؛ فقد خاَن هللَا ورسوهَل واملؤمننيفقْد   ِ  ( غَشَّ ادلن

أأصِل َّتليُص العسل من الشمع وما يشوبه؛  :النَّصيحة مأأخوذة من النُّصح؛ قالوا

ا يعكنِر صفوه؛ هذا معىن النُّصح، فالنصيحة املقصودة هنا يه أأن  :فتخليص اليشء ِممَّ

ين  ظهاره، ويف أأداء ما أأوجب هللا عليك انحية ادلَّ تكون صادقَا يف بيانك للحق وا 

يُن ادلنِ : "ملسو هيلع هللا ىلص ، وُتاه املسلمني، قالملسو هيلع هللا ىلصوُتاه ربن العاملني، وُتاه نبيه  ِ يُن النَّصيحة ادلن

يُن النَّصيحة ِ ين لكنه يف النَّصيحة؛ كام قال(1)"النَّصيحة ادلن ؛ "احلجُّ عرفة: "؛ جفمَع ادلن

: قُلنا ملن اي رسول هللا؟ قال ) فالركن الأساِس والأصيل لهذا ادلين هو النصيحة،

 كيف تكون النَّصيحة هلل؟  "( هلل"

، وأأن تؤدهيا كام ُأمرت؛ تكون انحصًا هلل س بحانه أأن تؤمن حبقوق هللا س بحانه وتعاىل

 . وتعاىل

أأن تؤمن بروبيته؛ أأنه اخلالق الرازق املُدبر، أأن تؤمن بأألوهيته؛ أأنه املعبود حبق وأأن 

غريه ل يس تحق العبادة، أأن تؤمن بأأسامئه وصفاته؛ تثبت ما أأثبت لنفسه وتنفي ما نفى 

 . حصًا هلل س بحانه وتعاىلعن نفسه، وتسكت ما سكت عنه؛ هبذا تكون ان

أأن تطيعُه فامي أأمرَك به، وتنَتىي عام هناك عنه، وتؤمن برشعه ودينه؛ هذا لكه من 

 . النصيحة هلل س بحانه وتعاىل

 

 ( عن متمي ادلاري ريض هللا عنه، وعلقه البخاري يف "حصيحه".55أأخرجه مسمل)  (1)
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حفظه من اخللل، ونقِل لل خرين، قام هبا من  :النَّصيحة للقرأ ن "ولكتابه: "ملسو هيلع هللا ىلص قال

لينا عىل الصورة اليت هو علهيا؛ فبقَي عىل ما هو عليه منذ  قبلنا حففظوه حىت وصل ا 

 .ا ىل يومنا هذا؛ هذا من النصيحة ملسو هيلع هللا ىلصنزل عىل محمد 

حُه وتفسريه وتعلميه للناس من النصيحة، العمل مبا فيه من النَّصيحة، ا خالص  رَشْ

وفهمُه عىل وَجه الصحيح وعدم التالعب به؛ ّك هذا من النصيحة العمل مبا فيه 

 لكتاب هللا 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص؛ كيف تكون النصيحة لرسوهل "ولرسوهلِ :" ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 

بأأن تؤمَن به، وتصدقه فامي يبلغ، وأأن تطيعه يف أأوامره، وُتتنب نواهيه، أأن تدافع عنه 

ب عنه؛ ّك هذا من النصيحة لرسول هللا ليه، وتذن ذا ُأِسء ا   ملسو هيلع هللا ىلص. ا 

؛ ومه الأمراء والولة اذلين يقوموَن مبا جيب علهيم انحية "ولأمئة املسلمني: "قال

املسلمني؛ واجباهتم كثرية سيسأأهلم هللا س بحانه وتعاىل عهنا؛ يَلزمك أأن تنصح هلم، أأن 

ذا اكن  تكون معينًا هلم عىل طاعة هللا س بحانه وتعاىل، أأن تبني هلم احلق من الباطل ا 

ج الناس علهيم؛  تنصحهم فامي بينك وبيهنم ليس عىل امللأ  يكعندك بيان؛  ل هُتَينِ

؛ حىت ل يكون من وراِئا مفاسد؛ تنصحهم  ابلرس  ة ابلرسن نصيحتك هلم تكون خاصَّ

وتبنين هلم احلق وما جيب علهيم ابللنطف واللنني؛ حىتَّ تكون نصيحتك مسموعة مهنم، 

؛ فهدايَتم خري ملسو هيلع هللا ىلصاب هللا وس نة رسوهل تدعو هلم ابلهداية والتوفيق وابتباع كت

ج النَّاس علهيم؛ من النصيحة  لأنفسهم وللنناس مجيعًا؛ هذا أأيضًا من النَّصيحة هلم، ل هُتَينِ

 .هلم أأيضًا؛ ّك هذا من النصيحة لولة أأمر املسلمني
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ول تزنع يدَا من طاعة، ول َّترج علهيم، ول تتبَّع أأخطاءمه وتنرشها بني الناس حىتَّ 

ج الناس علهيم؛ هذا من الغش وليس من النَّصيحة؛ هذه واجباتك فيجُب عليك  هُتينِ

 . أأن تلزتم هبا

ن مل َتصل علهيا؛ فسل  نيا؛ امحلد هلل، ا  علهيم واجبات أأيضًا، ا ن حصلت علهيا يف ادلن

ايها وأأن يعوضك خريًا؛ كام أأرشدان النيب  نَُُّكْ  : "ملسو هيلع هللا ىلصهللا س بحانه وتعاىل أأن يعطيك ا 
ِ
فَا

وا َحىتَّ تَلْقَْويِن عىََل احلَْوِض سَ  ْوَن بَْعِدي َأثََرًة، فَاْصرِبُ أأدنوا ما :" ، ويف رواية قال(1)" رَتَ

س تجدوَن منكرًا، س تجدون أأمراء يؤثرون  :، الالكم واحض(2)"عليُك واسأألوا هللا ما لُك

 !أأنفسهم ابلأموال واخلريات ومينعونُك ذكل؛ كيف يكون التنرصف؟

كَل؛ هكذا تكون الننصيحة لأمئة  تؤدي احلق اذلي أأوجبه هللا عليك، وتسأأل هللا ما 

 .املسلمني 

ليه، وأأن: وأأما النصيحة لعامةَّ املسلمني رمه من  أأن تُبنين هلم احلق، وأأن تُرِشدمه ا  َتذن

ذا وضعَت نَفَسك يف مقام أأهل العمل؛ فقد َوجب عليك أأن تُبنين هلم احلق  :الباطل، ا 

رمه من ّك ما يُنايف ذكل؛ من  اعات، وأأن َُتذن من التَّوحيد، واتباع الس نة، ومن الطَّ

اللت، ومن املعايص واذلنوب، فا ذا وضعَت نفسك يف مقام  الرشك، ومن البدع والضن

رمه أأهل العمل؛ وَ  َجَب عليك البيان، وأأن تُرشد النناس ا ىل خري ما تعلَُمه هلم، وأأن َُتذن

ًا للناس رشع هللا ودينه؛ حىتن تبقى  ِ ما تعلمه علهْيم؛ فتكون ُمبيننًا وموحضن من رشن

ّكٌّ خَيتار لنفسه؛ فأأنت ليس عليك  :وبعد ذكل الأمور لكنها صافية، نقية، واحضة،

 

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.1059(، ومسمل) 3163أأخرجه البخاري) (1)

 ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه.1843(، ومسمل)3603أأخرجه البخاري) (2)
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منا واجُبك هداية الناس؛ َ الَبالغ : }ن تبلنِغأأ  ا  لن ْن عَلَْيك ا  ؛ لكن ل  (1){ا  فقط؛ فبلنغ وبنِين

تغش الناس ل َّتدعهم؛ تظهر هلم بصورة النناَص وحقيقًة أأنت متنبٌع لهواك؛ ُتمع املال، 

أأو َتبن أأن ُُتمع وتُكتنل الناس من حوكل، وأأن ُتعل نفسك ش يخًا يُسَمع كل، أأو أأن 

ين؛ ّك هذا ا ن فعلته؛ فهو من الِغش واخليانة ُتمع الأموال ابمس  نَّة، أأو ابمس ادلن الس ُّ

مثك عظمي  واخلداع لال سالم وللمسلمني؛ ل تكون انحصًا؛ بل تكون غاشًا ُمخادعًا، وا 

عند هللا س بحانه وتعاىل؛ فا نك وضعَت نفسك يف مقام، وأأظهْرَت نفسك يف صورة، 

نوك عىل  أأمر ووثُِقوا بك؛ وأأنَت تكون ُمخادعًا وأأنت اكذٌب فهيا، وأأمنك الناس، وأأمن

ذا اكن أأمُرك يف فتنة؛ تضع النناس يف ِفنت؛ فتكون سببًا يف َسفك  ة ا  وغاشًا؛ وخاصَّ

نام تريد !  ِدماءمه، وذهاب أأمواِلهم، ومه يعملون من وراء فتوى منك ن وأأنت اكذب؛ ا 

ن ـ ؛ هذا لكنه من من وراء ذكل اجلاه أأو املال أأو الرايسة ـ نعوذ ابهلل من اخِلذل

أأن تُبنين هلم احلق؛ ما أأراد هللا  :الِغش واخلداع ؛ النصيحة خبالف هذا؛ النصيحة

أأن تفعِل للنناس؛ سواء وافق أأهواءمه أأو مْل  مهنم؛ هذا هو احلق؛ هذا اذلي ينبغي عليك

َ للناس ما أأمرمه هللا به وما  هنامه  يُوافق؛ هذا ليس ُشغكل؛ الواجب عليك أأن تُبنينِ

عنه وما أأراَده مهنم فقط؛ أأحبنوا أأم كرِهوا؛ أأنت تكون أأدَّيت ما أأوجب هللا س بحانه 

وتعاىل عليك، وتكون انحصًا حبق؛ أأجعهبُم أأم مْل يُعجهبم؛ هكذا تكون الننصيحة 

 . للمسلمني

أأن تُبنين هلم داعية احلقن من داعية الضالل؛ حىتن يتنبعوا  :ومن النَّصيحة للمسلمني

ال املُضل؛ هذا من أأعظم النصح، فِكُّ ما يرتتب عىل ذكل املُحق وحيذر  وا من الضَّ

بعد ذكل؛ من مسائل توحيد ورِشك ومعاص وبدع وسَن؛ هل س يأأخذوهنا من هذا 

 

 [. 48]الشورى:  (1)
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أأن تُبنين هلم داعية احلقن  :أأو من هذا؛ هذا أأساس الننصيحة، أأساس النصيحة وأأْولها

وا، مثن بعد ذكل الل؛ حىتن يُمزين يْت ما عليك :من داعية الضَّ  . تكون قد أأدن

 

ْبحانَُه وتعاىل مَسِيٌع بَصرٌي عَلمٌي، يَداُه َمبُْسوَطتاِن، قَْد  [  77]:)قال ـ رمحه هللا ـ  وهللُا س ُ

ْم، فمََلْ يَْمنَْعُه ِعلُْمُه فهيم َأْن هَ  لَُقهُْم، ِعلُْمُه انِفٌذ ِفهِيِ   دامهُْ عمَِلَ َأنَّ اخلَلَْق يَْعَصونَُه قَْبَل َأْن خَيْ

اًل؛ فََِلُ احلَْمدُ  ْم َكَرَمًا َوُجوَدًا وتََفضُّ ْسالِم، َوَمنَّ ِبِه عَلهَْيِ
ِ
 ( لال

نَّة بِك ما جاء يف كتاب هللا أأو يف س نة رسوهل   من الأسامء  ملسو هيلع هللا ىلصيؤمُن أأهل الس ُّ

فات، وهللا س بحانه وتعاىل مسيَع بصرٌي : )وهذه ثالثة أأسامء ذكرها املؤلنف؛ قال والصن

حاطته ابلأمور؛ (علمي يه : مسيٌع : لكنها تدلن عىل ِعمل هللا تبارك وتعاىل، وعىل ا  نسمن

مسيعًا لأنه مسنى نفسه بذكل، نسميه بصريًا لأنه مسنى نفسه بذكل، نسْميه علاميً كذكل، 

من صفة، يعين ّك امس يدل عىل صفة؛ فالسميع امٌس يدل عىل صفة : وّكن امس يتضَّ

امٌس يدل عىل صفة العمل، : والعلمي  ىل صفة البرص،امٌس يدل ع: السمع، والبصري

نَّة؛ ّك امس معه صفة، ولكنن  وهكذا مجيع أأسامء هللا اليت وردت يف الكتاب والس ُّ

الصفات أأوسع من الأسامء؛ أأكُث؛ لأنن هللا س بحانه وتعاىل وصف نفسه بأأش ياء كثرية، 

فات أأكُث من الأسامء ذًا فالصن  . وّك امس معه صفة؛ ا 

ّكُّ امٍس مسنى هللا به نفسه يف الكتاب أأو يف  :عقيدتنا يف الأسامء والصفات :وكام ذكران

الس نة نُسميه به، وّك صفة وصف هللا هبا نفسه؛ نِصفه هبا، وغري ذكل نسكت عنه؛ 

لأنن هللا س بحانه وتعاىل سكت عنه، مفا سكت عنه نسكت عنه، وما قاهُل نقوهُل؛ هذه 

 . لصفاتعقيدتنا يف الأسامء وا
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هَل يدان  :، هللا س بحانه وتعاىل يوصف بصفة اليديْن؛ فيٌقال(قال: )يداُه مبسوطتان

حقيقيتان تَِليقَان جبالهل وعظمته، وليس تا َكأيدي اخمللوقني؛ ذلكل نُثبت هلل س بحانه 

 ! وتعاىل الصفة من غري تكييٍف ول متثيل؛ فال يُقال كيف يده ؟

ونض أأمره ا ىل هللا س بحانه وتعاىل؛ لأنه أأخربان أأن هُل يدًا هللا أأعمل؛ الكيف هذا نُف: نقول

ومل خُيربان كيف؛ هذا دينُنا، هذه عقيدتنا؛ ُوقوٌف مع الكتاب والس نة، أأمور غيبية ل 

ل ! تُدرك ابلعقل، مْل نرها، ول نعرف لها ُمشاهبًا؛ فكيف نُدرِكها؟ دراُكها ا  ل يُمكن ا 

ىل بأأن هل يدْين، ومل خُيربان عن كيفيَِتا؛ فنؤمن بأأن هَل ابخلرب، فقد أأخرب هللا س بحانه وتعا 

 . يديْن ونسكُت عن الكيفية

 من غري تكييٍف ول متثيل؛ فال نقول هلل يديِْن مثل أأيدينا، أأو مثل يد فالن؛ ل 

ِميُع الَبِصريُ :}المتثيل منفي؛ لأن هللا س بحانه وتعاىل قال  ٌء ُوُهَو السَّ ، (1){لَْيَس مَكِثِِْلِ َِشْ

فة؛ وقال ذًا نُثِبت بأأنن هل  ؛{ليس مكثِل ِشء: }أأثبت لنفسه الامس، وأأثبت لنفسه الصن ا 

 . اسامً وهل صفًة ليست ُمامثةًل لصفات اخمللوقني؛ فقط

ف الأسامء؛ فال نقول معىن اليديْن هنا النعمة، كام تقوهل : ول َتريٍف ول تعطيل  لحُنرن

 .بعض الفرق الضاَل؛ لأن هذا َتريف

: جاءت ابلتثنيَة، وجاءت أأيضًا يف أ ية أأخرى (2){بَْل يَداُه َمبُْسوَطتَانِ : }يف قوهل تعاىلو

؛ ومع التثنية؛ ل يصحن تفسريها ابلقوة ول {َما َمنََعَك َأْن تُْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديْ }

 .بل قواته، أأو بل نعمتاه؛ فنعمه كثرية ل َُتص، وقوته عامة: النعمة؛ فال يقال

 

 [. 11]الشورى: (1)

 [. 64]املائدة:  (2)



308 

 

م هللا أ دم وخلقه (1){ما منعك أأن تسجد ملا خلقت بيدي: }ويف قوهل عز وجل ؛ َكرَّ

ة، ول ابل رادة، ول بغري ذكل؛ لأنن  بيديْه؛ فال وجه لتحريف هذه ال ية أأبدًا؛ ل ابلقون

ذا قلت بأأن القدرة  رادته؛ فا  هللا س بحانه وتعاىل خلق مجيع خلقه بقدرته وقوته واب 

وأأين الفضل اذلي ! وما مزية أ دم ؟: املقصودة يف هذه ال ية؛ نقول كلوال رادة يه 

ه وفضِل عىل بقية اخللق َل به هللا عىل أ دم بأأن مزين  ! تفضَّ

فُته بأأن خلقُته  :أأي َكأنن هللا س بحانه وتعاىل يقول ل بليس ما منعك أأن تسجد ملن رشن

فُه عليه، وفضِل عليه وعىل بقية خم  لوقاته بأأن خلقه بيديْه، بيدي عىل بقية خلقي؟ رشَّ

ته؛ معىن ذكل أأنك قد نفْيت مزية أ دم عىل بقينة خلِقه؛ وهذا  رادته أأو بقون فعندما تقول اب 

لها، فا ذا اكنت الصفة تدل عىل معىن؛ نُثبت املعىن  ِف الصفة ول نعطن ابطل؛ فال حُنَرن

َِل عن معناه كام يفعل البعض يقول معناها؛ هذا نثبت هلل يدين ول نعرف : ول نُعطن

ولكن  بل نعرف معىن اليدين عىل ُمقتىض اللغة العربية؛! هذا ابطل! تعطيل للصفة

ا صفة تليق جبالل هللا وعظمته؛ هذه عقيدة أأهل الس ننة يف مجيع صفات هللا  نُؤمُن بأأهنَّ

 . تبارك وتعاىل

، أأثبَت ِلنفسه كام قال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي{ بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَانِ } 

 .اليديْن؛ فنُثِبُت هل اليدين

هللا س بحانه وتعاىل عامل بِك ِشء؛ ل ( قال: )قد عمِل أأن اخللق يعُصونه قبل أأن خيلقهم

َعُل ِفهيَا َمْن يُْفِسُد ِفهيَا }يفوته عمل ِشء، وعمِل ما اخللُق فاعلون قبل أأن يُوجدوا؛  َأَُتْ

مَاءَ  ِ الئكة قْد عِلمت أأنن اخللق اذلين س يخلُقهم هللا فا ذا اكنت امل ،{َويُْسِفُك ادلن

عُل ِفهيَا َمْن يُْفِسُد ِفهيَا َويَْسِفُك : }س يفعلون هذا؛ فِعمْل هللا من ابب أأوىل، قالوا َأَُتْ

 

 [. 75]ص:  (1)
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َماءَ  ِ يننِ َأعْمَلُ َماَل تَْعلَُمونَ  ادلن
ِ
؛ أأعمل أأنه س يكون يف الأرض من يُفسد فهيا، ومن (1){قَاَل ا

ادلماء، وأأعمل أأنه س يكون فهيا شهداء، وس يكون فهيا أأهل طاعة، وس يكون يسفك 

فهيا أأنبياء، وس يكون فهيا صاحلون أأيضًا؛ فََعمِلَ هللا س بحانه وتعاىل أأنَّ اخللق 

 . س يعصونه؛ قبل أأن خيلقهم حاِصٌل هذا العمِل 

 . أأي أأنه يعمل مهنم ّكن ِشء( ِعلمُه انفٌذ فهيم)

مع علمه هبذا اذلي س يحصل؛ مع  :أأي (هيم أأن هدامه لال سالمفمل مينعُه علمه ف: )قال

ذا قلنا -اذلين وفقهم ا ىل ذكل؛ يعين املسلمني -ذكل هدامه ووفقهم لال سالم ؛ هذا ا 

هداية توفيق، وهداية ا رشاد ـ : الهداية هنا يه هداية توفيق؛ لأن الهداية هدايتان

 .ُمثبتة هل: ، والثانية  ملسو هيلع هللا ىلصمنفيٌة عن النَّيب : ؛ الأوىل-بيان للطريق، وتوضيح

ََّك َل هَتِْدي َمْن َأْحبَْبَت َولَِكنَّ اَّلَلَ هَيِْدي َمْن }َالأوىل خاصة ابهلل س بحانه وتعاىل  ن
ِ
ا

مبعىن  -؛ فالهداية بيد هللا س بحانه وتعاىل؛ هيدي من يشاء من خلقه، يُوفنقهم (2){يََشاء

ََّك : }هذه الهداية وأأثبَتا لنفسه، ويف ال ية الأخرى قال ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فنفى عن نبٍيه-التنوفيق ن
ِ
َوا

تَِقميٍ  اٍط ُمس ْ ىَلٰ ِِصَ
ِ
الهداية؛ لكن الهداية املُثبتة هنا يه  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فأأثبَت لَلنيب(3){لَََتِْدي ا

تُبنين للنَّاس طريق احلق؛ فهام هدايتان تُْذَكران يف الكتاب  :هداية ال رشاد؛ يعين

 .والس ننة

ن قلنا هنا  وفَّق من أأراد  :هدامه لال سالم، يعين :الهداية يه هداية التوفيق؛ فنقول ا 

 . أأن يُوفنقه لال سالم من املسلمني

 

 [. 30]البقرة: (1)

 [. 56]القصص: (2)

 [. 52]الشورى: (3)
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ن قلنا  ين احلق وأأوحَضه :هداية ا رشاد؛ فيكون املراد :وا   . بنين لهُم ادلن

اًل؛ فَِل امحلد: )قال أأن  :الأقوىوهذا ممنا جيعل القول ( ومنَّ به علهيم كرمًا وجودًا وتفضُّ

نه وفنق من وفنق من املسلمني لال سالم، وَمنَّ به علهيم كرمًا وجودًا  :معىن الهداية هنا  أأن

 .وتفضاًل س بحانه وتعاىل

 

:  واْعمَلْ َأنَّ الِبشاَرَة ِعْنَد املَْوِت ثاَلُث ِبشاراٍت؛ يقال[ 78] :)-رمحه هللا -قال املؤلف

،  (1) أأبرش اي عبد هللا ابجلننة بعد الانتقامِ :  يقال أأبرِْشْ اي حبيب هللا برِضا هللا واجلنة، و 

 (. ريض هللا عنه  -أأبرش اي عدوَّ هللا بَغَضِب هللا والننار؛ هذا قول ابن عباس  :  ويقال 

يعين هذه الِبشارات عىل حَسب املقامات؛ عىل حسب نوع النناس؛ مهنم اكفر، ومهنم 

 . للناسمؤمٌن طائع، ومهنم مؤمن عاٍص؛ هذه ثالث حالت 

 . هذه للمؤمن للطائع( قال أأبرش اي حبيب هللا برضا هللا واجلنة: )الِبشارة الأوىل

هذه للمؤمن العايص ( أأبرش اي عبد هللا ابجلننة بعد الانتقام: ويقال )البشارة الثانية: 

به  . اذلي أأراد هللا أأن يُعذن

فهىي ثالث؛  هذه للاكفر؛( أأبرش اي عدوَّ هللا بغضب هللا والننار :ويقال: )البشارة الثالثة

ا ابخلري، أأو ابلرش كام قال الننيب  من ِلثالثة أأنواع من النناس؛ فال نسان عند املوت يُبرشن ا 

ُ : "وسمل ملسو هيلع هللا ىلص ِ َكِرَه اَّللَّ ُ ِلقَاَءُه، َوَمْن َكِرَه ِلقَاَء اَّللَّ ِ َأَحبَّ اَّللَّ  ِلقَاَءُه" َمْن َأَحبَّ ِلقَاَء اَّللَّ

َذا 
ِ
انَّ لَنَْكَرُه املَْوَت، قَاَل: "لَيَْس َذاِك، َولَِكنَّ املُْؤِمَن ا

ِ
قَالَْت عَائَِشُة َأْو بَْعُض َأْزَواِجِه: ا

ا َأَماَمُه، فَأََحبَّ  لَْيِه ِممَّ
ِ
ٌء َأَحبَّ ا ِ َوَكَراَمِتِه، فَلَيَْس َِشْ َ ِبرِْضَواِن اَّللَّ ُه املَْوُت برُشنِ َحَُضَ

 

 هام نسختان للكتاب؛ نسخة: "ال سالم" ونسخة: "الانتقام"؛ ولعل: "لالنتقام" أأصوب.   (1)
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ِ َوُعُقوبَتِِه، فَلَيَْس  َ ِبَعَذاِب اَّللَّ َذا ُحُِضَ برُشنِ
ِ
نَّ الاَكِفَر ا

ِ
ُ ِلقَاَءُه، َوا ِ َوَأَحبَّ اَّللَّ  ِلقَاَء اَّللَّ

ُ ِلقَاءَ  ِ َوَكِرَه اَّللَّ ا َأَماَمُه، َكِرَه ِلقَاَء اَّللَّ لَْيِه ِممَّ
ِ
ٌء َأْكَرَه ا  . (1)"هَِشْ

انه ابجلنَّة أأو ابلننار عىل حسب ويف قربه أأيضًا يأأتيِه  ا يُبرشن من املَلاكن، مثن بعد ذكل ا 

 .ال جابة

 

َل َمْن يَْنُظُر ا ىل هللا تعاىل يف اجلَنَّةِ [  79)]: قال املؤلف ـ رمحه هللا ـ  :  واْعمَلْ َأنَّ َأوَّ

جاُل، مثن النْساُء؛ بأأعنُي رؤوسهم كام قال رسول هللا  اُء، مثن الرن ننُك َسرَتْون  :" ملسو هيلع هللا ىلصالأرِضن ا 

ون يف رؤيته  ناكُرُه  (2) "رٍبُك كام تََرْون القمر ليةل البدر ل تٌضامن ، وال ميان هبذا واجٌب، وا 

   (.ُكْفرٌ 

نه تكذيٌب لكتاب هللا ، وتكذيٌب لس ننة رسول هللا  ناكر رؤية هللا يوم القيامة كفٌر؛ لأن ا 

لن اكفر؛ هذا معىن ما ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص وأأدلَتا كثرية واحضة ِصحية، ول يردُّها ويُنكرها ا 

 .املؤلنف

م معنا   . ومسأأَل رؤية هللا والتنفصيل فهيا فقد تقدن

ل من ينظُر ا ىل هللا تبارك : )املؤلف هنا عند قوهلوأأما مسأأَل التفصيل اليت ذكرها  أأون

اء، مث الرجال، مث النساء فهذا ل نعرف عليه دلياًل، كذكل  ؛(وتعاىل يف اجلننة الأرِضن

 

 (عن عبادة بن الصامت ريض هللا عنه.2683( ، ومسمل )6507أأخرجه البخاري) (1)

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.2684وأأخرجه مسمل)

 ( حنوه عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.  2685وأأخرج مسمل ) 

   ( عن جرير بن عبد هللا ريض هللا عنه.633(، ومسمل)554أأخرجه البخاري) (2)
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اح اذلين وقفُت عىل الكهمم؛ مل يذكر أأحد مهنم دلياًل عىل هذا الالكم؛ بل ِصَّح  الرُشن

 ". رُف دلياًل عىل هذا الالكمل أأع:"الش يخ أأمحد الننجمي رمحه هللا وقال 

رؤية  ؛ وهذا عائد عىل أأصل(وال ميان هبذا واجب وال ناكر كفر:)وقوهل يف الهناية 

 . املؤمنني هلل س بحانه وتعاىل يوم القيامة

 

ا مْل تَكْن َزنَْدقٌَة، ول ُكْفٌر، ول  [ 80]:)قال املؤلف ـ رمحه هللا تعاىل ـ  واْعمَلْ أأهنن

لن ِمَن الالَكِم وَأْهِل الالَكِم،  ُشكوٌك، ول ِبْدعَ  يِن؛ ا  ِ ٌة يف ادلن ٌة، ول َضالََلٌ، ول ِحرِيَ

ُجُل عىل امِلراء واخلُُصوَمِة   واجلََدِل، وامِلراِء،  واخلُصوَمِة، والُعْجِب؛ وكيف جيرتئ الرَّ

ل اذلي كفروا : } واجِلداَل وهللا تعاىل يقول  اِدُل يف أ ايت هللا ا  فعليك  ؛  (1) {ما جَيَ

كوِت  ىض ابل َثِر والَكفنِ والسُّ ِ  (   ابلتسلمِي والرن

م القول فيه؛ لأن الأصل عندمه أأن  نَّة وامجلاعة، وقد تقدن هذا أأصٌل عظمي عند أأهل الس ُّ

، ول ُتادل، ول تُورد الأس ئةل والش هبات عىل  تسمع الأخبار، وأأن تؤمن، وأأن تسملنِ

ق وتسملن وتس كت، ول ُُتادل وَُّتامص ومتاري فامي جاءك ما جاءَك من أأخبار؛ بل تُصدن

من أأخبار؛ فالش هبات تنقدح يف القلوب بسبب املُجادَل ابلباطل، وسامع أأهل 

امع هلم؛  الباطل؛ ذلكل حرص السلف كثريًا عىل عدم جمالسة أأهل البدع وعدم السن

 ملاذا؟

 

 [. 4]غافر: (1)
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يِِل، فلينظر  املرء عىل دين خل :" يقول  ملسو هيلع هللا ىلصلأن الأمَر يرجع ا ىل فساد دينِك؛ فالنَّيب 

 ، ملاذا املرء عىل دين خليِل ؟(1)"أأحدُك من خُيالِل

ذا جالَسه؛ خالطه ولكنمه وذكر هل من الش هُبات نه ا  ذا اكنت عنده -لأن ما ذكر؛ تعلق يف  -ا 

، هذا أأمر ُمشاهد معلوم؛ قلبه ويترشنهبا  ؛ فاملرء يكون عىل دين خليِل؛ يتأأثنر به ول بدن

ر من هذا، وجاء يف احلديث  املرء يتأأثر بصديقه، بصاحبه اذلي ياُمش يه؛ فذلكل ُحذنِ

ُجَل لََيأْتِيهِ  :"قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأيضًا أأنن الننيب  نَّ الرَّ
ِ
ِ ا اِل فَلَْيْنأَ َعْنُه، فََواَّللَّ جَّ َع اِبدلَّ  َوُهَو َمْن مَسِ

هُبَاِت  ا يَْبَعُث ِبِه ِمَن الش ُّ َُّه ُمْؤِمٌن فَيَتَِّبُعُه، ِممَّ ِسُب َأن ، فأأمر الش هبات خطري، (2)"حَيْ

واملُجاِلس لأهل الِبدع خطري عىل نفسه وعىل النناس أأيضًا؛ ذلكل قال من قال من 

ا جُيالس ؛ لأنه عندم(3)"من جُيالُس أأهل البدع أأشدُّ علينا من أأهل البدع: "السلف

ا  ذا رأ ه النناس جالسًا عند  أأهل البدع س يحمل أأفاكرمه ويبدأأ ببهثنِ نَّة، وا  بني أأهل الس ُّ

أأهل البدع؛ اغرتوا به وتِبعوه عىل جمالس ته؛ فُيودلن ذكل فسادًا عريضًا، وما انترشت 

لن بَتاون الناس يف هذا  الش هبات والبدع يف هذا الزمن هبذا الشِك اذلي نراه اليوم؛ ا 

تًا؛ حىت نك تاكد ُتد هذا الأصل مينِ عند من يدعي الس نة يف هذه  اجلانب؛ حىتن ا 

خيالطون ّك ! البالد ابذلات؛ ل يعرفون التفريق بني س ينن وِبدعي؛ جيالسون ّك أأحد

يف زماننا هذا ُُتالس بعض !  أأحد؛ ذلكل تاكد ُتد اثنتني وس بعني فرقة يف واحد

 

( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه، ويف بعض 4833(، وأأبو داود)2378(، والرتمذي)8028أأخرجه أأمحد) (1)

 أألفاظ الرواايت: "من خيالط".  

 ريض هللا عنه.   ( عن معران بن حصني4319(، وأأبو داود)19875أأخرجه أأمحد) (2)

 ( عن ابن عون.  486أأخرجه ابن بطة يف "ال ابنة الكربى" ) (3)
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فرقة؛ عقائد ُمخلنطة، مناجٌه من أأفسد ما يكون؛ الناس ُتد يف رأأسه اثنتني وس بعني 

 ! هذه؟ ويقول كل أأان سلفي؛ سلفية ماذا

عدم ُمجالسة أأهل البدع؛  :هذا اذلي نعيشه اليوم لكه بسبب التفريط يف هذا الأصل

ين؛ فأأنت ل تأأمن عىل نفسك؛ القلوب  عدم خمالطَتم، عدم الالكم معهم يف مسائل ادلن

اف  . ةضعيفة، والش بنه َخطَّ

لهيم يف مسائل العمل وادْلين، عندما يأأتهِيم مبتدٌع يطرُدونه أأو  أأمئة اكنوا يف زماهنم يُرجع ا 

افة،: يقومون من اجمللس ويقولون به َخطَّ واليوم بعض الش باب  القلوب ضعيفة والش ُ

ُتده يذهب ا ىل مواقع أأهل البدع، أأو مواقع املبتدعة ورؤوس الضالل، يفتح علهيا 

 ! فالن قال كذا وكذا !اي ش يخ: مث يأأتيك بِك أأرحيَية ويقول كل !ويدخلها ويقرأأ 

 !!! -املبتدع -من موقع فالن :قال! من أأين جئت هبذا؟

كيف وقفت عىل هذه الش هبة أأنت أأصاًل، ! كيف تُبيح لنفسك أأن تدخل موقعه ؟

 وملاذا جعلَتا تطرق قلبك؟ 

كض؛ هذه يه النتيجة، لول انظر كيف تلَّبس عليك الأمر ومحلَتا وجئت هبا مبارشة تر 

ا وقعت يف قلبك وما ها؛ ما أأتيْت هبا  أأهنن  . اس تطعت أأن تردن

 . فاحلذر ابرَك هللا فيُك يف هذا الباب

ثنا عهنا  م وَتدَّ منا الالكم يف مسأأَل اجملادَل واملُخامصة وامِلراء فامي تقدَّ  . وقد قدن

لن من الالكم : )قال أأهل الالكم  (وأأهل الالكموما جاءت احلرية والبدع والشكوك ا 

؛ ملسو هيلع هللا ىلصمن بعد القرون الثالثة الأوىل اليت أأثىن علهيا نبيُّنا  هؤلء أأفسدوا دين هللا،

بدأأت تظهر قرون هؤلء املتلكنمني، مث ننرشوا ِبدَعهم وضاللهتم وانترشت بني النناس، 

ين؛ لول أأن هللا س بحانه وتعاىل قد تكفنل حبِ  ِ فظ وصارت بدُعهم تاكد تكون يه ادلن
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ين، وصار َمْن يتلكم يف دين هللا ويُثىن عليه ويُرفع مني: هذا ادلن ! هو من رؤوس املتلكنِ

ى ابلألقاب العريضة؛ حىت حنن كننا نغرت به يف بداية الطلب ببعضهم؛ تسمع : يُسمن

ليِه؛ ُتدُه عىل أأفسد ما يكون من عقائدمه؛ ! ؛ لقب عظمي(سلطان العلامء) ترجع ا 

 البدع والضالل، من أأين جاء هذا؟عقائد أأهل 

من التلبيس؛ حىتَّ بعض من َُتِسن به الظن؛ فُيبجنل ويُعظم أأمثال هؤلء، فأأنت 

ذن : تقول م هؤلء؛ مفا املعىن بعد ذكل؟ ا  ذا اكن مثل هذا اذلي نأأخذ عنه العمل يُعظن ا 

 ! مه عظامء

ا ين، وهذا نفسه اذلي حصل مع ادلارقطين والهَرِوي؛ عندما التقى ادلن رقُطين ابلباِقالن

ا رأأى الهرِوي  ين وقبنل رأأسه، فلمن ارقطين الباقالن ٍ الهَرِوي، عظم ادلن واكن معه أأبو ذرن

ارقُطين، قال م ادلن لن  :هذا املنظر وهو يُعظن ارقطين معه هذا اليشء ا  ذن ما يفعل ادلن ا 

جل عظمي؛ فأأخذ عنه الأشعرية  .لأن الرن

ليه؛ فال تس َتينوا ابرَك هللا فيُك هبذا تعظمي أأهل البدع والضالل وم هذا هو ا يُوصل ا 

دون فيه، ول  احل ريض هللا عهنم، اكنوا يُشدن الأصل اذلي اكن عليه السلف الصن

ذن تُلَحق به، تُنَصح، فا ن نُِصحت فامحلد هلل، ما نصحت؛  يَتاونون؛ ُتالس املبتدع؛ ا 

أأن ُتلس معنا؛ فأأنت رضر عىل الش باب اذلين مه من حوكل، ل يصلح  تلحق به؛

اذهب عند املبتدع وُخذ منه الكمه كام تشاء؛ لكن ل تُلبنِس عىل النَّاس، ول َّتدع 

 . النناس بنفسك
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ُب اخلَلَْق يف النناِر؛ يف اَلْغالِل  [ 81] :)قال املؤلنف رمحه هللا  مياُن بأأنن هللا يَُعذنِ وال 

الِسِل؛ والنَّاُر يف َأْجواِفهِْم،  وفَْوقَهُْم، وَتَتم؛ وذكل أأن اجلهمية مهنم  واَلْناكِل والسَّ

ب هللا عند النار؛ ردًا عىل هللا ورسوهل : هشام الُفَوطي قال  نام يُعذن ن  (ملسو هيلع هللا ىلص ا 

 ملاذا ذكر املؤلف هذا وهو من الأمور املُسلَّامت؟ 

، ومهنم من  :وأأحاديث الشفاعة طاحفة مبثل هذه الأخبار بون يف انر َجَّنن أأن الناس يُعذَّ

رك الأسفل من الننار؛ كام أأخرب هللا س بحانه وتعاىل عن املنافقني، وذكر يف  هو يف ادلَّ

السل والالكليب؛ ّك هذا مذكور يف  حديث الشفاعة الرصاط والأغالل والسن

ُ َعنْ أأحاديث مشهورة،  َع النيب َعْن َأيِب َسِعيٍد اخلُْدِرينِ َريِضَ اَّللَّ َُّه مَسِ ، َوُذِكَر ملسو هيلع هللا ىلصُه، َأن

َضاحٍ ِمَن النَّاِر يَْبلُ  ُ تَْنَفُعُه َشَفاَعيِت يَْوَم الِقَياَمِة، فَُيْجَعُل يِف حَضْ ُغ ِعْنَدُه مَعُُّه، فَقَاَل: "لََعِلَّ

ِلِب  وعن العباس فكيف البقية ال خرون؟؛ (1)َكْعَبْيِه، يَْغيِل ِمنُْه ِدَماُغُه" بُْن َعْبِد املُطَّ

ُ َعْنُه، قَاَل لِلنَّيِبنِ  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَريِضَ اَّللَّ َُّه اَكَن حَيُوُطَك َويَْغَضُب كَلَ ن
ِ
: َما َأْغنَيَْت َعْن مَعنَِك، فَا

َرِك اَلْسَفِل ِمَن النَّارِ  َضاٍح ِمْن اَنٍر، َولَْوَل َأاَن لاََكَن يِف ادلَّ ، والننار (2)"قَاَل: "ُهَو يِف حَضْ

وعىل حسب اذلنوب؛ هذه  دراكت بعضها أأشدُّ من بعض عىل حسِب نوع الكفر،

ب هللا : ؛ مثن يأأيت هذا املتفلسف ويتفلسف ويقولملسو هيلع هللا ىلصأأخبارها كثرية يف س ننة الننيب  يُعذنِ

نام يكونون قريبني مهنا  ن  !  عند النار ل هبا؛ فال يدخلون الننار؛ ا 

 

 (.  210(، ومسمل)3885أأخرجه البخاري) (1)

    (.209(، ومسمل)3883أأخرجه البخاري) (2)
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واجلهمية؛ هذه الفرق أأفسدت دين هللا س بحانه وتعاىل؛ هذا ابطل من ابطل املعزتَل 

يتلكمون يف ادلين بعقوهلم ومبا حيلوا هلم، ل ينظرون ا ىل أأدَل الكتاب والس نة، ول 

 . يرفعون هبا رأأساً 

ذا جاءك اخلرب عن هللا وعن رسول هللا  :أأصل ال ميان ؛ ل ملسو هيلع هللا ىلصال ميان ابلأمور الغيبية؛ ا 

اخلرب ميينًا وِشامًل حىتن تُزحَيه عن معناه اذلي أأراده هللا، تُعمل عقكل وتبقى تُقلنب يف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوأأراده رسوهل 

 

،  [ 82] : )رمحه هللا املؤلف قال ُس َصلواٍت؛ ل يُزاد فهينَّ واْعمَلْ َأنَّ َصالَة الَفريَضِة مَخْ

لن املَْغرَب، فََمْن قال  فِر ركعتاِن ا  ٍس؛ فََقِد  :  ول يُنَقُص يف َمواِقيَِتا، ويف السَّ أأْكَُثَ ِمْن مَخْ

لن أأن  :  ابَْتَدَع، وَمْن قالَ  لن ِلَوْقَِتا؛ ا  ٍس؛ فََقِد ابَْتَدَع، ل يَْقَبُل هللُا شيئًا مهنا ا  َأقَلَّ ِمْن مَخْ

ذا َذَكَرها، َأْو يَكوَن ُمساِفَرًا؛ فَيَْجَمُع بنَْيَ   نه َمْعذوٌر، يأأيت هبا ا  ن يَكوَن نس يااًن؛ فا 

 
ِ
التنَْيِ ا  (. ْن شاءَ الصَّ

كن الثناين من أأراكن ال سالم؛ كام جاء يف  الة فريضة من فرائض هللا ويه الرُّ الصَّ

لن هللا وأأنن : "احلديث اذلي يف الصحيحني هل ا  بيُِنَ ال سالم عىل مخس شهادة أأن ل ا 

اكة، واحلج وصوم رمضان يتاء الزَّ الة، وا  قام الصَّ الة يه(1)"محمندًا رسول هللا، وا   ، فالصَّ

جامع املسلمني، وُوجوهُبا أأمر معلوم من  كن الثناين من أأراكن ال سالم، ويه واجبة اب  الرن

 .ادلين ابلُضورة، ومن أأنكر وجوَب الصالة؛ كفر

 

 ( عن ابن معر ريض هللا عنه. 16(، ومسمل)8أأخرجه البخاري) (1)
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نَّة؛ مهنا ما ذكرانه أ نفًا، وحديث الأعرايب  وأأدَل وجوب الصالة كثرية يف الكتاب والس ُّ

مخس صلوات يف : "الة؟ قال ماذا افرتض هللا عليه من الص: ملسو هيلع هللا ىلصاذلي سأأل النيب 

لن أأن تَطوَّْع : "هل عيلن غريها؟ قال: ، قال"اليوم والليةل  .(1)"ل؛ ا 

، فَأَعِْلْمهُْم َأنَّ :"...  أأيضًا ِلُمعاذ حني بعثه ا ىل المين ملسو هيلع هللا ىلصوقال الننيب  كِلَ ْن مُهْ َأَطاُعوا ذِلَ
ِ
فَا

َس  ْم مَخْ َ قَِد افْرَتََض عَلهَْيِ  .(2)"َصلََواٍت يِف ُّكنِ يَْوٍم َولَْيةَلٍ اَّللَّ

 . (3)علَّمُه أأوقات مخس صلوات ملسو هيلع هللا ىلصوملا نزل جربيل ا ىل النيب 

؛ فرَض هللا عليه هذه الصالة؛ فرَض عليه مخس صلوات، ملسو هيلع هللا ىلصوحني ُأرْسَي ابلننيب 

 . اكنت مخسني مُثَّ نزلت ا ىل مخِس صلوات

، ول يُْنقَُص يف  ل: )قال ، ل تزيد عىل هذه امخلس اليت فرضها هللا (مواقيَِتا يُزاُد فهينَّ

س بحانه وتعاىل عىل العباد، فال يزاد يف الفرائض اليومية امخلسة اليت فرضها هللا 

؛ فقد ابتَدع؛ كام قال املؤلف  . س بحانه وتعاىل، مفن زاد فهينن

ا تُؤدَّى يف مواقيَتا ؛ لأنن هللا(يف مواقيَِتا  ول يُنقُص : )قال  س بحانه وتعاىل ، أأي أأهنن

دة ؛ وقال اَلَة اَكنَْت عىََل املُْوِمِننَي ِكتَااًب : }جعل لهذه الصلوات مواقيت حمدن نَّ الصَّ
ِ
ا

ل ملسو هيلع هللا ىلص، ونزَل جربيل عىل الننيب (4){َمْوقُواتً  وقت الصلنوات، وصىلن هَلُ  وصىلن هَل يف أأوَّ

ِ  أأيضًا أ خر الوقت؛ هَْر ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اَّللَّ يِن ِجرْبِيُل ِعْنَد الَْبيِْت، فََصىلَّ يِب الظُّ : " َأمَّ

 

 ( عن طلحة بن عبيد هللا ريض هللا عنه.11(، ومسمل )16أأخرجه البخاري) (1)

 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه.19(، ومسمل)1395أأخرجه البخاري) (2)

 ( عن أأيب مسعود البدري ريض هللا عنه.610(، ومسمل) 4007(، )3221(، )521أأخرجه البخاري) (3)

 [. 103]النساء: (4)
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ٍء  اِك، مُثَّ َصىلَّ يِب الَْعرْصَ ِحنَي اَكَن ِظلُّ ُّكنِ َِشْ َ ْمُس، فاََكنَْت ِبقَْدِر الرشنِ ِحنَي َزالَِت الشَّ

َفُق،  ِمثْلَْيِه، مُثَّ َصىلَّ يِب الَْمْغِرَب ِحنَي َأفَْطرَ  ، مُثَّ َصىلَّ يِب الِْعَشاَء ِحنَي غَاَب الشَّ امِئُ الصَّ

هَْر ِحنَي  امِئِ، مُثَّ َصىلَّ الْغََد الظُّ اُب عىََل الصَّ َ َعاُم َوالرشَّ مُثَّ َصىلَّ يِب الَْفْجَر ِحنَي َحُرَم الطَّ

، مُثَّ َصىلَّ يِب الَْعرْصَ ِحنَي َصارَ  ٍء ِمثَِْلُ ٍء ِمثْلَْيِه، مُثَّ َصىلَّ  اَكَن ِظلُّ ُّكنِ َِشْ ِظلُّ ُّكنِ َِشْ

ِل، مُثَّ َصىلَّ يِب  ىَل ثُلُِث اللَّْيِل اْلَوَّ
ِ
، مُثَّ َصىلَّ يِب الِْعَشاَء ا امِئُ يِب الَْمْغِرَب ِحنَي َأفَْطَر الصَّ

ُد، َهَذا َوْقُت اْلَ  يَلَّ فَقَاَل: اَي ُمَحمَّ ِ
، الَْوْقُت ِفميَا الَْفْجَر فَأَْسَفَر، مُثَّ الْتََفَت ا نِْبيَاِء ِمْن قَْبكِلَ

" بنَْيَ َهَذيِْن الَْوْقتنَْيِ
(1). 

نام  ن لوات امخلس مؤقتة بوقت، ل جيوز أأن تُصلنهَيا قبل وقَتا ول بعد وقَتا؛ ا  ذًا فالصن ا 

دة لها رشعاً   . تصىل يف أأوقاهتا املُحدَّ

ها؛ أأي اها خارج وقَِتا؛ سواًء قبل أأو : مفن صالَّ  . بعد؛ فصالته ابطةل َمردودٌة عليهأأدن

ن اكن معذورًا؛ فُيصلنهيا مىت ذكرها كام  ومن تركها ا ىل أأن خرج وقَُتا؛ ل تُقبل منه، ا 

َذا َذَكَرَها : "جاء يف احلديث
ِ
ا (2)"َمْن نيَِسَ َصاَلًة، َأْو اَنَم َعهْنَا، فََكفَّاَرهُتَا َأْن يَُصلنِهَيَا ا ، أأمن

ذا مل يكن معذورًا فال دًا؛ لأنن الصالة  ا  ينفُعه أأن يصلنهَيا بعد أأن أأخرَجا عن وقَتا متعمن

ذا تركَتا وأأخرجَتا عن  د لها رشعًا، فا  كام ذكران مطلوبة منك أأن تؤدنهيا يف وقَتا املُحدَّ

 .وقَتا؛ ل تُقبل منك عندئذٍ 

يعين صالة الفريضة يف احلُض تُصىلَّ بعدد الركعات اليت  (ويف السفر ركعتان: )قال

هر أأربع ركعات، العرص أأربعة، املغرب ثالثة،  :فُرِضت هبا، كام جاءت يف الس نة الظن

 

 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه.393(، وأأبو داود)149(، والرتمذي)3081أأخرجه بطوهل: أأمحد) (1)

 ويف الصحيحني حنوه من رواية غري ابن عباس.

 ( عن أأنس ريض هللا عنه، واللفظ ملسمل.684(، ومسمل)597أأخرجه البخاري) (2)
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ورة كام فرضها هللا س بحانه وتعاىل  العشاء أأربعة، والفجر ركعتان؛ تصىلن عىل هذه الصن

هر ركعتنْي، العرص  ا يف السفر؛ فقد فرضها هللا علينا ركعتني ركعتني؛ الظن يف احلُض، أأمن

كعتني، أأما املغرب والفجر فكام هام يف احلُض؛ املغرب ثالثة، والفجر ركعتني، العشاء ر 

لن املغرب تُصىلن ثالثة، والفجر يف  ركعتان؛ فِك الصلوات تصىل يف السفر ركعتني؛ ا 

 .السفر يبقى كام هو يف احلُض

من  ( أأقلن من مخس؛ فقد ابتدع :أأكُُث من مخس؛ فقد ابتدع، ومن قال :مفن قال: )قال

ل وات املفروضة يف اليوم والليةل أأكُث من مخس صلوات؛ فقد جاء بِبدعة قال الصن

ع اليت ذكرانها، وغريها   . من الأدَلن اليت وردت يف ذكل جديدة خالف هبا أأدَلن الرشن

ومن نقصها عن ذكل كذكل؛ أأيضًا قد ابتدع يف دين هللا ما ليس منه؛ كام يقوهل بعض 

الصلوات املفروضة ثالث صلوات فقط؛ هذا من الِبدع أأهل البدع اذلين يقولون بأأنن 

واب اللت اليت ضلنوا هبا عن جادة الصن  .والضَّ

ا من املسائل اليت وردت فهيا أأدَلن ُمحمكة واحضة  وقد ذكر املؤلف هذه املسائل؛ لأهنن

ة قد عَِلمت هذه املسائل، ومه علهيا ا ىل يومنا هذا، مفن خالفها؛ فهو  ِصحية، والأمن

 . ضال مبتدعٌ 

لن لوقَتا : )قال من هذه  ل يقبل هللا س بحانه وتعاىل شيئاً ( ل يقبُل هللا شيئًا مهنا ا 

لن أأن تُؤدنى يف وقَتا املُحدد لها   . الصلوات املفروضات؛ ا 

ذا ذكرها : )قال نه معذور؛ يأأيت هبا ا  ن لن أأن يكون ِنس يااًن؛ فا  ذا اكن الشخص  :أأي (ا  لن ا  ا 

من انم عن صالٍة :"س يًا؛ فهو معذور كام ذكران يف احلديث اذلي أأخرَجا عن وقَِتا ان

لن ذكل واية(1)"أأو نس هَيا؛ فلُْيصلنها مىت ذكرها؛ ل كفنارة لها ا   . ؛ كام جاء يف الرن

 

 هبذا اللفظ النوم والنس يان مع قوه ل كفارة لها ا ل ذكل مل أأجدها يف الصحيحني ول السَن. (1)
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ن شاء)قال:  التنْي ا  يعين جيوز هل أأيضًا أأن جيمَع بني ( أأو يكون ُمسافرًا؛ فيجمع بني الصَّ

هر، أأو يف وقت العرص،الصالتني؛ فيصيل مثاًل الظهر    والعرص مع بعضهام يف وقت الظن

ويُصيلن املغرب والعشاء مع بعضهام يف وقت املغرب، أأو يف وقت العشاء؛ فُيصيلن 

ا مجع تقدمي يف  من ، مثن يصيلن العرص أأربع ركعات مث يسمل ؛ ا  الظهر أأربع ركعات، مثن يسملن

هر، أأو مجع تأأخري يف وقت العرص، ويُصيلن ا ملغرب ثالث ركعات ويسمل، مثن وقت الظن

ذا اكن يف احلُض ا مجع تقدمي، أأو مجع تأأخري؛ هذا ا  من  . يصيلن العشاء أأربع ركعات؛ ا 

ذا اكن هَل عذر يف احلُض؛ ورة اليت ذكران،  وا  فيجوز هَل أأن جيمع ما بني الصلوات ابلصُّ

ا  من هر ركعتني والعرص ركعتني كذكل ا  ذا اكن مسافرًا؛ فُيصيلن الظن ا ا  مجع تقدمي، أأو  وأأمن

ا مجع تقدمي أأو  من مجع تأأخري، واملغرب يُصلنيه ثالث ركعات، والعشاء يُصلنهيا ركعتني؛ ا 

َن الثنوابت عن النَّيب  فر، ملسو هيلع هللا ىلصمجع تأأخري؛ هذا اذلي جاء يف السُّ ؛ فيجوز امجلُع يف السن

يف  ملسو هيلع هللا ىلصمجع النيب : "وكذكل جيوز امجلع يف احلُض ِلمن اكن معذورًا؛ حلديث ابن عبناس

أأراد أألن حُيِرج : ماذا أأراد من ذكل؛ قال : ، قالوا "املدينة من غري خوف ول مطر

ته ذا اكن هناك حرج عىل املرء (1)"أأمن ، هذا حديث يدلن عىل جواز امجلع يف احلُض ا 

دة لَها  لوات يف أأوقاهتا احملدن َ الصن  .أأن يُصيلن

ِة والتَّْمِر واحلُبوِب  [  83]: )رمحه هللا مثن قال املؤلنف َهِب والِفضَّ اكُة ِمَن اذلَّ والزَّ

واِب؛ عىل ما قال رسول هللا  ماِم؛  ملسو هيلع هللا ىلص وادلَّ
ِ
ْن َدفََعهَا ا ىل ال

ِ
َمها؛ فََجائٌِز، َوا ْن قَسَّ ، فا 

 (. وهللا أأعمل.  جفائز 

 

 ( وأأصِل عند البخاري.705أأخرجه مسمل )  (1)
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كن الثنالث من أأراكن ال سالم؛ ويه واجبٌة ابلتفاق؛ ابل جامع،  ووجوهبا الزاكة يه الرُّ

جامع  كام ذكران متنفق عليه، وجاحُدها اكفر؛ لأنَّ وجوهبا َثبٌت ابلكتاب والس ننة واب 

ُة واخلاصة؛ فال جيوز حْجُدها؛ فََجْحُدها كفٌر، ويه فريضة من  ة، يعلُمُه العامَّ الأمن

كن الثنالث من أأراكن ال سالم  . فرائض هللا كام ذكران، والرن

َّة؛ والزاكة تكون يف  ة، وكذكل ما يقوم مقاهمام؛ اكلأوراق النَّقدي هب، ويف الفضن اذلن

ة نة أأيضًا مثل اذلهب والفضن  .فالأوراق الننقِدي

يف احلبوب ويف الثنامر؛ كام ثبتت به الس ننة؛ لأنن النيب : يعين( والمتر واحلبوب: )قال

 . (1)الشعريأأرسل ِلُمعاذ أأن يأأخذ الزاكة من المتر ومن الزبيب ومن القمح ومن  ملسو هيلع هللا ىلص

َن  واب؛ من الأبل، والبقر، والغَّن؛ ّك هذا ثَبتت به السُّ وكذكل ُأخذت الزاكة من ادلن

ننة حيحنْي ويف غريها من كتب الس ن  . يف الصن

، وهكذا عملن أأحصابه، وهكذا ملسو هيلع هللا ىلصهكذا أأمر الننيب ( ملسو هيلع هللا ىلصعىل ما قال رسول هللا : )قال

 . فعل أأحصابُُه من بعده

مها؛ جفائز،: )قال ن دفعها ا ىل ال مام؛ جفائز فا ن قسَّ ذا  (وا  اكة، ا  يعين من اكنت عليه الزن

توىلن هو تقس ميُها وِصفُها يف مصارفها اليت نُصَّ علهيا يف كتاب هللا تبارك وتعاىل؛ 

ًا، أأو  مام؛ أأجزأأت عنه أأيضًا؛ سواًء اكن ال مام بَرن ذا أأعطاها لال  جفائز وُُتْزيء عنه، وا 

نه يكون قد أأدنى ما ُأمر به، وأأدنى ما عليه  . فاجرًا؛ لأن

ْسالمِ [ 84] : )رمحه هللا املؤلف قال
ِ
َل ال لن هللا، وأأنن  :  واْعمَلْ َأنَّ َأوَّ هل ا  َشهاَدُة َأْن ل ا 

 (. محمندًا عبده ورسوهل

 

 (، وغريمه.558/ 1(، واحلاُك يف املس تدرك )21989(، وأأمحد )7186أأخرجه عبد الرزاق ) (1)
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ل ما يبدأأ به من ذكل ذا أأراد املرء أأن يدخَل يف ال سالم؛ فأأون الشهادتني؛ شهادة : يعين ا 

لن هللا، وأأنن محمندًا رسول هللا؛ وهذا الر  هل ا  ل من أأراكن ال سالم، ل أأن ل ا  كن الأون

تيان به؛ أأن يشهد الشهادتني لن ابل   . يكوُن الشخص مسلامً ا 

لن هللا هل ا  ق به وتؤمن به،: ومعىن شهادة أأن ل ا  قراٌر ابللسان ِبام هو يف قلبك؛ تُصدن  ا 

لن هللا، ٍ ا  نه ل معبود حبقن ُهَو احلَقُّ وَأنن َما َذكِلَ ِبأَنَّ هللَا } وتُقرُّ به بلسانك، وتعتقُده؛ بأأن

لن هللا(1){يْدُعوَن ِمن ُْدوِنِه الَباٍطل هل ا  لن  :، مفعىن شهادة أأن ل ا  نه ل معبود حبٍق ا  أأن

ًا معنا يف قلبك من الاعتقاد  نك تُقرُّ به ِبلسانك معربن هللا، فا ذا شهِدت بذكل؛ مفعناه أأن

لن هللا تبارك وتعاىل ٍ ا  نُه ل معبود حبقن  . اجلازم بأأن

كذكل تُقرن بلسانك مبا تعتقده يف قلبك، من أأنن محمد بن (: وأأن محمندًا عبده ورسوهل)

لب الهامشي القرِش رسول؛ أأْرسِل هللا تبارك وتعاىل ا ىل النناس؛  عبد هللا بن عبد املُطن

لامت ا ىل الننور، ويك يُبلنغهم رساَل هللا تبارك وتعاىل، وتؤمن مبا جاء  يك خُيرَجم من الظن

ق مبا جاء به، وتُطيعه فامي أأمر، وُتتنب ما هنىى عنه وزجر، وأأنَت تعتقد  به؛ تُصدن

نه عبٌد هلل  نل، ورسول هللكذكل بأأن  . خاضع ُمتذل

ساَل اليت تعتقدها للنيب ذا   ملسو هيلع هللا ىلص وهذه العبودية والرن تبتعد هبا عن ال فراط والتفريط، فا 

بوبية، ول شيئًا من  أ منت بأأنن محمدًا عبٌد هلل تبارك وتعاىل؛ ل تُعطيه شيئًا من معىن الرن

نه يترصف يف الكون، ل تعتقد في نه ينفع ويُُض من معىن الألوهية؛ فال تعتقد فيه أأن ه أأن

نه  بوبية، ول تعتقد أأيضًا أأن دون هللا تبارك وتعاىل، ول تعتقد فيه أأين معىن من معاين الرن

نل عند قربه، ول تدعوه  يس تحقن أأن يُعبد مع هللا تبارك وتعاىل؛ فال َّتضع وتتذل

 

 [.   30]لقامن:  (1)
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، ول وترجوه أأن يرُزقك الودل، أأو يرزقك الرزق الننافع؛ ل ِشء من ذكل، ول تذحب هل

محمند عبٌد هلل تبارك   :هَل؛ هذا لكنه معىن أأن تقول تنُذر هل؛ ل ترصف شيئًا من العبادة

 . وتعاىل

هُل مزنلته اليت أأنزهُل هللا تبارك وتعاىل؛ فهو خيتلف عن النناس : رسوهل: وبقوكل أأنت تزُنن

ساَل؛ ابصطفاء هللا تبارك وتعاىل هُل بأأن جعِل رسوًل؛ فنُحبنه وحن قه، ابلرن رتمه، ونُصدن

ساَل؛ فِبذكل  ونطيعه؛ لأنن هللا س بحانه وتعاىل أأمران بذكل، ولأنن هللا اصطفاه ابلرن

، فهااتن اللكمتان تنِفيان ال فراط والتنفريط؛ ملسو هيلع هللا ىلصنبتعد عن ال فراط والتنفريط يف حقنِه 

نفس  فال نتجاوز احلد يف حقنه، ول نزُنهل مزنَل مل يزنهل هللا تبارك وتعاىل فهيا، ويف

ايه، وجنعِل اكلناس أأو أأقل من الناس  . الوقت ل هنضمه حقنه؛ فال نُعطَيه ا 

الم -ابب ال فراط والتنفريط -وهذا الباب  -قد ضلن فيه أأانس ُكُث؛ فعيىس عليه السن

لهًا مع هللا تبارك وتعاىل، جعلوه ابنًا هلل، أأو جعلوا هل حقًا  -مثالً  أأفرط فيه قوم جفعلوه ا 

بوبية أأو يف الألوهية؛ وهؤلء النصارىيف   .الرن

طوا يف حقنه جفعلوه ابن زان: وقسم أ خر  . ومه الهيود! فرن

ط يف حقه أأن يكون عبدًا هلل ورسوًل؛ أأن تؤمن بذكل، فبذكل تنفي ال فراط  :والتنوسن

سل  .والتنفريط يف حقن الأنبياء والرن

 

 ( لَْف ِلام قاَل، وهَو ِعْنَد ما قالَ وأأنن ما قاَل هللُا؛ كام قاَل، ول خُ [  85]:)قال 
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َوَمْن َأصَدُق ِمَن }، (1){َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اَّلَلِ َحِديثاً }فقول هللا تبارك وتعاىل لكنه حق؛ 

 . ، فقول هللا س بحاته وتعاىل صدق وحقن (2){اَّلَلِ ِقيالً 

 . َل يتغرين ول حيصل خالفه(: وهو كام قال)

 قاهل من َوعٍد أأو وعيد؛ فهو عنده؛ ما وعد به؛ فهو حاصل ول، مفا (ما قال وهو عند)

 .بدن 

ن شاء تركه؛ فأأمر الوعيد نه، وا  ليه، ا ن شاء أأمت  .ا ىل هللا تبارك وتعاىل والوعيد يرجع ا 

 

ائِعِ لُكهنِا [ 86]: )قال   ( وال مياُن اِبلرشَّ

ق هبا؛ تصديقًا لكتاب هللا تبارك وتعاىل، وطاعًة   رشائع مجيع الأنبياء؛ نؤمن هبا، نصدن

اِعيَل : }لأمر هللا تبارك وتعاىل مْسَ
ِ
بَْراِهمَي َوا ِ

ىَل ا
ِ
لَْينَا َوَما ُأنِْزَل ا

ِ
قُولُوا أ َمنَّا اِبَّلَلِ َوَما ُأنِْزَل ا

َباِط َوَما ُأويِتَ  حْسَاَق َويَْعُقوَب َو اَلس ْ
ِ
م َل َوا ِ  ُموىَس َوِعيىَس َو َما ُأويِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبنِ

ُن هَلُ ُمْسِلُمونَ  ُق بنَْيَ َأَحٍد ِمهْنُْم َوحَنْ ِ ائع اليت أأمر هللا (3){نَُفرن ذن نؤمن بِك هذه الرشن ، ا 

ائع ُمزنَل عىل أأحصاهبا من  ق بأأنن هذه الرشن تبارك وتعاىل ابل ميان هبا، فنُؤمن ونصدن

؛ فنحن ُملَْزمون ابلعمل برشيعة ملسو هيلع هللا ىلصبياء اذلين ُذكروا؛ لكهنا منسوخة برشيعة نبيننا الأن 

ائع، مل خُيالفها ما هو ملسو هيلع هللا ىلصمحمند  ذا جاءت رشيعة يف تكل الرشن ائع، لكن ا  ، ل بتكل الرشن

حيح أأهنا رشيعة لنا مالَم يأأِت ما ينسُخها من رشيعة الننيب ملسو هيلع هللا ىلصيف رشيعة الننيب  ؛ فالصن

 

 [.   87]النساء: (1)

 [.   122]النساء: (2)

    [.136]البقرة: (3)
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الة وال  الم؛ لأنن هللا تبارك وتعاىل أأمر نبيَّه ابلقتداء هُبدى هؤلء الأنبياء، عليه الصن سن

 .برشط أأن تثيبت أأهنا رشيعة بطريقة حصيحة

 

ذا ِبِيَع يف َأْسواِق  [ 87] :)قال املؤلف رمحه هللا  اَء والَبْيَع حالٌل، ا  واْعمَلْ أأنَّ الرشنِ

، َأْو غَْدٌر، أأْو  املُْسلمنَي، عىل ُحُْكِ الِكتاِب  نَّة، ِمْن غرَْيِ َأْن يَْدُخَِلُ تَْغريٌر، َأْو ُظمْلٌ والس ُّ

 (  ِخالٌف للقرأ ِن، أأو ِخالٌف للِعملِْ 

؛ لأنن هللا تبارك وتعاىل قال :الأصل يف البيع والرشاء َم : }احِللُّ َوَأَحلَّ هللُا الَبْيَع َوَحرَّ

ابَ  ِ ُوِجد يف أأسواق املسلمني ل نسأأل عنه؛ لأنن الأصل يف ؛ فالبيُع حالٌل، وما (1){الرن

نه مخر وتقول ل نسأأُل عنه؛ ل؛  نك ُتد مخرًا وتعرف أأن الأش ياء احِلل، ل نعين بذكل أأن

بل املقصود من ذكل ا ن وجدت محلًا؛ ل َتتاج أأن تسأأل عنه هل ُذِبح عىل الطريقة 

ا ن وجدت مثاًل صناعة معيننة  شابه، ال سالمية أأم مل يُذحب عىل الطريقة ال سالمية، وما 

من الصناعات اكلبسكويت وغريه؛ فال َتتاج أأن تسأأل عام فيه من مواد وما ليس فيه 

ذا عِلمت أأنن أأسواق املسلمني ل تُدخل مثل هذه الأش ياء؛ فعندئذ .. من مواد ا خل، فا 

ذا اكنت أأسواق املسلمني ل  َّتتلف ما ُتده يف أأسواق املسلمني؛ ل تسأأل عنه، لكن ا 

 . عن أأسواق الكفنار؛ عندئذ َتتاج أأن تسأأل وَتتاط دلينك

ذا اكن املسلمون يبيعون عىل حُك الكتاب  (عىل ُحُك الكتاب والس ننة: )قال يعين ا 

 . والس ننة يف أأسواقهم؛ فعندئذ ل حنتاج أأن نسأأل، واحللُّ هو الأصل يف ذكل

 

 [.    275]البقرة: (1)
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من غري أأن يَدخِل تغريٌر، أأو ظمل، أأو غدر، أأو خالف للقرأ ن، أأو خالف : )قال

نا :"ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال النيب(1){لِ وَل تَألُْكُوا َأْمَوالَُُكْ بَيْنَُُكْ اِبلَباطِ : }، قال هللا(للعمل من غش ن

لن بطيب: "، وقال(2)"فليس ِمننا  ل : "، وقال(3)"نفس منه ل حِيلن مال امرٍئ مسمل ا 

 .(4) "تظاملوا

عن بيع الغرر، وأأمر ابلننصيحة والوفاء ابلعهد؛ ّك هذه من ال داب   ملسو هيلع هللا ىلصوهنىى النيب 

م، اء؛ فالظمل ُمحرَّ والتغرير ابملسلمني واخلداع هلم  اليت ينبغي ُمراعاهتا عند البيع والرشن

م، م، والغش حمرن مة ل جيوز فعلها  حمرن مل كذكل، الغدر، واخليانة كذكل؛ لكها حمرن والظن

ذا احتوى عىل ِشٍء من  لن ا  اء احلل؛ ا  بني املسلمني، فالأصل يف البيع والرشن

ماً   .املذكورات؛ فعندئٍذ يصري حمرن

 

َفَقُة  واْعملَْ [ 88]:)قال املؤلف ـ رمحه هللا ـ   َرمِحََك هللُا أأنه يَنَْبغي ِللَْعْبِد َأْن تَْصَحَبُه الشَّ

مَتُ هل، وعىل ما يَلْقى هللَا َعزَّ   نه ل يَدْري عىل ما يَموُت، وِبَ خُيْ نيا؛ لأن َب ادلُّ َأبَدًا ما حَصِ

ُجِل املرُْسِِف عىل نَفْ  ٍل ِمَن اخلرِي، وينبغي للرَّ ْن مَعِل ُّكَّ مَعَ
ِ
؛ وا ِسه َأْن ل يَْقَطَع  وجلَّ

 

 [.    188]البقرة: (1)

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.    101أأخرجه مسمل )  (2)

(، ويف "الشعب" 11545(،والبهيقي يف "سننه")2886(، وادلارقطين يف "سننه")20695أأخرجه أأمحد ) (3)

س ناده عيل بن زيد بن 1570(، وأأبو يعىل يف "مس نده" )5105) ( عن أأيب حرة الرقاِش عن معه، ويف ا 

 حرة. جدعان، وكذا ضعيف ابن معني أأاب

س ناده واه".2885وأأخرجه ادلارقطين)  ( من حديث أأنس، وقال اذلهيب يف "تنقيح التحقيق": "ا 

 وأأخرجه أأمحد من حديث معرو بن يُثيب، وجاء من حديث ابن عباس، وأأيب محيد

 (. 1459وقد حصحه الش يخ الألباين "يف ال رواء" )

     ( عن أأيب ذر ريض هللا عنه.2577أأخرجه مسمل )  (4)
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ْن َرمِحَُه هللُا؛   ِسَن َظنَُّه ابهلل، وخَياَف ُذنُوبَُه؛ فا  َرجاَءُه ِمَن هللِا تعاىل ِعْنَد املوِت، وحُيْ

بَُه؛ فَِبَذنٍْب  ْن عَذَّ  ( .فَِبَفْضٍل، وا 

ث املؤلف عن اخلوف والرجاء؛ ينبغي عىل املؤمن أأن يبقى سائرًا يف هذه  هنا يتحدن

نيا ما  جاء؛ خياف من هللا تبارك وتعاىل، ويرجوه؛ وكام قال أأحد  ادلن بني اخلوف والرن

لف جاء ابلنس بة للعبد كجنايَحْ طائر: "علامء السن  ، ما(1)"ينبغي أأن يكون اخلوف والرن

 معىن هذا؟

َُّه } والقنوط من رمحة هللا تبارك وتعاىل؛ يعين أألن يُغَلنِب جانب اخلوف؛ فيقع يف اليأأس ن
ِ
ا

لَّ الُقْوم الاَكِفُرونَ َل يَْيأَ 
ِ
ل }، (2){ْس ِمْن َرْوحِ هللِا ا َومن يَْقنَطْ ِمْن َرمْحَِة َربه ا 

الُونَ  جاء يصل به ا ىل (3){الضَّ ؛ فاخلوف الشديد اذلي يُغلنبه املرء مع عدم التعديل ابلرن

م؛ ل  . جيوز هَل أأن يقع يف مثل ذكل الُقنوط من رمحة هللا واليأأس؛ وهذا ُمحرن

جاء عىل جانب اخلوف؛ يُوقعُه يف الأمن من َمكـر هللا تبارك  وكذكل تغليب جانب الرن

ونَ } وتعاىل؛ لَّ الْقَْوُم الَْخارِسُ
ِ
ِ ا ِ فاََل يَأَْمُن َمْكَر اَّللَّ ؛ فيخىش عىل (4){َأفَأَِمنُوا َمْكَر اَّللَّ

جاء ؛ فيأأمن من مكر نفسه من أأن ميُكر هللا تبارك وتعاىل به عندما يُغيَُّب جانب الرن

نام يؤدني به ا ىل الكفر ابهلل تبارك وتعاىل؛  م هللا، ولُرب هللا س بحانه وتعاىل؛ فيقع فامي حرن

طة بني الأمرين؛ فيكون هل اخلوف  فذلكل ينبغي عىل املسمل أأن يكون يف درجة ُمتوسن

والرٍجاء كجنايح طائر؛ يعين متساِوينَي، ل هذا يغلب، ول هذا يغلب؛ حىت يبقى 

 

رْيُ  (1) تََوى الطَّ تََواَي اس ْ َذا اس ْ
ِ
ائِِر، ا َجاُء َكَجنَايَحِ الطَّ هذا القول منسوب لأيب عيل الَروذابي؛ قال: "الَْخْوُف َوالرَّ

َذا 
ِ
َذا نَقََص َأَحُدُِهَا َوقََع ِفيِه النَّْقُص، َوا

ِ
انُُه، َوا ِ الَْمْوِت".َومَتَّ َطرَيَ ائُِر يِف َحدن  َذَهَبا َصاَر الطَّ

 [.87]يوسف: (2)

 [.      56]احلجر: (3)

      [.99]الأعراف: (4)
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امئًا معتدًل؛ فال يقع يف اليأأس، ول يقع يف الأمن من مكر هللا تبارك وتعاىل، لكن د

ل  نه يف موقف قد غلب جانب عىل جانب أ خر؛ حياول أأن يُعدن عندما جيد من نفسه أأن

 . املزيان بيهنام ؛حىت ل يقع يف احملظور

جاء: "قال بعض العلامء ذا اكن عىل فراش املوت غلنب جانب الرن نه يف الغالب يف ؛ لأ "ا 

جاء عىل جانب  مثل هذا املُوطن؛ تعلو كفة اخلوف؛ ذلكل حياول أأن يُغلنب جانب الرَّ

 .اخلوف حىت يعتدل

عىل ما يَكوُن   ملسو هيلع هللا ىلص وال مياُن بأأنَّ هللا تعاىل أأْطلََع نبينُه  [  89])قال املؤلف ـ رمحه هللا ـ 

ِتِه ا ىل يوِم القيامةِ   ( يف ُأمَّ

لن هللا َل : }الأصُل أأنن الغيب ل يعلُمُه ا 
ِ
َماَواِت َواَلْرض الغَْيَب ا قُْل َل يَْعمَلُ َمن ْيِف السَّ

لن هللا تبارك وتعاىل، فالأصل عندان أأن الغيب ل يعلمه (1){هللاَ  ، يف مخس ل يعلمهنن ا 

لن هللا تبارك وتع ل ما شاء هللا ملن ارتىض من رسول؛ اىل؛ا  عَاِلُم الغَْيِب فاََل يُْظهُِر  } ا 

لن َمْن اْرتىَضن ٍمْن َرسُول
ِ
؛ فُيطلع عىل غيبه من يشاء من خلقه، (2){عىََل غَْيِبِه َأَحدا ا

منا عىل من يشاء من أأمور الغيب؛ فُيطلع من شاء من خلقه عىل  وليس مجيع الغيب؛ ا 

لن هللا س بحانه وتعاىل، ومل  ا ّك أأمور الغيب فال يعلُمها ا  ما يشاء من أأمور الغيب،؛ أأمن

من يشاء من خلقه؛ يُطِلع علهيا أأحدًا كُِك؛ لكن بعض أأمور الغيب يُطلُع هللا علهيا 

هكذا كام اس تثىن يف كتابه الكرمي، وقْد أأطلع نبيَُّه عليه الصالة والسالم عىل ما 

، "حصيحه"ذكل؛ فقد أأخرج البخاري يف  ملسو هيلع هللا ىلصس يحصل ا ىل يوم القيامة، وعمَِلَ الننيب 

 

 [.   65]المنل:  (1)

       [.26]اجلن: (2)
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، وكذكل أأخرج مسمل من (1)من حديث حذيفة بن الامين" حصيحه"وكذا مسمل يف 

، ومن (3)، وجاء أأيضًا من حديث أأيب سعيد اخلدري(2)حديث مَعرو بن أأخطب

 مقامًا ما  ملسو هيلع هللا ىلصقام فينا رسول هللا : "ريض هللا مجيعًا؛ قالوا حديث معر بن اخلطاب

ث به لن َحدَّ اعة ا  ثنا من : "، وبعضهم قال"ترك شيئًا يكون يف مقامه ا ىل قيام السن حدن

اعة بدء اخللقِ  فأأخربان مبا هو اكئٌن، حفظه من حفظه : "، وبعضهم قال(4)"ا ىل قيام السن

يَه من نس َيه فيتبنين هنا من رواايت  ؛(6)"فأأعلُمنا أأحفظنا : "، والبعض قال(5)"ونس ِ

أأخربمه ابلأمور اليت س تحصل ا ىل  ملسو هيلع هللا ىلصأأنن الننيب  ملسو هيلع هللا ىلصهؤلء امجلع من أأحصاب النيب 

اعة؛ وهذا مصداق ما   . -رمحه هللا -ذكره املؤلف  قيام السن

 

ُق :"  قال   ملسو هيلع هللا ىلصواْعمَلْ أأنَّ َرسوَل هللا  [ 90]: )قال املؤلنف ـ رمحه هللا ـ  َتْفرَتِ ُأمَّيت    س َ

لن واِحَدٌة؛ ويَه   ْبعنَي ِفْرقًَة؛ لُكُّها يف النَّاِر ا  َمْن مُهْ اي  :  ، قيل " اجلاَمعَةُ عىل ثاَلٍث وس َ

    ("ما أأان عليِه الَيْوَم وَأحْصايب :  رسول هللا؟ قال 

 

 ( واللفظ ملسمل.     2891(، ومسمل) 6604البخاري ) (1)

(2) (2892 .) 

( حديث معرو بن 2/911(، وأأصِل عند مسمل، وأأخرج ابن منده يف "ال ميان" )2191أأخرجه الرتمذي) (3)

َة، َعْن َأيِب َسِعيٍد. َأمَتَّ ِمْن َهَذا ِمْن وُجوٍه يِف َأَساِنيِدَها َمقَاٌل".  أأخطب، وقال: "َوُرِوي َعْن َأيِب نَُْضَ

ُ َعْنُه، يَُقوُل: قَاَم ِفينَا النَّيِبُّ َصىلَّ َعْن َطاِرِق بِْن ِشهَا(  3192أأخرجه البخاري ) (4) َر َريِضَ اَّللَّ ْعُت مُعَ ٍب، قَاَل: مَسِ

اَن َعْن بَْدِء اخلَْلِق، َحىتَّ َدَخَل َأْهُل اجلَنَِّة َمنَاِزلَهُْم، َوَأْهلُ  َ َمقَاًما، فَأَْخرَبَ ْن النَّاِر َمنَاِزلَُهْم، َحِفظَ َذكِلَ مَ  هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ

َيهُ  َيُه َمْن نَس ِ  . َحِفَظُه، َونَس ِ

 (.   2891حديث حذيفة عند مسمل) (5)

     (.2892حديث معرو بن أأحطب عند مسمل) (6)
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لن طائفتني من ملسو هيلع هللا ىلصهذا لفظُ حديث النيب  ْفُه أأحد ا  ؛ وهو حديث حصيح، مل يضعنِ

 :الناس

طائفة مه من أأهل اخلري من أأهل العمل؛ ولكن زلنْت أأقداُمهم، فمل يفهُموه فهامً حصيحًا؛ 

 . فضعنفوه

ائفة الثنانيةوا وا أأنفسهم من هذا ملسو هيلع هللا ىلصمه من الفرق اليت ذكرها النيب : لطن ؛ فأأرادوا أأن يُنَجُّ

 .احلديث؛ فضعنفوه يك يتخلصوا منه

ا زَلن عامل، أأو هو مبتدع من تكل الِفرق، أأراد أأن يُدافع عن  :هذه حال اذلين ضعنفوه من ا 

ذا  رأأْوا خطرًا علهيم يف نفسه فضعَّف احلديث؛ هذه طريقة معروفة عند أأهل البدع، ا 

يعة؛ حياولون التنخلنص من هذا اجلانب؛ كام يفعلون يف عمل  جانب من جوانب الرشن

فتجدمه حياربون هذا العمل، وحياولون أأن يُوِردوا عليه أأنواعًا من  اجلرح والتنعديل؛

 الش هُبات؛ ماذا يَريدون من ذكل؟ 

نا ُأصيبوا بناِره، وا أأنفسهم ممنا حصل علهيم واكتووا هبا؛ أأرادوا أأن  مل يتخلنصوا منه يك يُنجن

 .من التنحذير؛ وهكذا طريقَُتم

َن عند  كذكل فعلوا يف هذا احلديث، احلديث حصيح ل غُبار عليه؛ فهو يف كتب السن

ذًا الالكم يف أأمة محمند ..."  س تفرتق أأمنيت:"ملسو هيلع هللا ىلصأأيب داوود وغريه؛ قال فيه النيب  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصا 

ع ة ادلن ة ال جابة ل أأمن ذًا أأمن ة ال جابة يعين من مه من املسلمني ل من الكفار، ا  وة، أأمن

ذا اكنت اكفرة؛ بعني املذكورة يف هذا  فالطائفة ا  فليست معدودة من الثنتنْي والس ن

ائفة الاكفرة  وائف املسلمة ل الطن نام تُعدُّ يف احلديث الطن ن  .احلديث؛ ا 



332 

 

افرتقت : "رواية أأخرى وجاء يف  ،"س تفرتق أأمنيت ا ىل ثالٍث وس بعني فرقة: "قال

أأو ثنتنْي وس بعني ِفرقة،  ا ىل ا حدى وس بعني فرقة، وتفرقت الننصارى ا ىل ا حدى الهيود

، ّك هذه الِفرق الثِنتنَي (1)"لكنها يف الننار وتفرتق أأميت ا ىل ثالٍث وس بعني فرقة؛

لن فرقة واحدة فقط بعني يف الننار؛ ا   .والس ن

ريق يك ننجو من أأن نكون من تكل الِفرق؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلصهنا أأراد الننيب  : أأن يُبنين لنا الطَّ

ما أأان عليه : "قيل من مه اي رسول هللا؟ قال"، ويف رواية (2)"يه امجلاعة"

ُ ا حداهام الأخرى، (3)"وأأحصايب ، هام روايتان؛ فتكل رواية، وهذه رواية َثنية، تُفرسن

ُ املعىن املُراد من امجلاعة  . وتُبنين

ومن سار عىل  ملسو هيلع هللا ىلص،جامعة املسلمني اذلين اكنوا عىل عهد الننيب  :املُراد من امجلاعة

ريق؛  ،"ما أأان عليه وأأحصايب" ملسو هيلع هللا ىلص؛ هنجهم؛ يعين أأحصاب الننيب  ومن خالف هذا الطَّ

بعني ِفرقة الهالكة، يُبنين لنا هذا املعىن احلديث ال خر؛ اذلي  اكن من الثِنتني والس ن

ًا مس تقاميً، مثن خطَّ عىل جاِنبَيه خطوطًا، مثن قال ملسو هيلع هللا ىلصخطَّ فيه الننيب " هذا : "خطن

ليه،  ِِصاط هللا املس تقمي وعىل جاِنبَيه ُطُرقًا؛ عىل ّكن طريق مهنا ش يطاٌن يدعو ا 

ُبَل فَ : }واقرؤوا ا ن شئمُت  َِّبُعوا الس ُّ َِّبُعوُه َوَل تَت تٍَقاميً فَات اِطي ُمس ْ َق ِبُُكْ َعْن َوَأنَّ ُهَذا ِِصَ تََفرَّ

 

 تقدم َّترجيه.      (1)

( عن عوف بن 3992( عن معاوية ريض هللا عنه، وابن ماجه)4597(، وأأبو داود)16937أأخرجه أأمحد) (2)

 ماك ريض هللا عنه.   

 ( عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه.          2641أأخرجه الرتمذي) (3)
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ذًا هذا احلديث بنفس املعىن متاماً (2)"(1){َسِبيِِلِ  طريق احلق واحد وطرق الضالل  :، ا 

 .ُدعاة :كثري، وعىل ّك طريق من طرق الضالل هذه

 :ُك تكون مجموعات دعاة الضالل؟ ُكُث؛ فال تس تغرب عندما تسمع العلامء يقولون

هذه اللكمة  -! ما تركمت أأحدًا اي ش يخ :السامعاحذر من فالن، وفالن، وفالن، فيقول 

 ! تركمت أأحداً  ما :  -تسمعها عادةً 

أأنَّ ُطُرق الضالل كثرية، وأأن ادُلعاة اذلين س يكونون علهيا أأيضًا : خيربك ملسو هيلع هللا ىلصهذا النيب 

ئِل ملسو هيلع هللا ىلصُكُث؛ وقد جاء يف احلديث ال خر من حديث حذيفة قال فيه النيب   :عندما س ُ

، من أأجاهبم؛ قذفوه : "هل بعد هذا اخلرِي من رش؟ قاَل  نعم؛ ُدعاٌة عىل أأبواِب َجَّنَّ

نَّ هللا ل يَقبُض العمل انزتاعًا من ُصدوِر : " ، وقاَل عليه الصالة والسالم(3)"فهيا  ا 

َذ النَّاُس رؤوسًا َُجَّال  ذا مل يُبِق عاملًا اَّتَّ َّام يقبض العمَل بقبِض العلامء؛ فا  ن ِجال؛ وا  الرن

لوا وأأَضلُّوا ئِلوا فأأفْتَوا بغري عمل فضَّ  .(4)"فس ُ

ْر قوهل ذ الناس رؤوسًا َُجَّا : "تصوَّ ذا مل يُبق عاملًا؛ اَّتَّ ذن ال ن أأعداد العلامء "لً فا  ، ا 

ؤوس اجلهال ماذا يأأيت؟ نيني أأمام الرن  الرابَّ

ر أأنه نفى؛ فقال ذا مل يُْبَق عاملاً : "تصون ذا مل يَْبَق عاملٌ : "، أأو"فا   ؛ ُك س يكون العدد؟"ا 

اذلين هَيدون الناس ا ىل ِصاط  عدد قليل جدًا مه من الباقني من علامء الهدى؛

وأأما أأهُل الباطل اذلين يتلكَّمون جبهل؛ فهم ُكُُث؛ هذا ما مس تقمي؛ ا ىل طريق احلق، 

 

 [. 153]الأنعام: (1)

     نه.(، عن ابن مسعود ريض هللا ع 208(، وادلاريم )4437أأخرجه أأمحد ) (2)

 (.     1847(، ومسمل )3606أأخرجه البخاري ) (3)

 (. 2673(، ومسمل )100أأخرجه البخاري ) (4)
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وهذا اذلي نعيشه يف زماننا هذا، تسمع اذلين يتلكمون  ملسو هيلع هللا ىلصيدل عليه حديث النيب 

خشصًا ما هل عالقة هنائيًا؛ يدرس الفزيايء وال خر  يف دين هللا ُتده همندسًا، كهرابئيًا،

 ! مدرس كميياء؛ وهكذا 

 ابدلين، وابلرشيعة؟ عالقَتمهؤلء؛ ما 

َّبع ويُسَمع  أأجعبه لسانه أأو هذا مامًا يُت طريقتُه الهبلوانية؛ فظهر عىل الشاشات؛ فصار ا 

احة ال ن؛ تعرفون حقيقة الأمر !لقوهل؛ هذا احلاصل اليوم  .انظروا ا ىل من مه يف السن

ء موجودون، فضاًل معن مه علامء يف الرشيعة؛ ولكهنم علامء سوء؛ علامء ضالل، هؤل

ل من تَُسعَّر هبم النار يوم القيامة؛ كام جاء يف حديث أأيب هريرة ريض  هؤلء ِمن أأون

ن أأول الناس يقىض يوم القيامة عليه: "(1) ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب هللا عنه عاِلم ل : "؛ ومهنم..."ا 

ََّمُه َوقََرَأ الُْقْرأ نَ :"... يعمل بعلمه؛ قال ، َوعَل َ الِْعمْلَ فَُه ِنَعَمُه فََعَرفَهَا، َوَرُجٌل تََعملَّ ، فَأيُِتَ ِبِه فََعرَّ

َّْمُتُه َوقََرْأُت ِفيَك الُْقْرأ َن، قَاَل: َكَذبَْت،  ، َوعَل لَْت ِفهيَا؟ قَاَل: تََعلَّْمُت الِْعمْلَ قَاَل: فََما مَعِ

ُهَو قَاِرٌئ، فَقَْد ِقيَل، مُثَّ ُأِمَر ِبِه  َولَِكنََّك تََعلَّْمَت الِْعمْلَ ِلُيقَاَل: عَاِلٌم، َوقََرْأَت الُْقْرأ َن ِلُيقَاَل:

ِه َحىتَّ ُألِْقَي يِف النَّاِر"،  ذًا عندما يكون عندان مجٌع كهذا؛ ماذا فَُسِحَب عىََل َوَْجِ ا 

 نفعل؟

ر من عند هللا  :ل تُورد عىل ذهنك احة هكذا؛ هو أأمٌر ُمقَدَّ ما أأبقْيمت أأحدًا ؛ لأن السن

س بحانه وتعاىل؛ أأن يَكُُثَ عُلامُء السوء، عُلامء الضالل اذلين يتلكَّمون يف دين هللا 

جبهل؛ ذلكل واجبك أأن تبحث عن عامل احلق اذلي يرشدك ا ىل طريق الهدى، ل يريد 

فعة؛ ل يريد غري  منك دنيا، ل يبحث عن مال، ل يبحث عن س ياسة تصل به ا ىل الرن

 

 (. 1905أأخرجه مسمل )  (1)
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وجه هللا س بحانه وتعاىل، َويرشدك ا ىل ما يعتِقده من احلق، ول َتُك أأنت عىل أأقواهلم 

هتوى، أأو من ابب ما يس تحس نه عقكل، وتقول هذا عىل خري وهذا ليس  من ابب ما 

 . عىل خري؛ ما هكذا حيُك عىل الأمور

عند  لسنَتم، أأو من طريقَتم الهبلوانية؛ ّك هذا ل ينفُعكأأو أأنك َتُك عىل النَّاس من أأ 

هللا س بحانه وتعاىل؛ انظر من يريد من وراء تعلميك وجه هللا س بحانه وتعاىل، من 

نَّة النَّيب  نِباع س ُ نِباع مهنج أأحصاِب الننيب ملسو هيلع هللا ىلصحيرص عىل ات ، ول يرتيض طريقًا ملسو هيلع هللا ىلص، وات

ك به، و   . تأأخذ عنه أأمَر دينك وأأنت مطمِئبدياًل عن هذه الطريق؛ هذا اذلي تمتسن

ة كام ذكر الننيب   لن : "ملسو هيلع هللا ىلصفهذِه اُلمَّ س تفرتق ا ىل ثالث وس بعني فرقة لُكُّها يف النَّار ا 

ذًا هذا هو طريق "ما أأان عليه وأأحصايب: من يه اي رسول هللا؟ قال : واحدة، قالوا  ؛ ا 

الل كثرية؛ كام وصف لنا  ِ واحد وطرق الضَّ ذا أأردَت ملسو هيلع هللا ىلصالنيب احلق؛ طريُق احلقن ، فا 

حابة،  أأن تنجو؛ فاعرف طريق احلق هذا واسلكه، وطريق احلق هذا هو طريق الصَّ

اِبُقوَن : }كام دلَّ عىل ذكل هذا احلديث، وكام دلَّ عىل ذكل قول هللا تبارك وتعاىل َوالْسَّ

 
ِ
ََّبُعومُه اِب يَن ات ِ ُ َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه اْلََولُوَن ِمَن املُهَاِجرِيَن َواْلَنَْصاِر َواذلَّ يِضَ اَّللَّ ْحَساٍن رَّ

ََتَا اْلَهْنَارُ  ِري ََتْ لني قد وصلوا (1){َوَأعَدَّ لَهُْم َجنَّاٍت َُتْ ابقني الأوَّ حابة من السَّ ، هؤلء الصَّ

ا ىل مرضاِة هللا تبارك وتعاىل؛ َسلكوا طريقًا هبا وصلوا ا ىل مرضاة هللا س بحانه وتعاىل، 

حابة يه طريق احلق وقلنا طريق ا ذن هذه الطريق اليت َسلكها الصَّ ِ واحد؛ ا  حلقن

الل،   وغريها ُطرق الضَّ

 

 [.    100]التوبة: (1)
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ذا أأردَت النَّجاَة؛ فاسكُل الطريق اليت َسلكها أأحصاُب النيب  ، اذلين ريَض هللا ملسو هيلع هللا ىلصفا 

 . تبارك وتعاىل عهنم وَأعَدَّ هلم جنَّات ُتري َتَتا الأهنار

 ومن أأيضًا؟

َّبعهم  نِباع ل دين ابتداع؛ هناك فرقمن ات حسان؛ فدينُنا دين ات عظمي بني أأن َّترتع  اب 

وتبتدع دينًا من عندك وتعبد هللا هبواك وبعقكل، وبنَي أأن تعُبَد هللا كام أأراد هللا تبارك 

 .وتعاىل منك

 كيف تعِرف العبادة اليت َأرادها هللا منك؟ 

نك عىل ، ملسو هيلع هللا ىلصبأأن تسكل الطريق اذلي اكن عليه أأحصاب النيب  ِعي أأن ل يكفيَك أأن تَدَّ

ذا مل تكن ُمتَّبعًا؛ فأأنَت ُمبتدع شئَت أأم أأبيت؛  َِّبع، ا  نَّة؛ بل ل بُدَّ أأن تَت الكتاب والس ُّ

حابة؛ فأأنت مبتدع شئَت أأم أأبيْت؛ لأنك س ُتخالفهم،  ذا مل تكن متبعًا لطريِق الصَّ ا 

 . منه س تخرُج عن طريقهم؛ وتكون قد ابتدعَت يف دين هللا ما ليَس 

َِّبْع غرَْيَ : }قال هللا تبارك وتعاىل َ هُل الهَُدى َويَت ُسوُل ِمْن بَْعِد َما تَبنيَّ َوَمْن يُشاقَق الرَّ

، لحظ لكنه توجيه ا ىل التباع ل الابتداع؛ ذلكل ال ن عندما تأأيت (1){َسِبيِل املُؤِمننِيُ 

ه َمنشأأه واحد، ؛ ُتد هذا الالكم لكملسو هيلع هللا ىلصوتفهم دين هللا من الكم  أأحصاب النيب 

: ؛ لكمة قالها عبدهللا بن مسعود (2)"اتبعوا ول تبتدعوا فقد ُكفيمت"مصدره واحد؛ 

َِّبعوا ول تَبتدعوا فقد ُكفيمت) بيان طريق احلق؛ فلسَت  ملسو هيلع هللا ىلصكفاُُك أأحصاب النَّيب ( ات

نِباع ل عىل الابتداع؛ ل ُتعل  حباجة ا ىل أأن َّترتع شيئًا جديدًا، واحُك نفَسك عىل الت

 

 [.     115]النساء: (1)

   (، وغريهام.78(، واملروزي يف الس نة )211أأخرجه ادلاريم يف سننه ) (2)
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نفَسك ُمبتدعًا؛ اجعل نفسك متبعًا؛ فهذا هو دين هللا تبارك وتعاىل، ل يُمكنَك أأن 

بعًا حبق؛ ؛ بذكل تكون متَّ ملسو هيلع هللا ىلصتصَل ا ىل ما أأراَد هللا منك ا ل عن طريق أأحصاب النَّيب 

 . وبذكَل تنجو من أأن تكوَن من الثِنتنَي وس بعني فرقة الهالكة

اثنتان وس بعون فرقة هالكة؛ ل يلزم من ذكل أأن ّكَّ فرٍد مهنم : طبعًا حنن عندما نقول

ل بُدَّ أأن يدخل الننار؟ ل؛ فهناَك أأس باب متنع من دخول الننار؛ عرشة أأس باب ذكرها 

أأن تغلب حس ناهتم  :ليس ال ن موِطن ِذكرها ؛ لكن مهنا مثالً ، و  -رمحه هللا -ابن تميية 

كِلَ ِلَمْن } سيئاهتم، ومن ذكل عفو هللا؛ َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذَٰ َ َل يَْغِفُر أأْن يرُْشَ نَّ اَّللَّ ا 

ذا مل يُكن الواقع فيه املرُء رشاكً؛ س يعفو هللا س بحانه وتعاىل عنه ا ن شاء؛ (1){يََشاءُ  ، فا 

ذا أأردَت النجاة؛ فاسكل لكن  املهم أأنه ساكل يف طريق يس تحقن هبا العذاب، فأأنَت ا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصطريَق أأحصاب النيب  

وليس ّك خمالفة يكوُن هبا الشخُص خارجًا عن جامعة املسلمني؛ فهناك خمالفات ل 

ذا ارتكَب معصية؛ ل  يكون الشخُص خارجًا هبا عن جامعة املسلمني؛ يعين مثاًل ا 

ذا خالف يف مسأأٍَل ليس فهيا  دعًا خارجًا عن جامعة املسلمني، كذكلَ يكوُن بذكل مبت ا 

أأدَل ُمْحمَكة ووقع يف بدعة ولكن نتيجة ِلوجود ُْغوض يف أأدَل املسأأَل؛ مثل ّك هذا ل 

ذا ابتدع بدعة خالف فهيا  منا خيرج من جامعة املسلمني ا  خيرج من جامعة املسلمني؛ ا 

نَّة رسول هللا الأدَل املُْحمَكة من كتاب هللا أأ  ؛ ومن ذكل مسائل ملسو هيلع هللا ىلصو من س ُ

ذا اكن الانسان  الاعتقاد؛ مسائل الاعتقاد ل شك أأدلَتا ُمحمكة واحضة َِصحية، ا 

 

 [. 48]النساء: (1)
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يف مسائل  ملسو هيلع هللا ىلصُمنِصفًا؛ س يعرف أأنَّ هذه الطريق يه اليت اكن علهيا أأحصاب الننيب 

 .الاعتقاد؛ فال خيرج عهنا

 

اكَن ادليُن ا ىل ِخالفَِة معَر بِن اخلطاِب ريض  هكذا [ 91]: ) -رمحه هللا -قال املؤلف 

ا قُِتَل عامثُن ريَض هللا عنه؛ جاَء    هللا عنه ؛ اجلََماعَةُ  لُكُّها، وهكذا يف َزَمِن ُعثاْمَن، فلمَّ

الاْخِتالُف والِبَدُع ، وصاَر النَّاُس َأْحزااًب، وصاروا ِفَرقًا ؛ مِفَن النَّاِس َمْن ثَبََت عىل  

ِ ِعْندَ  ليه  احلقن َل به ودعا الناَس ا  ِل التَّْغيرِي، وقاَل بِه ومَعِ  (.  َأوَّ

لَّ َهدي واحد؛ لكنهم  لَّ طريق واحد، ليس ا  اكن احلُق واحضًا جليًا ظاهرًا، ليس للحق ا 

، يف عهد أأيب بكر ريض هللا عنه، يف ملسو هيلع هللا ىلص؛ يف عهد النَّيب ملسو هيلع هللا ىلصعليه؛ أأحصاب النَّيب 

 .عهد معر ريض هللا عنه

م اس مترت  الأمور عىل هذا احلال، اكنت تظهر أأحيااًن بعض فرق املبتدعة؛ ولكهنن

مقبورون ل يس تطيع املرء مهنم أأن يرفع رأأسه يف ذاك الزمن؛ لأن احلق ظاهر وانصع 

ب مبارشة؛ عىل  وقوي؛ مفا اكنوا يس تطيعون الالكم، فا ذا خرج واحد مهنم؛ عُذنِ

غل؛ كام هو احلال مع صبيغ، يف مس توى أأنه يسأأل الشخص يف أأمور ليس هل فهيا شُ 

فا ن صبيغًا اكن يسأأل عن بعض مسائل يف القرأ ن ويشغل   عهد معر بن اخلطاب؛

ا مسع به معر، ليه، فسأأهل معر نفسه هبا؛ فلمَّ عبد هللا صبيغ، : من أأنت؟ فقال: وجاء ا 

رَّة رضاًب شديدًا، حىت قال ِ ياًل،  : مث رضبه ابدلن ْن ُكْنَت تُرِيُد قَْتيِل فَاْقُتليِْن قَْتاًل مَجِ
ِ
ا

ىَل َأيِب  
ِ
ىَل َأْرِضِه، َوَكتََب ا

ِ
ِ بَرِئُْت. فَأَِذَن هَلُ ا ْن ُكْنَت تُرِيُد تَُداِوييِن فَقَْد َواَّللَّ

ِ
َوا

تَدَّ َذكِلَ  ُجِل، ُموىَس اْلَْشَعِرينِ َألَّ جُيَاِلَسُه َأَحٌد ِمَن الُْمْسِلِمنَي، فَاش ْ  عىََل الرَّ
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ُر   لَْيِه مُعَ
ِ
اِب َأْن قَْد َحُسنَْت َهْيئَُتُه؛ فََكتََب ا َر ْبِن الَْخطَّ ىَل مُعَ

ِ
فََكتََب َأبُو ُموىَس ا

 . (1)َأْن يَأَْذَن ِللنَّاِس جُيَاِلُسونَهُ 
ا مات معر جاُءوه هل وقالوا هل احل: قد جاء وقُتك، قال :فلمَّ  . قد أأدنبين العبد الصن

 مبارشة يُؤدب وينَتىي أأمُره -كحال صبيغ-اكنوا؛ عندما يرفَع رأأسههكذا 

رمه وادلينار؛ اذليَن -ريض هللا عنه  -ا ىل عهد عامثن ِ ؛ يف ذاَك الوقت خرج ُعبَّاد ادلن

 . يريدوَن ادلنيا 

م الباطةل  فلام أأخذوا من ادلنيا ما أأرادوا؛ خرجوا عىل عامثن ريض هللا عنه، ورموُه ابلَتُّ

وا اليت  هباهتم؛ ما أأبقى هلم شيئًا، لكهنم مع ذكل؛ أأِصن ََّد هلم ش ُ ا هو عن نفسه، وفَن َذهبَّ

ة، وكام قال النَّيب  :وقتلوُه ريض هللا عنه؛ وِبقتل عامثن  ملسو هيلع هللا ىلصُوضع الس يف يف هذه اُلمَّ

يُف ل يُْرفَع ا ىل قيام الساعة"  ذا ُوِضَع فهيا الس َّ  . (2)"ا 

الل ابلظهور، وبنرش ِبَدعهم بني النَّاس؛ وبدأأت الفنت وبدأأ رؤوس أأهِل البِ  دع والضَّ

ِفوَن دين هللا س بحانه وتعاىل، وَكُُثَت الفنت وَكُُثَت الضاللت  وحُيرن

فاجتنهبا ولَزَِم ما  وابتعَد عن الِفنت؛ ملسو هيلع هللا ىلصلزم طريق النيب : ومن أأراد احلق وأأراد الهداية

 . تكل الِفنت ا ن شاء ؛ فينجيه هللا س بحانه وتعاىل منملسو هيلع هللا ىلصاكن عليه أأحصاب النيب 

 .ومن اكن مفتواًن؛ وقع يف الفنت، وضاع

من بدأأت البدع تظهر؛ َظهرت ِبدعة القدرية، وِبدعة اخلوارج، وِبدعة  من ذاك الزن

فض، وغريها من البدع، وصار لأهل البدع شوكة وقوة؛ حىتَّ صار ميتحن أأهل  الرن

 

 ( وغريهام.  153(، وال جري يف الرشيعة )146أأخرجه ادلاريم يف سننه ) (1)

(، من حديث 3952(، وابن ماجه )2202( ، والرتمذي )4252(، وأأبو داود )78/ 37أأخرجه أأمحد) (2)

 (.    2889 )ثوابن، وأأصِل يف مسمل
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نَّة ميتحنون هبم،  دوا ففي عهد ال مام أأمحد،  الس ُّ امُتحن أأهل الس نة؛ ُجِْلوا، قُتلوا، رُشن

 .ا ىل أأن نرصمه هللا س بحانه وتعاىل عىل عدومه

أأن البدع والضاللت ظهرت من تكل الأوقات، وبدأأت تنترش؛ والأمر كام  :الشاهد

، فذكَر ثالثة قرون (1)"خرُي النَّاس قرين مُثَّ اذلين يَلُوهنم مُثَّ اذلين يَلُوهنم: "ملسو هيلع هللا ىلصقال 

َّة متينة،اكنت فهي نَّة عزيزة قوي والبدع ُمهانة مغلوبة، مث بعد القرون الثالثة الأوىل  ا الس ُّ

ٌة وَشْوكة  .بدأأ يظهر أأهُل الِبدع وصارت تكون هلم قُوَّ

 

ا قُِتَل عامثن ريض هللا عنه؛ جاء الاختالف والِبَدع: )قال  انترشت الاختالفات ( فلمَّ

اللت بني الناس وصاَر ال   . نَّاُس أأحزااًب؛ جامعاتوانترشت الضَّ

 احلزب ما هو؟ ومىت يكون الشخص حزبيًا؟

نَّة؛ فهو حزيب ذا واىل الشخُص وعادى عىل غرِي الكتاب والس ُّ  .ا 

ا عىل خشص، أأو عىل الكم ُمعني يُوالون ويعادون عليه؛  ّكُّ جامعة تُوايل وتُعادي؛ مَّ ا 

قوا ا ىل أأحزاب، ق وس يأأيت احلديث عن فهم حزب، عندئٍذ تفرَّ  . مسأأَل التنفرُّ

ل التغيري: )قال ا ( وصاروا ِفرِقًا، مفن الناس من ثبت عىل احلق عند أأون من أأول الفنت؛ ا 

أأن تمتَّسك ابلكتاب : أأن تثبت عىل احلق، أأو أأن تزيغ عنه، واملطلوب منك أأنَت 

نَّة اذلين يمتسكون ملسو هيلع هللا ىلصوالس نة ومبا اكن عليه أأحصاب النَّيب  ، وتنظر ا ىل علامء الس ُّ

لهيم؛ تستشريمه وتسأأهلم يف أأمر هذه الفنت  نَّة يف وقت الفنت ابذلات، وترجع ا  ابلس ُّ

 . وماذا تصنع، ل متِش عىل رأأسك؛ لئال تضيع

 

 (.  2533(، ومسمل )2652أأخرجه البخاري ) (1)
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ليه) ابحلق، :أأي  (وقاَل به ومَعَِل به: )قال  . ا ىل احلق :أأي (ودعا الناس ا 

 

اِبَعةُ [  92] ) -رمحه هللا  -قال املؤلف  َبَقُة الرَّ َتِقميًَا حىت اكنت الطَّ يف   فاكَن اَلْمُر ُمس ْ

عاُة ا ىل   َ النَّاُس جدًا، وفََشِت الِبَدُع، وَكُُثَ ادلُّ ماُن وتََغريَّ خالفِة بين فاُلٍن؛ انَْقلََب الزَّ

  ِ ول   ملسو هيلع هللا ىلص وامجلاعَِة، ووقعِت امِلْحنَُة يف ّكن ِشء مل يتلكم به رسول هللا غرِي سبيِل احلَقن

 ( أأحٌد من الصحابة

خرِييََّتا؛ تغري كام  ملسو هيلع هللا ىلصبقي الأمر مس تقاميً؛ مث بعد القرون الثالثة الأوىل اليت ذكَر النيب 

 . ومل يرد أأن يذكرمه؛ خش ية الِفتنة( يف خالفة بين فالن انقلب الزمان: )قال

مان،: )قال  وهذا اكن يف عهد العباس يني( وتغريَّ النَّاُس جدًا، وفََشْت البدع انقلب الزن

ِ وامجلاعة، ووقعت احملنة يف ّكن ِشء ) يف ّك ( وَكُُث ادلعاة ا ىل غرِي سبيل احلقن

ين؛ وقعت امِلحنة  . مسائل ادلن

 (ول أأحٌد من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصقال: )يف ّكنِ ِشء مل يتلكم به رسول هللا 

ذا ظهرت ِبدعة  نَّة، وا  نَّة اكل مام أأمحد وغريه اكنوا يتلكمون ابلس ُّ علامء السلف علامء الس ُّ

ول أأحصابه؛ حارهبا ال مام أأمحد، وحارهبا أأهل الس نة، ووقعت  ملسو هيلع هللا ىلصمل يتلكَّم هبا النَّيب 

 . احملنُة علهيم؛ ولكن نرصمه هللا تبارك وتعاىل يف أ خر الأمر

 

ودعْوا ا ىل الُفرقِة، وقْد هَنىى هللُا عزن وجل َعِن الُفْرقَِة، وكفََّر   [93]: )قال املؤلف 

لَّ اجلُهَّاُل والرِعاُع ومْن ل   ىل تَْكفرِي مْن َخالََفُه؛ فَضَّ بعُضهُْم بَْعضًا، وُّكٌّ دعا ا ىل َرْأِيِه وا 
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فومه ِعقاَب ادلُّ  نْيا، وَخوَّ ، وأأطمعوا الناَس يف ِشء من َأْمِر ادلُّ ََّبَعهم اخلَلُْق  ِعمْلَ هَلُ نيا؛ فات

 ( عىل َخْوٍف يف ديهنم، وَرْغَبًة يف ُدنيامه 

هذا حال الناس يف الفنت؛ دعا أأهل الِبدع ا ىل الفرقة، وهذا حال أأهل البدع دامئًا؛ 

ىل الاختالف؛ ّكُّ طائفة مهنم تريُد الغلبة لها، تريُد السلطة لها؛  يدعوَن ا ىل الُفرقة وا 

ىل الاختالففيدعون النناس ا ىل ال  ق وا   . تفرن

َوَل تَُكونُوا : }؛ قال هللا س بحانه وتعاىل(وقد هنىى هللا عز وجل عن الُفرقة: )قال

نِنَاُت  قُوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءمُهُ الَْبي يَن تََفرَّ ِ قُوا ِديهَنُم : }، وقال(1){اَكذلَّ يَن فَرَّ ِ نَّ اذلَّ
ِ
ا

َيًعا  ءٍ َواَكنُوا ش ِ قُوا}، (2){لَْسَت ِمهْنُم يِف َِشْ ْيًعا َوَل تََفرَّ ِ مَجِ ؛ فقد (3){َواْعتَِصُموا حِبَْبِل اَّللَّ

ق وأأَمران ابلجامتع؛ لكن عىل أأي ِشء؟   هناان هللا عن التَّفرُّ

د أأن جنمتع فقط؛ ل؛ بل الاجامتع  ليَس ُمجرد اجامتع كام حاول البعض أأن يفعل ؛ جمرن

نَّة، املأأمورون به هو  قُوا}اجامتٌع عىل الكتاِب والس ُّ ْيًعا َوَل تََفرَّ ِ مَجِ ،  {َواْعتَِصُموا حِبَْبِل اَّللَّ

نَّة، حنب ونَبغض يف  نَّة؛ نُوايل ونُعادي يف الكتاب والس ُّ ذن اجمتعوا عىل الكتاب والس ُّ ا 

الل؛ فال جنمتع، حنن ندعو أأهل ال ا عىل الضَّ الل الكتاب والس نة؛ عىل هذا جنمتع، أأمَّ ضَّ

ة ا ىل أأْن يرتكوا َضاللَهُم وجيمتعوا معنا عىل احلق؛ هكذا يكون الاجامتع؛  قوا الأمَّ اذلين فرَّ

 وهذا الاجامتع اذلي أأمر هللا س بحانه وتعاىل به

يعاً } ِ مَجِ وهو الكتاب  حبل هللا اذلي هو واصٌل بْيننا وبني هللا،{ َواْعتَِصُموا حِبَْبِل اَّللَّ

نَّة  . ام؛ نمتسك هبام، ونرتُك ّكَّ ما خالفهامنعتصم هب والس ُّ

 

 [. 105]أ ل معران: (1)

 [.     159]الأنعام: (2)

      [.103]أ ل معران: (3)
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قُوا} نة رسول هللا { َوَل تََفرَّ ، مفن ابتدَع يف ديِن ملسو هيلع هللا ىلصل تتفرقوا عن كتاب هللا وعن س ُ

الة والسالم ق اُلمة، وشتََّت مشلها كام قال عليه الصن س تفرتق : "هللا ِبدعة؛ فقد فرَّ

ة ا ىل ثالث وس بعني فرقة  ".  هذه الأمَّ

الل؛ اخلوض يف مسائل التكفري؛ ( وَكفَّر بعضهُم بعضاً : )قال هذا حال أأهل الِبدع والضَّ

فيكفنِر بعضهم بعضًا من أأجل أأن يس تبيحوا لأنفسهم أأموال املسلمني وأأعراضهم 

هما هللا س بحانه وتعاىل نَّ أأموالُك ودماءُك وأأعراضُك عليُك حرام : "ودماِئم، وقد حرَّ ا 

م أأرادوا أأن يأأخذوا من هذه (1)"رُك هذا يف بْلُك هذاَكُحرمة يَوِمُك هذا يف َشه ؛ لكهنن

جيعل هللا هلم من سبيٍل علهيا ِبام أأهنم  ومل -الأش ياء اليت فهيا منفعة هلم يف دنيامه

فيكفروهنم، ويس تحلنون مع تكفريمه ّك ِشء؛ فيس تحلنوَن املال،،  -مسلمون

، مفن أأجل أأن يُعطوا ويس تحلُّون العرض ويس تحلُّون ادلم؛ ّك ِش يُصبح حاللً 

 .لأنفسهم هذا اجملال؛ يكفنرون املسلمني

 

ىل تكفري من خالفه: )قال ىل  (وّكٌّ دعا ا ىل رأأيه وا  هذه طريقَِتم؛ يدعوَن ا ىل أ راِئم وا 

ىل تكفري من خالفهم  . ِبدعهم وا 

عاع ومن ل عمل هل: )قال ة النَّ  من يضيع يف هذا؟( فََضلن اجلنهال والرن اس؛ يضيُع هبذا عامن

اجلُهنال والرعاع ومن ل عمل عنده؛ يضيعون بني أأقدام هؤلء القوم، يسمعوهنم؛ 

فيظننوهنم ُدعاة هدى؛ لأن الواحد مهنم يكون بعيدًا عن دين هللا خائضًا يف أأمر ُدنياه، 

 

 (. 1679(، ومسمل )67أأخرجه البخاري ) (1)
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ل داعٍ ويذهب به فورًا،  ل يتعملن رشع هللا ودينِه، فا ذا جاءت الفتنة؛ ُتده يتلقنُفه أأون

 !  ه ودنياهيذهب بدين

م يسمعون لأهل البدع، ل يتعلمون الس نة والبدعة، ول  فهؤلء مه اذلين يضلنون؛ لأهنن

الل؛ فيضيعون يف هذه املتاهات يعرفوَن الفرق  . بني داعية الهُدى وداعية الضَّ

 

 (وأأْطَمعوا الناس يف ِشء أأمر من ادلنيا : )قال

طامِعهم يف أأمور ادلنيا؛  الل يس تغلون العامة اب  كيف يس تغلنون العامَّة؟ هؤلء ُدعاة الضَّ

 . تعاَل معنا، قاتِل معنا، س نعطيك من املال، نعطيك من اجلاه مراتب

ْبَية؛  ِ ال ن بعض الِفرق املوجودة بيننا هنا، عندما يريدوَن أأن يس تقطبوا الأطفال والصن

ا أأهنم  مَّ برحالت س باحة، رحالت كرة قدم،  يس تقطبوهنم ابملال، أأوماذا يفعلون؟ ا 

ئيس؛ جاه،  رونه مبارشة يف َحلَقة، ويُصبح هو الرن وعندما يكرُب الودل قلياًل؛ يَُصدنِ

ة الناس اذلين ل عمل عندمه؛ ل يعرفون  رايسة؛ هذه أأمور ادلنيا اليت يس تغلنون هبا عامَّ

نيا  احلق من الباطل، هو يعرف  . معها  ، وينرصفُملهيات :ادلن

ََّبَعهُم اخللق عىل خوف يف ديهنم ورغبة يف دنيامه: )قال فومه عقاب ادلنيا؛ فات  (.وَخوَّ

 

 

نَِّة َمْكتومنَي، وَظهََرِت الِبْدعَُة َوفََشْت،[  94]:)قال املؤلف  نَُّة وَأْهَل الس ُّ   فََصاَرِت الس ُّ

، ووضعو  ب  وَكفَّروا ِمْن َحْيُث ل يعلمون؛ من وجوٍه ش ىتن لوا قُدرة الرَّ ا القياَس، ومَحَ

ْم، مفا وافَق ُعقولَهُْم قَِبلوه، وما خالَف   وأ ايته وَأْحاكَمُه وَأْمَرُه وهَنِْيِه عىل ُعقوِلهِْم وأ راِِئِ
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نَِّة غُرابُء يف َجْوِف   نَُّة غَريَبًة، وأأهُل الس ُّ ْسالُم غَريبًا، والس ُّ
ِ
ُعُقولَهُْم؛ َردُّوُه؛ فصاَر ال

   (ِدايِرمِهْ 

نَّة مكتومني، وظهرت البدعة وفشت: )قال  نَّة وأأهل الس ُّ يف ذاك  (فصارت الس ُّ

مان،   الزن

نَّة  نة وأأهل الس ُّ بعد القرون الثالثة الأوىل، عندما حلنت امِلَحن يف النَّاس؛ فصارت الس ُّ

م اذلين حيمكون يف  ة عندما يكون احلاُكن هور لأهل الِبدع؛ خاصَّ مكتومني، وصار الظن

نة، زمن  معنين مييلون ا ىل أأهل الِبدع؛ فُيِظهرون أأهل البدع، وخُيفون أأهل الس ن

 .ويُسكنِتوهنم

  

، ووضعوا : )قال وظهرت البدعة، وفشت وَكفروا من حيث ل يعلمون من وجوٍه ش ىتن

ب وأ ايته وأأحاكمه وأأمره وهنيه عىل عقوهلم وأ راِئم، مفا وافق  القياس، ومحلوا قُدرة الرَّ

نَّة غريبة، وأأهل عقوهلم؛ قَِبلو  ه، وما خالف عقوهلم؛ ردنوه ؛ فصار ال سالم غريبًا والس ُّ

نَّة غُرابء يف َجْوف ِدايرمه  ( الس ُّ

نَّة مكتومني، ظهرت البدع، وظهر أأهل البدع، اختفى أأهل  نَّة وأأهل الس ُّ صارت الس ُّ

نة، وظهرت الِبدعة وفشت  . الس ن

أأي من وقع مهنم يف مكفر  (وَكفَّروا من حيث ل يعلمون من وجوٍه ش ىتن : )قال

 . اكجلهمية ومن شاهبهم

يعين القياس العقيل يف الأمور الغيبية، كصفات هللا  :القياس( ووضعوا القياس: )قال

ث عنه املؤلنف يف هذا  س بحانه وتعاىل، أأعظم الفنت اكنت يف ذاك الوقت اذلي يتحدن
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حيمكون عىل هللا س بحانه وتعاىل بعقوهلم، وقاسوا هللا س بحانه وتعاىل اجلانب؛ فاكنوا 

 . عىل ِعباده، فصاروا ينفون عنه ما أأثبت ِلنفسه

ب وأ ايته، وأأمره وهنيه عىل عقوهلم: )قال يعين جعلوا عقوهلم يه (  ومحلوا قُدرة الرَّ

نه يصلحُ  ليه،  احلامكة عىل هللا وعىل أأمره وعىل صفاته، مفا رأأت عقوهلم بأأن هلل؛ نس بوُه ا 

نه أأثْبَته لنفسه نه ل يصلح هل؛ نَفْوه عنه؛ مع أأن  . وما رأأت عقوهلم أأن

مًا عىل هللا تبارك وتعاىل، مفا وافَق عقوهلم؛ قِبلوه، وما خالف  هكذا جعلوا أأنفسهم ُحاكَّ

نة،  ة؛ َجمية، معزتَل، أأشاعرة، ماتريدي عقوهلم؛ ردنوه؛ هذه طريقة اجلهمية بصفة عامن

ريقة؛ حمكوا عىل هللا س بحانه وتعاىل بعقوهلم؛ جفعلوا الالُكن  بية؛ لكنهم عىل هذه الطن

عقوهلم يه احلامكة عىل هللا، مفا أأجازوه عىل هللا بعقوهلم؛ أأثبتوه، وما مل جُيزيوه عىل هللا 

بدأأ ال سالُم غريبًا، وس يعود " ملسو هيلع هللا ىلصبعقوهلم؛ رفُضوه؛ فصاَر ال سالم غريبًا كام قال النيب 

 . (1)"فطوَب للغرابءغريبًا 

نة غُرابء يف َجوف ِدايرمه: )قال نَّة غريبة، وأأهل الس ن حني تنترش البدعة ( والس ُّ

نة؛ فيكون هو الغريب، وهو  نة، ويدعو ا ىل الس ن اللت؛ يظهر عامل الس ن وتنترش الضن

نَّة؛ وهذا اذلي حصل يف زمن ال مام  ننة بدعة والبدعة س ُ ال يت ببدعة؛ فُتصبح الس ن

أأمحد مع اجلهِمينة، عندما أأظهروا القول خبلق القرأ ن وامتحنوا النناس عىل ذكل، وتَبىنَّ 

القول أأحد أأمراء العبَّاس يني؛ فامتحن النناس عىل ذكل، فقتلوا من قتلوا من  هذا

بوا؛ حىتن رفَع هللا س بحانه وتعاىل هذه امِلحنة، وثبََّت فهيا من  بوا من عذن العلامء، وعذن

 

 (.  145أأخرجه مسمل )  (1)



347 

 

نة، ورفع هللا ِذكره  ننة؛ ومهنم ال مام أأمحد، ونرص هللا عىل يَديْه الس ن ثبََّت من أأهل الس ن

 . ذاا ىل يومنا ه

ُك عىل احلق اين  .نسأأل هللا أأن يُثبنتنا وا 
 

نِساءِ  ُمْتَعةَ -  املُْتَعةَ   أأنَّ   واْعملَْ [ 95] : )هللا رمحه املؤلنف قال ِتْحاللَ   -الن   ا ىل  َحرامٌ : والاس ْ

 (  الِقياَمةِ   يَْومِ 

يعة علامء عند املُتعة نساء، ُمتعة عىل تُطلَق الرشن  . احلج ُمتعة وعىل الن

 .احلج بأأعامل تأأيت ذكل بعد مثن  احلج، أأشهر يف وتتحلنل تعمتر أأن يه: احلج يف املُتعة

نساء، ُمتعة ويه الثنانية؛ املُتعة عن هنا  والكُمنا  : وقال قيندها  ذلكل الأوىل؛ وليست الن

نساء؛ متعة  . احلج ُمتعة خُيرج يك الن

نساء متعة- املتعة أأنن  واعمل: )فقال : يعين ؛(القيامة يوم ا ىل حرامٌ  والاس تحالل -الن

هما  اليت الفروج اس تحالل  يوم ا ىل حرام: النساء متعة ومهنا  وتعاىل؛ تبارك هللا حرن

 .القيامة

نساء وُمتعة ل يف اكنت الن جل يزتوج بأأنن  وذكل ال سالم؛ أأون  عىل حمدودًا، وقتاً  املرأأة الرن

واج، هذا ُمقابل شيئاً  يُعِطهَيا  أأن  ويُعطهيا  أأكُث؛ أأو ثالثة أأو يومني، أأو يومًا، يزتوَجا الزن

 . املُتعة ناكح  مُسِنيَ  ذِلكل اس متتاع؛ ناكح  هو يعين ذكل؛ بعد يرُتكها  مثن  شيئًا،

 جاءت الأمر بداية يف جاءت عندما  الرشيعة لأنن  ال سالم؛ بداية يف جائزاً  هذا واكن

م مل وَترميه؛ مثالً  امخلر يف احلال هو كام ابلتدرجي؛ منا  مبارشًة؛ حُيَرَّ م البداية يف ا   علهيم ُحرن

ِم ذكل بعد مثن  ساكرى، ومه يُصلنوا أأن  التنحرمي؛ يف معهم تدرنج أأن بعد امخلر، ُحرن

م مل أأيضاً  هنا  كذكل ان حُيَرَّ ريقة؛ هبذه التحرمي يف معهم تدرنج بل مبارشًة؛ الزن ِمت الطن  حُفرن
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هما  النناكح؛ يف الطريقة هذه  فهىي مكنة؛ فتح يوم أأابهحا مثن  َخْيرب، غزوة يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيبن  حرن

ت قد  : مبراحل مرَّ

مت مثن  ُأِحلنت،: الأوىل املرحةل مت مثن  مكنة، فتح يوم ُأبيحت مثن  خيرب، يوم ُحرن  ُحرن

ندًا؛ َترمياً  نه اجلُهين سربة حديث يف جاء مؤب ا اي: "فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع اكن أأن  أأهين

نساء، من الاس متتاع يف لُك أأِذنُت  ُكنت قد ا ينن ! النناس نن  الن م قد هللا وا   ا ىل ذكل حرن

ا تَأُْخُذوا َوَل } سبيِل، فلُْيخلنِ  ِشءٌ  مهننن  عنده اكن مفن القيامة، يوم  أ تَيُْتُموُهنَّ  ِممن

كها، ابملتعة؛ نَكحها  امرأأة عنده اكنت من: أأي ،(2)" (1){َشيْئاً   مما تأأخذوا ول} فلْيرْتُ

: لفظ ويف شيئًا، منه تأأخذ ل املُتعة؛ هذه ُمقابل أأْعطيَتا  ما: أأي ؛{شيْئاً  أ تَيُْتموُهنَّ 

 هناان حىتن  مهنا  خنرج مل مثن  مكنة، دخلنا  حني الفتح عام ابملتعة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأمران"

 ". عهنا 

ذاً   من صورة وصار املُتعة، ناكح  هو اذلي النناكح؛ هذا َترمي عىل الأمر اس تقرار اكن ا 

ان ُصَور نه ذكل؛ بعد الزن ن م ل   عىل ذكل بعد املسلمون وأأمجع مِعَِل، ملن ابطل وناكح  حمرن

نه النناكح  هذا َترمي ل املسأأَل هذه يف خُيالف ومل ابطل، ناكح  وأأن افضة ا   الش يعة الرن

نة،  شعاراً  فصار هذا؛ يومنا ا ىل به ويتعاملون هذا، يف خالفوا اذلين مه الرافضة اجلَعفري

افضة؛ الس نة أأهل بني ما  فارقاً   ال جامع؛ ينُقض ول به، عربة ل طبعاً  وخالفهم والرن

م  . أأساساً  املسلمني  من ليسوا لأهنن

 

 

 [. 229]البقرة: (1)

    (.1406أأخرجه مسمل)  (2)
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مْ   فَْضلَهُْم؛  هامِشٍ  ِلَبين  واْعرِْف [ 96] : )-هللا رمحه -املؤلف قال   هللا  رسول  ِمنْ   ِلَقرابََِتِ

  يف   َوُحُقوقَهُمْ   قَْدَرمهُْ   فَاْعرِْف   اَلفْخاِذ،  َومَجيعِ  والَعَرِب  قَُريٍْش   فَْضلَ   واْعرِْف   ،ملسو هيلع هللا ىلص

ْسالِم،
ِ
ْف  ِمهْنُْم،  الَقْومِ   َوَمْوىل  ال  (  ال ْسالمِ   يف  َحقَّهُمْ  النَّاِس   ِلسائِرِ   وتََعرَّ

 هللا أأعطاه قد النناس من واحد فِكن  منازهلم؛ ونزهلم حقوقهم النناس أأعطي يعين

ه؛ فُتعِطَيه فالن حقن  تعرف يك هللا رشع فتعملن  حقنه؛ ال سالم يف وتعاىل س بحانه اين  ا 

 الُقرِش حق، عليك هَل  العريب لهامِشينته، حق عليك هَل  الهامشي حق؛ عليك هَل  فاملسمل

 هَل  النناس من واحد ّك حق، عَليك هَل  أأخوك حق، عَليك هَل  جاُرك حق، عليك هَل 

 تُعِطَيه وأأن حقنه، هَل  تعِرف أأن عليك ووجبَ  عليك؛ هَل  وتعاىل س بحانه هللا جعِل حق

ه اين  . ا 

نَّ : "ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول َماكنَتم؛(: فَضلهم هامش لبين اعِرف: )قال
ِ
 ِمنْ  ِكنَانَةَ  اْصَطَفى هللاَ  ا

اِعيَل، َودَلِ  مْسَ
ِ
 َواْصَطَفايِن  َهامِشٍ، بيَِن  قَُريٍْش  ِمنْ  َواْصَطَفى ِكنَانََة، ِمنْ  قَُريًْشا  َواْصَطَفى ا

 أأولد من هللا اصطفاه كنانة كنانة، ومهنم أأولد هَل  ا سامعيل  ،(1)"َهامِشٍ  بيَِن  ِمنْ 

 بين قريش من واصطفى قريش، كنانة من واصطفى واختاَره، اجتباه يعين ا سامعيل؛

 هو خيار؛ من خيارٍ  من خيارٌ  ملسو هيلع هللا ىلص فالننيب هامش؛ بين من ملسو هيلع هللا ىلص النيب واْصطفى هامش،

 فَضل لَنا  يتبنيَّ  احلديث هذا ففي مجيعًا، النناس هؤلء بني من وُمنتَخب مصطفى

 لكنه والفضل؛ والأفَضلينة، التفضيل، هذا هامش، بين وفضل قريش، وفضل العرب،

 لكنام وتعاىل، تبارك هللا دين يف أأساساً  يتفاضلون فالنناس للأشخاص؛ وليس للجنس

 حيصل فالتنفاُضل غريه؛ من أأفضل اكن وتعاىل؛ س بحانه هللا ا ىل أأقرب العبد اكن

 

 ( عن واثةل بن الأسقع.2276أأخرجه مسمل)  (1)
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، عىََل  ِلَعَريِبنٍ  فَْضلَ  َل  َأَل : "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قال كام ؛ ابل سالم ٍ ِمين ، عىََل  ِلَعَجِمينٍ  َوَل  جَعَ  َعَريِبنٍ

لَّ  َأمْحََر، عىََل  َأْسَودَ  َوَل  َأْسَوَد، عىََل  َأمْحَرَ  َوَل 
ِ
 س بحانه هللا بتقوى ؛(1)"اِبلتَّْقَوى ا

الح؛ يعين وتعاىل؛  ،(2)"تراب من وأ دم ِل دم، لكُك" ابلصن

لن  مَعرو عىل ِلزيد فضل ل الأشخاص؛ عن الالكم هذا   وتعاىل؛ س بحانه هللا بتقوى ا 

 أ لف من أأفضل جعمين  رجلٍ  ُربن  التفضيل، يف النناس بني الفاصةل يه هللا فتقوى

نه من وبُعده قُربه َحسب عىل العجم؛ أ لف من أأفضل عريب رجل وُربن  العرب،  رب

 من والقرب الُبعد وتعاىل؛ س بحانه هللا تقوى هو: الناس بني ما الفاصل وتعاىل؛ تبارك

 أأو شعوب َكأجناس؛ اجلنس حيث من هنا الالكم لكن وتعاىل؛ س بحانه هللا دين

خواننا؛ بعض عىل الأمر هذا يُستشِك وهنا ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قال كام اجلنس: نقول قبائل؛  ا 

 يأأيت أأن جفيند جعمي هو عربينًا؛ ليس العجمي العامل هذا الكم هَل  أأقرأأ  أأن أأحبن  ذلكل

 راجعين ابذلات املسأأَل هذه ِشء، الننفوس يف يبقى ل حىتن  ابذلات هو منه الالكم

خواننا  من كثري فهيا  م العجم؛ ا   الش يخ كتبه ما  نقرأأ  فنحن خاطئ، بشِك فهِموها  لأهنن

ين انِص محمند ين عامل من حقيقةً  نفيس الكم وهو املسأأَل؛ هذه يف الألباين ادلن  يف رابن

 

َع ملسو هيلع هللا ىلص( يف مس ند رجل من أأحصاب رسول هللا 23489أأخرجه أأمحد) (1) ثيَِن َمْن مَسِ ؛ قال أأبو نُضة: َحدَّ

 ِ ِم التَّرْشِيِق..."، ويف "شعب ال ميان" ) ملسو هيلع هللا ىلصُخْطَبَة َرُسوِل اَّللَّ (: من حديث أأيب نُضة َعْن 4774يِف َوَسطِ َأايَّ

ِم التَّرْشِيِق ُخْطَبَة الَْوَداعِ ...". ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد هللِا قَاَل: َخَطَبنَا َرُسوُل هللِا  َجاِبِر بْنِ   يِف َوَسطِ َأايَّ

ِ َصىلَّ 3956(، والرتمذي)5116(، وأأبو داود)8736أأخرجه أأمحد) (2) ( عن أأيب هريرة،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

َ َعزَّ  نَّ اَّللَّ
ِ
، »ا َ ، َأنْ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ ، َوفَاِجٌر َشِقيٌّ يََّة الَْجاِهِليَِّة، َوفَْخَرَها اِبْل اَبِء ُمْؤِمٌن تَِقيٌّ مُتْ   َوَجلَّ قَْد َأْذَهَب َعْنُُكْ ُعبنِ

، َأوْ  َ ََّما مُهْ فَْحٌم ِمْن فَْحِم ََجََّنَّ ن
ِ
ِ ِمَن بَنُو أ َدَم َوأ َدُم ِمْن تَُراٍب، لََيَدَعنَّ ِرَجاٌل فَْخَرمُهْ ِبأَْقَواٍم، ا  لََيُكونُنَّ َأْهَوَن عىََل اَّللَّ

.» َّيِت تَْدفَُع ِبأَنِْفهَا النَّنِتَ  الِْجْعاَلِن ال
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ذا: "حديث ذكر أأن بعد يقول املسأأَل، هذه  حديث وهو ؛" ال سالم ذلن  العرب ذلَّت ا 

  ؛(1)بصحيح ليس مكذوب

 أأنن  لول: يعين" تضِعيفه عىل لقترصُت  بُطالنه؛ عىل يدلن  ما  معناه يف أأنن  ولول: "قال

  فأأراد ابطاًل؛ معىن فيه لكن ومىش؛ لضعنفه ابطل هو ما  املعىن من فيه نفسه احلديث

 .عليه ينبه أأن

ه ينطبق ل ال سالم لأن ذكل:" فقال ه قد بلْ  فقط؛ ابلعرب عزُّ  من بغريه هللا يُعزن

وَل زمن ذكل وقع كام املؤمنني؛ ائلِ  يف س ينام ول العامثنية ادلن  هبم هللا أأعزن  فقد أأمرها؛ أأون

يعة عن حييدون أأخذوا ملا  مثن  أأوراب، أأواِسط ا ىل ُسلطانه امتدن  حىتن  ال سالم  ا ىل الرشن

 و البالد تكل عن سلطاهُنم تقلنص خري؛ هو ابذلي الأدَن يستبدلون الأوربية؛ القوانني

 عىل تدلن  اليت املظاهر من فهيا  يبق فمل أأيضًا؛ بالدمه عن زال لقد حىتن  غريها،

ل ا سالهمم مه، بعد مجيعاً  املسلمون بذكل فذلن  اليسري؛ اليشء ا   الكفار ودخل عزن

لن  واس تذلنومه بالدمه ن وهذه مهنا، قليالً  ا  ها  اس تعامره من سِلمت وا  اين  فهىي ظاهرًا؛ ا 

 ال سالم أأنن  فثبت وحنِوه؛ و اكلقتصاد الكثرية املشاريع س تار َتت ابخلفاء تس تعمرها 

نهم؛ أأهِل بعزن  ويُذل يعزُّ  لن  جعمينٍ  عىل ِلعريب فضل ول جعامً، أأو عرابً  اكنوا سواء وذل  ا 

جوع وأألهِمهم املسلمني، أأِعزن  فاللهم ابلتنقوى؛  هبم تِعزن  حىتن  نبينك؛ وس نة كتابك ا ىل الرن

 . ال سالم

 هو فهذا الأمم؛ سائر جنس من أأفضل العرب جنس يكون أأن ينايف ل ذكل أأن بَْيد

ن به، هللا وأأدين وأأعتقده به أأؤمن اذلي  ذكل امحلد؛ وهلل مسمل فا ين أألبانيًا؛ كنت وا 

 

( عن جابر بن عبد هللا، وقد حُك عليه الش يخ الألباين رمحه هللا ابلوضع يف 1881أأخرجه أأبو يعىل) (1)

 (. 163"الضعيفة" )
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 ويدلن  وامجلاعة، الس ننة أأهل عليه اذلي هو العرب؛ جنس أأفضلية من ذكرته ما  لأن

ن: "ملسو هيلع هللا ىلص قوهل مهنا  الباب؛ هذا يف الواردة الأحاديث من مجموعة عليه  من اصطفى هللا ا 

براهمي ودل : ِكنانة بين من واصطفى ِكنانة، بين: ا سامعيل ودل من واصطفى ا سامعيل،: ا 

 أأمحد رواه (1)"هامش بين من واصطفاين ، هامش بين: قريش من واصطفى قريش،

 . َّترجيه من ذكر مما  ذكل وغري والرتمذي

نه جبنسه؛ الافتخار عىل العرب حيِمل ل أأن ينبغي  هذا ولكن:" قال مثن   أأمور من لأن

 جنهل أألن  ينبغي كام بيانُه، س بق ما  عىل ملسو هيلع هللا ىلص العريب محمد نبينا أأبطلها  اليت اجلاهلية

بب وا ما  وهو الأفضلينة؛ العرُب  اس تحقن  به اذلي السن  وأألسنَتم عقوهلم يف به اخُتصُّ

لهم اذلي الأمر وأأعامهلم، وأأخالقهم عوة محةل يكونوا أأن ا ىل أأهن  الأمم ا ىل ال سالمية ادلن

نه الأخرى، ن ذا فا   ُعضواً  سلِفه مثل يكون أأن أأمكنه عليه؛ وحافظ هذا، العَريِب  عرف ا 

عوة محل يف صاحلا  ا  ال سالمية، ادلن ذا أأمن د هو ا   الفضل من هَل  فليس ذكل؛ من ُترن

 ريب؛ ول شكن  دون منه خري هو ال سالمية ابلأخالق َّتلنق اذلي الأجعِمين  بل ِشء؛

ذ نام احلقيقي الفضل ا  ن  من فِك به؛ والعمل ال ميان من ملسو هيلع هللا ىلص محمند به بُعث ما  اتباع هو ا 

نام والفضل أأفضل، اكن أأْمَكن؛ فيه اكن ن دة ابلأسامء هو ا  : مثل والس ننة؛ الكتاب يف احملدن

احل، والعمل والعمل، والتقوى، والرب، وال ميان، ال سالم،  ل ذكل؛ وحنو وال حسان الصن

د ىل هللا، رمحه تميية ابن ال سالم ش يخ قال كام أأجعميًّا؛ أأو عربيناً  ال نسان َكون مبجرن  وا 

 

دون لفظ الاصطفاء الأول، وهو هبذا اللفظ  -قدم َّترجيهوقد ت-أأصِل عند مسمل من حديث واثةل بن الأسقع  (1)

 (، وغريه. 3605عند الرتمذي)
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أأ  من:" بقوهل أأشار هذا  قال ولهذا ،(1)مسمل رواه" نس ُبه به رسعيُ  ملْ  معِل به بطن

 :العريب الشاعر

ن لس نَا   نتَِّكُ  الأحساِب  عىل يوماً        كُرَمْت  أأحسابُنا  وا 

  فعلوا مثلام ونفعل       تبين أأوائلُنا  اكنت كام نبين

نن : القول ومجةل نام العريب فضل ا  ن ذا فيه، َتقَّقت ِلمزااي هو ا  هامهلم بسبب ذهبت فا   ا 

 لعريبنٍ  فضل ل"  مهنم؛ خرياً  اكن الأعامج؛ من هبا أأخذ ومن فضلُهم، ذهب ل سالهمم؛

لن  جعمينٍ  عىل  يتنصف ل وهو العروبة، ا ىل يدعو من ضالل يظهر هنا ومن ،"ابلتنقوى ا 

ةل؛ خصائصها  من بيشءٍ   انَتىى (2)"وقالباً  قلباً  أأوريب هو بل املُفضن

ن ويشفي يكفي ما الالكم هذا ويف  . املسأأَل هذه يف هللا شاء ا 

 

  ِفهِيْم،   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  َرسولِ  َوَوِصيَّةَ  اَلنْصارِ   فَْضلَ   واْعرِْف [ 97]:) ـ هللا رمحه ـ املؤلف قال

سوِل؛   وأ لُ  ُْم،  فال   الرن هبَّ ْم، فَْضلَهُمْ   واْعرِْف   تَس ُ   فَاْعرِْف   املَدِينَِة؛   َأْهلِ   ِمنْ   وِجريانُهُ   وكراماهِتِ

 ( فَْضلَهُمْ 

 وأأعانوه، ملسو هيلع هللا ىلص الننيب نرصوا وهؤلء املدينة، يف اكنوا اذلين واخلزرج الأوس مه الأنصار

نة هلم اكنت ذلكل ال سالم؛ هبم هللا وأأعزن   اكن لكنام النناس، يتفاضل وهبذا وفضل؛ َمزي

 ال ميان أ ية: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قال غريه، من وأأقرب أأعظم اكن هللا؛ دلين نفعاً  أأكُث ال نسان

 هكذا؟ هذا اكن ملاذا ،(3)"الأنصار بغض النفاق وأ ية الأنصار حبن 
 

 ( عن أأيب هريرة .2699) (1)

 (. 304-302/ 1"السلسةل الضعيفة" ) (2)

     ( عن أأنس ريض هللا عنه.74(، ومسمل)17أأخرجه البخاري) (3)
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ين، هبم هللا نرص قد -ذكران كام -الأنصار لأن  ،ملسو هيلع هللا ىلص نبينه ونرصوا ال سالم هبم وأأعزن  ادلن

م ومن ذلكل، أأبغَضهم أأبغضهم مفن م أأحهبن  ومبَحبنتك ،ملسو هيلع هللا ىلص  للنيب فِبمحبنتك ذلكل، أأحهبن

 -ال ميان أ ية ذلكل للأنصار؛ ُمحباًّ  تكون فبذكل يُعينه؛ ومن ينرُصه، من َتبن  دلينه؛

 تبغض عندما  الأنصار، بُغض الننفاق وأ ية الأنصار، حبن : -عليه تدلن  اليت عالمته يعين

  ملاذا؟ وتكرُههم؛ الأنصار

م ذاً  ال سالم؛ هبم هللا وأأعزن  وأأعانوه ملسو هيلع هللا ىلص الننيب نرصوا لأهنن   تُبطن الأمر حقيقة يف فأأنت ا 

 للنناس؛ وتُبيننُك تُظهرك اليت وعالمته فأ يته الننفاق، معىن وهذا ال ميان؛ وتُظهر الكفر،

نك  . الأنصار تُبغض أأن

لف علامء أأخذ احلديث هذا ومن  أأصلٌ  فهو ابلأشخاص؛ الامتحان عهنم هللا ريض السن

ذا ابلأشخاص، النناس متتحن ذكل؛ يف عندان  والتقوى والفضل ابلعمل الرجل ُعرف ا 

ننة وُعرف بالده، يف والصالح  عوى ابلس ن لهيا  وادلن  العلامءُ  امتحن خُيالفها؛ من وحماربة ا 

لف زال ما  ذلكل الِبدعي؛ من الس ينن  يعرفوا يك به؛ النناس  اكنوا هذا؛ عىل السن

ذا حنبل، بن أأمحد ابل مام النناس ميتحنون  ماذا: هل يقولون بغداد؛ ا ىل الشخص دخل ا 

ذا أأمحد؟ يف تقول ذا س ننة، صاحب فهو خريًا؛ عليه أأثىن فا   صاحب فهو بسوء؛ ذكره وا 

 من وغريمه املبارك، وابن والَفزاري، والأوزاعي، محناد، مع يفعلون اكنوا وكذكل بدعة،

ذا: قالوا الكثري؛ ذكروا الس نة، أأمئة ايم رأأيت ا   فهو خبري؛ الأوزاعي أأو الفزاري يذكر الشن

ذا س ننة، صاحب  عند املُبارك ابن كذكل بدعة؛ صاحب فهو بسوء؛ يذكرمه رأأيته وا 

 . الأمئة هبؤلء النناس ميتِحنون فاكنوا وهكذا؛ البرصة؛ يف ومحناد اخلرساين،
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 فالن بدعي، فالن س ين، فالن: يقول يظهر؛ خشص بأأين  يكون ل الامتحان لكن

 ابلعمل العمل أأهل بني يش َتر أأن بد ل ل؛ به؛ النناس يُمتحن خالص كذا؛ فالن مبتدع

الح، ابلفضل، ابخلري، ذا ابلس ننة، ابل نصاف، ابلعتدال، ابلتديُّن، ابلصن  عند اش َتر ا 

 أ ية: "حديث من ذكرانه ما  الامتحان ودليل به، النناس امتحنوا عندئذٍ  هبذا؛ العمل أأهل

 وأأوصيُك:" ملسو هيلع هللا ىلص قوهل وكذكل ،"الأنصار بغض الننفاق وأ ية الأنصار، حبُّ  ال ميان

م ابلأنصار هنن  من فاقبلوا هلم؛ اذلي وبقيَ  علهيم، اذلي قََضوا وقد وعيبيت، َكرِش فا 

 كرِش ومعىن ابلأنصار، ملسو هيلع هللا ىلص الننيب وصينة هذه ؛(1)"ُمسيهئم عن وُتاوزوا ُمحس هنم،

 .خرياً  هبم فاس تَْوصوا وأأمانيت؛ رسني وَموضع وخاصيت، ِبطانيت أأهنم: وَعيبيت

 يأأيت اذلي اخلليفة أأوىص -بقليل موته قبل -عنه هللا ريض اخلطاب بن معر وكذكل

 ملاذا؟ خريًا؛ ابلأنصار يس تَْويص أأن بعده من

موا ِلام  وهذه الفضل هذا عىل حصلوا ذلكل ومؤنة؛ نرُصة من ملسو هيلع هللا ىلص وللنيب لال سالم قدن

ب الأنصار حنب فنحن ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب من الوصينة وهذه املاكنة،  س بحانه هللا ا ىل ونتقرن

 . وماكنََتم فضلَهم هلم ونعرف بذكل، وتعاىل

ن من واكنوا  القبائل بعض ال ن ا ىل بقي لكن مهنا؛ مهنم الكثري وخرج املدينة، ُساكن

 ولكن املدينة؛ اختلطت فقد هناك؛ الأغلب أأو الأكُث وليسوا املدينة، يف الأصيةل

ام، يف هنا  مهُ  من ويوجد املدينة، يف الأصلية الأنصار من قبائل توجد مازالت  وكام الشن

قوا فقد المين؛ يف يوجد  . تفرن

 

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.    2510(، ومسمل)3799أأخرجه البخاري) (1)
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سول وأ ل: )قال م، فال الرن هبن سول؛ أ ل( وكراماهتم فضلهم واعِرف تس ُ  بأ ل املقصود الرن

اكة عليه َحُرمت من ّكُّ : هنا  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سول أ ل من فهو الزن  هامش بنو يعين ؛ملسو هيلع هللا ىلص الرن

م الوصف هذا يشملهم لكنهم  فالواجب مهنم؛ ملسو هيلع هللا ىلص وأأزواجه ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ ل من أأهنن

 النيب عن جاء فقد فهيم؛ واحرتاهما ملسو هيلع هللا ىلص الننيب َوصينة ومعرفة قَدرمه، ومعرفة احرتاهمم

؛ غدير يف خطبته يف ملسو هيلع هللا ىلص ا :"ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال أأرمق؛ بن زيد عن ُخمن  أأل بعد أأمن

ا  نام النناس؛ أأهين ن  ثقلنَْي؛ فيُك اتركٌ  وأأان فأُجيب؛ ريبن  رسول يأأيِتَ  أأن يُوشك برش أأان فا 

هلام  عىل حفثن  ،"به واس متسكوا هللا، بكتاب خفذوا والننور؛ الهدى فيه هللا كتاب أأون

 يف هللا ُأذكنُِرُك بييت، أأهل يف هللا أأَذكنُِرُك بييت؛ وأأهل: "قال مثن  فيه، ورغنب هللا كتاب

 فَضلهم هلم فنعرف ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب وصينة هذه ،(1)"بييت أأهل يف هللا ُأذكنِرُك بييت، أأهل

لهيم، نيُسء ل و وحنرتهِمم، وَماكنَتم، م؛ ول ا  هبن م بل نس ُ  . وحنرتهِمم حنهبُّ

 النيب بيت أأهل من ليس فهذا مهنم؛ ُمسلامً  ليس اذلي لأنن  مهنم؛ املسلمني يف لكُّه هذا

ن -ملسو هيلع هللا ىلص نَّ  َأَل :" قال ملسو هيلع هللا ىلص الننيب فا نن  ؛-مهنم نس باً  اكن وا 
ِ
 يِل  لَيُْسوا -فُاَلانً  يَْعيِن  -َأيِب  أ لَ  ا

ََّما  ِبأَْوِلَياَء، ن
ِ
َ  ا  .(2)"الُْمْؤِمِننيَ  َوَصاِلحُ  هللاُ  َوِليينِ

 املدينة سكنوا اذلين املسلمني يعين (فضلَهم فاعِرف املدينة؛ أأهل من وجريانه: )قال

هتا؛ عىل وصربوا  .فضلهم هلم اعرف ِشدن

 

 (.     2408أأخرجه مسمل)  (1)

      ( عن معرو بن العاص ريض هللا عنه؛ واللفظ ملسمل.215(، ومسمل)5990أأخرجه البخاري) (2)
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 ِبام غرِيمه، من أأو الأنصار من أأو املهاجرين من اكنوا سواءً  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب وابمجلةل

م م ماكنَُتم، وهلم فضلُهم، فلهم ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب حِصبوا أأهنن  قدَرمه، هلم ونعرف وحنرِتُمهم حُنهبن

م، ول  وذكرمه كتابه، يف ذكرمه قد وتعاىل س بحانه هللا لأن بسوء؛ نذكرمه ول نس هبن

نته، يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب  وتعاىل تبارك هللا أأمر ما نتنبع أأن علينا  فالواجب خريًا؛ علهْيم وأأثنوا ُسن

اِبُقونَ : }وتعاىل تبارك هللا قال ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأمر وما حقهم، يف به لُونَ  َوالسَّ  ِمنَ  اَلوَّ

ينَ  َواَلنَْصارِ  املُهَاِجرِينَ  ِ ََّبُعومهُْ  َواذلن ْحَسانٍ  ات
ِ
ُ  َريِضَ   اِب  لَهُمْ  َأعَدَّ  وَ  َعْنهُ  َرُضوا وَ  َعهنُمْ  اَّللَّ

ََتَا  َُتْرِي َجنَّاٍت  ذْ  املُْؤِمِننيَ  َعنْ  هللاُ  َريِضَ  لَْقدْ : }عُاله يف جلن  وقال ،(1){اَلهْنَارَ  ََتْ
ِ
 ا

َت  ِيُعونَكَ يَُبا  مْ  يِف  َما  فََعمِلَ  الَشَجَرة ََتْ ِكينَةَ  فَأَنَْزلَ  قُلُوهِبِ  ،(2){قَرِيباً  فَْتحاً  َوَأََثهَبُمْ  عَلهَْيِمْ  السَّ

دُ :} أأيضاً  وقال اءُ  َمَعهُ  َواذِلينَ  هللاِ  َرُسولَ  ُمَحمَّ اءُ  الُكفَّارٍ  عىََل  َأِشدَّ  ا ىل ،(3)... {بَيْهَنُمْ  ُرمَحَ

 َأْخَرجَ  َكَزْرعٍ :} ال جنيل يف وتعاىل س بحانه وقال كثرية، هذا يف وال ايت ال ايت، أ خر

تَْغلُظَ فَأ َزَرهُ  َشْطأَهُ  تََوى فَاس ْ اعَ  يُْعِجُب  ُسوِقهِ  عىََل  فَاس ْ رن مْ  ِلَيِغيظَ الزُّ  ،{ الُكفَّارَ  هِبِ

 فهو ملسو هيلع هللا ىلص الْنيب أأحصاب من أأحداً  يبغض من ّك أأنن   ـ هللا رمحه ـ ماكل ال مام اس تنبط

مُ  ِلَيِغيظَ:} قال تعاىل هللا لأن اكفر؛  فهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب من يْغتاظ مفن{ الُكفَّار هِبِ

 .ال ية هذه بنص اكفر

 

 [.     100]التوبة: (1)

 [.      18]الفتح: (2)

       [.29]الفتح: (3)
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 ُمدن  بلَغ ما  ذهبًا؛ ُأحدٍ  مثل أأنفق أأحَدُك أأنن  فلَو أأحصايب؛ تس بوا ل: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب وقال

ات؛ النفقة ذكر ملاذا! انظروا ،(1)"نصيَفه ول أأحِدمه م ابذلن  دعوة يعينون اكنوا ابلنفقة لأهنن

نفاِقهم؛ ال سالم نرش عىل ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ويُعينون ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب  -يده حفنة -أأحِدمه مُفدُّ  اب 

 ُمدن  بَلْغت ما  الأموال؛ من الكبري الضخم اجلبل هذا أأحد، مثل أأنفقَت  لَو أأنت هذه؛

 ونرُصة ملسو هيلع هللا ىلص الننيب نرُصة عىل به وتعاىل س بحانه هللا أأعان قد املد هذا لأنن  أأحِدمه؛

ة وقت يف يكون عندما  والأمر أأمره، أأول يف ال سالم نك، الشدن  احلاجة وتكون والضن

ليه  أأعظم، ومثُوبُته أأجُره يكون أأكرب؛ ا 

 عندما  النفقة عن خيتلف ظهوره؛ بداية يف ادلين نرُصة يف الأمر يكون عندما  وكذكل

ين يقَوى خص من النفقة وكذاك النناس، بني وينترش ادلن  يف ِقةلن  عنده اذلي الفقري الشن

 فقري هو اذلي هذا الكبرية؛ الأموال صاحب يُنِفقها  اليت اكلننفقة ليست يده؛ ذات

ينار لهذا حاَجُته تكون ِعنده؛ اذلي املال ويُنفق  الغين حاجة من أأعظم يُنِفقه اذلي ادلن

ينار فنفقة دينار؛ أألف يُنِفق اذلي  صاحب لأن الألف؛ من أأجراً  أأعظم تكون هذه ادلن

ا  أ لف، ماكهنا  عنده الألف ينار؛ صاحب أأمن نام ادلن  أأجُره فيكون غريه؛ عنده يكون ل فُرب

 عهد يف عهنم، هللا َريض الصحابة نفقة اكنت فِلهذا وتعاىل؛ س بحانه هللا عند أأعظم

 أأعظم ملسو هيلع هللا ىلص الننيب مع وَجاُدمه هؤلء ونرُصة بعَدمه، جاء من نفقة من أأعظم ملسو هيلع هللا ىلص الننيب

حابة فضل من لكنه هذا بعَدمه؛ جاء من َجاد من  وتعاىل س بحانه هللا اختاره وما الصن

لن  نذكرمه ول قدَرمه هلم نعرف فذلكل لهُم؛  . ابخلري ا 

 

(  2540( عن أأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه. وأأخرجه مسمل)2541(، ومسمل)3673أأخرجه البخاري) (1)

 عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.     
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 هللا ا ىل أأمرها  هذه هبا؛ لنا عالقة ل خالفات من بيهنم وقع مفا  بيهنم؛ جشر معنا  ونسكت

م يقني وعىل نعمل حنن لكن وتعاىل؛ س بحانه م ثقات، عُدول بأأهنن  واليوم هللا يريدون وأأهنن

 ويصيبون جيَتدون، برش مه كتابه، يف علهيم وتعاىل س بحانه هللا أأثىنن  وقد ال خر،

نام وخُيطئون؛ نام اجَتادمه يف يُصيبون فُرب لن  نذكرمه ل أأننا  ذكل مفعىن خيطئون؛ وُرب  ا 

ذا" ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب به أأمران اذلي وهذا علينا، هللا أأوجبه اذلي هذا خبري؛  أأحصايب ُذِكر ا 

ذا: "دامئاً  هذا تذكنر  ؛(1) "فأأمِسكوا  هللا وأأنن  فضلهم، وتذكنر ،"فأأمِسكوا أأحصايب ُذكر ا 

ً  هلم أأعدن  قد ذاً  الننعمي؛ جننات يف وماكانً  حمالن  عىل وماتوا خري، عىل ماتوا قد فهُم ا 

نن  حيث الس ننة؛ وعىل التنوحيد،  وريض هبم، وَريِضَ  قَِبلَهْم، قد وتعاىل س بحانه هللا ا 

 علْيك ما  ذكل، بعد أأنت كل دخلَ  فال الأهنار؛ َتَتا  من ُتري جننات هلم وأأعدن  عهنم،

لن   . عهنم هللا ريض ـ بيهنم جشر فامي تتدخنل ول تسكت أأن ا 

لف أأحد عن أأثر ويُعجبين  زرعة أأيب أأيخ ابن القامس أأبو قال فقد عهنم؛ هللا ريض السن

: قال معاوية، أأبغض أأان! زرعة أأاب اي: هل فقال زرعة، أأيب معي ا ىل رجل جاء: "الرازي

 رحمي، رب معاوية رب ا ن: "معي هل فقال: قال طالب، أأيب بن عيل قاتل لأنه: قال مل؟

 .(2)" أأمجعني عهنم هللا ريض بيهنام أأنت دخوكل فأأيش كرمي؛ خصم معاوية وخصم
 خصم -عيل هو اذلي -معاوية وخصم رحمي، ربن  معاوية ربن  عالقة؛ كل ما  أأنت: أأي

 بيهنم؟  دخكل أأيش أأنت كرمي؛

 

 ( مبجموع طرقه.34حصحه الش يخ الألباين يف "الصحيحة" ) (1)

 (.59/141أأخرجه ابن عساكر يف "اترخي دمشق" ) (2)
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لف أأحد قال وكام  مهنا  فلْنعصم س ُيوفنا؛ مهنا  هللا عصم فتنة: "ال خرون السن

نتنا   .(1)"أألس ِ

ذا:"ملسو هيلع هللا ىلص الننيب به أأمر ِبام نعمل حنن ، بيهنم يفصل وهللا بيهنم جشر ِبام لنا عالقة ل  ُذكر ا 

 " فأأمِسكوا  أأحصايب

م ، فهيا  شكن  ل يقينينة أأدَلن  عندان م ، عهنم َمريضٌّ  أأهنن ذاً  ؛ اجلنة يف وأأهنن  لنا بِقي ما  ا 

 . ذكل بعد الكم

  اجلَهِْميَِّة،  قَْولَ   يَُردُّونَ  يَزالوا  لَمْ   الِعملِْ   َأْهلَ   َأنَّ   واْعملَْ [ 98]:) ـ هللا رمحه ـ املؤلنف قال مثن 

َويِْبَضةُ   تلكََّمتِ   الَعبَّاِس؛  بيَن  ِخالفَةِ   يف  اكن  حىتن  ِة،  َأْمرِ   يف  الرن   أ َثرِ   عىل   وَطَعنوا  العامَّ

ْأِي،  ابلِقياِس   وَأَخذوا ، ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  َرسولِ   ( خالََفهُمْ   َمنْ   وَكفَّروا والرَّ

مان قدمي من يزالوا مل الس ننة أأهل من العمل أأهل  القرون من الأوىل، العصور من الزن

ةل، الثالثة  . خرجوا أأن يوم من اجلهمينة قول يَُردنون اخلري؛ أأهل من بعدها  وما  املُفضن

 دعاة أأحد الضالل دعاة أأحد: هذا صفوان بن وَجم صفوان، بن اجلهم أأتباع: اجلهميَّة

 طالوت عن أأخذ هذا ِدرمه بن واجلعد درمه، بن اجلعد عن أأخذوا اذلين الكفر

 الهيود؛ عن مأأخوذ ديهنم فأأصل هيودي؛ الأعصم؛ بن لَبيد عن أأخذ وطالوت الهيودي،

 دين يف فعلوه ما  ال سالم دين يف يفعلوا أأن أأرادوا والهيود أأيدهيم، عىل تعلنموا

 أأن حفاولوا الأرض؛ يف ُمفسدون فهم الأرض؛ يف ال فساد: دامئاً  حالُهم فهذا الننصارى؛

 صفوان بن واجلهم ِدرمه، بن اكجلعد القلوب  مرىض طريق عن ال سالم دين يُفسدوا

  شاهَبهم ومن

 

 تنسب ا ىل ابن املبارك، ومل أأقف علهيا يف كتاب مس ند. (1)
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ا  وبدأأوا الهيود هؤلء عن الش هبات أأخذوا  ! املسلمني بني ونرشها  ببهثن

  يأأتيك عندما لكن ابحلجارة؛ تَرمُجه ابطل؛ ديُنك: كل وقال هيودي؛ جاءك لو

 يُقال؛ كام -تضحك وأأنت منه وخُيرجك دينك  من يأأخذك رأأسك؛ يف ويُركنهبا  ابلش هبات

 أأراد من يس تطيع جاهاًل؛ املرء يكون عندما اجلهل؛ خالل من! كيف؟ -!تفعل مبا  فرح 

 هللا دلين ُمخالفة يه بأأش ياء يُقِنعه وأأن اجلاهل، عىل يُلبنس أأن ابل سالم مكراً 

 .هللا رمحه ـ املؤلنف الكم س يأأيت كام ورشعه؛

 يف يتلكنم أأن يكفه مل العاملني، ربن  يف الالكم عقيدته اكنت هذا صفوان بن فاجلَهم

 هللا يف وتلكنم العاملني، ربن  يف الالكم ا ىل ذكل ُتاوز حىتن  املُختلفة؛ الرْشعية العلوم

 أأثبت ما  وتعاىل تبارك هللا عن ينفي فأأخذ واخلزعبالت؛ ابخلرافات املريض الفارغ بعقِل

 ول كذا، ول يد، هَلُ  ول رحمي، ول برمحن، ليس: فيقول وصفات؛ أأسامء من لنفسه

 نفيٌّ ! ِشء ول كذا، ول يسار، ول ميني، ول َتت، ول فوق، ول كذا، ول كذا،

 ! لكنه

 أأن منك أأرادوا لو يعين ِش؛ ّك تنفي أأنت لأنك رب؛ ماكَلَ  أأنت: الهناية يف هل قالوا

اية يف أأنت يعين َربنك؛ تِصف مما  بأأكُث تِصفه أأن اس تطعت ما  العدم؛ تِصف  تعبد الهنن

يش!  كذا ول كذا ول كذا ول كذا ل َموجود؛ غري معدوماً  شيئاً  عدماً   !بقي؟ ا 

ذاً  ِشء؛ بِقيَ  ما   حالً  أأفضل الصَّن وعابد َموجوٍد، غريَ  معدوماً  شيئاً  تعبد أأنت حقيقةً  ا 

 حقيقة هذه َموجود؛ غري شيئاً  تعبد وأأنت َموجودًا؛ شيئاً  الأقل عىل يعبد لأنه منك؛

 : كثرية ضاللت وعنده صفوان؛ بن اجلهم مقاَل

 . املُرجئة غالة من: هو ال ميان؛ ابب ففي

 . جربيٌّ : هو القدر ابب يف
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فات الأسامء يف ةل من: والصن  اخل..... املعطن

 قول يردنون العمل أأهل يزال ل:)  هنا  املؤلنف  يقول ذلكل وخمتلفة؛ كثرية ضاللت عنده

 زال ل: أأي ،(العبناس بين خالفة يف اكن حىتن ) الس ننة؛ فيه خالفوا ما  ّكن  يف( اجلهمَية

 بين خالفة وقت جاء أأن ا ىل يَْرتضوهَنا؛ ول أأقواهلم ويردنون اجلهمَية، عىل يردنون العلامء

لها ففي مطلِعها؛ يف وليس تقريبًا، أ ِخرها  يف -العباس  لكن هبا؛ بأأس ل خرياً  اكنت أأون

 أأيب ابن مثل اجلهمَية بعض جاء العباس؛ بين خالفة ففي ،-اخللل فهيا  حصل ذكل بعد

 خَبلق القول ا ىل يِصل وجعِل دينه، أأمر يف عليه فلبَّس للمأأمون؛ وزيراً  واكن ُدؤاد

 القول؛ هذا املأأمون فتبىنن  -اجلهميَّة مقالت ا حدى ويه -خملوق القرأ ن وأأنن  القرأ ن،

 القرأ ن بأأن تقول فأأنت هللا؛ الكم والقرأ ن -خملوق القرأ ن تقول أأن -كفري قول وهو

 صفة نفي يريدون يريُدونه؛ اذلي هذا! يتلكنم ل وتعاىل س بحانه هللا أأن أأو خملوق،

 هبا، العلامء ميتحن وصار املقاَل، هذه املأأمون فتبىنن  وتعاىل؛ س بحانه هللا عن الالكم

نه قال مفن به؛ خملوق؛ بأأنه يقل مل ومن ترَكه، خملوق؛ بأأن  من كثري وعذب مات حىتن  عذن

 ال مام وثبت منه، ويسمل خيرج حىت تِقينًة؛ ذكل؛ قال من وقال يِديه، عىل العلامء

ا  نوح، بن ومحمند أأمحد، ا  هللا، رمحه مفات نوح  بن محمند أأمن  وثبنته فثبت أأمحد ال مام وأأمن

  املأأمون، مات أأن ا ىل وتعاىل س بحانه هللا

لف واكن خملوق، غري هللا الكم القرأ ن بأأنن  القول عىل ثبت أأمحد فال مام  مجيعاً  السن

 علهيم؛ يردنون واكنوا كفرية، مقوَل فاملقوَل اكفر؛ فهو خملوق؛ القرأ ن قال من: يقولون

ى الضالَل، وهذه البدعة هذه ونرش بذكل، النناس املأأمون امتحن حىتن   َشوكة وقون

 مىت؟ حصل لُكنه هذا والضالل؛ الِبدع أأهل
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 مثن  يلوهنم، اذلين مثن  قرين، النناس خري: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهيا  قال اليت الثالثة القرون بعد

ة، لها  وصار وانترشت البدعة ظهرت ،"يلوهنم اذلين ا  َموجودة؛ اكنت ذكل قبل قون  لكهنن

ة، هلم اكنت ما  َمطموسة،  َشوكة هلم وصارت قَِويت الثنالثة؛ القرون هذه بعد لكن قون

ة  . الس ننة أأهل َشوكة وضُعفت وقون

 بين خالفة وقت وصار الوقت، جاء حىتن : أأي( العبناس بين خالفة يف اكن حىتن : )قال

 . العبناس

نا  احلديث يف جاء ؛(الُرَويِْبضة تلكمت: )قال اعة؛ عالمات ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ذكر مل :  قال السن

َويِبضة ومن:  قالوا ،"الُرويْبضة ويتلكنم" جل: "قال هللا؟ رسول اي الرُّ  يتلكنم التاِفه الرن

ة أأمر يف  .الُرويبضة هو هذا ؛(1)"العامن

 قرشة: -اليوم نقول كام -يساوي ل اذلي احلقري التاِفه ال نسان: أأصالً  هو الُرويبضة

 . العامة أأمر يف يتلكنم بصةل؛

لن  فيه يتلكنم ل وعظمي، خطري العامة أأمر يف الالكم  الس نة علامء من عظمي رجلٌ  ا 

رون اذلين مه العمل؛ يف الراخسني ة، أأمور يف للالكم يتصدن  مصاحل علهيا  يرتتنب اليت العامن

ماء كبرية؛ ومفاسد م تكفري -والتنكفري مثاًل، اكدلن  ا ىل فيه يُْرَجعُ  لكنه هذا ؛-شابه وما  احلاُكن

اخسني العلامء نام اجملمتعات، عىل سرتجع كبرية؛ ومفاسدها مصاحلها  لأنن  العمل؛ يف الرن  وُرب

نام، املسلمني عىل  العلامء ا ىل  فهيا  يُرجع فذِلكل وتعاىل؛ تبارك هللا دين عىل وَرب

اخسني،  من أأنن  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ذكر ذلكل كهذه؛ عظمية أأمور يف يتلكنم أأحد أأين  وليس الرن

 

( عن أأيب هريرة، بلفظ: "وينطق فهيا الرويبضة"، قيل: وما 4036(، وابن ماجه)7912أأخرجه أأمحد)  (1)

 جه: "الرجل التافه يف أأمر العامة".الرويبضة اي رسول هللا؟ قال: "السفيه يتلكم يف أأمر العامة"، وعند ابن ما
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اعة عالمات َويِبضة السن ة؛ أأمر يف يتلكنم الرُّ  يُساوي ما حقري، اتِفه رجل يعين العامن

جل فهذا الِعظام، املسائل يف ويتلكنم يأأيت شيئًا؛  مسائل يف وتلكنم جاء الرويبضة، الرن

 الوقت، ذكل يف النناس وامتحن املأأمون، عىل فهيا  لبنس عظمية، مسائل يف العقيدة؛

 . القضينة هذه يف عليه ولبَّس ابملأأمون، التصق اذلي دؤاد أأيب ابن وهو

نة يف جاء ما ّك( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أ َثر عىل وطعنوا: ) قال  ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أ َثر عن الس ن

 ِلُيفِسدوا جاؤوا القوم هؤلء الاعتقاد، مسائل يف به يأأخذوا ومل وتركوه، فيه، طعنوا

: أأصل عندمه اكن فذِلكل عقائدمه؛ املسلمني عىل ويُفسدوا وتعاىل، س بحانه هللا دين

 .والس ننة الكتاب من يؤخذ ل العاملني ربن  يف الالكم العقيدة؛ أأن

ذن  نعرف ول وتعاىل، س بحانه هللا نرَ  مل حنن غيبيَة؛ مسأأَل هذه! يُؤخذ؟ أأين من ا 

لن  عنه نعرف ول كْيِفيتَه،  الأسامء مسائل يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب س ننة ويف كتابه يف به أأخرب ما  ا 

فات  . والصن

 .ننفيه عقولُنا؛ تنفيه وما  نُثبته، عقولنا؛ تُثبُته مفا  العقلية، ابلأمور فيه نتلكنم حنن ل؛: قالوا

  العاملني؟ ربن  عىل ابلالكم تأأيت أأين من هذه عقولُك لُك؛ أأين من طينب

قالوا مث البرش؛ عىل هللا قاسوا ؛-ش هبَُتم هذه -البرش عىل قاسوه  هللا أأن يليق ل: ّن

 عن يْنُفونه صاروا ابلبرش؛ لئقاً  صار ما  فِكن  فعكسوه، البرش؛ يُش به وتعاىل س بحانه

 .طريقَتم هذه وتعاىل؛ س بحانه هللا

ِفونه، والس ننة؛ الكتاب يف لنفسه هللا أأثبت وما  ذا حُيرن  ُسنناً  وجدوا الس ننة، يف اكن ا 

 فهيا؟ يفعلون ماذا طيب يُنفونه؛ ما  تُثبت كثرية

 مايه؟! قواعد قعندوا
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 . تضعيفه يس تطيعون اذلي اجلزء هذا الأحاديث؛ يضعنفون التضعيف؛: الأوىل القاعدة

 :قسَمنْي  ا ىل فيقسم تضعيفه؛ يس تطيعون ل اذلي اجلزء وأأما 

  ومتواتر أ حاد،

 ! يقينيناً  ليس أ حاد لأنه العقيدة يف به نأأخذ ل: ال حاد

ذا العقيدة، يف به نأأخذ اذلي الوحيد هو: املتواتر ه العقل خالف وا   . ابلتنأأويل نُردن

ذن نُضعنفه؛ أأن نس تطيع ل: القرأ ن ه ا   . خالص وس ننة؛ كتاب ل يعين ابلتأأويل؛ نُردن

 عىل احلامكة يه عقوهلم وبِقيَت الس ننة؛ ومن القرأ ن من أأنفسهم أأراحوا الطريقة هبذه

 الأشاعرة، املعزتَل، اجلهمينة، فكُرمه؛ هو وهذا عقيدهُتم، يه هذه العاملني؛ َربن 

بَية؛ املاتوريدية، : عليه جيمتعون اذلي أأصلهم هو هذا الوترية؛ نفس عىل لكنهم الالُكن

م مفن الننقل، عىل العقل تقدمي  هو بل منُحرف؛ ُمِضل ضالن  فهو النقل؛ عن العقل قدن

 .الُكفر من أأدَن أأو قوسني قاب

أأي، ابلقياس وأأخذوا: )قال  العقيل؛ القياس ابلقياس؛ أأخذوا( خالفهم من وكفنروا والرن

وا أأن أأرادوا مثن  خلقه، عىل هللا قاسوا  . التنعطيل يف  فَوقعوا فعكسوا؛ ذكل؛ من يَفرن

أأي د؛ فقط؛ العقل: والرن  . وتعاىل س بحانه هللا عىل به حمكوا اجملرن

 خملوق؛ غري هللا الكم القرأ ن: قال مفن كفنروه، أأيضاً  خالفهم من بل هبذا؛ يَكتفوا وملْ 

ة ُمش ِبنه، لأنه اكفر؛ عندمه فهو  . عندمه كفنار واملُش هبنِ

  اكفر؛ فهو الس ننة؛ يف أأو القرأ ن يف لنفسه أأثبت ما  هلل أأثبت من: دامئاً  قاعدهتم يه هذه

 القرأ ن ظاهر: هذا عىل بعضهم نصن  وحىتن  الكفر، ظاهُرهام والس ننة القرأ ن: عندمه يعين

 .كفر والس ننة
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  ِمنْ   َكَفروا حىت   هَل،  ِعملَْ   ل  واذلي  واملُغفَُّل، اجلاِهُل، :  قَْوِلهِمْ   يف   فََدَخلَ : ) املؤلف قال

ةُ   فَهَلََكْت   يَْعلَموَن،  ل  َحْيثُ    ِمنْ   وتََزنَْدقَْت  ُوجوٍه،  ِمنْ   وَكَفَرْت   وجوٍه،  مشنْ   الأمن

قَْت   ُوجوٍه،  ِمنْ   َوَضلَّْت  ُوجوٍه،  ل  ُوجوٍه؛  ِمنْ   وابَْتَدَعْت  َوتََفرَّ   رسول   قولِ   عىل  ثَبََت   َمنْ   ا 

،   جُياِوزْ   َولَمْ   ِمهْنُْم، َأَحَدًا   يََتَخطَّ   َولَمْ  َأحْصاِبِه،   َوَأْمرِ  وَأْمرِهِ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   ما  َوَوِسَعهُ  َأْمَرمُهْ

مْ   َعنْ   يَْرغَْب   َولَمْ   َوِسَعهُْم، ْم،  َطريَقَِتِ ُمْ   َوعمَِلَ  َوَمْذَههِبِ حيِح،  ال ْسالمِ   عىل  اكنوا َأهنَّ   الصَّ

حيِح؛   وال ميانِ  مهُْ   الصَّ َ ينَ   أأنَّ   وعمَِلَ  واْسرَتاَح،  ِدِينَهُ  فََقْلَّ ِ َّام  ادلن ن   والتَّْقليدُ  اِبلتَّْقليِد؛   هو  ا 

دٍ   لأحْصاِب   (  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ

ة يف تدبن  فتنة ّك حال هذا ل َمن ؛ملسو هيلع هللا ىلص محمند أأمن  ويس تلطفها، فهيا، يدخل من أأون

 هبا؟ ويفرح 

 يأأتيه عندما  مبارشة هذا عنده؛ عمل ل واذلي واملُغفنل، اجلاهل،: املَوُصوفون هؤلء

خول من متنُعه اليت املناعة عنده ليس لأنه فيه؛ يدخل الالكم الل هذا يف ادلن  . الضن

 املناعة؟ هذه يه ما 

 ل الأمور، عليه تلتِبس ل بصرية؛ عنده وتكون عمل، عنده يكون عندما العمل، يه

به؛ تتلقنُفه ها  بل الش ُ ا  العمل، من هللا أ اته مبا  يَُصدن  يف يدخل مبارشةً  فتجده اجلاهل؛ أأمن

 .الش هبات هذه

 : ولِحظوا ركنزوا أأنمت، لحظوا تنترش؟ أأين! اليوم اخلوارج أأفاكر ا ىل انظروا

ول أأكُث من تونس ا  اخلوارج؛ فكر فهيا  ينترش اليت ادلن ول أأكُث من لأهنن  فهيا  اليت ادلن

 يف املهم ال ن؛ نذكرها أأن نُريد ل أأش ياء؛ السبب طبعاً  هللا، برشيعة عظمي َجل

نه: املوضوع ل قد شعب أأن  ال سالم برشيعة ُتهيالً  جُيهنل اكن معدًا؛ ال سالم برشيعة َُجنِ
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 اذلي ما  وال ن احلال، هذه ا ىل وصلوا حىتن  معدًا؛ الرشيعة عن ويُبعد هللا، ودين

 حصل؟

  شديد؟ َجل عندمه ِشء؛ عندمه ما  فاِرغون؛ مه اذلين الش باب مع حصل ماذا

يَّة عندمه الش باب: مبارشة الفكر، هذا أأحصاب هؤلء؛ جاءمه  وفهيم وحامسة، مَحِ

ذا خالص؛ َجل؛  مع وحامسة، محنينة اخلوارج؛ مع مه مبارشة الأمران هذان اجمتع ا 

ذن الرشع؛ بعمل َجل  .اخلوارج فكر ا ىل مبارشة ا 

 يف يوجد غريها، أأو تونس يف اكن سواء اخلوارج؛ فكر انتشار أأس باب أأعظم من هذا

 يف موجودين تونس ش باب من تونس، أأهل من كبرية مجوعاً  ُتد ال ن لكن َثنية؛ ُدول

نك: هذا هو السبب؟ ما  اخلوارج؛  عمل ل هللا؛ لرشيعة َجالً  النناس أأكُث من ُتدمه أأن

؛ عليه هللا فتح من وأأما  عنده، خول من مانع عنده فيكون وتعملن   الأفاكر هذه يف ادلن

   املُفسدة املُضةلَّ 

 أأقوالً  يقولون مه يَدُرون؛ ل ومه كفروا ؛(يعلمون ل حيث من كفروا حىت: )قال

ِرون كفرية، نة، أأش ياء ويُقرن  . توحيداً  ويظنُّوهنا  كفري

ة فهلكت: )قال  اليت: الزندقة ،(وجوه من وتزندقت وجوه، من وكفرت وجوه،  من الأمن

 .الننفاق يه

قت ، وجوه من وضلت: )قال  ش ىتن  من كثرية وجوه ،(وجوه من وابتدعت وتفرن

احة؛ يف اليوم ُتدها  اليت والأقوال الأفاكر  لها؛ تعجب اليت الأمور من أأش ياء السن

  ملاذا؟ ومتيض؛ املسلمني بني تنترش مناجه عقائد، النناس، بني منترشة كفرية أأقوال
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 هذه يف الوقوع من متنعهم مناعة عندمه يف ما  اليوم؛ املسلمني بني املوجود اجلهل ِلعموم

 بني تنترش القوم هؤلء وأأفاكر ولينني، ماركس، أأفاكر اكنت مىت منذُ  انظر الضاللت،

 املسلمني؟ 

ة تنترش بدأأت اليت املنظمة هذه اجلهل؛ فيه ُعن  اذلي هذا زماننا  يف  املسلمني؛ بني وبقون

 ! ال سالم؟ أأهل بني الكفر ا ىل وتدعو املنظمة، هذه مثل تنترش كيف املاسوِنية؛

 يأأتيه وعندما  هللا، دين يف بُوِعهِ  من ُكوعَهُ  يعرف ل النناس؛ عند املَوجود اجلهل من

 للأسف؛ اليوم النناس حال هذا معه؛ ينجِرف مبارشةً  ش هبتني؛ عليه يُلقي خشص

 .وأأعظم أأشد الأمر زماننا ففي زمنه؛ يف وهذا الالكم، هذا املؤلف قال فذلكل

لن : )قال  ينجو أأن أأراد من الننجاة؛ طريق هو هذا( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول عىل ثبت من ا 

 ولْيلْزم  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأحصاب عليه اكن وِبام ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليه اكن مبا  فليمتسك بنفسه

 حزب، نرصة ل دعوهِتم وراء من يُريدون ل املهنج؛ هذا ا ىل يدعون اذلين الس ننة علامء

منا  دنيا؛ ول مالً  ذكل وراء من يريدون ول سلطة، نرصة ول  ينصحوا أأن يريدون وا 

 أأحوال ا ىل وتنظر تس تقرئ أأنت دينك، عهنم تأأخذ اذلين هؤلء وللمسلمني؛ هللا دِلين

ذا هذا وتعرف؛ الناس ذا أأما  العلامء، مه من تعرف تكن مل ا   ُأْرِشدَت  وقد تعرف كنت ا 

 ل عظمي؛ أأمُرها  الفنت الِفنت؛ يف خصوصاً  أأقواهلم؛ وَترَّ  الس ننة علامء فالَْزم هللا؛ ووفنقك

 الباطل من احلق يرى أأن الشخص يس تطيع ول أأحد، أأي فهيا  يفيت أأن يس تطيع

 من أأعظم نظرهتم يعرفون، مه العمل، يف الراخسني العمل أأهل ا ىل يرجع حىت فهيا؛ بنفِسه

ت قد بك مترن  اليت الفنت وهذه وعرفوا، قرؤوا قد مه نظرتك، ة عىل قبل من مرن  محمند أأمن

ه، هللا  علمهم ِبام تأأيت، أأن قبل يعرفوهنا  فهم ؛ملسو هيلع هللا ىلص اين  الرْشعَية القواعد عىل ويزُننلوهنا ا 
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نام نفس؛ شهوة ول هوى يُعِملون ل املعروفة، ن  هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال ا 

ذا فقط، ِمنظارمه  ما  أأنت بنفسك؛ الظنن  َُتِسن ول طريقهُم،  فالزم ذكل؛ عَرفت فا 

نك تظن مث لكمتنَي، تتعملن  ل جاهاًل، زِلت ذاً  جاهاًل؛ زِلت ما أأنت عاملًا؛ أأصبحت أأن  ا 

نْ  اذِلْكرِ  َأْهلَ  فَاْسأَلُوا: }قال وتعاىل س بحانه هللا لأنن  العلامء؛ ا ىل مرجُعك
ِ
 َل  ُكْنمُتْ  ا

ريق هو هذا ؛(1){ تَْعلَُمونَ   . ِلنفسك اْخرَت  أأنت مث به؛ تنجو اذلي الطن

لن :) قال  أأحداً  يتخطَّ ومل أأحصابه، وأأمرِ  وأأمره ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول عىل ثبت من ا 

ذا( وسعهم ما وَوِسعه أأمره، جُياوز ومل مهنم، ذا نقوهل، شيئًا؛ قالوا فا   عن سكتوا وا 

ذا عنه، نسكُت  ِشء؛  هللا عن بيشء تتلكم ل طريقَُتم، يه هذه نَْنفيه؛ شيئًا؛ نفوا وا 

 عىل سارَ  ومن ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب وخصوصاً  وأأمئُتك، علامؤك به يتلكنم مل هللا دين ويف

 . هنِجهم

 . ويرتكها  فهيا  يزهد مل( ومذههبم طريقٌَتم عن يرغب ومل: )قال

م وعمل: )قال حيح؛ وال ميان الصحيح، ال سالم عىل اكنوا أأهنن مه الصن َ ( واسرتاح  دينه فقْلن

م وعمل ذكل، عىل اكن من مه الصحيح، وال ميان الصحيح، ال سالم عىل اكنوا أأهنن  فقْلن

 أأحصاب كفاُك ؛"ُكِفيمُت  فقد تبتِدعوا ول اتنبعوا: " مسعود ابن قال كام واسرتاح ديهنم

ين، هذا بيان ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ظهار ادلن  . عليه مه ما  عىل فامشوا الباطل؛ من احلق وا 

ين أأنن  وعمَِل : )قال نام ادلن ن  ( ملسو هيلع هللا ىلص محمند لأحصاب والتقليد ابلتقليد، هو ا 

حيح التقليد: هنا  ابلتقليد املقصود  أأفضل الرشعي اللنفظ واس تعامل التنباع؛ وهو الصن

اِبُقونَ : } التباع وهو لُونَ  َوالسَّ ين َواَلنَْصارِ  املُهَاِجرِينَ  ِمنَ  اَلوَّ ِ ََّبُعومهُْ  َواذلن  ات
 

 [.  43]النحل: (1)
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ْحَسانٍ 
ِ
َِّبعْ } ،(1){اِب عي اللنفظ هو هذا ؛(2){املُؤِمِننيَ  َسِبيلِ  غرَْيَ  َويَت  فنحن ؛ التباع: الرشن

 اتنبعوا: "عنه هللا ريض مسعود ابن قال كام ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب ونتنبع ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب نتبع

 "كِفيمت فقد تبتدعوا ول

 

،   فَهُوَ   َمْخلوٌق؛   اِبلُقْرأ نِ   لَْفِظي  قالَ   َوَمنْ [  99]: )املؤلف قال ِميٌّ   فمَلَْ   َسَكَت   َوَمنْ  ََجْ

؛  فَهُوَ   َمْخلوٍق؛   غرَْيُ  َأوْ   َمْخلُوٌق :  يَُقلْ  ِميٌّ   رسول وقال   َحنَْبٍل، بنُ   أأمحدُ   قال   وهكذا  ََجْ

َّهُ : " ملسو هيلع هللا ىلص هللا ن ُكُْ   َكثريًا؛   اْخِتالفَاً   فََسرَيى  بَْعدي؛   ِمنُُْكْ  يَِعْش   َمنْ   ا  ايَّ
ِ
  اُلموِر؛   َوُمْحَدَثِت  فَا

ا  هنَّ
ِ
َّيت،  َوعَلَْيُُكْ   َضاَلََلٌ، فَا نَّةِ  ِبُسن اِشدينَ   اخلُلَفاءِ   َوس ُ وا املَهِْدينَي،   الرَّ   عَلهيا  َوَعضُّ

   ((3) "اِبلنَّواِجذِ 

م  . وتعاىل تبارك هللا الكم من والقرأ ن وتعاىل؛ تبارك هللا الكم يف القول معنا  تقدن

 اجلهم أأتباع من: يعين ،(َجمي فهو خملوق ابلقرأ ن لفظي قال ومن: )هنا  املؤلف يقول

م وذكل ال ميان؛ أأهل من وليست اكفرة فرقة الفرقة هذه صفوان، بن  أأخذوا أأصالً  أأهنن

 ذكران وقد الهيود؛ عن أأخذوه الكفرايت؛ من أأنواعٌ  فيه واذلي يعتقدونه، اذلي ديهنم

روس يف ذكل نه: الاعتقاد يف صفوان بن اجلهم قول حفقيقة املاضية؛ ادلن هل، يوجد ل أأن  ا 

 أأمام، ول يسار، ول ميني، ول َتت، ول فوق، ل القول؛ حقيقة هذا رب؛ يوجد ل

ى ول بصفات، يتنصف ول ِش، ول خلف؛ ول ذاً  ابمس؛ يُسمن  ِشء؛ ل عدم فهو ا 

 وبناءً  حقيقيًا؛ الكماً  يتلكنم وتعاىل تبارك هللا أأنن  يُثبتون ل فهم القوم؛ هؤلء عقيدة هذه

 

 [.  100]التوبة:  (1)

 [.   115]النساء: (2)
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 من: )هنا  املؤلنف قال ذلكل وتعاىل؛ تبارك هللا الكم القرأ ن أأنن  يُثبتون ل: ذكل عىل

خص اكن ا ن وابطاًل، حقناً  َتمتل ُموِهة، اللكمة هذه ،(خملوق ابلقرأ ن لفظي قال  الشن

نياً   حقناً  َتمتل اليت املُوِهة اللكامت هذه مثل ا ىل حيتاج فال واحضة؛ عقيدتُه حبق، ُسن

 زمن يف وقعت الفتنة: يعين وقعت، اليت ابملسأأَل الفتنة وقت يف خصوصاً  وابطاًل؛

 اجلهمينة، قول خملوق؛ القرأ ن أأن القول القرأ ن؛ خبلق القول: املسأأَل هذه يف أأمحد ال مام

 هللا الكم القرأ ن: صوهتم بأأعىل وانَدوا الس ننة، أأهل فيه هبم ِصخ خملوق، القرأ ن: قالوا

مس، كَعني واحضة أأدلته لأن واحض؛ ِصحي الكم خملوق؛ غري  خشص يأأيت فعندما  الشن

 أأراده اذلي للمعىن حممتةل امجلةل هذه تكون ؛"خملوق ابلقرأ ن لفظي:" ويقول َثلث

، أأراده اذلي واملعىن اجلهمي، ينن  الطريقة؟  هبذه املوقف متييع وراء من يُريد مفاذا الس ُ

ا  هو من نه ا  نه أأو الأمر، عليه التبس وقد شاكن  أأن  ديهنم؛ يف  النناس يُشكنك أأن يريد أأن

ومه الس ننة، أأهل علهيم قام فذلكل  ابلقرأ ن لفظي قال من: )فقالوا اجلهمية؛ ْضن من وعدن

نا  ولكن به؛ لَِصحت احلق؛ تعتقد حق صاحب كنت لو ،(َجمي فهو خملوق  يف اكن مل

: ذكران كام نفسها  يف اللكمة أأنن  مع خملوق؛ ابلقرأ ن لفظي: وقلت توقفت مرض؛ نفسك

نه خملوق؛ فهو التلفنظ؛: أأردت فا ذا وابطاًل، حقاً  َتمتل ُمجمةل لفظة يه  فعل من لأن

  امللفوظ أأردت ا ن لكن خملوق، هذا وصوته؛ لسانه وحركة ال نسان، مف حركة العبد؛

نين: }تقول عندما وتعاىل، تبارك هللا الكم هذا به؛ ن لن  ا هل ل هللا أأان ا   أأنت هل ،(1){أأان ا 

 ! ؟ الالكم هبذا املتلكنم

 هللا قال: تقول ذلكل العاملني؛ ربن  الكم هذا! الالكم هبذا تلكنمت اذلي أأنت لست

 فهذه وحركتك؛  صوتك أأرْدت فا ن وتعاىل، تبارك هللا الكم فالالكم وكذا؛ كذا

 

 [. 14]طه: (1)
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ن خملوقة،  وهو خملوقًا؛ ليس فهذا املَلفوظ؛ هو اذلي وتعاىل تبارك هللا الكم أأردت وا 

 . وتعاىل س بحانه هللا الكم

نام فذلكل وابطاًل؛ حقًا،: َمعنََيني احمتلت امجلةل ال ن! انظر  اللكمة هذه قائل يقول ُرب

 يف يُشكنكهم وأأن النناس يُومه أأن ويريد الباطل، املعىن هذا خملوق؛ امللفوظ أأن هبا  يريد

ل الس ننة أأهل عند فليس ديهنم؛ أأمر    رمادي، عندمه ليس أأسود؛ أأو أأبيض ا 

ن وتدور، تلف ل تعتقده، اذلي احلق قل عندك، ما  مبارشة أأعطنا   واللنف التلون

وران ا  البدع، أأهل حراكت وادلن  عندمه ليس ديهنم، يف ِصاحة فعندمه الس نة؛ أأهل أأمن

 . تالعب

 :أأربعة عندان فصار ،(خملوق غري أأو خملوق: يقل فملَ  سكت ومن:) قال

 "خملوق القرأ ن: "يقول من: الأول

 " وتعاىل تبارك هللا الكم فهو خملوق؛ غري القرأ ن: "يقول من: الثاين

 "خملوق ابلقرأ ن لفظي: "قال من: الثالث

  خملوق غري: قال ول خملوق،: القرأ ن يف قال فال سكت؛ من: الرابع

 لكنه والبايق فقط، احلق هذا خملوق؛ غري هللا الكم القرأ ن: قوكل ا ل ابطةل؛ ولكها 

 .ابطل

روس يف بيننا بعدما  -كل يقول هنا   وأأن ابطل،: خملوق القرأ ن بأأن القول أأنن  املاضية ادلن

 القولني ا ىل جاء خملوق؛ غري هللا الكم القرأ ن أأن: الس نة أأهل عند احلق قول

 غري ول خملوق تقول فال السكوت،: وال خر" خملوق ابلقرأ ن لفظي: "وهام الأخريين؛

 !خملوق غري ول خملوق: أأقول ل أأسكت أأان: تقول خملوق،



373 

 

 غري هللا الكم القرأ ن أأن وأأدَل دينك، يف شكٌّ  فسكوتك شاك؛ أأنت سكت؟ ملاذا

مس كَعني خملوق كوت؛ احلق قول من مينُعك اذلي ما  واحضة؛ الشن لن  والسن  الشك ا 

 .َجمي فهو خملوق؛ غري أأو خملوق يُقل ومل سكت ومن: قال ذلكل قلبك؛ يف اذلي

 وقت يف خصوصاً  السكوت؛ جيب ل عليك، واجب هذا به؛ تنطق أأن جيب احلق

 . صدِدها يف حنن اليت املسأأَل يف والفتنة احملنة

 تبنناها  أأمحد؛ ال مام زمن يف -خملوق القرأ ن بأأن القول ويه -الفتنة هذه حصلت وقد

 أأيب ابن وهو: املعزتَل من وزرائه أأحد بسبب العبناس ينة، ادلوَل خلفاء أأحد املأأمون

  دؤاد،

نن : قال من العلامء، فامتحن هبا؛ الناس ميتحن وصار تبنناها   ومن تركه، خملوق؛ القرأ ن ا 

به، خملوق؛ غري: قال  من وأأجاب ُُسن، من وُُسن العلامء، من مات من مفات عذن

كراهًا، أأجاب  الباطل، يقول ا ن وأأَب ابحلق فقال حنبل؛ بن أأمحد ال مام هللا وثبنت ا 

 ال مام لكمة ينتظرون الناس واكن الهناية، يف هللا نرصه ولكن ورُضب، وُجْل وُُسن

 . خملوق غري هللا الكم القرأ ن: قال احلق؛ عىل وثبت س يقول، ماذا أأمحد؛

  قال؟ ماذا ؛(حنبل بن أأمحد قال وهكذا: )قال

 غري ول خملوق يُقل ومل سكت ومن َجمي، فهو خملوق؛ ابلقرأ ن لفظي قال من: قال

 . َجمي فهو خملوق؛

نه:"ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقال: )قال ن ُك كثرياً  اختالفاً  فسريى بعدي منُك يعش من ا  اين  فا 

 اذلي ما  فيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب لنا  يبني عظمي؛ حديثٌ  احلديث هذا ،"(الأمور وحمدَثت

نه:" والسالم الصالة عليه فقال بعده؛ الأمة هذه يف س يحصل ن  بعدي منُك يعش من ا 
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 عند وتوهان والأقوال، ال راء يف وتضارب  اختالف س يقع ؛"كثريا اختالفاً  فسريى

 . النناس من كثري

 !هذا؟ من اخلروج ا ىل الطريق كيف احلل؟ ما 

ا  يسأأهل النناس؛ من كثري سؤال وهذا من  نسمع: يقولون مقاهل، بلسان أأو حاهل، بلسان ا 

 وفالن فالن، عىل يرد وفالن كذا، يقول الفالين والش يخ كذا، يقول الفالين الش يخ

ع  حنن؟ نفعل مفاذا! فالن يُبدن

 طريق يف متيش كيف واعرف العمل، تعملن  والسالم؛ الصالة عليه النيب كل قاهل ما  افعل

نه:" قال ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب حديث هذا أأحصابه، وطريق ملسو هيلع هللا ىلص النيب ن  بعدي منُك يِعش من ا 

ُكَ : "قال احلل؟ ما  ؛" كثرياً  اختالفاً  فسريى اين  ".الأمور وُمحدَثت فا 

اع؟ اخلالف من َّترج كيف  الباطل؟ من تفرُّ  كيف والزنن

 . الأمور من احملدَثت ُتتنب بأأن

  الأمور؟ من احملدَثت: معىن ما 

 طيارة س يارة، ادلنيا، يف ل ادلين يف جديد حمدث؛ فهو هللا؛ دين يف جديد هو ما  ّك

نام بلْ  بأأس؛ فيه فليس النناس؛ ينفع مما  وهذا هنا؛ الكمنا  ليس هاتف؛ مكبيوتر، ،  ُرب

ث حنن لكن الُوجوب؛ يف يدخل بعضها  ينيَّة الأمور عن نتحدن نة؛ ادلن  عبادة ّك التعبندي

ليل هبا  يِرد ملْ  فعلية، عبادة أأو قولية، عبادة أأو قلبية، عبادة اكنت سواء  الكتاب من ادلن

لف طريق عىل تكن ومل والس ننة، ل السن  جديدة؛ ُمحدثة، فهىَي  عهنم؛ هللا ريضَ  الأون

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب الكم هذا ؛(1)"الننار يف ضالَل وّكن  ضالَل، بدعة وّكن  بدعة، حمدثة وّكن "
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ذاً   . الِبدع احملدَثت؛ برتك هو احلاصل الاختالف من اخلالص طريقة ا 

ذاً   ال سالم؛ علامء مناظرات من ذلكل ُمحَدث؛ أأمر -القرأ ن خبلق القول -البدعة هذه ا 

مان؛ ذاك يف البدع لأهل الس ننة علامء  : هلم قالوا الزن

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قاهل هل خملوق؛ القرأ ن: به أأتيْمُت  اذلي الالكم هذا

 . ل:  قالوا

  وغريمه؟ وعيل وعامثن ومعر بكرٍ  أأبو الصحابة؛ قاهل فهل

 . ل:  قالوا

   َِجلوه؟ أأو عِلُموه

 .عِلموه: قالوا

كوت َوِسعهم  يسْعهُم؟ مل أأم عنه السن

  وِسعهم: قالوا

ع ل سكتوا، كام تسكت أأفال: هلم قالوا  . وِسعهم ما  يَسْعه ملْ  من عىل هللا وسن

لف مهنج عن خرج من فذلكل احل السن  من بيهنم يدور اكن وما عهنم، هللا ريض الصن

ين؛ أأمور  أأو ابعتقاد، هلل تتعبند أأن فقبل منه، ليس ما  هللا دين يف أأحدث قد فهذا ادلن

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب عليه اكن ما  وعىل والس ننة، الكتاب عىل اعرِضه معل؛ أأو قول،

ذا ل؟ أأم ديناً  عندمه اكن هل َّنون ديناً  اكن ا  ذا به، وتديَّن به خُفذ دين؛ فهو به؛ يتدي  وا 

  وتعاىل تبارك هللا دين من هو فليس عنك؛ فاتُركه دينًا؛ يكن مل

ُك" اين ا  الأمور؛ وحمدَثت فا  هنن  س بحانه هللا يُريد اذلي احلق طريق عن تُضكلُّ  ؛"ضالَل فا 

 . عليه تسري أأن وتعاىل
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ذاً  ؛"(بُسنيت وعليُك: )"قال  هنا  وسنته ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب س ننة تلْزم أأن: اخلالص طريقة ا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س ننة ويف هللا كتاب يف جاء ما هْدِيه؛ رشيعته؛ مبعىن

اشدين اخللفاء وس ننة: )"قال  سنيت يُقل مل"( ابلننواجذ علهيا  َعضوا املَهدِيني، الرن

اشدين اخللفاء وس نة" بل وسكت؛  بعده؟ من اكنوا اذلين مه من ،"املَهديني الرن

 فاملهنج بعده، من اخللفاء هؤلء وعيل؛ عامثن، معر، بكر، أأبو: الراشدون اخللفاء مه

 وأأحصابه؛ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب مهنج هو: عليه نسري أأن وتعاىل تبارك هللا أأرادان اذلي املس تقمي

اِبُقونَ : }لنا ُرمِس  اذلي هذا لُون والسن ََّبُعومهُْ  ُواذِلينَ  َواَلنَْصارِ  املُهَاِجرِينَ  ِمنَ  اَلوَّ   ات

ْحَسانٍ 
ِ
ِري َجنَّاتٌ  لَهُمْ  َوَأعَدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعهْنُمْ  هللاُ  َريِضَ  اب َِتَا ِمنْ  َُتْ  ؛(1){اَلهْنَارُ  ََتْ

ننا  يقول هكذا ذاً  كتابه؛ يف ُرب  والأنصار املهاجرين عن ريضَ  قد وتعاىل س بحانه هللا ا 

حابة ومه ذاً  الأهنار؛ َتَتا  من ُتري جنات هلم وأأعدن  ،-عهنم هللا ريض -الصن ريق ا   الطن

 َهَذا َوَأنَّ } أأكُث؛ ليس واحد، احلق طريق لأن احلق؛ طريق هو عليه ساروا اذلي

اِطي تَِقاميً  ِِصَ َِّبُعوهُ  ُمس ْ َِّبُعوا َوَل  فات بُّلَ  تَت َق  الس ُ ذاً  ،(2){ َسِبيِِلِ  َعنْ  ِبُُكْ  فَتََفرن اط ا   الرصن

اً  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب خطن" واحد، ِصاط  هذا: وقال خطوطًا؛ جانبَيه عىل وخط مس تقاميً  خطن

ليه يدعو ش يطان الأخرى الطرق من طريق ّك وعىل هللا، ِصاط  هكذا ؛(3)"ا 

لف مهنج فلْيتنبع الننجاة أأراد مفن ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأخربان  النيب مه اذلين عهنم؛ هللا ريض السن

ة، سلف مه هؤلء الِكرام؛ وأأحصابه ملسو هيلع هللا ىلص  ابتنباعه؛ هللا أأمران اذلي املهنج وهذا الأمن

 

 [. 100]التوبة:  (1)

 [. 153]الأنعام: (2)
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ُسولَ  يَُشاِققِ  َوَمنْ } َ  َما بَْعدِ  ِمنْ  الرن َِّبعْ  الهَُدى هَلُ  تََبنين  َمن ،{املُْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  غرَْيَ  َويَت

هنم ال ية؟ هذه نزلت عندما  اكنوا اذلي املؤمنون   الصحابة؛ ا 

{ ِ ذاً  ،(1){ َمِصرَيا َوَساَءْت  ََجََّنََّ  َونُْصِِلِ  تََوىلن  َما  نَُوهلنِ : وأأحصابه ملسو هيلع هللا ىلص الننيب مهنج اتنباع ا 

د؛ ل واحد احلق طريق لأنن  اختياراًي؛ أأمراً  وليس واجب،  الصالة عليه قال ذلكل يتعدن

ة هذه س تفرتق: "والسالم  هذا يف عنه أأخرب اذلي الكثري الاختالف وهذا ،"الأمن

ة هذه س تفرتق: "احلديث لن  الننار يف لكنها  فرقة وس بعني ثالث ا ىل الأمن  قالوا ،"واحدة ا 

 (3)"امجلاعة: "رواية ويف ،(2)"وأأحصايب عليه أأان ما : "قال هللا؟ رسول اي يه من

اً  وكُُث  ُكُث الأهواء أأحصاب  عىل دعاة: "قال مهنم؛ ابحلذرِ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأخرب حىتن  جدن

ذا: " وقال ،(4) " فهيا  قذفوه أأجاهبم؛ من َجَّنن  أأبواب  الناس اَّتذ عاملاً  هللا يُبق مل ا 

ئلوا َُجال رؤوساً   زماننا  يف خصوصاً  كثري هذا ؛(5) "وأأضلنوا فضلنوا عمل؛ بغري فأأفُتوا فس ُ

ل النناس؛ أأْحوال فيه فَسدت اذلي هذا  . هللا رمح من ا 

نيت وعليُك: ""قال اشدين اخللفاء وس نة بسن  ل يك" ابلننواجذ علهيا  عضوا املهديني؛ الرن

ك بأأن خشصاً  تويص أأن تريد حني منُك، تتفلنت :  تقول هَل؟ تقول ماذا مثني؛ بيشء يمتسن

وا: يعين ؛"ابلننواجذ علهيا  عضوا: "كذكل هذا وأأس نانك؛ بيديك به أأمسك  عىل ُشدن

 

 [. 115]النساء: (1)
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كوا الس ننة، ا  هبا؛ ومتسن  فاحرص الشهوات، وكُثة الش هُبات كُثة من منك ستتفلنت لأهنن

ك علهيا   . وتعاىل س بحانه هللا عند تنجو يك هبا؛ ومتسن

َّهُ   واْعملَْ [ 100]: )هللا رمحه املؤلنف قال مثن  َّام  َأن ن
ِ
ُمْ :  اجلَهِْميَّةِ   َهالكُ   َجاءَ   ا   يف  فَكَّروا   َأهنَّ

بنِ  ِينَ   َوقاُسوا   الِقياَس،  َوَوَضعوا   الأثََر،  َوتََرُكوا  َوَكْيَف؟  ِلَم؟ : فَأَْدَخلوا   وجل؛ عزن  الرَّ   ادِلن

ْم؛  عىل فى؛  ل  ِعَياانً   ابلُكْفرِ   جفاؤوا َرْأهِيِ مهُُ  اخلَلَْق،  وَكفَّروا  فََكَفُروا   خَيْ   ا ىل  الأْمرُ   َواْضَطرَّ

 (. اِبلتَّْعطيلِ   قالوا  َأنْ 

ليه؛ وصلوا ما  ا ىل أأوصلهم اذلي وما  اجلهمينة، حال كل يذكر ل هنا   بقصة تس متتِع يك ا 

 !ورواية

ذًا؟ هنا  اجلهمينة حال لنا  يذكر فلامذا  ا 

َران يك نه طريقهم، سلوك من حُيذن ! الهاوية ا ىل ابجلهمينة أأدى اذلي ما  انظر: كل يقول فكأن

 . ضاعوا كام فتضيع فيه؛ وقعوا فامي فتقع طريقهم؛ نفس عىل تِسري أأن واحذر

 السبب؟ ما  اجلهمينة؟ هكل أأين من ،(اجلهمينة هالك جاء أأمنا  اعمل: )قال

م: )قال  أأسامئه، كيفية يف فكنروا هللا، ذات يف فكروا(: وجل عز الرب يف فكنروا أأهنن

 النناس؛ عن علمها  هللا جحب اليت الأش ياء هبا، هلم ِعملَ  ل اليت الأش ياء صفاته؛ كيفية

 هللا عن نعرف نعرفه، ل حنن غييب، أأمر: وصفاته أأسامئه كيفية هللا، ذات كيفية مفعرفة

نه أأخربان به؛ أأخربان ما  وجل عز  ا خل،... عينني هل أأن يدين، هل أأنن  رحمي، أأنه رمحن، أأن

 .عنه نسكت عنه؛ سكت وما  الس نة، ويف الكتاب يف به أأخرب ما  بِك نؤمن

 هللا اليدان؟ يه كيف لكن يديْن؛ هل بأأن أأخرب ابلكيفية، خيربان مل ابلكيفية؟ أأخربان هل

 ابلكيفية، خيربان ومل يدين هل بأأن أأخربان لأنه ملاذا؟ هذا؛ من أأكُث ليس فقط؛ أأعمل،

ءٌ  مَكِثِِْلِ  لَيَْس : }فقال اخمللوقني؛ َكأيْدي ليس تا  يَديه بأأنن  وأأخربان   الَسِميعُ  َوُهوَ  َِشْ
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: خالص ذكل بعد مث الس ننة، ويف الكتاب يف جاء كام هذا؛ بِكن  فنؤمن ؛(1){الَبِصريُ 

ر ل هذا؛ من أأكُث ليس  يف ول لسانك، عىل ول قلبك، يف ل هللا لِصفة كيفية تتصون

 عن تبحث ل ذكل بعد احلال، هذا عىل هبا نؤمن جاءت؛ كام هبا امعل خالص قلمك؛

نا  الكيفية، محن: }هل وقال ماكل ال مام ا ىل رجل جاء مل  كيف{ اس توى العرش عىل الرن

ريقة؟ كيف أأرين هذا؟ الاس تواء كيف اس توى؟  الطن

 العرش عىل الرمحن" معلوم الاس تواء:" قال مثن  ؛-سكت -ماكل ال مام فأأْطرق

 هللا لأنن  نعمل؛ ل  اس توى؟ كيف" جمهول والكيف" وارتفع، عال: يعين اس توى اس توى؛

 . اس توى كيف خيربان ومل اس توى، بأأنه أأخربان وتعاىل س بحانه

ؤال جمهول، والكيف" :هل قال مث لن  أأراك وما  بدعة، عنه والسن  من فاخرج مبتدع؛ ا 

 "هنا 

 هذه خُفذ قواعد؛ عن عبارة أأجوبته من كثري ماكل ال مام ماكل، ال مام جواب اكن هذا

 صفات يف عهنم هللا ريض السلف مهنج السلف؛ هْدي هو هذا علهيا؛ وامِض  القاعدة

فة؛ نؤمن وتعاىل؛ س بحانه هللا  هبا  لنا  عالقة فال كيفيَُتا؛ أأما  واحض، معناها  مبعناها، ابلصن

نه يه؛ كيف الكيفية هذه نعرف ل لكننا كيفية؛ لها أأنن  نعمل حنن عهنا، نسأأل ل أأي  مل لأن

نه فامب بدعة، الكيفية عن والسؤال عهنا، خُيربان ذاً  شيئًا؛ فهيا  لنا يذكر مل أأن  هذا نسُكت؛ ا 

 . الواجب هو

ي م: اجلهمية أأهكل واذلن  هللا خُيربان مل اليت الغْيبية الأمور هذه يف يُفكنرون صاروا أأهنن

 . فهلَكوا هبا؛ وتعاىل س بحانه

 فهيا؟ يُفكنروا أأن يريدون كيف

 

 [. 11]الشورى: (1)
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  كذا؟ فعل ِلمَ  كذا، فعل اس توى؟ كيف اس توى،: وكيف ِلم؟ أأدخلوا

 . بعقوهلم فأأجابوا عهنا؛ جييبوا أأن ا ىل حباجة صاروا اليت الأس ئةل هذه يف واتهوا

 مهنج وعند والس ننة، الكتاب عند والوقوف والس ننة، الكتاب تركوا ؛(الأثر وتركوا: )قال

حابة ليه، لس بقوان خري فيه اكن لو العمل هذا عهنم، هللا ريض-الصن  علينا  واجباً  اكن لو ا 

 ِمننا، هلل وأأتقى منَّا، اخلري عىل أأحرص فهم مه؛ وحبثوا لَفتنشوا عنه؛ ونُفتنش نبحث أأن

 . هذا فواجبنا  يتلكنموا؛ ومل َسكتوا، ذكل مع

نا  اجلهمينة،: أأي( الأثر وتركوا: )قال  يبحثون صاروا وأأحصابه، ملسو هيلع هللا ىلص النيب مهنج خالفوا مل

وا ؛ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وس ننة هللا كتاب من الرشعيَّة الأدَل وتركوا بعقوهلم،  عىل عقوهلم حمكن

 كذا هل ويصلُح كذا، هَل  جيوز ول كذا هل جيوز بعقوهلم؛ هللا عىل حيمكون وصاروا هللا،

 لُُك؟ أأين من كذا؛ هل يصلُح ول

 ل وهذا هلل، يصلح هذا: قالوا ملاذا هلم، هنا من هنا؛ من( القياس ووضعوا: )قال

 هلل؟  يصلُح

 وتعاىل س بحانه هللا قال فا ذا خلقه، عىل وتعاىل س بحانه هللا قاسوا القياس؛ وضعوا 

 .العبد مثل يُصُبح احلاَل هذه ففي يدان؛ هل والعبد يدين، هل بأأنن 

ذاً  وتعاىل؛ س بحانه هللا حق يف نقٌص  هذه امِلثلينة هذا؛ يصلُح ل ل؛  عن اليدين ننفي ا 

 ! وتعاىل س بحانه هللا

نا  مثن  عباده، عىل هللا قاسوا! لفُّوا كيف انظر  س بحانه هلل نقصاً  ذكل يف أأنن  رأأوا مل

نه وتعاىل،  . ِلنفسه أأثبت ما وتعاىل تبارك هللا عن نفوا بعباده؛ هللا متثيل جيوز ل وأأن
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 وتعاىل س بحانه هللا ويدي به؛ تليقان يديْن وللعبد به، تليقان يدين هلل بأأنن  قُل طينب؛

 . الأمر وانَتىى اخمللوقني؛ أأيدي مثلُ  ليست

نك فكام  به؛ تليق العبد وذات به، تليق هللا ذاُت  ولكن ذات؛ وللعبد ذات  هلل: تقول أأن

فات بقية يف نقول كذكل  . الأمر وينَتىي الصن

وا بعضًا، بعضهم جيادل وأأخذوا هذا، عند وقفوا ما  ل؛ لكن  هللا عىل عقوهلم وحمكن

سول وس نة هللا كتاب وتركوا الفاسدة، الأقِيسة هبذه وتعاىل س بحانه  مثن  ،ملسو هيلع هللا ىلص الرن

 عن ابتعد الأثر، عن ابتعد من ّكن  حال وهذا خمتلفة؛ وأأقوال بأ راء بيهنم فامي مه َّتبنطوا

ين وقاسوا نتيجُته، هذه عقَِل؛ وحُكن  والس ننة، الكتاب  حيمكون صاروا رأأهِيم؛ عىل ادلن

نا  طالب أأيب بن عيل هللا ورمح والس ننة، ابلكتاب ل بعقوهلم هللا دين عىل  لو: "قال مل

ين اكن أأي ادلن  ال ن ،(1)"أأعاله من مسحه من أأوىل أأسفل من اخلفن  مسح لاكن ابلرن

نا  حنن  يتسخ؛ حني وهو ملاذا لكن فوق، من منسح أأين؟ من عليه منسح اخلُف منسح مل

  َتت؟ من يتسخ

 .فوق من ل َتت من منسح تعال ل؛: س نقول ؛(عقل) رأأي مسأأَل املسأأَل اكنت لو

ذاً  ين ا  ين ابلرأأي؛ ليس ادلن  قال هللا، قال ؛ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وأأمر هللا لأمر ابلتسلمي ادلن

نام غافاًل؛ يكون ل وتعاىل س بحانه وهللا فقط، ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  احلمكة، يُدرك عقكل ُرب

نام الأمر، هذا وراء ما  ويعرف  هللا حمكة يُدرك فلن بلغ؛ همام عقكل لأنن  يُدركها؛ ل وُرب

ة وتعاىل تبارك  س بحانه هللا لأمر التنسلمي واجبك: ذلكل أأبدًا؛ الاكمل؛ وعلمه التامن

ن وتعاىل؛  .حقناً  مؤمناً  ُكنت ا 

 

 ( وغريهام.162أأخرجه أأبو داود ) (1)
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  ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وس ننة هللا، ِلكتاب تُسملن  مىت

ذا ق مؤمناً  كنت ا  ا  تصدن  فقط هللا؛ عند من بأأهنن

ا  ذا أأمن  وال شاكلت ال يرادات علهيا  وتُوِرد ؛ تُسملن  فلن ومرض؛ زيغ  قلبك يف اكن ا 

 . رأأسك من اليت الَعقلية

ين وقاسوا: )قال نا  ،(ِعياانً  ابلكفر جفاءوا رأأهيم؛ عىل ادلن  هذه القياسات يقيسون صاروا مل

اح؛ ابلكفر جاؤوا بعقوهلم؛ هللا عىل وحْيمكون  ينفون؛ ومه يُثبت هللا: صاروا لأهنم الرصُّ

 ول أأمام ول يسار ول ميني ول َتت ول فوق ل وتعاىل س بحانه هللا: قالوا حىت

  خلف،

 يف يعين... كذا هل ول كذا ول عمل، هل ول رحمي، ول رمحن ل وتعاىل س بحانه وهللا

 . عاقالن اثنان فيه يتنازع ل ُِصاح، كفر موجود؛ غري هللا الهناية

 . أأحد عىل خيفى ل بعْينك؛ تراه واحضاً  يعين( ِعياانً  ابلكفر جفاؤوا) 

يقاعهم اخللَق  وكفنروا بل كفروا؛ فقط مه ليسوا( اخللق وكفنروا فكفروا: )قال  يف اب 

م أأو ضاللهتم،  هذا(: اخللق وكفنروا: )لكمة فتحمتل ابلكفر؛ خالفهم من عىل حمكوا أأهنن

ا  وهذا؛ من م ا  يقاعهم الناس كفروا أأهنن م أأو الكفر، يف اب   ابلكفر علهيم حمكوا بأأن كفنرومه أأهنن

نا   . أأهواءمه خالفوا مل

مه: )قال هتم( ابلتنعطيل قالوا أأن ا ىل الأمر واضطرن  العقلَية القياسات هذه اضطرن

 صفاته عن وتعاىل س بحانه هللا تعطيل يف وقعوا أأن ا ىل فهيا  ساروا اليت والاُتاهات

 هذا ينفوهنا؛ ومه الصفة لنفسه يُثبت هو ينفونه، ومه الامس لنفسه يُثبت فهو وأأسامئه؛

لوا التنعطيل؛ هو  .لنفسه أأثبت معنا  وتعاىل س بحانه هللا عطن
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:  -حنبلٍ  بنُ   أأمحدُ   ال مامُ   ِمهْنُمُ   -الُعلاَمءِ   بَْعُض  وقالَ [  101] : )هللا رمحه املؤلنف قال

،   َأْهلِ  ِمنْ   لَيَْس   اَكِفٌر، اجلَهِْميُّ "  ِم،  َحاللُ  الِقْبةَلِ ُث؛  ول يَرُِث،   ل  ادلَّ َّهُ   يَُورَّ   ل : قال   َلن

َعةَ    فَهُوَ   َمْخلوٌق؛   الُقْرأ نُ :  يَُقلِ   لَمْ   َمنْ "   وقالوا، َصَدقََة،  ول   ِعِيَدْينِ   ول َجامعَةَ   ول مُجْ

 ( " اَكِفرٌ 

 علامء من عاملاً  س تنني من أأكُث كفنرمه قد أأصاًل؛ ال سالم أأهل من ليسوا اجلهمية

بب؟ ما  ال سالم؛  السن

م، حالل القبةل، أأهل من ليس اكفر اجلهمي: )قال  معىن هذا(  يُوَرث ول يِرث، ل ادلن

 أأن سهالً  ليس سهاًل؛ ليس خِطر أأمر التنكفري التنكفري؟ خطورة قلنا  ملاذا ؛"اكفر"

نه املسمل عىل َتُك  : عظمية أأمور عليه يرتتنب لأنه اكفر؛ بأأن

ذا دِمه، اس تحالل: أأمر أأول نه خشص عن قلت ا   أأنه ذكل معىن مسلامً؛ واكن اكفر، بأأن

، ذا ارتدَّ ؛ وا   ل؛ فوىض؛ وليس الرشع؛ يف احلاُك يقتِل لكن القتل؛ الرشع يف حفمكه ارتدَّ

ثبااتت، وشهود، احملمكة، ا ىل أأمره ويُرفع رشعية، حماُك قصاص؛ هذا  وليست وا 

  فوىض،

 . -مباحث الفقه يف لها  املسأأَل-املهم موضوعنا  ال ن هنا  لكن

م حالل: )قال  .الشخص كفر عىل يرتتب اذلي الأول الأمر هذا( ادلن

 الاكفر ول الاكفر  املسمل يرث ل:" قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأنن (: يُورث ول يِرث ل: )قال

ل، ول ،(1) "املسمل  تَنبين أأحاكم هذه ّك املسلمني؛ مقابر يف يدفَن ول يكفَّن، ل يغسَّ

 قال من: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال سهةل، ليست عظمية، لكمة فهىي اكفر؛ فالن لكمة عىل

 

 ( من حديث أأسامة بن زيد ريض هللا عهنام.1614(، ومسمل )6764أأخرجه البخاري ) (1)



384 

 

 اكفر؛ زيد: قلت مىت لكن َسعٍة؛ يف ال ن أأنت ،(1)"أأحدهام هِبا ابء فقد اكفر؛ ِلأخيه

ما  ما  َثلث؛ هل ما  الأمر انَتينا، أأنت؛ أأو اكفر، هو فا   . هو أأو أأنت ا 

  مهنجه؟ اتبع ومن هذا اجلهم تكفري يف السبب ما 

 هللا أأحاكم هذه ّك ؛(صدقة ول عيدين، ول جامعة، ول مُجعة، ل: قال لأنه: )قال

 .نفاها  قد وتعاىل س بحانه

 القلب معرفة معرفة؛ عنده فال ميان أأصاًل؛ ال ميان من ليست عنده الأعامل لأن ملاذا؟

د فقط؛  موجود؛ وتعاىل س بحانه هللا أأن عرفت وتعاىل، س بحانه هللا تعرف أأن جمرن

ميانك تشاء، ما  وقل تشاء، ما  افعل ذكل بعد مؤمن؛ فأأنت انَتىى؛ ميان مثل وا   ا 

الة، ترْتُك ساعة، وعرشين أأربعاً  امخلر ترشب فرق؛ ل جربيل؛  ول تصوم، ل الصن

 ال نسان هذا هل متامًا؛ جربيل مثل مؤمن أأنت الأعامل؛ هذه من ِشء أأي ول تزيك،

 ! عاقل؟

 ُكفنروا اليت الأس باب من أأيضاً  هذا( اكفر فهو ؛"خملوق القرأ ن: "يقل مل من: )وقالوا

 ينحرفوا؛ وأأن يُضلنوا بأأن اكتفوا ما "! اكفر فهو خملوق غري القرأ ن يقول من" أأجلها؛ من

 سبباً  الُكفر جفعلوا خالفهم؛ من وكفنروا الكفر، يف وقُعوا مه خالفهم؛ من كفنروا بل

 ابلكفر؛ علهيم حيمكون العلامء جعلت اليت الأس باب من الأش ياء فهذه اخللق؛ ِلتكفري

 ! كثرية وضاللته كثرية والأس باب

 ويقول يأأيت أأن الهيودي يس تطيع ل عنده؟ س يكون ماذا الهيود؛ عن ِدينه أأخذ رجل

 أأان: فقال جاءك لو لكن منه؛ س يقبل أأحد ل دينك؛ عليك وسأُفْسد  هيودي أأان: كل

ين؛ يف نتلكنم وتعال مسمل اخل من كل خُيِبنص ويبدأأ  ادلن  .ادلن

 

 ( من حديث عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام.60(، ومسمل )6104أأخرجه البخاري ) (1)
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 .عاملاً : هللا شاء ما  ويظننه عنه وس يأأخذ حباهل، يف س يقع مبارشة اجلاهل

ي هو والعامل  لف ومهنج والس ننة الكتاب مَفرجعه والباطل؛ احلق بني ميزين  اذلن  ريض السن

ين ؛ عهنم هللا  يف قدميه من رأأسه يعرف ل اذلي اجلاهل خبالف واحض؛ عنده فادلن

ل: مبارشة الرشعَية، الأمور ذا خاصة لكمتنَي؛ منه يسمع ما أأون  واكن اللنسان، حلو اكن ا 

 أأانساً  جند اليوم؛ واقع وهذا خلفه، ينجرِفون النناس من كثري وبالغة؛ أأسلوب عنده

 ِصحي، كفر ابلكفر؛ ينطق: الفضائيات عىل تروهنم اذلين هؤلء ادلعاة، من وهللا

 تعرتض أأن جيوز!  هللا رسول عىل تعرتض أأن جيوز! هللا عىل تعرتض أأن جيوز: يقول

 عىل يفتحون والناس يصدع،! هذا؟ من أأكُث تريد ِصحي؛ كفر هذا! هللا دين عىل

ز وأ َخر ابلكفر، مباذا؟ يتلكم! يتلكم فالن هل؛ ويسمعون ال ذاعات  والننصارى للهيود جُيون

ذا ديهنم؛ عىل يبقَوا أأن  أأكُث تريد أأيش ؛ ِصحي كفر!  للمسلمني نيب محمنداً  أأن اعرتفوا ا 

م عىل وخيطبون املساجد، ويف املنابر، عىل هذا؟ من  !جعيب زمن! ال سالم أأمئة أأهنن

 

َتَحلنوا: )هللا رمحه املؤلف قال ْيَف   واس ْ ةِ   عىل   الس َّ د  ُأمَّ   قَْبلَهُْم،  اكنَ   َمنْ   َوخالَفوا ، ملسو هيلع هللا ىلص  حُممن

ءٍ   النَّاَس   واْمتََحنوا    هللا  ريض َأحْصاِبهِ   ِمنْ   َأَحدٌ   ، ولملسو هيلع هللا ىلص  هللا  َرسول ِفِيهِ   يََتلَكَّمْ   لَمْ  ِبيَشْ

 (   واجلَواِمعِ   املَساِجدِ   تَْعِطِيلَ   َوَأرادوا عهنم، 

 الكم القرأ ن بأأن قال من عندمه الاعتقاد، يف خيالفوهنم اذلين املسلمني قتل اس تحلوا

 علامء العلامء؛ من مَجعاً  املأأمون قتل ذلكل قتِل؛ يس تحلنون اكفر، خملوق؛ غري هللا

نا  الس ننة،  خملوق؛ القرأ ن ا ن قال من بذكل؛ العلامء ميتحن وصار خملوق، القرأ ن: قال مل
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ن يقل مل ومن تركه،  علامء من مجع رؤوس قطع مبارشة؛ رأأسه قطع خملوق؛ القرأ ن ا 

 . بذكل املسلمني دماء فاس تحلُّوا املسلمني؛

لف مهنج خالفوا(  قبلَهم اكن من وخالفوا: )قال ين اكن وتركوه، السن  ِصحيًا، واحضاً  ادلن

نا وحىت الأوىل، الثالثة القرون يف العالية يه الس ننة أأهل لكمة واكنت  من يظهر اكن مل

 ؛ عالٍ  بصوت يتلكنم وأأن رأأَسه، يُظهِر  أأن يس تطيع اكن ما  يظهر؛ من البدع أأهل

ه؛ عند يوقف اكن مبارشة  النيب أأخرب كام الأوىل، الثالثة القرون بعد لكن حدن

 شهادة تس ِبق أأقوام يأأيت مث يلوهنم، اذلين مثن  يلوهنم، اذلين مث قرين النناس خري:"ملسو هيلع هللا ىلص

 ما: "و هذه، قروننا ويه بعدها؛ اليت القرون وذمن  ، (1).."شهادتَه وميِينَه يَِمينه، أأحَدمه

لن  يأأيت عام من الم؛ الصالة عليه أأخرب كام ؛(2)"منه رشن  بعده واذلي ا   مباذا؟ رشٌ  والسن

ين بضعف الح؛ َضعف النناس، عند ادلن  . اليوم حنن نعيشه اذلي حالنا هذا الصن

لف عهد عىل اكن اذلي فاملهَنج وا هؤلء جاء ذكل بعد احلق، مهنج هو السن ُ  وغرين

لوا،  احلاُك، ا ىل الوصول من الضالل دعاة بعض تَمكنن الأوىل القرون انَتاء بعد وبدن

 الفاسدة، عقيدته عىل النناس ميتحن وصار قولَهم وتبىنن  -املأأمون هذا -عليه ولبنُسوا

 . العقيدة هذه وانترشت

 

 تقدم َّترجيه. (1)

لَْيِه َما نَلْقَى ِمَن 7068أأخرجه البخاري يف حصيحه ) (2)
ِ
، فََشَكْواَن ا ، قَاَل: َأتَيْنَا َأنََس بَْن َماكِلٍ برَْيِ ْبِن عَِدينٍ ( َعِن الزُّ

ي بَْعَدُه رَشٌّ ِمنُْه، َحىتَّ  ِ لَّ اذلَّ
ِ
َُّه َل يَأيِْت عَلَْيُُكْ َزَماٌن ا ن

ِ
وا، فَا اجِ، فَقَاَل: »اْصرِبُ ُُكْ َصىلَّ  احلَجَّ ْعُتُه ِمْن نَِبينِ تَلْقَْوا َربَُُّكْ« مَسِ

 . َ  هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ
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م؛ من حاُك يَتبنناها حني العقيدة  ويُمكنِهُنم الضالل، ُرؤوس ويرفع علهيا، النناس جيرُب  احلاُكن

 الضالل ينترش ويُسكنَُتم؛ الس ننة، أأهل أأفْواه ويَطِمس العامة، اخِلطاابت من

 .(1)والباطل

  النناس؟ بني انترش الأشعري املهنج أأنن  تظننون كيف 

ريقة هبذه  . الطن

  الطريقة هبذه انترش؟ كيف املعزتَل مهنج

وفية؛ ريقة؛ هبذه اليوم، نراه اذلي الأسلوب هبذا الأمة؟ بني انترشت كيف الصن   الطن

م من حاُك يتبىنن  حني لهيا، ويدعو النناس، بني ينرُشها  الفاسدة؛ املناجه هذه احلاُكَّ  ا 

 . املناجه هذه يُعارضوا ل حىت الس ننة أأهل ويُسكنت

يف واس تحلُّوا: )قال ة عىل الس ن  مهنج خالُفوا( قبلهم اكن من وخالفوا ،ملسو هيلع هللا ىلص محمند أأمن

 . عهنم هللا ريض السلف

 تقول ماذا: "النناس امتحنوا( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فيه يتلكنم مل بيشءٍ  النناس وامتحنوا: )قال

ن أ ِمن، فأأنت ؛"خملوق: "قلت فا ن ،"خملوق؟ غري أأو خملوق القرأ ن أأنت؟ : قلت وا 

 .امتحاهنم طريقة هذه رأأسك؛ قطعوا ؛"خملوق غري"

 أأحصابه من أأحد ول هذا، من ِشء ل هبذا؟ تلكنم هل ذكل؟ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب فعل هل

 . عهنم هللا ريض

 

( عن عبد الرمحن بن معر الأصهباين، قال: مسعت 932أأخرج الاللاكيئ يف رشح أأصول اعتقاد أأهل الس نة ) (1)

اس، مث قال: تعرف ما يف عبد الرمحن بن همدي، يقول لفىت من ودل جعفر بن سلامين: ماكنك، فقعد حىت تفرق الن

 لم ما هينا   يزال ال األمر فإن بلغني،  وما أمرك إال رضى؛  بال على مني يجري هذه الكورة من الأهواء والاختالف، وّك ذكل

 .الخبر فذكر... وعظم جل إليكم؛  صار فإذا السلطان،  يعني إليكم،  يصر
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د: مذههبم لأنن  ملاذا؟ ،(واجلواِمع املساجد تَعطيل وأأراُدوا: )قال  !تكفي املعرفة ُمجرن

 تعطيل فأأرادوا عندمه، مشلكة ل! تصيل ل أأو بيتك يف صيلن  ذكل بعد خالص،

الة من اجلواِمع وتعطيل املساجد،  . والعبادة ادلروس فهيا  تقام ل يك! الصن

 

لوا  ال ْسالَم،   َوَأْوَهنوا : )املؤلنف قال لوا  اجِلهاَد،   َوَعطَّ   ال َثَر،  وَخالَفوا  الُفْرقَِة،  يِف   ومَعِ

وا  اِبلَْمنْسوخِ،  وتلََكَّموا  ْم،  يف  النَّاَس   فََشكَّوا  ابملُتَشاِبِه،   واْحتَجُّ ْم،  يف  واْختََصموا  َأْداَيهِنِ ِ   َرهبنِ

،  عََذاُب   ُهناكَ  لَيَْس :  وقالوا  لَقا، لَمْ   والنَّارُ   واجلَنَّةُ   َشَفاعٌَة،  َول  َحْوٌض، َول   قرَْبٍ   خُيْ

ا  َكِثريًا   َوَأْنَكروا َتَحلَّ   ؛ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  َرُسولُ  قَالَ   ِممَّ َتَحلَّ   َمنِ   فَاس ْ مهُْ   اس ْ   ِمنْ   َوِدماَءمهُْ   تَْكِفرِيَ

َّهُ   الَوْجِه؛  هذا    َعنْ   َحِديثاً  َردَّ   َوَمنْ  لُكَُّه،   الِكتاَب   َردَّ   فََقدْ   هللِا؛   ِكتاِب   ِمنْ   أ يَةً   َردَّ  َمنْ   َلن

 (  الَعِظميِ   ابهللِ   اكِفرٌ  َوُهوَ  لُكَُّه،   اَلثَرَ  َردَّ   فََقدْ   ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا  َرسولِ 

 .أأضعفوه يعين( ال سالم أأْوَهنوا: )قال

 ظهور بيهنم؛ فامي البدع كُثة: أأعداِئم أأمام ضعفاء وجْعلهم املسلمني، َضعِف  أأس باب من

  املسلمني شوكة تُضعف اليت الأس باب أأعظم من املسلمني؛ بني وكُثهُتم البدع أأهل

 ! املسلمني؟ بالد يف تفعل ماذا! اكخلوارج فرقة َّترج عندما  انظروا

افضة  ! املسلمني؟ بالد يف فعلُوا ماذا! الرن

وفية؛ اً  وهملن  الصن   جرن

وفية عوب َأفُْيون مسيت الصن ر لأهنا  ملاذا؟ الشن د ُمخدنِ عب؛ َُّتمنِ  عىل اجِلس تُِنميُه؛ الشن

أأس ب، والأّك، ابلغناء، الرن يف النفس طعن وبعده الفارغة، واخلزعبالت والرشن  ابلس ن
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 َجاد امسه ِشء عندمه ما! ديهنم هو هذا خالص؛ شابه، وما  كرامات أأهنا  عىل والرمح

 . املسلمني بالد فأأضعفوا أأصاًل؛

ه ل املسلمني، قتل َِهُّهم: َثنية بطريقة يُضعفوهنا  اخلوارج؛ !  املسمل عنده املُهم الاكفر؛ هَيمُّ

 نبدأأ : يقول به، فيش تغل الاكفر؛ من كفراً  أأعظم املسمل عنده يكون مثن  املسمل، يكفنر

 حالُهم، هذه هبم؛ ويبدأأ  الاكفرين؛ كفر من  أأعظم كفُرمه واملرتدون مرتدون، فهم هبؤلء؛

ين تذوق ليبيا  املسلمني؛ بالد من وغريها  العراق ويف سورية، يف ال ن  مهنم، اَلَمرَّ

 فيُشتنتونه بيهنم؛ فامي هؤلء يدخل ُمتنِحدًا، َمتينًا، قواًي، يكون اجليش وغريها، مرص

ين؛ أأعداء مه: ذكل وراء من ُمنتفع وأأعظم ويُضعفونه، م ادلن وَل، يُضعفون لأهنن  ادلن

 تبقى ل داخِل؛ من ويُقتل جيشها  حُيارُب  حني تنَتىي، دوَل؛ هناك يَُعد مل خالص

فونه ال سالم؛ فُيوِهنوا دوَل،  الصوفية اس تغالل ادلين أأعداء حياول ال ن ذلكل. يضعنِ

 .ابخلفاء ودمعهم البالد يف هؤلء بمتكني ادلين عىل القضاء يف واحلزبيني واخلوارج

ذا اخلوارج  منه، المتكن أأو مسمل بْل احتالل العلامنيني من وأأذانهبم الكفار أأراد ا 

 القضاء حبجة علهيم، والقضاء حملاربَتم جاءوا مث ابخلفاء، ودمعومه هلم ومكنوا نرشومه

 بل فهيا، أأهدافهم وَتقيق البالد دخول من يمتكنون وبذكل زمعهم، يف ال رهاب عىل

 دور يأأيت وبعدها  اخلوارج، رش من للتخلص ذكل عىل املسلمني بعض مبساعدة ورمبا 

 .البالد يف اليوم السائد الأسلوب هذا. الناس بني أأفاكرمه نرش يف والعلامنيني الصوفية

لوا: )قال ! هؤلء عند هللا سبيل يف َجاد امسه ِشء هناك يعد مل ؛(اجلهاد وعطن

وفية  منسوخ اجلهاد َجاد، عندمه ما  التنبليغ؛ جامعة َجاد، عندمه ما  هؤلء مثاًل؛ اكلصن

 . اعتبار أأي لها  ما والس ننة؛ القرأ ن يف اجلهاد يف وردت اليت ال ايت ّك عندمه،
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قوا( الُفرقة يف ومَعِلوا: )قال ة؛ فرن  واذلي وحُيبنونه، يوالُونه: معهم هو فاذلي شتنتُوها، الأمن

مه قوا ويعادونه؛ ويبغضونه يكرهونه: ضدن ة ففرن ريقة هبذه وشتنُتوها  الأمن  .الطن

ة تفريق سبب  النناس من كثري َجل ِعَظم من الس ننة، أأهل وليس الِبدع أأهل مه الأمن

م رُ  الس ننة العلامء من عاملاً  يسمعون عندما  أأهنن ق مبتدع، من حيذن ة فرن  وشتنَتا  الأمن

ق العاِلم هذا: يقولون بِبدعته؛ ة يُفرن  ! الأمن

ُق : "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قال املَوازين، انقلَبت كيف انظر ُب  الاكذب يصدن  ؛(1)"الصادق ويَكذن

رك عامل حصل؛ اذلي هذا ال املُبتِدع من حُيذن  س بحانه هللا دين عن حيرفك اذلي الضَّ

ق يقولون وتعاىل؛ ة، يف يفرن ر الأمن  ! العلامء من حُيذن

رك هو ينُ " كل؛ نصيحةً  حذن  " الننصيحة ادلن

ه أأيش  هللا أأوجب لكن الأمر؛ وينَتىي بُشغَِل؛ ويش تغل بيتَه، يف جيِلس املوضوع؛ هيمُّ

نك الباطل؛ من احلق كل يُبنين  وأأن يتلكنم، أأن النصيحة؛ عليه  اذلي وهو تعرف، ل لأن

 .يُبنين  أأن عليه فوجب عرف؛

ق ة فاملُفرن من ، العامل ل املُبتدع؛ هو: حقيقةً  للأ  ما  هللا دين يف ابتدع  اذلي املبتدع الس ينن

ق بدعته؛ عىل وعادى وواىل منه، ليس ة فرن  . شتنَتا  الأمن

  ال نسان تٌضينع ال َثر خمالفة(: ال َثر وخالفوا: )قال

 

:  4036(، وابن ماجه )7912أأخرجه أأمحد ) (1) َ ِ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ ( َعْن َأيِب ُهَريَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

اِدُق، َويُْؤتََمُن ِفهيَ  ُب ِفهيَا الصَّ ُق ِفهيَا الْاَكِذُب، َويَُكذَّ اعَاُت، يَُصدَّ نََواٌت َخدَّ َيأيِْت عىََل النَّاِس س َ ُن ا الْخَ »س َ ائُِن، َوخُيَوَّ

ُجُل التَّاِفُه يِف َأْمرِ  َويِْبَضُة؟ قَاَل: »الرَّ َويِْبَضُة« ، ِقيَل: َوَما الرُّ ِة«. ِفهيَا اْلَِمنُي، َويَْنِطُق ِفهيَا الرُّ  الَْعامَّ
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 ويأأخذون! ابملنسوخ ويأأخذون الثابتة، النناخسة الأدَل يرتكون ،(ابملنسوخ وتلكنموا: )قال

 أأهل طريقة من هذا واملبينة، واملقيدة اخلاصة الأدَل ويرتكون وال طالقات، ابلعمومات

 .فانتهبوا البدع،

افضة انظر ! املُْحَُك  النناِس وتركوا مهنا، ابملنسوخ أأخذوا املُتعة؟ ناكح  يف قالوا ماذا الرن

حية التنحرمي أأدَلن  فرتكوا كوا الواحضة، الرصن  حمكها، ُرفع اليت املنسوخة ابلأدَل ومتسن

 للخروج املنكر عن الهنىي يف العامة ابلأدَل يأأخذون وال خوان، اخلوارج ا ىل وانظروا

 البدع، أأهل طريقة هذه فيه؛ وردت اليت اخلاصة الأدَل ويرتكون املسمل، احلاُك عىل

 فرُييد الرشعي؛ احلُك يُعجُبه ل مرض قلبه يف واذلي مرضًا، قلوهبم يف لأنن  الَزيغ؛ أأهل

ك طريقة؛ بأأين  عليه يلتفَّ  أأن  .ابملتشاهبات فيمتسن

 وُمتشابه، ُمحُك فهيا  والس ننة؛ الكتاب من الرشع أأدَل انظر( ابملُتشابه واحتجوا: )قال

مْحَنُ : }فيه خفاء ل واحضة؛ ِصحية علهيا  تدلن  اليت املعاين عىل دللَتا أأدَل فهيا   عىََل  الرَّ

تََوى الَعْرٍش  لَْيهِ } ،(1){اس ْ
ِ
مُ  يَْصَعدُ  ا ُب  اللَكِ ينِ امء، يف: قالت" هللا؟ أأين" ،(2){ الطَّ  السن

ا  اعتقها : قال هنن َماءِ  يِف  َمنْ  َأَأِمنْمُتْ } ،(3)"مؤمنة فا  ِسَف  َأنْ  السَّ  ...(4){اَلْرَض  ِبُُكْ  خَيْ

اً  كثرية أأدَل  : املتشاهبات ا ىل ويأأتون هذا؛ ّك يرتكون خلقه، عىل هللا علو عىل جدن

 ا ىل ويذهبون احملكامت،  يرتكون هذا، امسك: خالص يقول ؛(5){ُكْنمُتْ  َأيْنََما  َمَعُُكْ  َوُهوَ }

 . املتشاهبات

 

 [. 5]طه: (1)

 [. 10]فاطر: (2)

 تقدم َّترجيه. (3)

 [. 16]املكل: (4)

 [. 4]احلديد: (5)
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ننُك: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب يقول  ؛(1)"رؤيتِه يف تُضامُّون ل القمر هذا تَرون كام ربنُك سرَتون ا 

ك يأأيت القيامة، يوم هللا رؤية عىل واحض ِصحي َّكَ : }بـ ويمتسن ن
ِ
 من هذا ؛(2){تََرايِن  لَنْ  ا

 الكفار بعض اكلكفنار؛ ابملتشاهبات؛ وميسك الرصحي الواحض ادلليل يرتك! املتشاهبات

 أأنمت: يقول: ال شاكل هذا فيورد الروم؛ بالد أأوراب يف اذلين املسلمني بعض عىل حيتج

 ! هذا؟ من أأكُث تريد ماذا هللا؛ من جزء عيىس أأن: تقولون القرأ ن يف

 ! أأين؟

 القرأ ن؟ يف هذا تقولون أأنمت أألس مت ؛{ِمنْهُ  َوُروحٌ : }قال

 . نعم:  قال 

ك كيف انظر الش باب، بعض عىل َأشلكت  . املُحُك ويرتك ابملُتشابه يمتسن

ن: }ال ية من أأنت أأين طينب؛  ،(3){ تَُراٍب  ِمنْ  َخلَقَهُ  أ َدم مَكَثَلِ  اَّلَلِ  ِعْندَ  ِعيىَس  َمثَلُ  ا 

 ! بتكل؟ وتعلقت هذه تركت ملاذا

نه وَتمتل ذكرته، اذلي املعىن َتمتل: معنيني َتمتل هذه {: منه روح} هللا؛ خلقِ  من أأن

 . هو وأأوجدها  هو خلقها 

 . معناها  ؛تفهم احملُك ا ىل ُردنها  ابلثانية، وأأخذت هذه تركت ملاذا

ا : }متشاهبات وأأخر ُمحكامت أ ايت عندان مْ  يٌف  اذِلينَ  فَأَمَّ  تََشابَهَ  َما  فَيَتَِّبُعونَ  َزيْغٌ  قُلُوهِبِ

 ا ىل ويذهب املراد؛ عىل الرصحي الواحض ادلليل يرتك: مرض قلبه يف اذلي ،{ِمنْهُ 

 

 تقدم َّترجيه. (1)

 [. 143] الأعراف: (2)

 [. 59]أ ل معران: (3)
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ك يشتبه، اذلي املتشابه نه ُمراده؛ عىل به ويمتسن ن  هللا دين يُريد ل هوى، صاحب لأ

  يتالعب أأن يريد بل احلق؛

 هذا؟ يفعلون ملاذا

ميان زلزَل يريدون الفتنة، يريدون (1){تَأِْويِِلِ  َوِابْتِغَاءَ  الِفْتنَةِ  ِابْتِغَاءَ : }قال فساد النناس ا   وا 

 الصالة عليه قال ذلكل والسالم؛ الصالة عليه النيبن  عنه أأخرب اذلي هذا ديهنم؛

الم ذا: "والسن  عز هللا مسنى اذلين فأأولئك فاحذْرمه؛ منه؛ املُتشابه يتنبع من رأأيَت  ا 

 .(2)"وجل

نام  مل ملاذا ومتشاهبًا، ُمحكامً  ملسو هيلع هللا ىلص نبينه وأأحاديث أ ايته يف هللا جعل ملاذا: قائل يقول رب

  الأهواء؟ أأحصاب عىل الباب وأأغلق حممكة، لكها  جيعلها 

 . الاكذب من الصادق وتعاىل تبارك هللا يعمل حىت: اجلواب

 وثواب؛ عقاب عليه يرتتب ل علمه لكن يعمل؛ هو ل؛! يعمل ل أأنه": يعمل" معىن وليس

نام ن  أأمُره، يظهر: املتشابه الشخص يتنبع فعندما  العمل، عىل والثنواب العقاب يرتتب ا 

 فيَِمزي وتعاىل؛ تبارك العزة ربن  يريده ما هذا عليه؛ العقاب يس تحقُّ  معل عنَده ويصري

ينب؛ من اخلبيث بذكل  . خللقه وامتحان اختبار فهو الطن

نا  ابملتشاهبات، بتعلقهم( أأْدايهنم يف النناس فشكنكوا: )قال  يُقنعه أأن يُريد لشخص يأأيت مل

 عمل عنده فليس يتخبنط؛ ذاك؛ فيشكُّ  عليه، ويُلقيه ابملتشابه يأأخذ عنده؛ مسأأَل يف

هُبات تكل به يردَّ  أأن يس تطيع  . الش ُ

 

 [. 7]أ ل معران: (1)

 تقدم َّترجيه. (2)
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امع البدع أأهل ا ىل اجللوس حيوز ل: دامئاً  نقول حنن ذلكل  ضعيفة القلوب لأنن  هلم؛ والسن

به افة، والش ُ  تس متع ل: ذلا فتضيع؛ قلبك؛ يف فتقع الش هبة؛ ترد أأن تس تطيع ل خطن

لهيم  .ا 

م يف واختصموا: )قال  ما  أأم يسمع وتعاىل؛ تبارك العزة ربن  يف بيهنم نزاعات وقع( رهبن

امء يف يرى؟ ل أأم يرى يسمع؟ امء؛ يف ليس أأم السن  بيهنم؛ فامي ونزاعات خصومات، السن

 . والضالل البدع أأهل

 عذاُب  هناك ليس ؛(شفاعة ول حوٌض، ول قرب، عذاُب  هناك ليس: وقالوا: )قال

 ليس والس ننة؛ الكتاب يف ثبت اذلي من ِشء ول شفاعة؛ ول حوض، ول قرٍب،

 ل أأم عقِل عىل اليشء هذا يركب هل: فقط ِهنهم أأصاًل؛ والس ننة للكتاب اعتبار عندمه

 !  يركب

 . الس ننة من ول القرأ ن من ل مأأخوذاً  ليس دينه؛ هو هكذا دينه، هو هذا

 والنار؛ اجلنة ل موجودتني غري ال ن أأصالً  خملوقتني غري( خُيلقا  مل والننار واجلننة: )قال

ْت : }قال وتعاىل س بحانه وهللا ْت }،و (1){لِلْمتقني ُأِعدَّ  ذهبت أأين ؛(2) {ِللْاَكِفرِينَ  ُأِعدَّ

 ! ال ايت؟ هذه

ت،  !  موجودة جاهزة: يعين ُأعدن

 أأحاديث يف بذكل وأأخرب الننار، يف ما  ورأأى رأأى، ما  فهيا  ورأأى اجلننة دخل ملسو هيلع هللا ىلص الننيب

 ! لكنه؟ هبذا ذهبمت فأأين متواترة؛

 . رأأساً  بذكل يرفعون ل

 

 [. 133]أ ل معران: (1)

 [. 24]البقرة: (2)
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 ودماءمه تكفريمه اس تحلن  من فاس تحلن  ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ممنا كثرياً  وأأنكروا: )قال

 ( الوجه هذا من

 ! وتعاىل تبارك هللا كتاب ردن  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحاديث ردُّ : السبب هو هذا

ميان أأيُّ  ميان أأيُّ ! هذا؟ ا   !  ؟ القوم هؤلء عند ا 

ذا ذاً  ؛"ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال: "ول" هللا قال: "بـ ل يؤمن ل اكن ا   أأنت نفسك تصف ملاذا ا 

ميااًن؛ هذا ليس! ابل ميان؟  من جاء ومبا  وتعاىل، تبارك هللا عن جاء مبا  تؤمن أأن: ال ميان ا 

ذا وتعاىل؛ س بحانه هللا عند  كتاب من ملسو هيلع هللا ىلص به جاء مبا  تؤمن ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص بنبيه تؤمن مل ا 

ميانك؛ يف اكذب أأنت ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة ومن هللا ميان يوجد ل ا   . ا 

نه: )قال  ( لكنه الكتاب ردن  فقد هللا؛ كتاب من أ يةً  ردن  من لأن

 يف لكمة هللا، كتاب من بأ ية كفر من: القول هذا عىل مجيعاً  العلامء ا جامع؛ حمل وهذا

ب وتعاىل س بحانه هللا كتاب بت فقد هبا؛ تُكذنِ  بكتاب تؤمن ل فأأنت لكنه؛ ابلقرأ ن كذن

 قل} من ليست( قل) ؛{َأَحد هللاُ  ُهوَ  قُلْ : }يقول من فا ن ذلكل وتعاىل؛ س بحانه هللا

نه اكفر؛ هذا{ أأحد هللا هو  العلامء وأأمجع وأأنكرها، هللا كتاب يف موجودة لكمة نفى لأن

  اكفر فهو وتعاىل؛ س بحانه هللا كتاب يف لكمة أأنكر من بأأنن  ذكل؛ عىل

( عظمي ابهلل اكفر وهو لكه، الأثر ردن  فقد ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن حديثاً  ردن  ومن: )قال

نه ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب حديث أأنه يعمل حديث  ول تأأويل غري من يُنكره ويردنه، حصيح، وأأن

 تؤمن أأن فال ميان ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب بس ننة ول هللا بكتاب مؤمن هو ما  اكفر؛ هذا ِشء؛

 . ال ميان هو هذا ابلس ننة؛ تؤمن ابلقرأ ن، تؤمن ،ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب
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ُة،  لَهُمُ   فََداَمْت : )هللا رمحه قال لْطانِ   ِمنَ   وَوَجدوا   املُدَّ   َوَوَضعوا   ذكل،  عىل َمعُونَةً   السُّ

ْيَف  ْوَط  الس َّ نَّةِ   ِعملُْ   فََدَرَس   ذكل؛  دونَ   َمنْ   عىل   والسَّ   وصاَرات  َوَأْوَهنوُهام،   واجلاَمعَِة،  الس ُّ

؛ ْظهارِ   َمْكتوَمتنَْيِ ْم، فهيا،   والالكمِ  الِبَدعِ   ل  هِتِ ذوا   َوِلَكُْثَ   َرْأهَيُْم،  َوَأْظهَروا املَجاِلَس،   واَّتَّ

ِئاَسَة؛   لَهُمُ  َوَطلَبوا  النَّاَس،   َوَأْطَمعوا الُكُتَب،  فيهِ   َوَوَضعوا   لَمْ   َعظِيَمًة،  ِفْتنَةً   فاَكنَْت   الرن

لن   ِمهْنا   يَْنجُ  ُجلَ   يُصِيُب   اكنَ   ما  فَأَْدَن   هللُا،   َعَصمَ   َمنْ   ا  مْ   ِمنْ   الرَّ َِتِ   يف  يَُشكَّ   َأنْ :  ُمجالَس َ

،   عىل  َرْأهَيُمْ  يَرى  َأوْ   يُتاِبَعهُْم،  َأوْ   ِدِيِنِه،  ِ َّهُ   يَْدري   ول  احلَقن   الَباِطِل؛  عىل  َأوْ   احلَقنِ   عىل َأن

ً؛   فَصارَ  مَ   اكنَ   حىتَّ  اخلَلُْق،   فَهَكَلَ   شأاكَّ ؛ :  هلُ   يُقالُ   اذلي   َجْعَفٍر؛  َأايَّ   بهِ  هللاُ  فَأَْطَفأأ   املتوِّكن

،   ِبهِ   َوَأْظهَرَ  الِبَدَع، نَِّة،   َأْهلَ   ِبهِ   َوَأْظهَرَ  احلَقَّ ْم،  َمعَ   َألِْسنََُتُْم؛  َوطالَْت  الس ُّ ََِّتِ ةِ  ِقل   َأْهلِ   َوَكُْثَ

 ( هذا نا يَْومِ   ا ىل  الِبَدعِ 

ة، معهم دامت اجلهمية، لهؤلء: أأي( املدة هلم فدامت: )قال  فرِحوا وقت ومىض املدن

احلني هللا عباد عىل وتسٍلطوا احلُك، عىل س يطروا به،  . الصن

: -البالء أأكرب من أأو -البالء أأكرب هذا ؛(ذكل عىل معونةً  السلطان من ووجدوا: )قال

 عىل فيتسلنط السلطان؛ من معونةً  واخلصام الكفر وأأهل والضالل البدع أأهل جيد أأن

احلني املسلمني رقاب  . والصن

ْوط الس يف ووضعوا: )قال  املسلمني عىل( ذكل دون َمن عىل والسن

 عمل الرشع؛ عمل الس نة؛ عمل اْضحل( وأأوهنوهام وامجلاعة، الس نة ِعملُْ  فدرس: )قال

ين حيح ادلن  . ضُعف: الصن
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مه ل احلق عىل أأمنيت من طائفة تزال ل: "قال ملسو هيلع هللا ىلص الننيب لأنن  ينَتىي؛ ل هو طبعاً   يُضن

 ّك يف وظاهراً  موجوداً  يبقى فاحلق ؛(1)"هللا أأمر يأأيت حىتن  خذهلم من أأو خالفهم من

 يف هللا س نة وهكذا يضعفون؛ واترةً  البدع، لأهل وقوة صْوَل تكون اترةً  لكن زمن؛

 . خلقه

 والالكم البدع ل ظهار مْكتومتني؛ وصارات وأأوَهنوُهام وامجلاعة الس ننة عمل فَدرس: )قال

ذوا ولكُثهتم، فهيا،  وأأطمعوا الكتب، فيه ووضعوا رأأهيم، وأأظهروا اجملالس، واَّتن

ئاسة هلم وطلبوا النناس، عومه الناس؛ أأطمعوا( الرن  . ورغنبومه طمن

 بدعته؟ املبتدع ينرش كيف

ما   معه؛ وميشون الناس يطمع ادلنيا؛ أأمور من ِشء بأأي أأو ابملناصب، أأو ابملال، ا 

ئاسة هلم وطلبوا الناس وأأطمعوا)الطريقة نفس اليوم؛ البدع أأهل يس تغِل ما  وهذا  ؛(الرن

لن  مبارشة؛ وس يضيع رئاسة؛ أأو مالً  أأعطه  . وتعاىل س بحانه ريبن  رمح من ا 

لن  مهنا  ينجُ  مل عظمية، فتنةً  فاكنت: )قال جل يصيب اكن ما  فأأدَن هللا، عصم من ا   الرن

جل يصيب اكن ِشء أأقل( دينه يف يشكَّ  أأن: ُمجالس َتم من من ذاك يف الرن ذا أأنه الزن  ا 

 . ِشء أأقل هذا ابطل؛ أأم حق يعتقده ما  هل يدري؛ ل صار دينه؛ يف شكن : جالسهم

 فهيم واحد أأفضل يعين وهذا؛ هذا بني هو( احلق عىل رأأهيم يرى أأو يُتابعهم، أأو: )قال

  عليه مه ما  عىل ومييش مهنجهم يأأخذ أأو شأاكً، خيرج

نه يدري ول: )قال  اكن حىت اخللق، فهكل شأاكً؛ فصار الباطل؛ عىل أأو احلق عىل أأن

م لن  الناس هكل( املتوّكن  هل يقال اذلي جعفر أأاين  وتعاىل، س بحانه ريب رمح من ا 

 

 تقدم َّترجيه. (1)
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 مدة ويه املدة؛ تكل يف سْطوة لها  وصارت والضاللت، البدع هذه وانترشت

ة يف وكذكل املعتصم، أأخيه مدة يف وكذكل العباس ية، ادلوَل خلفاء أأحد املأأمون؛  مدن

؛ جاء حىتن  الواثق؛ وهو املعتصم ابن  هل يقال اذلي جبعفر مسناه اذلي وهذا املتوّكن

وَل أأمراء عند اكنت أألقاب وهذه املتوّك؛ ، الواثق،: العبناس ينة ادلن  واملأأمون، واملتوّكن

 . شابه وما..  والأمني

 عىل اكنوا  والواثق؛ واملعتصم، املأأمون،: هؤلء املعتصم، وابن الواثق أأخو هذا: املتوّكن 

؛ جعفر جاء أأن ا ىل هذه؛ العقيدة نفس  وامجلاعة، الس نة أأهل عقيدة فتبىنن  املتوّكن

 . خرياً  املسلمني وعن عنا  هللا جفزاه احملنة، هذه ورفع الأمر عليه اكن ما  ا ىل ورجع

 أألسنَتم؛ وطالت الس ننة، أأهل به وأأظهر احلق، به وأأظهر البدع، به هللا فأأطفأأ : )قال

 وهلم سطوة، هلم صارت البدع؛ أأهل كُث( هذا يومنا  ا ىل البدع أأهل وكُثة قلنَتم، مع

؛ جعفر رجع ملا  لكن املهنج؛ هذا ينرشون دعاة، وهلم كتب،  س بحانه هللا أأعزن  املتوّكن

 أأجاب؛ من مهنم وأأجاب مات، من مهنم مات قد العلامء واكن الس ننة، أأهل به وتعاىل

يف؛ من خوفاً  يف من خوفاً  فقط خملوق؛ القرأ ن فقال الس ن  واكن الأمر، يرتفع  ريامث الس ن

 رفعة وتعاىل س بحانه هللا ورفعه ميُت، فمل هللا وجناه ثبت ممنن -هللا رمحه -أأمحد ال مام

ذا ال ن، هبا يُعرف اليت واملاكنة املقام  هل واكن عظمية،  معه؛ الس ننة ُذكرت أأمحد؛ ُذكر فا 

 أأهل وأأعزَّ  هللا، رمحه هذا املتوّك  وأأكرهمم هللا، رمحه الزمان ذاك يف رايَتا  رافع اكن لأنه

 زماننا ا ىل وقوية ظاهرة البدعة بقيت: ذكل مع لكن وماكهنم؛ هيبَتم هلم وردن  الس ننة،

 تزال ل: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال هللا وبفضل هلل امحلد لكن النناس؛ بني منترشة والبدع هذا،

مه ل احلق عىل أأمنيت من طائفة  ؛"هللا أأمر يأأيِتَ  حىتن  خذهلم من أأو خالفهم من يُضن
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ائفة هذه فستبقى ىل هللا، كتاب ا ىل تدعو الطن ىل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س نة وا   النناس ردنِ  وا 

ىل ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب عليه اكن ما  ا ىل مان أأمئة عليه اكن ما وا  افعي، كامكل، الزن  والشن

اعة؛ قيام ا ىل ال سالم أأمئة من وغريمه وأأمحد، ائفة هذه السن ة مع َموجودة ستبقى الطن  قون

ة البدع؛ أأهل  الفصل هو وقوهلم الأقوى يه الس ننة أأهل جحة تبقى لكن شْوكَتم؛ قون

ن املُرتفع وهو   خلقه يف وتعاىل تبارك هللا س ننة هذه هللا؛ شاء ا 

ُك يُثبنتنا  أأن هللا فنسأأل اين  .بطن وما مهنا  ظهر ما  البدع جيننبنا وأأن احلق عىل وا 

ن القدر هبذا نكتفي    هللا شاء ا 

 

مْسُ : )قال ؛   َوَأْعالمُ   والرَّ الََلِ لهْيا؛  ويَْدعونَ  هِبا،   يَْعَملونَ   قَْومٌ   ِمهْنُمْ   بَقيَ   قَدْ   الضَّ   َماِنعَ   ل  ا 

ُجُزمهُْ  َأَحدَ   ول  يَْمنَُعهُْم،  (  َويَْعَملونَ   يَقولونَ   مَعَّا  حَيْ

ن يعين من يف وُمكنِن ظهر قد احلق اكن وا   البدع ظهور زمن حِلق اذلي الزن

اللت؛ لن  والضن الَل ابقون، البدع وأأهل الِبدع أأنن  ا   يدعون أأهلها  وبقي ابقية، والضن

لهيا، ذاً  ويعملون؛ يقولون معنا  وحَيُجزمه مينعهم أأحد ول مينَعهم؛ من يُوجد ول ا   البدعْ  ا 

مان أ خر ا ىل تنَتىي ولن تنتهِ  ومل منترشة بِقيَت  بأأنن  أأحاديث يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأخرب كام الزن

ة هذه لن  الننار يف لكنها  فرقة وس بعني ثالث ا ىل س تفرتق الأمن  اي يه من قالوا واحدة؛ ا 

الة عليه وقال ،"امجلاعة: "رواية ويف ،"وأأحصايب عليه أأان ما : " قال هللا؟ رسول  الصن

الم نه: "أأيضاً  والسن ن  فالختالف ؛" كثرياً  اختالفاً  فسريى بعدي؛ من منُك يَِعش من ا 

 . وواقع حاصل أأمرٌ : وتعاىل س بحانه هللا بقدر هو حاصل، واقع
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 وأأن والس ننة، الكتاب عىل يتنِحُدوا أأن املسلمني مجيع عىل فالواجب جيوز؛ ل هو طبعاً 

منا  ل؛ اجامتع؛ أأيُّ  ليس والس نة، الكتاب عىل جيمتُعوا  والس نة، الكتاب عىل الاجامتع ا 

 بأأمر نأأمتر وأأن مننا  وتعاىل تبارك هللا أأراد ما  حُنقنق أأن الأصل مرفوض؛: هذا اجامتع أأينِ 

 هذا، عىل ذكل بعد جنمتع وأأن الس ننة، حنقنق وأأن التنوحيد، حنقنق بأأن وتعاىل تبارك هللا

ا   احلق؛ عىل جنمتع أأن مننا أأراد هذا؛ ِمننا  هللا أأراد ما  ل؛ والباطل؛ احلقن  عىل جنمتع أأن أأمن

قُوا َوَل  هللاِ  حِبَْبلِ  َواْعتَِصُموا: }وتعاىل س بحانه هللا قال ذاً  ؛{تََفرَّ  عىل يكون الاجامتع ا 

 ماذا؟

ا  احلق، ومهنج والس ننة الكتاب هو اذلي هللا حبل عىل  عىل خشص مع ُتمتع أأن أأمن

د، وأأنت يرُشك هو الرشك؛  عنده ما عىل معه وُتمتع الس ننة، تتنبع وأأنت يبتدع هو توحنِ

 هللا أأمران بل به؛ وتعاىل س بحانه هللا أأمران ما  هذا ل؛ مفاسد؛ ومن ضاللت من

ىي ابملعروف، ابلأمر وتعاىل س بحانه  حىتن  وابلبيان؛ ابلننصيحة، وأأمران املنكر، عن والهنن

 هللا أأمران ما  هذا أأهِل؛ وعن الباطل عن متاماً  وينفصل نقينًا، صافياً  واحضا  احلق يبقى

جوع ابطِل برتك مأأمور الباطل فصاحب به؛ وتعاىل س بحانه  جيمتع وأأن احلق، ا ىل والرُّ

 احلق؛ نرتك وأأن والس ننة، الكتاب نرَتك أأن َمأأُمورين لس نا  والس ننة، الكتاب عىل معنا 

 . أأبداً  ابطِل؛ عىل الباطل صاحب مع وجنمتع

 ابطةل قاعدة ؛(فيه اختلفنا  فامي بعضاً  بعضنا  ويعُذر عليه، اتنفقنا  فامي نتعاون: )فقاعدة

 . وامجلاعة الس ننة أأهل أأصول هتِدمُ  فاسدة

ذا عليه، اتنفقنا  فامي نتعاون  وعىل احلاُك، ا سقاط عىل اتنفقنا  نقطة، أأين  نقطة، عىل اتنفقنا  ا 

ذاً  الكرِس؛ عىل جنلس أأن  الكرِس، عىل جنلس وأأن احلاُك، نُسقط أأن يف نتعاون ا 

ك يف بعضاً  بعضنا ويعذر عوة والكفر مننا، يقع اذلي الرشن ليه، وادلن  بعضاً  بعضنا  يعذر ا 
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 املهم أأساساهِتا؛ من هللا رشيعة هدمِ  يف بعضاً  بعضنا يعُذر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خمالفة يف

 اليت الأسس يه هذه ذكل؛ يف فنتعاون الكرِس؛ عىل حنصل أأن عىل اجمتعنا  أأننا 

 فامي بعضاً  بعُضنا  ويعذر عليه اتفقنا  فامي نتعاون املسلمني؛ ال خوان قواعد علهيا  متيش

 . فيه اختلفنا 

ىي ابملعروف الأمر أأين طينب؛ ةٍ  َخرْيَ  ُكْنمُتْ ! }؟ املنكر عن والهنن  لِلْنناِس  ُأْخرَِجْت  ُأمَّ

 ابملعروف لتأأمرن بيده نفيس واذلي» ،(1){ املُْنَكرِ  َعنِ  َوتهَْنَْونَ  اِبملُْعُروِف  تَأُْمُرونَ 

 فال تدعونه مث منه عقاابً  عليُك يبعث أأن هللا ليوشكن أأو املنكر، عن ولتهنون

 الس ننة أأهل أأصول أأعظم من املنكر عن والهنىي ابملعروف فالأمر ؛(2)«لُك يس تجاب

 الأمة هذه اكنت ما  بل املسلمني؛ عىل وتعاىل س بحانه هللا أأوجبه وواجب وامجلاعة،

لن  الأمم خري ين) الأصل، هذا هتِدم القاعدة وهذه بذكل، ا   فالواجب ؛(الننصيحة ادلن

ذا للنناس، تُبنين  وأأن تنصح أأن: عليك  عىل الباطل صاحب مع ُتمتع أأن أأردت وا 

ننة ول هللا لكتاب تنصح ولن للمسلمني، تنصح لن الباطل؛  فهذه ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لس ُ

 . فاسدة ابطةل قاعدة القاعدة

مس:)هنا  املؤلنف قال الَل وأأعالم والرن ذاً ( هبا  يعملون قوم مهنم بقيَ  قد الضن الَل ا   الضن

نه:" والسالم الصالة عليه قال كام وابقية قامئة ن  اختالفاً  فسريى بعدي منُك يِعش من ا 

 ،"كثرياً 

 

 [. 120]أ ل معران: (1)

(،وغريهام عن حذيفة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه 2169( والرتمذي )2301أأخرجه أأمحد ) (2)

    وسمل.
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اللت فالختالف ة هذه وس تفرتق َموجودة، والِفرق والضن  وس بعني ثالث ا ىل الأمن

 .واقع حاصل هذا أأبيْت؛ أأم شئت فرقة؛

 الباطل؟ من احلق أأعرف كيف احلل؟ ما  لكن

نا  هللا، عند عُذراً  كل أأبقى ما  ِشء؛ ّكن  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب كل بنين  بعني الثالثة ذكر مل  وس ن

لن  الننار يف لكنها : "قال فرقة؛  . علهيا  وابَق  الواحدة هذه طريق ِالَزم: يعين ؛"واحدة ا 

ذاً  ؛"وأأحصايب عليه أأان ما:" راوية ويف ،: امجلاعة:" قال هللا؟ رسول اي يه من  املهنج ا 

حابة عليه اكن اذلي واملهنج ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليه اكن اذلي  وغريه احلق املهنج هو: الصن

 . ابطل

نيت فعليُك كثريًا؛ اختالفاً  فسريى بعدي من منُك يعش من: "احلديث ويف : قال ؛"بِسن

ق من اخلروج طريقة اخلالف، من اخلروج طريقة هذه ؛"فعليُك" : يه والتنرْشُذم التنفرن

جوع نيت علْيُك: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب س ننة ا ىل الٍرن  أأتيْت اذلي رشعي ديين، َهْديي،: يعين" بسن

 فعليُك: "ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أأحصاب عليه اكن اذلي املهنج نفس عىل والس ننة القرأ ن به؛

اشدين اخللفاء وس نة بسنيت وا بعدي؛ من الرن  ". ابلننواجذ علهيا  عضن

ننا كل أأبقى ما هللا، رشع يف ُمبنين  ِشء فِكن  ر عُذراً  وتعاىل تبارك رب  أأبدًا، أأمامه به تتعذن

الل بنين  احلقن  لأنن  هذه؛ ضاللتِك عىل س ُتحاسب ضالَل؛ ارتكبت ؛ والضن  فالْزم بنين

الل ُطرق واتُرك احلق طريق  .الضن

الل ة هل تكون الأزمان بعض ويف وس يوجد، سيبقى، الضن  هل ويكون وسطوة، قون

 احلقن  خفوته؛ أأو ظهوره وعند ويضُعف، خيَفت الأخرى الأزمان بعض ويف ظهور،

 لأن أأبدًا؛ خيتفي ل النناس بني موجوداً  يبقى لكننه أأهِل؛ يِقل قد َموجودًا، ظاهراً  يبقى
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مه ل ظاهرين احلق عىل أأمنيت من طائفة تزال ل: "قال ملسو هيلع هللا ىلص الننيب  أأو خالفهم من يُضن

ذاً  ،(1)"هللا أأمر يأأيتَ  حىت خذهلم من اع يزول، أأن ميكن ل ابقٍ  احلق ا   وبني بينه والرصن

 ميزي حىت بذكل؛ عباده يبتيل وتعاىل؛ س بحانه هللا من واختباراً  امتحاانً  ُمس متر؛ الباطل

يب، من اخلبيث الل فيبقى الطن اع موجودًا، احلق ويبقى موجوداً  الضن  بيهنام والرصن

 .ذكل بعد أأنت لنفسك واخرت الساعة؛ قيام ا ىل مس متر

  

َّهُ   واْعملَْ [ 102]: )قال ئْ   لَم َأن لَّ   قَطٌّ   َزنَْدقَةٌ   َُتِ ِعاعِ؛   الهََمجِ   ِمنَ   ا    انِعٍق؛  ُّكنِ   َأتْباعُ   الرن

َل   اْختَلَُفوا   فََما : } وجل عز  هللا  قال   هُل،  ِدِينَ   فال  هكذا؛ اكنَ   فََمنْ   رحٍي،   ّكنِ   َمعَ   يَميلونَ 
ِ
  ا

وءِ   عُلاَمءُ  َومهُْ   ،{ بَيهَْنُمْ  بَْغياً   الِعملُْ   َجاَءمهُْ  َما   بَْعدِ   ِمنْ  َمعِ   َأحْصاُب   السُّ  ( والِبَدعِ  الطَّ

ظهار النفاق؛: الزندقة بطان ال ميان ا  اندقة الكفر؛ وا   عهد يف يُسمَّون اكنوا اذلين مه فالزن

 . املنافقني ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 من املسلمني؛ بني توجد اكنت ما  الكفر؛ دعوات الضالل، دعوات يعين الزندقة؛

 أأوجدها؟

عاع اهلمج) انعق، ّك أأتباع الرعاع اهلمج أأوجدها   ّك أأتباع) اجلُهَّال، النناس يعين(: الرن

 وجشنعوه الضالَل، عىل اتبعوه بضالَل؛ ِصخَ  من ّك نعق؛ من ّك انعق؛ ّك(: انعق

 . ونرصوه

ذا(: رحي ّك مع مييلون: )قال ذا معه، مالوا هنا  من صارخ خرج ا   من صارخ خرج وا 

 الأهواء، حسب عىل: اليوم النناس عامة ا ىل انظروا وهكذا، مَعه؛ مالوا َثنية َجة

 

 تقدم َّترجيه. (1)
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 رؤوس من رأأس هلم خيرج أأهواِئم، حسب وعىل نُفوسهم، تستنِكر ما  حسب

 خيرج معه، فمييلون عواطفهم؛ هيينج ِصخة هلم يرصخ البدع، رؤوس من الضالل؛

 وأأهل احلال؛ هذا وعىل معه؛ فمييلون عواطفهم؛ هيينِج َثنية، ِصخة هلم يرصخ أ خر

  ملاذا؟ شامًل؛ واترة مييناً  اترة هبم؛ يلعبون والضالل البدع

 هلم، النناحصني املسلمني علامء عن ابتعدوا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س ننة عن ابتعدوا لأهنم

ين لن  النُّصح وراء من يريدون ل اذلن  عن ابتعدوا وطاعته، وتعاىل س بحانه هللا رضا ا 

ه، خطيب هو يعجهبم اذلي فصار العمل؛ اص لسان، صاحب واعظ مَفوَّ ! حَكوايت قصن

 النيب قول مصداق وهذا أأصاًل؛ جاهالً  يكون وهذا هل؛ ويسمعون حوهل جيمتعون هذا

ذا:"ملسو هيلع هللا ىلص ئلوا َجاًل؛ رؤوساً  الناس اَّتذ عاملاً  هللا يُبق مل ا   فضلنوا عمل؛ بغري فأأفتوا فس ُ

لهيم، مييلون النناس اكن: الأشاكل هؤلء ا ىل انظر احلال، فهذا ؛"وأأضلنوا  وجيمتعون ا 

 ِهج وصفهم؛ اذلي القبيل هذا من النناس غالب لأنن  ملاذا؟ معهم؛ ُتدها  والكُثة حوهلم

ذا القوم، هؤلء حول فتجدمه انعق؛ ّك ؛أأتباع رعاع عاة هؤلء فتنة؛ وقعت فا   ادلُّ

ون الِفنت، تكل ا ىل بأأهواِئم مييلون بعواطفهم، مييلون -َجلهم  من -اجلُهنال  عامة وجيرن

 هؤلء مسعنا  جرى؛ اذلي هذا بأأعينُك اليوم رأأيمت حصل، اذلي وهذا معهم؛ النناس

اص  وهينجوا ظهروا الفنت يف مِسعنامه الألسن؛ وأأحصاب واخلطباء واحلَكواتينة قصن

همم؛ عىل وقلبومه النناس،  .هو هذا فقط؛ وسلخ ذحب: النتاجئ واكنت ُحاكن

 .معه مييل يتنبعه؛ من حسب فدينه(  هل دين فال هكذا؛ اكن مفن: )قال
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لَّ  اْختَلَُفوا فََما :} وجل عز هللا قال: )قال
ِ
 ،(1){بَيْهَنُمْ  بَْغياً  الِعملُْ  َجاَءمهُْ  َما  بَْعدِ  ِمنْ  ا

 ويتفرقون ويتنازعون، فيختلفون، بعضًا؛ بعضهم ويظمل بعضهم، عىل ويتعالَون يَبغَون،

 .بضاللهتم

مع أأحصاب السوء؛ علامء ومه: )قال  علامء سوء، وعلامء حق، علامء عندان ؛ (والبدع الطن

م حىت الضالل؛ ا ىل يدعون سوء علامء مهنم العلامء واحدًا؛ شيئاً  لكهم ليس ضالل؛  قسن

ىل الُعلامءَ : َأنُْفُسهُم العلامءُ   :أأقسام ثالثة ا 

ة، وعامل سلطة، عامل  .العلامء هؤلء مةل؛ وعامل أأمن

 هل حيلنِلُ  امخلر؛ حيلل أأن يريد هَل؛ يفيت احلاُك يريد ما  حسب عىل هذا: السلطة عامل

اب؛ حيلُّ  الراب؛ َتليل يريد الزان، حيلنِلُ  الزان َتليل يريد امخلر،  مشلكة؛ عنده ما الرن

لطان يُريض أأن املهم  . السن

ة عامل ه ل هذا: أأمن منا  السلطان؛ هيمن ه ا   حوهل جيمتعوا أأن الناس؛ وعامة الناس كُثة هيمن

ة عامل هذا وميش يخوه؛  . أأمن

ة؟ تريد ماذا   الأمن

 هذا تريد القبيل؛ هذا من يرضهيم؛ ما الفتاوى من أأعطهم! والتسهيل  التيسري تريد 

ه واحلرام؛ احلالل يف كتاابً  يؤلف حالل، هذا حالًل،  ليس حالل؛ يف حالل لكنه ُتدن

ى هذا احلقيقة؛ هذه هو؛ هذا أأصاًل؛ حرام فيه ة؛ عامل ماذا؟ عامل يسمن ة يُفيت أأمن  مبا  الأمن

 . مهنا  أأهدافه حيقنق حىت ترىض؛ ومبا  تريد

ين يه اليت املةلُ  -املةلن  عامل: الثالث والعامل ين، عامل رشيعة، عامل -ادلن  مبا  الناس يفيت رابن

 يرىض أأن عنده املهم خسط؛ من وخسط ريض، من ريض خبلقه؛ يبايل ول هللا يريض

 

 [.   19]اجلاثية:  (1)
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نه فقط؛ وتعاىل س بحانه هللا  من العمل بنعمة عليه امنتن  قد وتعاىل س بحانه هللا أأن عمل لأن

يَه أأن أأجل  وتعاىل؛ س بحانه هللا أأمام وس يقف  هلم، انحصاً  يكون وأأن النناس، ا ىل يؤدن

 موقف فيه هو اذلي فاملوقف للنناس؛ يقوهل حرف ّك عن وسيُسأأل  هللا؛ يَديْ  بني

ا  خطري؛ من يه أأن فا   عن وسيُسأأل الأمانة هذه خيون أأن أأو ذكل، عن ويُسأأل بأأمانة يؤدن

 . ثالثة العلامء مه هؤلء أأيضًا؛ ذكل

 هل يُفيت؟ ب عنه؛ تأأخذ اذلي حال ا ىل انظر أأحد؛ عن دينك تأأخذ أأن قبل فأأنت

 الناس، هيوى مبا  يفيت أأم هللا؟ رسول حصابة قال هللا، رسول قال هللا، قال: بـ يفيت

ليه؟ مييلون وما  حُيبنونه، وما يرضون، وما   عنه ويرىض السلطان يريد مبا  يُفيت أأم ا 

 . الأنواع هذه من نوع ّك تعرف ذكل؛ خالل ومن السلطان؟

وء علامء مه: )العلامء هؤلء مع أأحصاب السن  املؤلف؟ وصفهم كيف انظر(  والبدع الطن

نه سوء؟ عامل هو ملاذا ا : غايُته هدفه؛ طمع؛ صاحب لأن من  والسلطان؛ اجلاه أأو املال ا 

ع واملَش يخة؛ اجلاه أأو ليجمعه، املال ادلنيا،  اي! ش يخ اي حوهل؛ ويكتلهم النناس جيمنِ

مع، هذا هو؛ هذا السلطان؛ عند جاه عىل حيصل أأو وحيبنه، هبذا يرىض! ش يخ  الطن

 .ادلنيا  يه وهذه ادلنيا؛ يف طمع ماذا؟ يف َطِمعَ 

اللت؛ البدع وعلامء ا } والضن ينَ  فَأَمَّ ِ مْ  يِف  اذلن  قلوهبم يف ؛{ِمْنهُ  تََشابَهَ  َما  فَيَتَِّبُعونَ  َزيْغٌ  قُلُوهِبِ

يعة؛ نصوص من ابملتشاهبات يتعلنقون مرض  مه هؤلء الناس؛ عىل يُلبنسوا يك الرشن

الل البدع علامء  .والضن

 

َّهُ   واْعملَْ [ 103]: )املؤلف قال نَِّة، احلَقنِ   َأْهلِ   ِمنْ   ِعَصابَةٍ   يف  النَّاُس   يَزالُ   ل  َأن   والس ُّ

مْ   َوهَيْدي هللُا،  هَيِْدهِيمُ  ،  هِبِ مُهْ مُ   َوحُيْيي غرَْيَ ،  هِبِ ََنَ مْ   َمعَ   هللاُ  َوَصَفهُمُ  اذلينَ   فَهُمُ   السُّ ََِّتِ   ِعْندَ   ِقل
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لَّ   ِفيهِ   اْختَلََف   َوَما: } فقال   الاْخِتالِف؛ 
ِ
ينَ   ا ِ نِنَاُت   َجاَءهْتُمُ   َما   بَْعدِ  ِمنْ   ُأوتُوهُ   اذلَّ   بَْغًيا  الَْبي

؛   ، {بَيهَْنُمْ  َتثْنامُهْ ُ   فَهََدى : } فقال   فاس ْ ينَ   اَّللَّ ِ ْذِنهِ   الَْحقنِ   ِمنَ   ِفيهِ   اْختَلَُفوا  ِلَما  أ َمنُوا   اذلَّ
ِ
ُ  اِب   َواَّللَّ

ىَل   يََشاءُ   َمنْ   هَيِْدي 
ِ
اٍط  ا َتِقميٍ   ِِصَ   ِمنْ   ِعصابَةٌ   تَزالُ  ل : "ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول  وقال  ،(1) { ُمس ْ

،  عىََل   ظاِهرِينَ   ُأمَّيت ِ مهُْ   ل  احلَقن    ((2) " ظاِهرونَ   َومهُْ   هللاِ   َأْمرُ   يَأيِْتَ   َحىتَّ  َخَذلَهُْم؛   َمنْ   يَُُضُّ

 يُبنين  أأن أأراد أأهلها؛ وبقاء وبقاءها، وظهورها  البدع، أأهل حال املؤلنف كل ذكر أأن بعد

الل؛ بقاء مع ابٍق، احلقن  أأنن  أأيضاً  كل   الضن

 والس ننة، احلق أأهل من: )جامعة يف يعين( عصابة يف النناس يزال ل أأنه واعمل: )فقال

 عن غريمه ويوفنق للحق، وتعاىل س بحانه هللا يوفنقهم( غريمه هبم وهيدي هللا، هيدهيم

 . ويُوفنقهم وتعاىل س بحانه هللا فهيدهيم احلق؛ ا ىل النناس يدُعون فهم طريقهم،

َن هبم وحييِي : )قال َن حيُيون ل البدع أأهل النناس، بني ماتت اليت السَن( السُّ  السن

 بس نة ول هللا بكتاب ل يبايل ل املبتدع ُتد عالماهتم؛ من هذه ابلسَن؛ يُبالون ول

ذا يُبايل ل ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب  انترش أأو التنوحيد انترش ا ن ماتت، أأو الس ننة انترشت ا 

ه؛ ل الرشك؛  . فقط يريد ما  حيقنق أأن: الوحيد ِهنه هيمن

 يريدون الناس، بني ونرشها  الس ننة وَتقيق التنوحيد، َتقيق فغايَُتم احلق؛ أأهل أأما 

ليه ويسعون هذا  . ا 

 

 [.   213]البقرة: (1)

أأخرج أأمحد يف "مس نده" قريبًا من هذا اللفظ، عن عدد من الصحابة، وكذا غري أأمحد، ويغين عنه ما أأخرجه  (2)

يِت قَائَِمًة ِبأَْمِر هللِا، َل 1037(، ومسمل)3641لبخاري)ا ( عن معاوية ريض هللا عنه؛ قال: "َل تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ

مُهْ َمْن َخَذلَُهْم َأْو َخالََفُهْم، َحىتَّ يَأيِْتَ َأْمُر هللِا َومُهْ َظاِهُروَن عىََل النَّاس".     يَُُضُّ
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َن هبم وحُييين : )قال  ا ىل فرتة من النناس بني متوت ُسَن ماتت؛ قد اكنت اليت( السن

 النناس، بني الس ننة فيه تقلن  الس ننة؛ أأهل فيه يقل العمل، فيه يضعف ماكن أأين  فرتة،

ذا  هو؛ هذا وانترشت؛ بيهنم الس ننة قِويَت النناس؛ بني الس ننة وأأهل العمل وجود قَِوي وا 

نك ملاذا؟ ؛"ُسكناها  َتلن  ل فهيا؛ عامل ل بالدٌ : "العلامء أأحد قال ذلكل  ُخلقت أأنت لأن

 ومن رشع؛ مبا وتعاىل س بحانه هللا تعبد وأأن وتعاىل، س بحانه هللا تُطيع أأن أأجل من

نه هذا؟ يعلمُّك اذلي ذا العامل، ا   وتتعملن  دينك عن تسأأل من فهيا  ُتد ل بْل يف كنت فا 

ذاً  دينك؛  دينك، تتعملن  أأن عليك واجب لأنك كهذه؛ بالد يف تبقى أأن كل حِيلن  ل ا 

ذا ذاً  ُتده؛ مل فا   . عنه تبحث أأن عليك جيب ا 

 بني الس ننة أأهل قليل؛ مه( الاختالف عند ِقلنَتم مع تعاىل هللا وصفهم اذلين فهم: )قال

ًا، قليل البدع أأهل  البدع، لأهل الكُثة الأوىل؛ الثنالثة القرون بعد اليت الأزمان يف جدن

 وتعاىل، س بحانه هللا ويُظهُره جار، أألسنَِتم عىل احلق يبقى لكن قليل؛ الس نٍة أأهل

 . وهبم فهيم قواينً  ويبقى

لَّ  ِفيهِ  اْختَلََف  َوَما : )}فقال
ِ
ينَ  ا ِ ننَاِت  َجاَءهْتُمْ  َما  بَْعدِ  ِمنْ  ُأوتُوهُ  اذلَّ  ،اذلين{بَْيهَنُمْ  بَْغياً  الَبِي

 أأقسام؛ ا ىل وينقسمون ويبتدعون وتعاىل س بحانه هللا كتاب يف ويتضاربون خيتلفون

 . ال ية هبذه املَقصودون مه هؤلء

 : فقال ؛-الاختالف وصف -الوصف هذا من احلق أأهل فاس تثىن( فاس تثنامه: )قال مثن 

ْذِنهِ  احلَقنِ  ِمنَ  ِفيهِ  اْختَلَُفوا ِلامَ  أ َمنُوا اذِلينَ  هللا فَهََدى)} ىَل  يََشاءُ  َمنْ  هَيِْدي َوهللا اِب 
ِ
 ا

اٍط  تَِقمين  ِِصَ  {(. ُمس ْ



409 

 

ة من جامعة يعين"( أأمنيت من عصابة تزال ل:"ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقال: )قال  محمند أأمن

 .احلق عىل سيْبقون ملسو هيلع هللا ىلص محمد أأمة بعض جامعة يعين تبعيضية؛( من) ،ملسو هيلع هللا ىلص

مه ل: )"قال  العصابة هذه يعين ،"(ظاهرون ومه هللا أأمرُ  يأأيِت  حىتن  خذهلم من يُضن

 هو: خيذهلم اذلي ،"خذهلم من يُضمه ل" معهم، ظاهراً  احلقن  وسيبقى ظاهرة ستبقى

 رواية ويف-"( هللا أأمر يأأيِت  حىتن " : )قال احلق، عىل يعيهنم ول نرُصهتم يرتك اذلي

مه ل"  أأخرى  ُكُث، هلم اخملالفون  -(1)"هللا أأمر يأأيت حىت خذهلم أأو خالفهم من يُضن

 لكن ُكُث؛ أأيضاً  نرصهُتم ويرتكون خيذلوهنم واذلين ُكُث، هلم احملاربون كُث، هلم واملُعاُدون

ومه لن هؤلء؛ كُثة ومع ذكل، مع نة دعوهتم، ستبقى شيئًا؛ يُضن  لكمَُتم وتبقى قوي

 . منصورة

 

ةِ  لَيَْس   الِعملَْ   َأنَّ :  هللاُ   َرمِحَكَ  واْعملَْ [ 104]:) قال وايَِة،  ِبَكُْثَ ِ ناَم  والُكُتِب؛  الرن   َمنِ   الَعاِلمُ   وا 

ََّبعَ  ؛ الِعملَْ   ات ََنَ نْ   والسُّ
ِ
نََّة؛ الِكتاَب   خالََف   َوَمنْ  والُكُتِب،   الِعملِْ   قَلِيلَ   اكنَ   وا   فَهُوَ   والس ُّ

نْ  ِبْدعٍَة؛   صاِحُب 
ِ
 ( َواْلُكُتِب  الِعملِْ   َكثريَ  اَكنَ  َوا

ع أأو روايُته تكُث اذلي ليس العامل مجيةل؛ لكامت   رواية من ُيكُث الأكُث؛ الكتب جُيَمنِ

ع أأو الأحاديث،  غرفة مكتبتك اكنت لو ل؛ طواِبق؛ من مكتبة عنده وتصبحْ  كتبًا، جيمن

لهيا؛ وتدعو الس نة، تعرف الس ننة، عىل ولكننك صغرية؛  اكنت لو وذاك العامل، فأأنت ا 

ذا شيئاً  وتعاىل س بحانه هللا عند تنفعه ل طوابق؛ مكتبُته  هو وليس احلق، يتنبع مل ا 

نه جاهل؛ هو بل بعامل؛   فهو هواه؛ واتنبع احلق ترك ومن هواه، واتنبع احلق ترك لأن

 

 ويه اليت س بق َّترجيها يف "الصحيحني".    (1)
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ى اذلي هذا هو: علمه ينفعه اذلي العامل بعامل؛ وليس حقيقًة، جاهل  وهذا عاملًا؛ يسمن

 الرواية بكُثة ليس فالعمل ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س ننة ويتنبع هواه يرتك بعلمه، يعمل اذلي

نام الكتب؛ وكُثة ن  وينقاد، يتعملن  اذلي العامل، هو هذا والسَن؛ العمل اتنبع من العامل وا 

 . العامل هو هذا احلق؛ ويعتقد ابحلق، يعمل يعتقد؛ يعَمل،

ن أأنت ذا عاملًا، نفسك مسَّيت وا  واايت، من الكثري مجعت ا   من الكثري وحِفظت الرن

نك جاهل؛ حقيقةً  فأأنت ينفع؛ ل عمل هذا لكن الأقوال؛ ؛ عاملاً  كنت لو لأن ٍ  لنتفعت حبقن

ن) بعلمه؛ يعمل اذلي هو حبق فالعامل مجعتَه؛ اذلي ابلعمل ( والكتب العمل قليل اكن وا 

ن أأيضًا، ى أأن يس تحقن  اذلي هو لكن قليل؛ وعلمه قليةل كتبه اكنت وا  نه عاملًا؛ يسمن  لأن

 .عمل من عنده ِبام انتفع

ئل ةً  أأمحد ال مام س ُ : فقال وفُتياه؟ بسؤاهل يوصهيم من أأو بعده، من يَسأألون معن مرن

اق، سلُوا نه: هل قالوا الورن ن نه: قال -قليل بكثري؛ ليس علمه -عمل بكثري ليس ا  ن  رجل ا 

 .(1)احلق ل صابة يُوفنق ومثُِل  صاحل

ن بصالحك، يوفقك وتعاىل س بحانه فربنا  ذا العمل، كثري كنت وا   للحق؛ متبعاً  تكن مل ا 

 . وتعاىل س بحانه هللا يوفنقك ل

 عن الالكم قدمنا  وقد( بدعة صاحب فهو والس ننة؛ الكتاب خالف ومن: )قال

ى ومىت البدعة، صاحب الشخص  رسول وس نة هللا كتاب خالف مفن مبتدعًا؛ يسمن

 .منه ليس ما هللا دين يف ابتدع يعين بدعة؛ صاحب فهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 

 (. 283/ 12(، واترخي بغداد )103حبر ادلم )ص  (1)
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ن: )قال ذاً ( والكتب العمل كثري اكن وا  ذا وغزارته العمل كُثة ا   الس ننة ابتنباع تنفعك مل ا 

 .بعاملٍ  لست جاهل حقيقةً  وأأنت ينفع، ل فِعلمك تعلنمت؛ مبا والعمل البدع وترك

  

  غرَْيِ   ِمنْ   َوتَأْويِِلِ  َوِقياِسهِ  ِبَرْأِيهِ  هللاِ  ِدْينِ   يف  قالَ   َمنْ   َأنَّ :  هللاُ   َرمِحَكَ  واْعملَْ [ 105]: )قال

ةٍ  نَّةِ   ِمنَ   ُحجَّ ،  ل  ما  اَّلِل   عىل قالَ   فََقدْ   واجلاَمعَِة؛  الس ُّ ؛  ل  ما  هللاِ   عىل قالَ   وَمنْ  يَْعمَلُ   يَْعمَلُ

فنيَ   ِمنَ   فَهُوَ   ( املَُتلَكنِ

 يؤخذ؟ أأين من وتعاىل تبارك هللا دين

جامع والس نة الكتاب من ة؛ وا  ين؛ يُؤخذ هنا  من الأمن  أأمران وتعاىل س بحانه هللا لأنن  ادلن

أأي، وأأمعل والس ننة الكتاب ترك مفن والس ننة، الكتاب نتنبع أأن  وقاس برأأيه، وأأخذ الرن

ف بعقِل، الأمور  فهذا َتريفاته؛ عىل أأدَلن  عنده يوجد ول والس ننة، الكتاب أأدَل وحرن

 تبارك هللا عند من القول هذا أأن وادنعى قوًل، تلكنف يعمل؛ ل ما  هللا عىل قال قد

 وهو ابطل، وهذا هذا؛ قال أأو هذا، أأراد اذلي هو وتعاىل س بحانه هللا وأأن وتعاىل،

اب عيه؛ فامي كذن   يدن

ين اكن لو: "عنه هللا ريض طالب أأيب بن عيل قال كام أأي؛ ادلن  اخلفن  مسح لاكن ابلرن

 أأعىل، من منسحه اخلف منسح عندما  وحنن ،"الأعىل من مسحه من أأوىل الأسفل من

 ابلعقل؛ املسأأَل اكنت فلو الأعىل، وليس الأسفل هو اخلف من يتسخ اذلي واحملل

 حلُك وانقياد رشعي، دليل مسأأَل املسأأَل  عقل؛ مسأأَل ليست ولكهنا  تُقال، فهكذا

ة؛ ربن  هو الرشع هذا وضع فاذلي نُدركها، ل حنن ِحَُكٌ  الرشع ففي الرشع؛  أأحُك العزن

غري عقكَل  ُتعل أأن يصحن  فال  العاملني؛ وأأعمل احلامكني  هللا رشع عىل وحاكامً  قاضياً  الصن

 .وتعاىل س بحانه
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نام  ذا تُدركها، ل وربنام هللا ِحُكَ  تدرك ُرب  مبارشة؛ فسملن  هللا؛ عند من الأمر جاءك فا 

نا  ذلكل يام نقيض ابلنا ما : "لها  قالت عهنا؛ هللا ريض عائشة تسأأل امرأأة جاءت مل  الصن

الة؟ نقيض ول  الصيام تقيض املرأأة ابل ما  يعين ،-احلائض للمرأأة ابلنس بة هذا -" الصن

 اكنوا اخلوارج؛ مه واحلرورية ،"أأنت؟ أأحرورية: "عائشة فقالت الصالة؟ تقيض ول

ون البدع؛ أأهل مه هؤلء بأ راِئم؛ الرشعية النصوص عىل حيمكون  عىل عقوهلم حيمكن

 من أأنت يعين أأنت؟ أأحرورية: لها  وقالت عائشة، ابدَرت فذلكل الرشع؛ نصوص

نام ؛ ل:  قالت بعقوهلم؟ هللا رشع عىل حيمكون اذلين املبتدعة ن  هكذا: " قالت أأسأأل، ا 

ماكهنا  اكن ملاذا؟ ؛(1)الصالة نقيض ول الصوم نقيض أأن أأمران ُأمران؛ نها  أأن اب   عىل تدل

 وقضاء املرأأة، عن هللا خففنف شاق الصالة قضاء: مثالً  لها  تقول أأن ميكهنا  السبب،

نة ومعها  قليل، فهو شاقًا؛ ليس الصيام  أأرادت ما  لكهنا  سهل؛ فالأمر فهيا؛ تقيض س َ

ًا؛ شيئاً  تُعلنمها  أأن أأرادت هذا؛  فهمَت  سواءً  وتعاىل؛ تبارك هللا لأمر التنسلمي وهو هممن

ن وتعاىل، تبارك هللا لأمر سملنِ  تفهم؛ مل أأم املعىن  ما  هلل، فامحلد وعرفَتا؛ احلمكة فهمت ا 

 عىل احلاُك هو هللا رشع اجعل بل بعقكل؛ هللا رشع عىل َتُك ل عرفت؛ ول فهمت

 أأهل من الكثري ضالل أأس باب أأمه يه بل الأس باب؛ أأمهن  من يه الننقطة وهذه عقكل،

ون بأأهواِئم، بعقوهلم هللا رشع عىل حيمكون والضالل؛ البدع  رشع عىل عقوهلم فُيحمكن

 تَتم وأأن عقكل، عىل هللا رشع َتُكن  أأن: العكس هو والواجب وتعاىل، تبارك هللا

نك فيك؛ الأصل هذا وتؤمن؛ تعمل فأأنت هللا؛ رشع أأمام عقكل  الرشع هذا بأأن تؤمن أأن

ة، ربن  من جاء قد  تبارك هللا حمكة أأمام صغري وعقكل خبري، علمي حكمي عند من العزن

 .  تفوتُك كثرية وأأش ياء أأش ياء، تُدرك وتعاىل؛

 

 (.   335(، ومسمل)321أأخرجه البخاري) (1)
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 يصل أأن وحاول شيئًا، تلكنف( املتلكنفني من فهو يعمل؛ ل ما  هللا عىل قال من: )قال

 ل ما  هللا عىل قال مفن الفعل، هبذا احلق خالف ا ىل فوصل به؛ يؤمر مل ِشء ا ىل

 . عظمي هللا عند وذنبه املتلكنفني، من فهو يعمل؛

،  َعزَّ   هللا  ِعْندِ   ِمنْ   جاءَ   ما   واحلقُّ [ 106]: )املؤلف قال نَّةُ  َوَجلَّ   رسول س نَّةُ :  والس ُّ

  َومُعرَ   بَْكرٍ   َأيب  خالفةِ   يفملسو هيلع هللا ىلص   هللا رسولِ   َأحْصاُب   عليه اْجتََمعَ   ما :  واجلاَمعَةُ  ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 عالقة فال عقكِل؛ عىل رِكب أأو هواك وافق مبا  ل هللا؛ عند من جاء ما  احلق( َوُعثاْمنَ 

أأي للعقل  . عليه املنصوص وتعاىل س بحانه هللا دين يف والقياس والرن

عي الننص ثبت فا ذا هللا، عند من جاء ما  احلق ، املسأأَل؛ يف الرشن ْ  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأخرب َسملنِ

جال؛ خبروج ؛ ادلن ال س يخرج: تؤمن تُسملن  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكرها اليت وابلأوصاف ادلجن

 لأنن  ملاذا؟ س يزِنل؛ عيىس بأأنن  تؤمن عيىس؛ بزنول والسالم الصالة عليه النيب أأخرب

ق مكؤمن؛ أأان يكفيين وهذا هذا؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص الننيب  هللا رسول الكم الالكم هذا بأأنن  ُأصدن

 تُعارض ول يقول، فامي صادق وتعاىل، تبارك هللا عند من رسول محمنداً  وأأنن  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 مه بل عقول؛ بال حقيقةً  ومه! العقالنيون يفعل كام وعقكل؛ برأأيك الرشع نصوص

 .   أأهواء أأحصاب

 الس ننة أأهل ا ىل أأنت تُنَسب عندما  يعين( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س ننة: والس ننة: )قال

 وامجلاعة؟ الس نة أأهل مه من وامجلاعة؛

 أأهل من أأان: تقول عندما  ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب هدي يعين ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س ننة: والس ننة: قال

 هذا؟ يعين ماذا وامجلاعة؛ الس نة



414 

 

نك يعين ذه الامس؛ هذا اللكمة، هذه عليه؛ وتسري ملسو هيلع هللا ىلص الننيب هبْدي تأأخذ أأن  علامء اَّتن

عون البدع أأهل وصار البدع، ظهرت عندما  الأوىل، القرون من القدمي؛ من الس ننة  يدن

م م هللا، كتاب عىل أأهنن  أأهل: أأنفَسهم الس ننة أأهلُ  فسمنى هللا؛ بكتاب يأأخذون وأأهنن

  وامجلاعة؛ الس ننة

م ملاذا؟  رسول س ننة والس ننة: )هنا  فقال عليه؛ وجيمتعون ملسو هيلع هللا ىلص الننيب هبدي يأأخذون لأهنن

 (. ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ومعر بكر أأيب خالفة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأحصاب عليه اجمتع ما : وامجلاعة: )قال

 عىل اجمتعوا وامجلاعة الس نة أأهل احلق، من ال سالم أأهل عليه اجمتع ما  ؛(وعامثن

 مهنج عىل واجمتعوا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول س ننة عىل اجمتعوا هللا، كتاب عىل اجمتعوا احلق؛

 . وامجلاعة الس ننة أأهل ومه ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب

   التنسميات؟ هذه مع يفعلونه فامي البدع أأهل عادة يه وما 

ق عندما   وجيد الباطل، من احلق يفصل ابمس البدع، أأهل وبني بيهنم الس نة أأهل يفرن

ة، هَل  اذلي هو الامس هذا أأن الباطل أأهل ْون النناس؛ عند قَبول وهل القون  به؛ يتسمَّ

ون  . وامجلاعة الس ننة أأهل: أأنفسهم فيسمن

نا   تفريقاً  وامجلاعة؛ الس ننة بأأهل مُسُّوا الس ننة أأهل واملعزتَل؛ اجلهمينة من العقالنيون ظهر مل

ون البدع أأهل فصار الِفرق؛ من وغريمه واخلوارج املعزتَل وبني بيهنم  الامس هبذا يتسمن

 س نة أأهل حنن: فقالوا وامجلاعة؛ الس نة أأهل أأنفسهم ومسنوا الأشاعرة جفاء وينتحلونه؛

 ! حصيح غري الكم ابطل؛ هذا وغريمه؛ واجلهمينة املعزتَل ونفارق وجامعة،
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ون واجلهمينة واملعزتَل الأشاعرة لأنن   تقدمي: واحد أأصلهم لكهم واحد؛ أأصل يف يتنحدُّ

 هللا عىل وحيمكون بعقوهلم، هللا رشع عىل حيمُكون أأصلهم، هذا النقل؛ عىل العقل

 !وجامعة؟ س ننة أأهل يَُسمَّون فكيف أأصلهم؛ هو هذا بعقوهلم؛

مون اذلين مه وامجلاعة الس ننة أأهل حقائقها، بغري الأش ياء تسمية الباطل؛ من هذا  يقدن

 الس ننة أأهل مه هؤلء والس ننة؛ الكتاب عىل وجيمتعون ِشء، ّكن  عىل والس ننة الكتاب

ى أأن يصح فال وامجلاعة؛ م واليت للس ننة، اخملالفة الِفرق الامس هبذا تسمن  العقل، تُقدن

م  .جديدة بدعاً  هللا دين يف وتبتدع الهوى، وتقدن

ويف وصار النناس؛ عند الأمور اختلطت اليوم لكن  ي الصن  الس ننة أأهل نفسه يسمن

ي وال خواين كذكل، نفسه يسمي والأشعري وامجلاعة، اعيش كذكل، نفسه يسمن  وادلن

ي ا؛ وهملن ... كذكل نفسه يسمن م عهنم الس ننة أأهل فافرتق جرن لف، مهنج أأتباع بأأهنن  السن

لف؛ مهنج يتنبعون  هللا رسول أأحصاب عليه اكن اذلي املهنج عىل والس ننة، الكتاب السن

عي من ّك عن بذكل يفرِتقون ؛ملسو هيلع هللا ىلص نه ابلباطل يدن  .وامجلاعة الس نة أأهل من أأن

 حبق والس ننة الكتاب يتنبع من عىل ينطبق هذا وامجلاعة؛ الس ننة أأهل: احلقيقي فالمس 

ى ومن غري، ل ى فقد الس ننة؛ أأهل يتنبع ول وامجلاعة، الس ننة أأهل بأأنه تسمن  ابلمس تسمن

 . فقط النناس عىل يُلبنِس أأن أأجل من

نَّةِ  عىل   اْقترََصَ   َوَمنِ [ 107]:) قال   واجلاَمعَُة؛  َأحْصابُهُ   عليهِ   اَكنَ  َوما  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولِ  س ُ

ها،  الِبَدعِ   َأْهلِ   عىل فَلَجَ  ن  ِديُْنهُ   هلُ   َوَسمِلَ   بََدنُُه، واْسرَتاحَ   لُكنِ   هللا  رسولَ  لأنن   هللا؛   شاء  ا 

ُق : " قال   ملسو هيلع هللا ىلص َتْفرَتِ َ  ،" ُأمَّيت   س َ   أأان  كنُت   ما : " فقال   مهنا؛   النَّايج  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولُ  لنا وبنَيَّ
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فاءُ   هو  فهذا  ؛ "وأأحصايب   اليومَ   عليهِ  ،  واَلْمرُ   والَبيانُ  الشنِ َتنرُي،  واملَنارُ   الواحِضُ   وقال   املُس ْ

ُك: " ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول اين َق،  ا  ُك   والتعمُّ اين َع، وا   "(  العتيق   ِبدينُك   وعليُك  والتَّنَطُّ

نَّةِ  عىل اْقترََصَ  َوَمنِ : )قال  عىل فَلَجَ  واجلاَمعَُة؛ َأحْصابُهُ  عليهِ  اَكنَ  َوما  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولِ  س ُ

ها  الِبَدعِ  َأْهلِ   أأحصاب مهنج وانَتج ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وس ننة هللا كتاب اتنبع من يعين( لُكنِ

 ِشقن  يف ومه ِشقن  يف هو فصار لكنهم؛ البدع أأهل عن وانقسم انفصل فقد ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 . أ خر

 لأنن  حبق؛ املهنج  هذا ينَتج ولكن( هللا شاء ا ن دينه هل وسمل بدنُه، واسرتاح : )قال

 . ولبدن  حاصل الافرتاق يعين ،"أأمنيت س تفرتق: "قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 ،"وأأحصايب اليوم عليه أأان ماكنت:" فقال مهنا؛ الننايج ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لنا  وبنين : )قال

ُك: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول وقال املُس تنري، واملنارُ  الواحض، والأمرُ  والبيان الشفاء هو فهذا اين  ا 

ُك والتعمُّق، اين ع، وا   هو اذلي احلق املهنج الزموا: يعين( (1)"العتيق ِبدينُك وعليُك والتنطُّ

رق واتركوا أأحصابه، عليه اكن وما  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليه اكن ما   بيننا وقد اخملالفة؛ الأخرى الطن

م فامي لكه هذا  الضالل طرق وأأنن  واحد، طريق احلق طريق أأنن  وبيننا دروس، من تقدن

ريق هو احلق وطريق كثرية،  أ هل وعىل عليه هللا صىل الننيب أأحصاب عليه اكن اذلي الطن

 . وسمل

ُك: )قال اين ق الغلو، املبالغة،(: والتنعمُّق ا  ايُك التشدد، الغلو،: والتنطع التنعمن  والتعمنق، ا 

ُك اين ع؛ ا   . واحد املعىن والتنطن

 

 مل أأقف عليه هبذا الس ياق مرفوعًا ا ىل النيب صىل هللا عليه وسمل. (1)
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  العتيق؟ ديننا  هو ما  القدمي؛ يعين العتيق،( العتيق بدينُك وعليُك: )قال

ين  اذلي املهنج هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأحصاب وعليه ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليه اكن اذلي ادلن

قِ  وَمنْ : }ابتنباعه وتعاىل س بحانه هللا أأمران ُسولَ  يَُشاقنِ َ  َما  بَْعدِ  ِمنْ  الرَّ  الهَُدى هَلُ  تََبنيَّ

ُِّبعْ  ِ  املُْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  غرَْيَ  َويَت اِبُقونَ } ،{َمِصرياً  َوَساَءْت  ََجَّنََّ  ُونُْصِِلِ  تََوىلَّ  َما  نُوهلنِ  َوالسَّ

لُونَ  ََّبُعومهُْ  َواذلين َواَلنَْصارِ  املُهَاِجرِينَ  ِمنَ  اَلوَّ ْحَسانٍ  ات
ِ
 ؛{َعْنهُ  َوَرُضوا َعهْنُمْ  هللا َريِضَ  اِب

؛ طرِيُق  ُهوَ  َهَذا ريق بُنيَّات من ذكل بعد ودعْك احلَقن  . الطن

 

ينَ  أأنَّ   واْعملَْ [ 108)]: قال   ُعثاْمنَ   قتلِ   ا ىل  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسولِ  َوفاةِ   ِمنْ   اكنَ  ما :  الَعِتيَق   ادِلن

لَ   قَْتُِلُ   واكنَ  ،-عنه   هللا  ريض -عفنانَ   بنِ  لَ  الُفْرقَِة،   َأوَّ ُة،  فَتَحاَربَتِ   الاْخِتالِف؛  وأأوَّ   اُلمَّ

قَِت، ََّبَعتِ   َوتََفرَّ َمعَ   وات نْيا،   ا ىل  واملَْيلَ   واَلْهواَء، الطَّ   ِشءٍ   يف  ُرْخَصةٌ  َلَحدٍ   فَلَيَْس   ادلُّ

  ِشءٍ   ا ىل  يدعو  َرُجلٌ  يَكونُ   أأو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسولِ  أأحصاُب   عليه  يَُكنْ   لَمْ   ممنا  َأْحَدثَُه،

  َردَّ  فََقدْ   بِه؛  قالَ   أأوْ   ذكلِ  َزُعََ  فََمنْ   َأْحَدثَُه،  مَكَنْ   فهوَ   الِبِدعِ؛ َأْهلِ   ِمنْ   قَْبَِلُ   َمنْ   َأْحَدثَهُ 

نََّة، ةِ   هذه  عىل َأرَضُّ   وهوَ  ،  الِبَدعَ   وَأابحَ  واجلاَمعََة،  احلَقَّ   وَخالََف  الس ُّ بْليَس   ِمنْ  اُلمَّ
ِ
 ( ا

ين هو ما  كل يُبنين  أأن ال ن املؤلف يريد   العتيق ادلن

 هذا ؛(عنه هللا ريض -عفنان بن عامثن قتل ا ىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وفاة من اكن ما ): فقال

ين هو اشدين اخللفاء عهد وعىل ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب عهد عىل اكن ما : العتيق ادلن  . الرن

لَ  قتِل واكن: )قال لَ  الُفرقة، أأون ل -عنه هللا ريض -عامثن قتل: أأي ،( الاختالف وأأون  أأون

 .املسلمني بني الاختالف وأأول الُفرقة
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ة، فتحاربت: )قال نيا، ا ىل وامليل والأهواء، الطمع واتنبعت وتفرقت، الأمن  فليس ادلن

 . منه ليس ما  هللا دين يف حُيدث أأن يف عذر لأحدٍ  ليس( أأْحدثهُ  ِشءٍ  يف رخصةً  لأحد

 أأحدثه ِشءٍ  ا ىل يدعو رجلٌ  يكون أأو ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أأحصاب عليه يكن مل ممنا : )قال

 ليس ما  هللا ِدين يف تَبتِدع أأن يف رخصة كل ليس يعين ؛(البدع أأهل من قبِل من

 . بدعته يف مبتدعاً  تتبع أأن يف أأيضاً  رخصة كل وليس ِمنه،

  ملبتدعٍ؛ متنبعاً  كنت أأو البدعة، ُمحِدث أأنت كنت سواءً ( أأحدثه مكن فهو: )قال

 . واحد حُفمكُك

 البدع، وأأابح  وامجلاعة، احلقن  وخالف الس ننة، ردن  فقد به؛ قال أأو ذكل زُع مفن: )قال

ة هذه عىل أأرضن  وهو بليس من الأمن ج اذلي( ا  د البدع، يُرون  أأرض هذا السَن؛ يف ويزهنِ

بليس؛ من الأمة عىل بليس لأنن  ا  نه يعرفه امجليع ا   فيحَذْره، سوًء؛ به ويريد اكفر أأن

ي النناس عىل يُلبنس اذلي الشخص هذا خبالف  بصورة الباطل ويُظهر احلق، ويُغطن

 من علهيم أأخطر فهو وراءه؛ فينجرفون النناس، من الكثري به ينخدع فهذا احلق؛

بليس؛ ر عندما  البدع، أأهل من الكثري به يعرتض ما  يأأتينا  هنا ومن ا   طائفة من حُنذنِ

 من َتذر ل ملاذا العلامين؟ من َتذر ل ملاذا: كل ويقول خشص  يأأتيك البدع؛ أأهل من

ر ل ملاذا النَُّصريي؟   والننرصاين؟ الهيودي من َُتذن

رمه عندما  اعيش، من أأو ال خواين، من َُتذنِ  عليك يرد الأشاكل؛ هذه من أأو ادلن

 الاعرتاض؛ هبذا اعرَتض ما العمل من ِشء عندهُ  اكن لو جاهل؛ هذا هذا؛ مبثل مبارشة

 حبق املسمل حق؟ عىل أأنُه ويعتقد والننرصاين، ابلهيودي يغرتن  أأن ميكن مسمل يوجد هل

لن  هذا؛ منه حيصل ل ذا لكن ندر؛ ما  ا   هل ويقول الس ننة؛ ثياب يف رجل للمسمل جاء ا 

 يدعو اكذب؛ حقيقةً  وهو والس نة، الكتاب ا ىل ُأرشدك أأن أأريد وأأان س ننة، صاحب أأان
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ريق عن هبم وينحرف العباد، فُيضلُّ  هواه؛ ا ىل ويدعو نفسه، ا ىل ين، ابمس الطن  ادلن

ع،  !والس نَّة والرشن

ام   ؟ أأخطر أأهين

ل النناس؛ عىل اخلطري هو الثاين  الكم كُثة ا ىل حيتاج ل معروف، ظاهر أأمره الأون

 والتنحذير ادلندنة كُثة ا ىل حيتاج اذلي النناس؛ عند وظاهر معروف أأمر حول ودندنة

 يدعو اذلي احلق داعي صورة يف نفسه ويظهر الناس، عىل يُلبنس اذلي هو: الكثري

ىل البصرية ا ىل النناس واب؛ وا   الس ننة؛ داعية صورة يف ضالَل داعية حقيقةً  وهو الصن

 ال سالم بثياب جاءمه اذلي هبذا تنخدع النناس ذاك؛ من النناس عىل أأخطر هذا

 من الكم يَظهرُ  والننرصانية؛ الهيودية بثياب جاءمه ابذلي تنخدع ول الس ننة، وبثياب

 ول النناس هلم يسمع ل بكذا؛ ليس وال سالم كذا ال سالم يقولون والننصارى الهيود

 مسمل، أأان ال سالم، ا ىل أأدعوُك  أأان: هلم يقول خشص هلم يظهر عندما لكن هبم؛ يبالون

 ا ىل حباجة فالنناس هذا؛ مبثل ينخدعون خيدُعهم؛ احلقيقة يف وهو احلق، ا ىل أأدعوُك 

 .ذاك من التنحذير ا ىل حاجَتم من أأكُث هذا مثل من َتذيرمه

ر عندما  يعين   أأعظم ال خواين من التنحذير يف عليك الواجب يكون ال خواين؛ من َتذن

 النناس والننرصاين الهيودي لأنن  والننرصاين؛ الهيودي من التحذير من عليك الواجب من

 ويف ال سالم؛ بصورة للمسلمني يأأيت ال خواين أأما  أأمره، ُمنته اكفر؛ أأنه تعرف مجيعاً 

ميقراطية، ا ىل يدعو العلْامنية، ا ىل يدعو حقيقته  ا ىل يدعو الأْداين، وحدة ا ىل يدعو ادلن

د ك، التنوحيد َخلط ا ىل يدعو وتعاىل، س بحانه هللا دين بمتييع الُسَن من التَجرن  ابلرشن

ين) من أأنواع كثرية؛ ُصَورٍ  ا ىل يدعو ى كام( الأمريِك  ادلن  ال خوان؛ دين هذا اليوم؛ يُسمن

  الش هبات، عليك ويورد ويأأيت ال سالم، ابمس يتلكنم يأأتيك الصورة؛ هبذه يأأتيك عندما 
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نه وس تظن به، س تَغرت والس نة؛ الكتاب من ابملتشاهبات ويتعلنق  لأنك حق؛ صاحب أأن

 أأهل ُتد لهذا غريه؛ من أأكُث حوهل وُأدندن حاهل ُأبنين  أأن عيلن  فوجب عندك؛ عمل ل

عي فمين الالكم من يُكُثون العمل  يف وهو ال سالم،  بثوب يظهر وفمين الس ننة، يدن

الل؛ ا ىل يدعومه احلقيقة نام بل الضن  ! الكفر ا ىل يدعومه ُرب

 هذا أأمثال من التنحذير! ماشون خلفه والنناس! اليوم ِصاحة الكفر ا ىل يدعو البعض

 ينخدع ل ذاك والننرصاين، الهيودي من التنحذير من وجوابً  أأعظم الواجبات؛ أأعظم من

 من خطراً  أأعظم هذا: هنا  املؤلنف قال ذلكل به؛ الناس ينخدع وهذا به، الناس

بليس؛ بليس ا   . النناس عن خفي أأمره هذا مثل لكن معروف؛ ظاهر أأمره ا 

 

نَِّة،  ِمنَ   الِبَدعِ   َأحْصاُب   تََركَ  ما   َعَرَف   َوَمنْ [ 109]: )املؤلف قال   فيِه،  فاَرقوا   وما   الس ُّ

كَ  نٍَّة،  صاِحُب  فَهُوَ   ِبِه؛  فَتََمسَّ ََّبَع،  َأنْ   َوَحقيق  َجامعٍَة،  وصاِحبُ  س ُ   َوَأنْ  يُعاَن،   َوَأنْ   يُت

َفظَ،  ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولُ  ِبهِ  َأْوىص   نمَّ مِ   وهو   حُيْ

ثبات: الس ننة من ترك الأشعري ذن مهنم؛ هذا عرفت وتعاىل، س بحانه هللا صفات ا   ا 

ك ثبات متسن  .هللا صفات اب 

ده ال خواين من عرفت  . الس نة عىل فأأنت ابلس ننة؛  فمتسك الس ننة؛ من َُترُّ

ك ابلقدر؛ تكذيبه القدري من عرفت  . ابلقدر ابل ميان متسن

كه اخلاريج من عرفت  املسمل، دمن  ُحرمة فاعملْ  دماءمه؛ وَسفك املسلمني بتكفري متسن

، عىل الكفر حُك تزُنل أأن عظمة واعمل ل ذكل؛ من واحذر املُعنيَّ  تكون ابحلق؛ ا 

ذا املؤلنف؛ الكم معىن هذا البدعة؛ فارقت س ننة، صاحب   يف املبتدع بدعة عرفت ا 

 جامعة، وصاحب س ننة، صاحب فأأنت الس ننة؛ هبذه ومتسكت السَن، من س ننة تركه
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نبع أأن وحقيقٌ  ك اذلي الشخص هذا مثل يُت  أأن حقيقٌ ) البدع؛ ويرتك ابلسَن يمتسن

نبع  .حبق ويُتبع ابلتنباع، غريه من أأحقن  هو يعين( يُت

 . حسداً  حُياَرب أأن ل دعوته، عىل( يُعان وأأن: )قال

 النناس ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأوىص ؛(ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به أأوىص ممنن وهو حُيفظ، وأأن: )قال

نه عنه؛ والأخذ هذا، مبثل ابلتنمسك ىل احلق، ا ىل النناس يدعو لأن ك وا   بس نة المتسن

ك، ونبذ التوحيد ا ىل الناس يدعو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  س ننة اتنباع ا ىل النناس يدعو الرشن

اللت، البدع وترك ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اعات ا ىل النناس يدعو والضن  هذه املعايص؛ وترك الطن

اعة واحملدَثت، البدع وترك الس ننة الرشك، ونبذ التوحيد اكمةل؛ الس ننة أأهل دعوة  الطن

ه؛ وما  اكماًل، هللا دين هو وهذا نريد؛ ما  هذا املعايص؛ وترك  احلق ا ىل تدعو يضادن

ر ا وَُتذن  .  احلق يُضاد ِممن

ن القادم لْلرس نرُتكها  ؛ البدع أأهل أأصول ببيان ذكل بعد سيبدأأ    هللا شاء ا 

 .هلل وامحلد. القدر هبذا ونكتفي

 

الة ، هلل امحلد الم والصن ا  هللا؛ رسول عىل والسن  : بعد أأمن

  من  يتشعنب   أأبواٍب؛  أأربعة  الِبدع   أأصول   أأنن   واعمل[  110] :) - هللا رمحه - املؤلنف قال

  تَصري  حىتن   يتشعنب  الِبدع   من   واحدٍ   ّكن   يصري  مثن  هًوى، وس بعون  اثنان   الأربعة  هذه 

لن   الننار  يف  ولكنها ضالَل،   لكنها مئة؛   ومثانِ  أألَفني   ا ىل  لكنها    يف  مبا   أ من  من   وهو واحدة؛   ا 

  الننايج   وهو س ننة،  صاحب   فهو  ُشُكوكٍ   ول  قلبه  يف  ريبةٍ   غري  من  واعتقده  الكتاب  هذا 

ن    (هللا  شاء  ا 



422 

 

عت البدع وبقية أأساسها؛ يعين: وأأصولُها  املُحدَثت، ابلبدع املراد(: الِبدع أأصول)    تفرن

 . عهنا 

ل أأربعة؛ الِبدع أأصول: املؤلنف يقول  وتعاىل تبارك هللا دين يف َحدثت اليت احملدَثت فأأون

ة هذه س تفرتق: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب وقال بَدع، أأربع اكنت  لكنها  ؛ فرقة وس بعني ثالٍث  ا ىل الأمن

لن  الننار يف  أأان ما: "رواية ويف ،"امجلاعة: "قال هللا؟ رسول اي يه من: قالوا ،"واحدة ا 

ذاً  ،"وأأحصايب عليه ة هذه أأنن  هنا  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب بنيَّ  ا  ، س تفرتق الأمن  ِفرق وأأنن  ولبدن

الل  تشعنبت ِفرق؛ أأربعُ  يه وأأساساهُتا  الفرق هذه أأصول فرقة؛ وس بعون اثنان الضن

 :كثرية ِفرق عهنا 

 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب عهد يف اكن خروَجا  أأول الفرقة هذه: اخلوارج فرقة: الأوىل الفرقة

جل ذاك فأأساسها   الننيب عىل ُخروَُجم فاكن ،!"محمَّد اي اعِدل: "ملسو هيلع هللا ىلص للننيب قال اذلي الرن

نيا، أأجل من املال، أأجل من ملسو هيلع هللا ىلص ق ملسو هيلع هللا ىلص الننيب واكن ادلن ق ماًل؛ يُفرن  املال هذا فرَّ

: فقال بعدل؛ ليس هذا أأنن  الرجل هذا فظنن  ابلتنساوي؛ يُعطِ ومل حكمية، بطريقة

ِم ؛" محمند اي اعِدل"  تكل يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب عىل خروجه فاكن ابجلَور، ملسو هيلع هللا ىلص الننيب يَتن

جل؛ هذا قتل يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب واس ُتأأِذن اللحظة،  لكن املصيل قتل عن هُنيت: "فقال الرن

 صيامه، ا ىل وصيامه صالته، ا ىل صالته أأحدُك حيقر أأقوامٌ  هذا ضئضئ من خيرج

 من يعين: ضئضئه من خيرج ؛"حناِجرمه جُياوز ل القرأ ن يقرؤون قراءته؛ ا ىل وقراءته

 .أأْصِل

 عنه، هللا ريض طالب أأيب بن عيل عهد يف ذكل بعد اخلوارج وخرج



423 

 

: فقال ؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب به ذكرها  ما : البقينة عن هبا تمتزين  اليت صفَُتا  هذه؛ اخلوارج وفرقة

 املسلمني، تكفري: اخلوارج عالمة هذه ؛"الأوَثن أأهل ويدُعون ال سالم، أأهل يقتلون"

م املوضوع يف املهم التكفري؛ سبب عن الننظر ِبغضن  دماءمه؛ واستباحة  يكفنرون أأهنن

، مبسأأَل املسلمني يكفنرون اليوم ومه دماءمه، ويس تبيحون مكفر، بغري املسلمني    التنويلن

ُعوا م حىتن  شديدًا؛ توس يعاً  التويلن  مسأأَل وسَّ هنن  القضينة، هذه يف النناس أأكُث أأدخلوا ا 

م، يكٍفرون ذكل؛ بسبِب  وكفنرومه م؛ واىَل  من يُكفنرون ذكل بعد مثن  احلاكَّ  وطبعاً  احلاُكن

م واىل من عندمه  يف مِعل من ّك املدين؛ وادلفاع والأمن، والرشطة، اجليش،: احلاكن

نه اكفر؛ فهو حكومينة؛ دائرة لن  تكفريمه من ينجو ل فِبذكل للكفار؛ متويلن  لأن   النادر، ا 

 عىل فيخرجون عالمَُتم هذه املسلمني؛ دماء استباحة ا ىل وس يلَُتُم هو التنكفري فهذا

م؛   فرق؛ عندمه ليس عادًل؛ أأو جائرًا، اكفرًا، أأو مسلامً  احلاُك اكن سواء احلاكن

ماء؛ بِسفكِ  يبدُؤون مثن  حْوهَلُ  من ويكفنرون فيكفنرونه  .اخلوارج عالمة هذه  ادلن

  

 الأعامل أأخرجت اليت الِفرقة ويه الثانية؛ الفرقة ويه املُرجئة؛ فرقة: الفرقة هذه ويضادن 

خَراجُ : عالمَُتا  هذه ال ميان؛ مسمنى عن
ِ
 عندمه يعين ال ميان؛ مسمنى عن الأعامل ا

خص فيكون أأعامل، غري من ويكمتِل أأعامل، غري من ويوجد يتحقنق ال ميان  مؤمناً  الشن

قون فال معل، غري من جربيل اك ميان ميان بني يُفرن ميان جربيل، ا   هذا الفاسقني؛ أأفَْسق وا 

ذا العمل، يف ويُزهندون: طريقَُتم يه وهذه ديهُنم، هو هل ل: )قلت فا  ل ا   محمد هللا ا 

ًا؛ ليس والعمل واحدة؛ مزنَل يف بكر وأأبو أأنت الأمر؛ انَتىى خالص(  هللا رسول  ُمهمن

 .املرجئة فرقة الِفرقة هذه
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يعة فرقة: الثنالثة والفرقة  اذلين عنه؛ هللا ريض عامثن قتل بعد ظهرت الفرقة وهذه: الش ن

ه َسفكوا عليه؛ خرجوا عامثن قتلوا . التش يُّع ظهر ذكل بعد مث اخلوارج، من جامعة: دمن

يعة تسمية وأأصل  اليت الفرق من ِفرقة يه لكن جامعته، مه: الرجل ش يعة: الش ن

عت وقد عنه، هللا ريض عيل شايعت : وأأقلُّها  أأهوهُنا  كثرية، فرق ا ىل الِفرق هذه تفرَّ

 عند ويقفون -فقط -وعامثن ومعر بكر أأيب من أأفضل طالب أأيب بن عيل يقولون اذلين

يعة؛ فرق أأهون هذه يُضلنلون؛ ول يكفنِرون، ل هذا؛ من يف اكنت الش ن  .الأول الزن

ر ذكل بعد مث   وعامثن ، ومعر بكر، أأيب تكفري ا ىل الأمر هبم وَوصل احلال هبم تطون

 أأوىل عنه هللا ريض طالب أأيب بن عيل أأن ودعوى وتفس يقهم، عنه، هللا ريض

م ، هؤلء ّك من ابخلالفة  بعضهم غال أأن ا ىل ، اغتصاابً  منه اخلالفة اغتصبوا وأأهنن

هل طالب أأيب بن عيل: وقال قهم اخلدود فشقَّ   قنرب؛ عيل فأأمر -هللا أأنت: قالوا-ا   وحرن

نا ابلننار،  لأنن  ؛"ذكل فعلُت  ما  أأان كنت لو:" وقال عبناس ابن عليه أأنكر ذكل؛ فعل ومل

ب ل: "قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب ل ابلننار يعذن  احلديث؛ هبذا مِسع قد عيلن  يكن فمل ؛"الننار ربن  ا 

نا   . التنحريق عن توقنف به مِسع ومل

م املهم  ويصن  هو عيل: قال البعض التفضيل، عىل يقترص اكن بعضهم ذكران؛ كام ِفَرق أأهنن

سول،  قد وعامثن ومعر بكر أأاب وأأنن  وعامثن، ومعر بكر أأيب من ابخلالفة أأحقُّ  وهو الرن

ساَل: قالوا أأخرى وطائفة منه، اخلالفة اغتصبوا  ونزلت عيلن  عىل تزنل أأن ينبغي اكن الرن

ساَل، خانَ  جربيل لأنن  محمند؛ عىل م ذكرانها  اليت الأخرية والطائفة الرن  عيل: يقولون بأأهنن

هل،  ا 
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ًا، كثرية طوائف ومه ائفة جدن هرية والطن افضة، طائفة يه: اليوم املوجودة الشن  اذلين الرن

نة؛ الثنا : هلم يُقال ماماً  عرش اثنا  يوجد أأنه يزمعون لأهنم َعرِشي  ولَهم َمعصومون، ا 

 .وتعاىل س بحانَه هللا مع يعبدونه مه بل الأنبياء؛ ِبمزنَل وجيعلُوهنم اخلالفة،

م: البعض فقال ابلرافضة؛ تسميَتم سبب يف العلامء واختلف  عندما  زيداً  رفضوا ِلأهنن

ئِل ي وِزيَرا َِها: "فقال ومعر؛ بكر أأيب عن س ُ  مه وهؤلء طائفة، فرفضته" جدنِ

افضة، َّته بيامن الرن َّة ومه َثنية؛ طائفة تول يِدي  ا ىل فانقسموا الَيمن؛ يف ال ن املَْوجودون الزَّ

َّة: ِقسمنْي  يْدي افضة الزَّ  . والرن

افضة عودية، والَبحريْن، ولبنان، العراق، بالد يف املَوجودون هؤلء فالرن  ويف والسن

  غريها؛

ة الكفار وهؤلء  : واحدٍ  بأأمرٍ  وليس أأُمور ِبعدَّ

ف، القرأ ن فيقولون هللا؛ كتاب بتحريف هللا يِدينون فهم ان، عائشة ويَرُمونَ  ُمحرن  ابلِزن

نِهون ويعبدون اٍت  وهلم ، ملسو هيلع هللا ىلص الننيب بيت أ ل ويُؤل  يف ِمهنا  الكثري ذكرُت  أأخرى؛ طامن

عية احلقيقة" رساَل يعة ُكفر بيان يف الرشن  ".ال مامينة الش ن

ائفة َّة، طائفة يه املَوُجودة الثنانية والطن يْدي  يعبدون القبور؛ ُعبناد من أأيضاً  وهؤلء الزن

وفية كعبادة القبور ن متامًا، الصن افضة من حالً  أأحسن اكنوا وا   . الرن

يعة من أأيضاً  ويوجد نة: الش ن ُّون: اليوم هلم يقال اذلين النُّصرْيِي  التنسمية وهذه! الَعلوي

منا  خطأأ؛  هللا هو عيلن : يقولون اذلين هؤلء النَُّصرْي، بن محمد أأتباع نُصريية؛: مه فا 

هل، هو وتعاىل؛ س بحانه  وهذه الأسد وبشار الأسد، حافظ ومهنم ِصاحًة، ويعبدونه ا 

،  . العامل بالد من غرِيها  ويف أأيضًا، وتُركيا  سوراي يف َموجودون ومه الشةلَّ

يعة من هؤلء فِك  . الش ن
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َّة، كفر عن يبعد ل أأيضاً  ُكفرمه ال سامعيلية؛ أأيضاً  ويوجد  يف َموجودون وهؤلء النُّصريي

عودية يف جنران  . السن

ًا؛ كثرية وِفرٌق   . الش يعة فرقة هذه جدن

 

ابعة والفرقة ث اليت الرن نة فرقة: املؤلنف عهنا  يتحدن   القدري

نه: يقولون اذلين هؤلء: القدرية ر ملْ  وتعاىل س بحانه هللا قدر؛ ل أأن  فينُفون شيئًا؛ يقِدن

نا  عهنم، هللا ريض الصحابة عهد أ خر يف خرجوا وقد القدر،  معر؛ لبن خرُبمه نُِقل ومل

ه خريه ابلقدر يؤمنوا حىتن  بُرأ ء؛ ميننِ  وأأهنم مهنم بريء أأينن  أأعِلْمهم: "قال  ". ورشن

 : أأصناف أأيضاً  القدرية وهؤلء

 هؤلء َكْوهِنا؛ قبل الأش ياء يعمل ل هللا يقولون العمل؛ ينفون اكنوا اذلين الغالة مهنم

 . تقريباً  انقرضوا وقد كفنار،

 مل هللا وجل؛ عز هلل خملوقة غري العباد أأفعال: يقولون لكهنم العمل؛ تُثبت أأخرى وطائفة

 . خيلُقها 

ون: َثلثة وطائفة َّة يُسمَّ  جمبور العبد: يقولون اذلين ومه القدرية؛ ْضن يدخلون اجلربي

حي ِبَمهبن  الشجر أأوراق حركة مبزنَل وترصنفاته وحراكتُه اختيار، هَل  ليس أأفعاهل عىل  . الرن

  أأبواب، أأربعة البدع أأصول بأأنن  هللا رمحه املؤلف َعناها اليت الأربعة الِفرق يه هذه

 .احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكرها اليت فرقة وس بعون الثنان: الأربعة هذه من يتشعَّب

؛ كتب يف علهْيا  والالكم الفرق هذه مجع العلامء حاول وقد  مقالت" كتاب مهنا  مس تقةلن

 الأشعري احلسن أأبو ويقرر أأنفُسها، تقريباً  وهو الأشعري، احلسن لأيب" ال سالميني

 احلديث أأهل عقيدة عن الكمه أأثناء وامجلاعة، الس ننة أأهل عقيدة الكتاب هذا يف
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 وهناك املُتشعنبة، الكثرية الِفرق وأأقوال الِفرق هذا كتابه يف وذكر احلديث، أأهل ومهنج

 يذكروا أأن أأحصاهبا حاول اليت الكتب من وهو" الِفرق بني الَفْرق" امسه أ خر كتاب

بعني الثنتنْي   -البغدادي وهو -الكتاب صاحب لكن ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ذكرها اليت فرقة والس ن

ذا والأشاعرة أأشعري،  من جيعلوهنم الس نٍة أأهل حفىتن  يقلبون؛ الِفرق عىل تلكموا ا 

ر فرقة، وس بعني الثنتنَي ا  عىل عقيدته ويقرن ائفة عقيدة أأهنن  . املنصورة الطن

فات؛ الأسامء ابب يف ضالل عندمه والأشاعرة  َجمينة؛: الباب هذا يف فهم والصن

ةل،  معطن

 : فهم مرجئة؛ مه: ال ميان ابب ويف

ا  من  أأن أأو فقط، القلب اعتقاد هو ال ميان: يقولون اذلين املرجئة؛ مجهور من يكونوا أأن ا 

 فقط؛ ابللنسان وقول ابلقلب، اعتقاد ال ميان: يقولون اذلين الفقهاء مرجئة من يكونوا

 :أأصناف املرجئة لأنن 

 .وقول اعتقاد ال ميان: يقولون اذلين الفقهاء ُمرجئة مه: أأْهوهُنم

 .اعتقاد ال ميان: تقول اليت ويه: بعدها اليت الفرقة تأأيت مثن 

ها مثن  د ال ميان: تقول اليت ويه: احنرافاً  أأشدن  .املعرفة جمرن

 اجلوارح  أأعامل ال ميان؛ من ليست الأعامل أأنن  وهو: واحد قول عىل جيمتعون ولكنهم

ا  فالأشاعرة ال ميان، من ليست من  اذلين من أأو اعتقاد، هو ال ميان يقولون اذلين من ا 

 . ال ميان ابب يف هذا مجهور؛ أأو الفقهاء مرجئة وقول؛ اعتقاد ال ميان يقولون

فات الأسامء ابب ويف نة؛ مه القدر ابب ويف َجميَّة، مه: قُلنا  والصن  عىل الغالب هذا جربي

 . الأشاعرة
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 ومل حزم، لبن" والننِحل امِللل" كتاب: الِفرق يف ُألنفت اليت الكتب من أأيضاً  ويوجد

نه العلامء؛ بعض قال بل طبعًا؛ وامجلاعة الس نة أأهل عقيدة عىل يكن حزم ابن ن  . َجمين  ا 

 مل هذا كذكل للشهرس تاين، -الامس بنفس -"والننِحل امِللل: " امسه أ خر كتاب وهناك

 . وامجلاعة الس ننة أأهل عقيدة عىل يكن

ة املوسوعة: "املتأأخرة الكتب من ويوجد " وامجلاعات والفرق الأداين بيان يف امليرسن

لن  كثرية؛ معاِصة ِفرقاً  صاحُبه فيه َذكر الكتاب وهذا  قُطيب؛ الكتاب صاحب أأن ا 

نة أأو ال خوان ذكر يأأيت عندما  فذلكل  . الفرق هذه يُلَممِل  شابه؛ وما الرسوري

 لكنن  جيند؛ ابمجلةل كتاب وهو ،"ال سالمية امجلاعات: "امسه أ خر كتاب هناكل وكذكل

 . جبيند ليس صاحبه

 ل( مائة ومثاين أألفنْي  ا ىل لكُّها  تصري حىت يتشعنب؛ البدع من واحدٍ  ّكن  يصري مثن :) قال

 اذلي هو عندان ثبت اذلي الرمق أأصاًل، هل أأنعرف ل! جاء؟ أأين من الرمق هذا أأدري

 . ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكرها  فرقة؛ وس بعني ثنتنَْي : ذكرانه

لن  الننار يف ولكنها : )قال  الأمة هذه س تفرتق: "والسالم الصالة عليه قال كام(  واحدة ا 

لن  الننار يف لكنها  فرقة وس بعني ثالث ا ىل  هذه افرتاق عن طبعاً  هنا والالكم ،"واحدة ا 

ة؛ ذا يعين الأمن ع بل احلساابت؛ هذه ْضن تدخل فال اكفرة؛ الِفرقة اكنت ا   عىل تُوضن

وفينة فرقة احِلس َبة هذه يف تُدخلها  ل اجلهمية فرقة جنب،  هذه يف تدخلها  ل الصن

افضة؛ كذكل احِلس بة،  ال سالم؛ نواقض يف وقعت اليت الفرق هذه من شابه ومن الرن

 . ال سالمينة الِفرق عن فقط نتلكم حنن املوضوع؛ هذا يف تدخل ل هذه

 يه؟ من الواحدة؛ هذه لنا  يُبنين  أأن املؤلف يريد مث
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 من: )النناجية الفرقة من يكون اذلي هو هذا ؛(الكتاب هذا يف مبا  أ من من وهو: )قال

ْرانها  عقيدة من( الكتاب هذا يف مبا  أ من م، فامي قرن ( قلبه يف ِريبةٍ  غري من واعتقده) تقدن

 يؤمن أأن املؤمن عىل الواجب لأنن  عقيدته؛ من شكٌّ  نفسه يف يكون أأن غري من يعين

اك ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وبس ننة هللا بكتاب  أأن لبدن  ال ميان أ من؛ ما  مؤمنًا، ليس والشن

ب فأأنت ابليشء؛ تصدق مل فا ذا تصديق، فيه يكون  أأيْقنَت  ُكنت سواء هل؛ مكذن

 . الأحوال مجيع عىل مؤمن غري فأأنت املعلومة؛ يف شككت أأو ابلكذب

 مفا  ُمحكامت؛ واحضات نصوصاً  عليه نُصن  ممنا  أأكُثه: الكتاب هذا يف كل ذكر اذلي وهذا

ك؛ دائرة عند تقف وأأن به، تؤمن أأن مينُعك اذلي  البيننات ال ايت جاءتْك وقد الشن

   الواحضات؟

ن الننايج وهو س ننة، صاحب فهو شكوك؛ ول قلبه، يف ريبة غري من واعتقَده: )قال  ا 

 عليه اكن ِبام والزتم الكتاب، هذا يف أأيدينا  بني اليت العقيدة هذه اعتقد مفن ،(هللا شاء

ة سلف  أأان ما: "ِصحيةً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب قالها  فقد ينجو؛ اذلي فهو عهنم؛ هللا ريض الأمن

 لأنن  ؛ الطائفة هذه من فهو املؤلنف؛ قالها  اليت العقيدة هذه اعتقد مفن ،"وأأحصايب عليه

حابة عن ُأخذت اليت يه العقيدة هذه  عن أأخذ املؤلنف فهذا عهنم؛ هللا ريِض  الصن

 أأمحد ال مام وأأخذ أأمحد، ال مام عن أأخذوا أأمحد ال مام وتالميذ أأمحد، ال مام تالميذ

 قبلهم، معنن أأخذوا قد هؤلء الهدى أأمئة مثن  التنابعني، أأتباع من زمِنه يف الهدى أأمئة عن

 أأن ا ىل هلل؛ وامحلد نقينة صافية، واحضة، الأُمور واكنت وهكذا، قبلهم؛ معنن قبلهم ومن

الل أأهل قرن ظهر ر البدع؛ تنترش وبدأأت الضن  عن ابل س ناد أأخذه ما  املؤلُف  فسطن

 .ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب
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  ومل اُلموِر،   ُمحَدَثِت   عندَ   وقفوا  لو النناَس   أأنن   واعملْ [  111] :) ـ هللا رمحه ـ قال مثن 

وا   ومل  بيشٍء،  يَتجاوزوها    عن   ول ،  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  عن   أأثرٌ   فيه  جيئْ   مل  ممنا  الكماً  يَُودلن

  (بدعةٌ   تكن مل   أأحصابه؛

 ومل فهيا، يدخلوا ومل عندها، وقفوا ُمحدثة؛ أأو ببدعة مِسعوا عندما النناس أأنن  لو يعين

 ومل بيشء، يتجاوزوها  ومل) هبا، يُدنِْدنوا ومل حيِملوها، ومل البدعة، هذه يف خيوضوا

وا احل؛ سلفهم عهد يف تكن مل جديدة أأش ياء حُيِدثوا مل ؛(الكماً  يودلن  حُيدثوا مل: أأي الصن

م لو ،(أأحصابه عن ول) ِشء فيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب( عن جيئ مل مما) الكمًا،  هذا وقفوا أأهنن

 هللا بكتاب اكتُفوا النناس أأنن  لو ُمحدَثت، ول بدع ُوجدت ملَا  بدعة؛ اكنت ملَا  املوقف؛

سول وبس ننة  عن بِعيدين انجني، لَبُقوا فهيام؛ ليس معنا  وسكنتوا فهيام، مبا  قالوا ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الرن

خول  . البدع ُأحِدثت وملَا  والبدع؛ الأهواء يف ادلن

  

َّهُ   واعملْ [112]: )قال لَّ   اكفرًا؛ يصريَ   َحىت مؤمنًا،   يكونَ  َأنْ   وبنَْيَ   الَعْبدِ   بنيَ   لَيَْس   َأن   َأنْ   ا 

َحدَ    هللا قال   مما  شيئاً   يُْنِكرَ   أأو  يَْنُقَص،  َأوْ   هللِا، الكمَ   يف  يَزيدَ   أأو اَّلُل،   أأنزهلُ   ممنا  شيئاً   جَيْ

  وانُْظرْ  ، -هللا  رمحك  -  هللاَ  فاتَّقِ   ؛  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسولُ  به تلََكَّمَ   مما  شيئاً   أأو   وجل،  عز

ايكَ  ِلنَْفِسَك،  يِن؛   يف  والُغلَّوَ  وا  ِ َّهُ   ادلن ن  ( ِشء  يف  احلَقنِ   َطريقِ   ِمنْ   لَيَْس   فا 

 : فيقول ال سالم؛ نواقض بعض ال ن املؤلنف يذكر

لن  اكفراً  يصري حىتن  مؤمناً  يكون أأن وبني العبد بني ليس)  أأنزهل ممنا  شيئاً  جيحد أأن ا 

ذا مؤمنًا، يكون العبد يعين ،(هللا  . اكفراً  صار هللا؛ أأنزهل ممنا شيئاً  حجد فا 
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ذاً  الكمه؛ معىن هذا  وخُيلع؛ ُيرتَدى ال ميان ل؛ أأبدًا؛ خُيلع ول تْرتِديه ثوابً  ليس ال ميان ا 

 من بعرض دينه يبيع اكفرًا؛ ويصبح مؤمناً  ويُميس اكفرًا، ويُميس مؤمناً  يُصبح" فالعبد

نيا  نه ظنن  مفن ، ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قال كام" ادلن ذا أأن هل ل: "قال ا  لن  ا   قد" هللا رسول محمند هللا ا 

 يشاء، ما  ويقول يشاء، ما يفعل وخالص؛ الكفر، أأنواع مجيع عن ساتراً  لنفِسه جعل

 َأاِبَّلَلِ  قُلْ : }قالها  بلكمة رجالً  وتعاىل س بحانه هللا َكفَّرَ  قد خمطئ؛ فهو يشاء؛ ما  ويعتقد

ََتِْزُؤونَ  ُكْنمُتْ  َوَرُسوهِلِ  َوأ اَيتِهِ  ميَاِنُُكْ  بَْعدَ  َكَفْرمُتْ  قَدْ  تَْعتَِذُروا َل  تَس ْ
ِ
 اكن كفر، حلظة، ،{ ا

 . اكفراً  وصار مؤمنًا؛

نك فكام ومعل، وقول اعتقاد والكفر ومعل، وقول اعتقاد: ال ميان  مؤمناً  تكون أأن

 فانتِبه ومعكل؛ وقوكل ابعتقادك اكفراً  تكون فكذكل ومعكل؛ وقوكل ابعتقادك

 الكفر وترُتك ابل ميان، تأأخذ حىتن  الكفر؛ هو وما ال ميان، هو ما  واعرف لنفسك،

ذا منه، وَتذر ؛ مل فا  نام املَحذور؛ يف وقعت تتعملن نام تُعَذر ورب  أأعمل؛ هللا تُعذر، ل ورب

ََّما: }قال ويلعب؛ خيوُض  اكن الرجل وهذا حاكِل، حسب ن
ِ
 قُلْ  َونَلَْعْب  خَنُوُض  ُكنَّا  ا

ََتِْزُؤونَ  ُكْنمُتْ  أ اَيتِهِ  وَ  َوَرُسوهِلِ  َأاِبهللِ  ميَاِنُُكْ  بَْعدَ  َكَفْرمُتْ  قَدْ  تَْعتَِذُروا َل  تَس ْ
ِ
 {. ا

لن  اكفراً  يكون أأن املؤمن بني ليس: لنا يقول املؤلنف هاهنا   هللا أأنزهل ممنا شيئاً  جيحد أأن ا 

ذا وتعاىل، س بحانه ب فا   يف حرف عىل أأمجعوا فا ذا اكفرًا، صار هللا؛ أأنزهل ممنا  بيشءٍ  كذن

ب هللا، كتاب  من: "عنه هللا ريض مسعود بن هللا عبد قال كام اكفرًا، تكون به؛ تُكذن

 ".لكنه ابلقرأ ن كفر فقد القرأ ن؛ يف بلكمة كفر

 ما  هللا الكم يف يزيد عنده؛ من بأ ايت يأأيت( يَنُقص أأو هللا الكم يف يزيد أأو: )قال

عي منه، ليس نه ويدن  اليت الكفر أأنواع من هذا ّكن  منه؛ حيذف أأو هللا، عند من أأن

 . اكفراً  هباِ  يصري مثن  مؤمناً  الشخص يكون
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 أأنن  يعمل( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول به تلكنم ممنا شيئاً  أأو وجل، عزن  هللا قال ممنا شيئاً  يُنكر أأو: )قال

 . كفر ينكره؛ مثن  اليشء هذا قال النيب

ك لنفسك، وانظر هللا، رمحك هللا فاتنقِ : )قال اين ين؛ يف والغلوَ  وا  نه ادلن ن  من ليس فا 

ر( ِشء يف احلق طريق ين، يف الغلو من املؤلنف حيذن ران قد أأمر وهذا ادلن ننا  منه حذن  رب

ران وتعاىل، تبارك ران ، ملسو هيلع هللا ىلص رسولُنا  منه وحذن احل سلُفنا منه وحذن  عهنم؛ هللا ريض الصن

نه  َأْهلَ  ايَ : }وتعاىل تبارك هللا قال عليك، ويضينعه دينَك، عليك يُفِسد خطري لأن

لنَ  هللاِ  عىََل  تَُقولُوا َوَل  ِدينُُِكْ  يِف  تَْغلُو َل  الِكتَاِب 
ِ
 أأهل وتعاىل س بحانه هللا هنىى ؛{احلَْق  ا

ين، يف الغلو عن الكتاب ُك: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب وقال ادلن اين يْن؛ يف والغلو ا  ناْم ادلن  من أأهكل فا 

ين يف الغلو قبلُُك  اكن  ورسولنا  س يندان أأنت هل وقالوا رجال جاءه عندما  ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،"ادلن

 ؛"الش يطان وليَس ََتْويَننُك قولُك؛ ببعض أأو بقولُك قولوا: "قال يُثنوا؛ أأن وأأرادوا

ُك ما  يف تقعوا أأن احذروا ليه جيرُّ نام" الهوى؛ من الش يطان ا  ن  ؛"ورسوهُل  هللا عبد أأان ا 

ا ؛"السالم عليه بعيىس النصارى فعلت كام تفعلوا ل" متامًا؛ الغلو لباٍب  ا غالق  يف غلون

لهاً  جعلوه هلل، ابناً  جعلوه حىتن  عيىس نام" أأهلَكهم؛ اذلي الغلو هللا، مع ا  ن  من أأهكل ا 

ين يف الغلو قبلُك اكن  . منه َتذير هذا ؛"ادلن

ننا  وكام ْران أأن ران كذكل الغلو؛ من ُحذن  يقول الزائد، املُُيوعة التنقصري؛ وهو ِخالفه من ُحذن

لف علامء أأحد -عائشة أأيب بن موىس  س بحانه هللا أأمر ما : " قال ؛-عنه هللا ريض السن

ل بأأمر ما : نزغتان فيه وللش يطان ا  ما  وتقصري، تفريط ا ىل ا   مث ،"وغلون  جماوزة ا ىل وا 

ام يُبايل ل و: "قال ذكل؛ بعد قال ما  انظر  منك؛ حيصل ما  عنده همامً  ليس" ظفر بأأهين

ا  مكسب؛ هل ابلنس بة منك لكه التنقصري؛ عىل أأو الغلو عىل أأحيصل من  وهو الغلو؛ ا 
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 الننصارى قالت السالم؛ عليه عيىس حقنه، اليشء تعطي فال التقصري أأو احلد، جماوزة

 حقنه؛ أأعطْوه ما التقصري؛ قابِل الغلو زان؛ ابن قالوا الهيود هللا، مع ا هل هللا؛ ابن: فيه

ط عىل دامئاً  أأنت واحرص حقه، عن ورفعوه فيه غلوا وأأولئك حقه، عن أأنزلوه  التوسن

عي اليوم الِك خالفهام، يف تقع أأن واحذر ِشء، ّكن  يف والاعتدال نه يٍدن  أأهل من أأن

ط، أأهل من أأنه الاعتدال، نه التوسن ح؛ ال سالم ا ىل يدعو وأأن  ال سالم ا ىل السمن

عون الغلو أأحصاب املعتدل، عونه، التنقصري وأأحصاب هذا، يدن  به، يقولون واملُْعتدلون يدن

ق كيف َّتتار؛ أأن عليك وبِقيَ  احة يف ال ن عندك وال خر؟ وذاك هذا بني س ُتفرن  السن

 حنن كل يقولون التقصري وأأهل الاعتدال، أأهل حنن كل يقولون الغلو أأهل هذا؛ ّك

مح ال سالم ا ىل ندعوا اذلين وحنن الاعتدال، أأهل  واملمينعة الغالة، الوسط؛ السن

ون، ؟ فكيف ذكل؛ ا ىل يدعوا لكنهم  واملعتدلون؛ املقرصن ابط هو ما  س متزين  اذلي الضن

  ودعاوهيم؟ القوم أأقوال بني فيه متزين  أأن تس تطيع

ابط؛ هو هذا والس ننة؛ ابلكتاب لف مهنج نفس وعىل والس ننة القرأ ن الضن احل السن  الصن

حابة عهنم؛ اللهم ريض حسان اتنبعهم ومن الصن  . املزيان هو هذا فقط؛ هللا؛ أأمر كام اب 

عي الغلو صاحب هذا املزيان؛ تعرف أأن عندك املهم املوضوع نه يدن  وصاحب معتدل، أأن

عي التنقصري نه يدن عي واملعتدل معتدل، أأن نه يدن   بيهنم؟ س ُتمزين  كيف معتدل؛ أأن

 أأحصاب مهنج وعىل هللا، رسول س ننة وعىل هللا، كتاب عىل وأأفعاهلم أأقواهلم اعرض

ادق س تعِرف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  .املزيان هو هذا الاكذب؛ من الصن

  

 هللا، عن فهو الكتاب، هذا يف كل وصفت ما  ومجيع[ 113]: ) هللا رمحه قال مثن 

 (الرابع القرن ا ىل الثالث والقرن التابعني، وعن أأحصابه وعن ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وعن
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 ليس ؛ ِشء منه يل ليس الكتاب هذا يف كل ذكرتُه ما  ّكن  أأنن : املؤلنف كل يقول

 رسول أأحصاب وعن هللا، رسول س ننة ويف هللا، كتاب يف هو بل عندي؛ من الكيم

حسان، اتنبعهم ومعن عهنم هللا ريض ملسو هيلع هللا ىلص هللا ابع القرن ا ىل اب   هذا فيه؛ هو اذلي الرن

منا  عنده؛ من  بيشء يأأت مل املؤلف سابقًا، لُك ذكرانه اذلي  عن اكبراً  العقيدة هذه أأخذ ا 

 .عنده  من بيشء يأأت فمل طريقته؛ يه هذه اكبٍر،

   

 يف ملا  والرىض والتَّْفويِض  والتَّْسلميِ  ابلتَّْصديقِ  وعليكَ ! هللا عبد اي هللا فاتَّقِ  :) قال

؛ َأْهلِ  ِمنْ  َأَحَداً  الكتاَب  هذا تَْكمُتْ  ول الكتاب، هذا  َعنْ  حرياانً  بهِ  هللاُ  يَُردَّ  فََعىَس  الِقْبةَلِ

 هللَا، فاتقِ  به، فينجو َضاَللَتِِه؛ َعنْ  ضالً  َأوْ  ِبْدَعتِِه، َعنْ  ِبْدعَةٍ  صاِحبَ  أأو حرَيتِِه،

لِ  ابلأمرِ  َوعَلَْيكَ   َعْبداً  هللاُ  فََرِحمَ  الكتاِب، هذا يف كل َوَصْفُت  ما وُهوَ  العتيِق، اَلوَّ

َُّه، الكتاَب، هذا قرأأ  وادليِه؛ وَرِحمَ  لَْيِه، وَدعا بِه، َومَعِلَ  َوبَث َّهُ  ِبِه؛ َواْحتَجَّ  ا  ن  هللا دينِ  فا 

 ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ودين
 ما  وقاية؛ هللا عذاب وبني بينك ُتعل أأن: هللا وتقوى هللا، بتقوى املؤلف يأأمرك

 هللا؟ عذاب من مينُعك اذلي وما  منه، مينعك ما   يقيك،

 فاتنق متنقيًا، تُكن معصيته؛ واجتنب هللا، أأِطعْ  فقط، هللا؛ ا ىل هللا من تفرن  هللا، طاعة

 رسول وبس ننة هللا، بكتاب الكتاب؛ هذا يف املؤلنف كل قال مبا  الزتم نفسك، يف هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأحصاب ومبهنج ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ضا  والتفويض، والتنسلمي، ابلتنصديق، وعليك: )قال ق( الكتاب هذا يف ِلام والرن  مبا  تُصدن

ب، ول فيه ً  تكون ول تكذن ؛ فيه، شأاكن  حيتاج ما  وتفونض تُعاِرض، ول تنازع ل وتُسملن
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 عليه؛ ساخطاً  تكن ول فيه، مبا  وترىض وتعاىل، س بحانه هللا ا ىل التنفويض ا ىل

طاً   . متسخن

 حيثنك واملؤلنف النناس، انْصح يعين( القبةل أأهل من أأحداً  الكتاب هذا تكمت ول: )قال

نه ِلأجل ل ذكل عىل  بنين : كل فيقول اتبناعه؛ جيب حقن  فيه ما لأنن  ولكن ل؛ كتابه؛ أأن

َّهم القبةل، أأهل عن الكتاب هذا تكمت ول احلق، هذا للنناس اٍيه وأأعطهم عليه وُدل  . ا 

نام( ِحريته عن َحرياانً  به هللا يردن  أأن فعىس: )قال نسان يوجد رب  هذا واليوم اتئه، حائر ا 

ًا؛ وكثري كثري  أأحداث من اليوم نراه ما  بسبب التهيان، ويف احلرية يف يقعون اذلين جدن

نام كثريون، احلرَية يف يقعون اذلين وأأفعال، وأأقوال أ راء ومن ن فُرب  لهذا عبداً  أأْرشْدت ا 

 . عنه احلرَْية يُزيل وأأن هللا، هيديَه أأن الكتاب؛

 هللا فيجعِل الكتاب هذا يقرأأ  بدعة صاحب رباُم( بدعتِه عن بدعة صاحب أأو: )قال

 . احلق اىل ورجوعه بدعتِه، عن ردعه يف سبباً  وتعاىل س بحانه

نام( ضاللته عن ضالًّ  أأو: )قال نسان يكون رب  فيقرأأ  احلق، طريق عن وضلَّ  احنرف قد ا 

 . النجاة طريق ا ىل فيعود الكتاب؛ هذا

ل ابلأمر وعليك هللا، فاتَّق: )قال  اذلي القدمي؛: هو العتيق الأول الأمر( العتيق الأون

 . ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب عليه اكن

 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب عليه اكن ما  وهو ؛(الكتاب هذا يف كَل  وصْفت ما وهو: )قال

 . العتيق الأمر الأول؛ الأمر وهو
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 أأن هللا نسأأل( به ومعل وبَثنه، الكتاب هذا قرأأ  وادليْه؛ ورمح عبداً  هللا فرِحم: )قال

 س بحانه هللا ونسأأل الكتاب هذا قرأأان هللا؛ رمحه املؤلف دعوة ْضن دخلوا ممنن جيعلنا 

ىل به للعملِ  يوفقنا  أأن وتعاىل  . نرشه وا 

ليه ودعا: )قال ىل الكتاب، هذا قراءة ا ىل النناس دعا ( ا   . به والعمل فيه، مبا  ال ميان وا 

الل، أأهل عىل( به واحتجن : )قال  .  فيه اذلي احلق وبنين  الضَّ

نه: )قال ن  هذا كلَ  أأقول ل أأان:  كل يقوكل يعين( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ودين هللا، دين فا 

نه لكنه الالكم نه ولكن ل؛ كتايب؛ لأن  ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل ودين هللا دين لأن

 

نه: )قال نه  الكتاب،  هذا  يف  ما  خالف   شيئا  اس تحل   من   فا    بدين،  هلل  يدين   ليس   فا 

ل   وجل،  عز   هللا  قال   ما   جبميع  أ من   عبداً   أأن  لو  كام  لكه،  رده وقد    حرف  يف   شك  أأنه   ا 

هل  ل  أأن:  شهادة   أأن  كام  اكفر،  وهو تعاىل،   هللا   قال   ما  مجيع   رد فقد  ل  ا    تقبل   ل  هللا،   ا 

ل   صاحهبا؛   من   يف  الس نة   من  شيئاً   هللا يقبل   ل  كذكل  اليقني،  وخالص  النية   بصدق  ا 

  ودع  ابلقبول،   فعليك  لكها؛  الس نة   ترك  فقد  شيئًا؛  الس نة   من  ترك   ومن بعٍض،   ترك

نه   واللجاجة؛   املامَحةَلَ   عنك ة  وزمانُك ِشء،  يف  هللا  دين   من  ليس   فا    سوء؛  زمان خاصَّ

   (هللا  فاتق 

 

 هو واذلي الكتاب، هذا يف املؤلف بيننه اذلي وامجلاعة الس نة أأهل مهنج عن خرج من

ر  عن خرج من -وامجلاعة الس ننة أأهل اعتقاد كتب - الاعتقاد كتب يف وَموجود ُمقرن

 وتعاىل س بحانه هللا أأراده اذلي وتعاىل س بحانه هللا دين بغري دان قد فهذا املهنج؛ هذا

نه) :قال منه؛ ن ه وقد احلق، بدين هلل يدين ليس فا  نه ؛(لكنه ردن  من واحداً  أأمراً  ردن  من لأن

 .لكنه وتعاىل تبارك هللا أأمرَ  ردن  فقد وتعاىل؛ س بحانه هللا أأمر
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لن  وجل، عز هللا قال ما  جبميع أ من عبداً  أأنن  لو كام: )قال نه ا   ردن  فقد حرف؛ يف شكن  أأن

 من ابب يف َضلَلت أأنت فا ذا هذا، مثل هذا يعين( اكفر وهو تعاىل، هللا قال ما  مجيع

 فال املؤلنف، الكم معىن هذا وامجلاعة؛ الس ننة أأهل عن خرجت فقد الاعتقاد؛ أأبواب

نيناً  الشخص يكون ذا فيه، الس ننة خصال ُتمتع حىتن  سن  مسائل من مسأأَل يف خالف فا 

 خشص يأأيت فال املؤلف، يُريده اذلي املعىن هذا مهنم؛ ليس فهو وامجلاعة؛ الس ننة أأهل

 مسأأَل ليست املسأأَل! أأربعة ثالثة، مسأألتني، مسأأَل، يف خالف فالن: ويقول يتَفلَْسف

؛  اليت املسائل بعدد وليست فهيا، خالف اليت املسأأَل صفة يه ما  قضية القضية عَدنٍ

 . فرق فهناك! لهذا تنبنه فهيا؛ خالف

ين هذا أأهل من يكن مل واحدة؛ مسأأَل يف خالف لو: يقول واملؤلف حيح؛ ادلن  يعين الصن

نه كام وامجلاعة، الس ننة أأهل دائرة عن خرج  تبارك هللا كتاب من حرف يف شكن  لو أأن

ه؛ وتعاىل، نسان فرق، ل مجيعًا؛ تعاىل هللا كتاب َردن  فقد وَردن  كتاب يف بلكمة كفر ا 

ه ابلقرأ ن كفر فقد ا ذن هللا؛  . لكنِ

 البدع؛ أأهل ويُوافق فهيا  خُيالف وامجلاعة الس ننة أأهل مسائل من مسأأَل أأن لو كذكل

 . مبتدعاً  يصريُ 

 يف املرجئ؟ مسأأَل، يف القدري؟ واحدة، مسأأَل يف خارجينًا؟ صار ملاذا اخلاريج؛

لن  احنراف عنده يكن مل لو وهكذا،... مسأأَل  مرجئ، هو قدري، فهو املسأأَل؛ هذه يف ا 

نام البعض؛ يتَفلَسف كام عددْ  قضية ليست فالقضية واحدة؛ املسأأَل خاريج؛ هو ن  ا 

 أأهل بنْي  فارقة اكنت اليت املسائل من يهَ  هل املسأأَل؛ هذه صفةُ  وصف؛ قضينة

  ل؟ أأم البدع، وأأهل الس ننة
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 مثلُها  هو مبا  َُّتالف مل ِصحية، واحضة، ُمحمكة، أأدَل علهْيا  اليت املسائل من يه هل

 مهنا؟ وأأقوى

ذا ابط هو هذا مبتدع؛ مُفخاِلفها  حالها؛ هذا اكن ا    الأمر يف الضن

ل) نه ا   ل أأن شهادة: أأنن  كام اكفر، وهو تعاىل؛ هللا قاهل ما  مجيع ردن  فقد حرٍف  يف شكن  أأن

هل لن  ا   هللا يقبل ل كذكل اليقني؛ وخالص النينة بصدق ا ل صاحهبا من تُقبل ل هللا ا 

 لكنها؛ الس ننة ترك فقد شيئًا؛ الس ننة من ترك ومن بعٍض، ترك يف الس ننة من شيئاً 

نهن  واللنجاجة؛ املاُمَحةل عنك ودعْ  ابلقبول فعليك  ِشء، من هللا دين من ليس فا 

 ماذا زماننا  جاء لو! زمن؟ أأين  عن يتلكم هذا( هللا فاتقنِ  سوء؛ زمان خاصة وزمانك

ابع؛ القرن يف زمن عن يتلكنم هو! لَلَطم حاللً  اللَّطم اكن لو وهللا س يفعل؟ : يقول الرن

 ! سوء زمان خاصة زمانك

من هذا وهللا ابع ابلزمن يقارن ل الزن  . النجاة هللا فنسأأل!  بيشء الرن

نه املهم ذا: كل يقول أأن  فقد الكتاب هذا يف املؤلف ذكر مما  واحدة مسأأَل يف خالفت ا 

 أأن عىل فاحرص الس نة؛ أأهل من ل البدع أأهل من وِصت الس ننة، عن خرجت

 عنك اتُْرك( واللنجاجة املامحةل عنك ودع) أأهلها، غري من تكن وأأل فيك الس ننة ُتمتع

د الأخذ من ودعك ، اجلدال  .الفارغ والرن

 . منه فائدة ول ورائه من طائل ل اذلي اجلدل( واللنجاجة)

 تسمع ل بأأن ساملاً  دينك اجعل ذلكل فتضينُعك؛ ش هبة عليك تدخل قد دين، املسأأَل

 راية برفع عرفوا اذلين الس ننة علامء الس ننة؛ أأهل طريق والزم والبدع، الأهواء لأهل

 ادلنيا؛ هذه يف غاية هلم ما  والضالل؛ البدع أأهل مبحاربة ُعرفوا عهنا، وادلفاع الس نة،

 ِهنهم ِشء، ول جامعة؛ نرصة ول حزب، نرصة ول منصب، ول درمه، ول دينار، ل
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 تشويه حياول ممنن والتنحذير فهيام، ما  وتقرير ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وس نة هللا كتاب حفظ

ين؛ هذا حقيقة  طريقهم، عىل وتبقى تلزهمم، اذلين مه هؤلء فقط؛ ِهنهم هو هذا ادلن

ن وَُتسن بنفِسك، الظن وتيسء هبم وتثِق ن ماش ياً  تبقى خلفهم؛ ومتيش هبم،  الظن  ا 

 .هللا شاء

  

ذا [  114] : )هللا رمحه املؤلف قال   ِجوارِ   ِمنْ   َوِفرَّ   بَيِْتَك،  َجْوَف   فَالَْزمْ   الِفْتنَُة؛   َوقََعتِ  وا 

كَ   الِفْتنَِة، ايَّ نْيا؛   عىل   املُْسلمنيَ   بنيَ   ِقتالٍ   ِمنْ   اكنَ  ما   وُّكُّ  والَعَصِبيََّة،  وا    ِفْتنٌَة؛  فَهُوَ   ادلُّ

ُرجْ   ول هل،   رشيك ل  وحده   هللا فَاتَّقِ    ول   تُشاِيْع،   ول   هَتَْو،  ول فهيا،   تُقاِتلْ   ول فهيا،   ََّتْ

بَّ  ول   تاُمِيْل، ؛  ِمنْ   شيئاً  َُتِ َّهُ   ُأموِرمِهْ ن ًا  أأو  اكن َخرْياً  -  قَْومٍ   ِفعالَ   َأَحبَّ   َمنْ :  يُقالُ   فا    -  رَشَّ

َِلُ   مَكَنْ   اكنَ  ايُك  هللاُ   َوفََّقنا.  مَعِ ُك  وَجنََّبنا  ملرضاته،   وا  ايَّ  ( َمْعِصَيَتهُ   وا 
 بني القتال: ابلفتنة واملقصود فتنة، حصلت  إذا يعين ؛(الفتنة َوقعت   إذا: )قال

 من املتقاتلون يكون أو ابلباطل، فيه احلق يلتبس الذي أو  الدنيا، على املسلمني
  تعصبا  : أي للعصبية،  كالقتال  ابطل؛ على ويتقاتلون ابطل على كلهم  املسلمني

  يقاتل: الرجل : سئل ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب هلواك؛ انتصارا  أو مجاعة أو حزب أو لقبيلة
  قاتل من: "قال  هللا؟ سبيل يف ذلك فأي رايء، ويقاتل شجاعة،  ويقاتل محية،

  َمن  : »ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   َرُسولُ  وقَالَ  ،(1)"هللا سبيل يف فهو العليا، هي هللا كلمة  لتكون
ُعو  ع م  يَّة ، رَايَة   ََت تَ  قُت لَ  َلة   َعَصب يَّة ، يَ ن ُصرُ  أَو   َعَصب يَّة ، يَد   كل  ؛(2) "َجاه ل يَّة   َفق ت  

 

 ( عن أأيب موىس الأشعري. 1904(، ومسمل)123أأخرجه البخاري) (1)

 ( عن جندب بن عبد هللا البجيل.1850أأخرجه مسمل)  (2)
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  فهو فيه؛ يشارك أن للمسلم جيوز  وال اعتزاله جيب  الذي الفتنة قتال من هذا
 .لل  ال اهلوى على قتال

 وأمنهم وحرمتهم واملسلمني اإلسالم عن للدفاع  القتال الفتنة قتال من وليس
 .وأمواهلم

 فهذا عليه؛ اببه وإغالق  بيته يف ابلبقاء الفتنة قتال اعتزال استطاع فإذا
  يعتزل أن املهم آخر؛ بلد إىل ينتقل كأن  كله  املكان من فيفر وإال؛ املطلوب،

 أيب حلديث   فيها؛ املشاركة عن يبعده مكان إىل ويذهب  الفتنة يف يشارك  وال
َنة   يف   قَالَ  أَنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب     َعن   األشعري موسى ُروا: "الف ت   يَُّكم ،  ف يَها َكس    َوَقط  ُعوا َقس 

َوافَ  ف يَها َوالَزُموا أَو ََترَُكم ، ف يَها   يف وجاء ،(1)"آَدمَ  َكاب ن    وَُكونُوا بُ ُيوت ُكم ، َأج 
 ايَ  لَب َّي كَ : قُ ل تُ  ،«َذر    َأابَ  ايَ : »ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ   َرُسولُ  ل   َقالَ : َقالَ  ذر أيب حديث 

د يَث، َفذََكرَ  َوَسع َدي َك، اّللَّ   َرُسولَ    النَّاسَ  َأَصابَ  إ َذا أَن تَ  َكي فَ » ف يه   َقالَ  احلَ 
؟ ف يه   ال بَ ي تُ  َيُكونُ  َمو ت   يف  ل َوص    أَو   - َأع َلُم،  َوَرُسولُهُ  اّللَُّ : قُ ل تُ  ال َقْب َ، يَ ع ين  « اب 

لصَّْب    َعَلي كَ : » َقالَ   ،- َوَرُسولُهُ  ل   اّللَُّ  َخارَ  َما: َقالَ    -«  َتص ْب ُ : »َقالَ   أَو   -« اب 
 رَأَي تَ  إ َذا أَن تَ  َكي فَ : » َقالَ  َوَسع َدي َك، لَب َّي كَ : قُ ل تُ « َذر    َأابَ  ايَ : »ل   َقالَ  ُثَّ 

َجارَ  ؟ َغر َقت   َقد   الزَّي ت   َأح  لدَّم   َعَلي كَ : » َقالَ   َوَرُسولُُه، ل   اّللَُّ  َخارَ  َما: قُ ل تُ « اب 
َن   ن هُ  أَن تَ  ِب  :  َقالَ  َعات ق ي؟  َعَلى َوَأَضُعهُ  َسي ف ي آُخذُ  أََفاَل  اّللَّ ، َرُسولَ  ايَ : قُ ل تُ « م 

تَ » ؟ َفَما: قُ ل تُ «  إ َذن   ال َقو مَ  َشارَك  لَ  َفإ ن  : قُ ل تُ  ، «بَ ي  َتكَ  تَ ل َزمُ : »َقالَ  ََت ُمُرِن   ُدخ 

 

 (. 3961(، وابن ماجه)4259(، وأأبو داود)2204(، والرتمذي)19730أأخرجه أأمحد) (1)
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؟ َعَليَّ  يتَ  َفإ ن  : » َقالَ  بَ ي ِت  ، ُشَعاعُ  يَ ب  َهَركَ  َأن   َخش   َعَلى ثَ و َبكَ   فَأَل ق   السَّي ف 
ه كَ   .  (1)"َوإ ْث  ه   ِب  ْث  كَ  يَ ُبوءُ  َوج 

 . القتال يف تشارك  ال  أي( تقاتل وال:)قال
 . إليها قلبك مييل  ال  أي( هتو  وال: )قال
 .طرف  على طرف إىل ومتيل تؤيد ال  أي( متايل وال  تشايع وال: )قال
  بذلك ألنك القلبية؛ ابحملبة حىت تشاركهم وال( أمورهم من  شيئا   َتب   وال: )قال

َتخذ حكمهم؛ لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "ولكن من  رضي وَتبع") 2(، قال ابن عبد  
فعله فكأنه ابلفعل رضي  من يقولون: الْب  

 عموا  ألهنم ابلعقوبة هللا فعمهم واحد رجل الناقة عقر إمنا: "هللا رمحه احلسن قال

  انتهى. (3)"ابلرضى فعله
 
لن   النُّجوِم؛  يف  النََّظرَ   وَأِقلَّ [ 115]: )هللا رمحه ـ املؤلنف قال  َتعنيُ   ما   ا    عىل   بهِ  تَس ْ

الِة،  مواقيتِ  ا   واهْلَ   الصَّ َّهُ   ذكَل؛  ِسوى معن ن
ِ
نَْدقَةِ   ا ىل  يَْدعو   فَا  ( الزَّ

 : لس ببني فهيا  تنظر والناس ترْوهنا، اليت الننجوم يه الننجوم: الننجوم يف النظر

ل ُّون: الأون تدل  س يحدث كل فيقول الننجوم؛ يف ينظر الأرضية؛ احلوادث عىل هبا  يس ْ

 لفالن س يودل كذا، يوم املطر يزنل لن كذا، يوم املطر س يزنل كذا، حيدث ولن كذا

 . وهكذا ودل؛ لفالن يودل لن ودل،

 

 (. 3958(، وابن ماجه)4261(، وأأبو داود)21325أأخرجه أأمحد) (1)

 ( عن أأم سلمة. 1854أأخرجه مسمل)  (2)

 (. 586/ 8الاس تذاكر )( 3)
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يه اذلي العمل وهذا  وجه عىل حيدث فامي تؤثنر الننجوم أأنن  يعين التنأأثري؛ عمل العلامء يسمن

ُعون اذلين الُكهنان يس تعمِل وهذا الأرض،  ا ىل ابلننظر الغيبينة؛ الأمور معرفة يدن

عاء لأهنا  كفر؛ هذه والكهانة الكهانة، أأنواع من نوع وهذا الننجوم، عاء الغيب، عمل ادنِ  وادن

َماَواِت  يِف  َمنْ  يَْعملَُ  َل  قُلْ } كفر؛ هذا الغيب عمل لَّ  الْغَْيبَ  َواْلَْرِض  السَّ
ِ
ُ  ا  َوَما اَّللَّ

نَ  يَْشُعُرونَ  ذا ،(1){يُْبَعثُونَ  َأايَّ نه الشخص ادنعى وا   س بحانه هللا انزع فقد الغيب؛ يعمل أأن

نه اكفر؛ فالاكهن به، خيتص فامي وتعاىل عٍ  لأن نه: "قال فذلكل الغيب؛ لعمل ُمدن ن  يدعو: فا 

ندقة ا ىل ندقة ،"الزن  ! كفر النفاق؛ يه والزن

ل الننوع هذا  . الننجوم ا ىل الننظر أأنواع من الأون

ى ما  وهو الثناين والننوع  جماري وتعرف القمر، منازل تعرف بأأن التنس يري؛ بعمل يسمن

مس نة، يف الشن  من اجلنوب من الشامل فتعرف الننجوم ا ىل تنظر: مثالً  يعين الس ن

مس تعرف الغرب، من الرشق  أأن الاهتداء؛ هو: هذا من واملراد تسري؛ كيف الشن

نه جائز؛ العمل وهذا الطريق، ا ىل هتتدي  عىل تدكلُّ  يك الأش ياء هبذه اس تعانة لأن

 تكون أأن الأمر؛ هذا هو للنجوم وتعاىل س بحانه هللا خلق أأس باب ومن الطريق،

 وقد ،(2){َوالَْحجنِ  لِلنَّاِس  َمَواِقيُت  يِهَ  قُلْ  اْلَِهةلَِّ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ : }للنناس ومواقيت هداية

لف علامء أأحد قال  :  ـ الكمه مبعىن ـ فوائد ثالث لها  الننجوم: قدمياً  السن

امء زينة: الأوىل َّنَّا : }الكرمي كتابه يف وتعاىل س بحانه هللا قال كام للسن َماءَ  َوَزي نَْيا  السَّ  ادلُّ

 . الأوىل الفائدة هذه ؛(3){ِبَمَصاِبيحَ 

 

 [. 65]المنل: (1)

 [. 189]البقرة: (2)

 [. 12]فصلت: (3)
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ياطني؛ هبا وتعاىل س بحانه هللا يرمج يعين للش ياطني؛ رجوماً : الثنانية الفائدة  كام الش ن

ياطني أأنن : "احلديث يف جاء امء ا ىل تْرتقي الش ن  تسرتق يك بعض عىل بعضها  يصعد السن

مع، هُب؛ تعاىل س بحانه هللا يرمهيا  مثن  السن ا  الننجوم؛ هبذه ابلشُّ من  اللكمة يسرتق أأن فا 

 يعين اللكمة، يلقي أأن قبل الشهاب يلحقه أأو الشهاب، يلحقه أأن قبل بعده ملن فيلقهيا 

ُرها اللكمة سامع من يمتكن قد هاب فيأأتيه متريرها؛ من يمتكن ل وقد بعده ملن وميرن   الشن

حيحة؛ الأحاديث يف جاء كام ذكل؛ قبل  رجوم يه الننجوم هذه يعين رجوٌم، فهىي الصن

ياطني، لَّ : }تعاىل قال للش ن
ِ
َق  َمنِ  ا ْمعَ  اْسرَتَ  .(1){ُمِبنيٌ  ِشهَابٌ  فَأَتَْبَعهُ  السَّ

ي َوُهوَ : }وتعاىل تبارك هللا قال الأسفار، يف هبا  هُيتدى عالمات: الثالثة الفائدة ِ  َجَعلَ  اذلَّ

 .(2){َوالَْبْحرِ  الرَْبنِ  ُظلَُماِت  يِف  هِبَا ِلََتْتَُدوا النُُّجومَ  لَُُكُ 

ريق؛ ضلن  فقد رابعة؛ فائدة مهنا  يأأخذ أأن أأراد ومن الثالث، الفوائد يه هذه  يِردْ  مل الطن

 .وتعاىل تبارك هللا كتاب يف املذكورة الفوائد هذه غري للننجوم

  

كَ [ 116]:) ـ هللا رمحه ـ املؤلنف قال ايَّ   َأحْصاِب   ا ىل  واجلُلوَس  الالكِم،  يف  والنََّظرَ  وا 

 ( الالَكمِ 

  الالكم؟ هو ما 

نة املسائل  تقرير هو الالكم د الأخذ -والالكم املنطق بعمل العقائدي  ـ، والرن

 

 [.18]احلجر: (1)

 [. 97]الأنعام: (2)
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روها  منطقية وقواعد ا هبا، يتجادلون وصاروا ابلعقل، قرن روا فلمن  العقلينة املسائل قرن

رون وصاروا ابلعقل، نة للمسائل تقرير فهو الالكم؛ عمل مُسنِي ابلالكم؛ لها  ينِظن  العقائدي

 .ابلعقل

م لهذا؛ قال بعضهم الالكم؛ بعمل تسميته يف العلامء واختلف رون لأهنن  من املسائل يقرن

  نتيجتِه، ا ىل يصل حىتن  عقلينة؛ بأأدَلن  ويرُبهن يتلكنم الالكم؛ خالل

 هذه: قالوا وتعاىل؛ س بحانه هللا الكم عقيدة لأجل الالكم عمل مُسنِي: قال والبعض

ي الس ننة؛ أأهل البدع أأهل فهيا  خالف اليت العقائد أأعظم من اكنت العقيدة  بعمل فسمن

 . التسمية سبب يف العلامء بني خالف هذا وتعاىل؛ تبارك هللا الكم لأجل الالكم

 عمل من املقصود هو هذا ابلعقل؛ العقائدية املسائل تقرير هو الالكم عمل أأنن  املهُم

 . الالكم

نة، املسائل تقرير يف بس ننة ول بكتاب ل يبالُون ل العقالنيون فهؤلء : فعندمه العقائدي

ُونه العقل، هو العقائد تقرير يف الأساس  به وحَيمُكون وتعاىل، س بحانه هللا عىل وحُيمكن

لف علامء ضلنلهم فذلكل وتعاىل؛ س بحانه هللا عىل رون واكنوا السن  هنار؛ ليل مهنم حيذن

َّفة كتباً  هناك ا ن حىتن  يصاً  ُألنفت كتب وأأهِل؛ الالكم ذمن  يف ُمؤل  الغرض، لهذا خصن

لف والكم افعي ال مام مهنم كثري؛ الالكم ذم يف السن  أأمحد وال مام هللا، رمحه الشن

 . وغريمه

ريق؛ هذا من املؤلف حيذران فهنا  ك: )فيقول الطن اين  ا ىل تنظر ل(  الالكم يف والننظر وا 

 اجلهمينة، كتب املُعزتَل، كتب الأشاعرة، كتب فهيا؛ تقرأأ  ول هبا، تبايل ول ُكتهبم،

بينة؛ كتب املاتريدية، كتب  امجلاعات هذه واحد، ابهبا  لكها  القبيل، هذا من لكها  الالكن
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 وأأصوهلم، املتلكنمني قواعد يه وأأصوهلم قواعُدمه الالكم، عمل هو الأصيل علمهم لكنها 

 . أأصالً  اليوانن عمل من مهنا الكثري أأخذوا اليت

رك املؤلنف هنا(: الالكم أأحصاب ا ىل واجللوس: )قال  ّك البدع، أأهل خمالطة من حيذن

مناه ما  روس هذه بداية يف سابقاً  قدَّ  وجوب جهرمه، وجوب الِبدع؛ أأهل خمالطة عن ادلن

امع عدم وجوب بُغضهم،  عىل ينطبق لكنه ذكل؛ يف ُسقناه اذلي السلف الكم هلم، السن

 أأهل البدع، أأهل من صنف مه الالكم؛ أأهل عن تتلكنم هذه أأخص؛ هذه الفقرة هذه

 . الالكم أأهل مهنم كثري؛ البدع

مناه وما  امع وعدم البدع، أأهل جهر وجوب يف عهنم هللا ريض السلف الكم من قدن  السن

 . الفقرة هذه يف املؤلنف ذكره ما عىل ينطِبق هلم؛

مهُْ   ال َثِر؛  َوَأْهلَ  ابل َثِر،   وعَلَْيكَ [ 117]: )هللا رمحه قال ايَّ
ِ
  فَاْجِلْس،  َوَمَعهُمْ  فَاْسأَْل،   وا

 ( فَاقُتَِبْس   َوِمهْنُمْ 

رك الباطل، من احلق ال ن كل املؤلنف يبني  أأهل ا ىل وأأرشدك الضالل أأهل من حذن

 تبارك هللا قال: يقولون اذلين ال َثر؛ ِلأهل تسمع ممنن؟ وتفرُّ  ِلمن؟ تسمع احلق؛

 قال عطاء، قال عامثن، قال معر، قال بكر، أأبو قال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال وتعاىل،

 قال الثنوري، سفيان قال املبارك، بن هللا عبد قال أأمحد، قال الشافعي، قال سعيد،

حابة أ َثر يأأخذون ال َثر، أأهل مه هؤلء سعد؛ بن اللنيث قال الأوزاعي،  أ َثر الصن

لف التنابعني؛ أأتباع أ َثر التنابعني، ل السن  ل خيرتعون، ل هنجهم، عىل سار ومن  الأون

 ا ىل  يسرُيون ول سبياًل، ذكل ا ىل وَجدوا ما الأثر يتنبُعون عندمه، من يبتدعون

عامل الاجَتاد أأي؛ وا  لن  الرن بل؛  هبم تِضيق عندما  ا  افعي ال مام قال كام الس ُّ  رمحه الشن

أأي القياس؛ عن س ئِل عندما  هللا  مبعىن أأو  "امليتة أأهل أأّك مبزنَل عندان ذكل: "قال الرن
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نه الكمه؛ ورة؛ عند أأن أأي الُضن نام والقياس الرن ن ليه تسري ا  ورة؛ عند ا   الُضورة مىت الُضن

  هذه؟

 ومعر بكر َكأيب به يُقتَدى ِل مام الكماً  أأو الس ننة من أأو الكتاب من دليالً  تفقد عندما 

ذا ال سالم، أأمئة وهؤلء وعامثن؛  ُتَتد؛ أأن ميكن عندئذ القبيل؛ هذا من شيئاً  ُتدْ  مل فا 

ذا  .لالجَتاد أأهالً  كنت ا 

نك: خاصة مين نصيحة وأأان ماماً  وجدت لو أأن لها  مبسأأَل؛ أأفىت منك، قريباً  ا   هل، حفِمن

 حادثة حدثت ما لو يعين مسأألته؛ يف دليالً  معه أأنن  مبا  هللا؛ عىل وتوّكن  هبا، وأأفتِ 

 هبا  أأفىت عثميني، ابن الش يخ هبا  أأفىت ابز، بن العزيز عبد الش يخ هبا  أأفىت جديدة،

يخ ذا وامِش، هبذا أأفتِ  خالص مقبل؛ الش يخ هبا  أأفىت الألباين، الش ن  فانتقِ  اختلفوا؛ ا 

 .عليه اكن مبا  أأفت خالص؛ واحد؛ هبا  أأفىت خيتلفوا، مل ادلليل، عىل بناءً 

مام لكمة تعجبين ر اكن هللا، رمحه الطربي لال   ِصحي" كتابه يف العقيدة يف مسائل يقرن

ربي صغرية رساَل ويه ،"الس نة ر اكن العقيدة، يف للطن  جاء فلام العقائدية، املسائل يقرن

 املهم -ابلضبط نسيت -ذكل يف الوقف أأو القرأ ن يف ابللفظ القول أأظهنا  مسأأَل، يف

لن  املسأأَل هذه يف قولً  ِلأحد أأِجد فمل حبثت: "قال كهذه؛  عقائدية مسأأَل مام ا   لال 

ربي -"أأمحد ا قريب طبعاً  والطن  يف قولً  لأحد أأجد فمل حبثت: قال ؛-أأمحد ال مام من جدن

لن  املسأأَل؛ هذه مام ا   اتنباع معىن هذا ذكل؛ يف أأمحد ال مام واتنبع ،"به وكفى أأمحد لال 

مام؛ فيه كل ليس قولً  تُقول أألن  السلف؛ أ َثر  رمحه أأمحد ال مام ذكرها القاعدة هذه ا 

مام؛ فيه كل ليس بقول تقل ل: هللا بيل هذا ا   بنفسك الاغرتار من كل منجاة السن

ًل،  . بعلمك تغرَت  وأأن أأون
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ذا فأأنت الاجَتاد، بدعوى وتضلن  تزيغ أأن: َثنيا  ريق عىل بقيت هؤلء؛ مع بقيت ا   الطن

 ول اتنبعوا: "قال عنه؛ هللا ريض مسعود بن هللا عبد قال كام اتنباع دين فدينُنا  ساملًا؛

لوا قد فهم املُؤنة؛ ُكِفيمَت  ؛"ُكِفيمت فقد تبتدعوا  أأنت ملاذا ووصلوا؛ واجَتدوا املسؤولية َتمَّ

ل ل فال وخمية؛ عليك عواقبه تكون رمبا  ما  نفسك َُتمن  عليه؛ تقدر مما  أأكُث نفسك َُتمنِ

ل مام فيه كل ليس بقول تُقل ول ،"تبتدع ول اتبع: "قبكل ملن املسأأَل محنِ  . ا 

 . ال َثر من فهىي أأحصابه وعن ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن جاء ما  ّكن (  ابل َثر وعليك: )قال

 ُتد فقط، العقيدة يف ليست القضية هذه املهنج، هذا يتبعون اذلين( ال َثر وأأهل)

 كذكل رأأي، أأحصاب وأأانساً  أ َثر، أأحصاب أأانساً  -الفقه يف أأيضاً  وُتد -العقيدة يف أأانساً 

أأي أأحصاب ُتتنب دامئاً  فأأنت أأثر؛ وأأحصاب رأأي، أأحصاب العقيدة يف  ا ىل وتتنجه الرن

مذي ا ىل انظروا الأثر، أأهل  قال: يقول يذكر عندما " اجلامع" كتابه يف هللا رمحه الرتن

ا وكذا، كذا أأحصابنا  مذي؟ أأحصاب مه من كذا؛ فعىل أأحصابنا  وأأمن  ماهَل  الرتمذي الرتن

ي؛ فعندما  احلديث، أأهل مه أأحصابه ل؛ حنبيل؛ مالِك، شافعي، مذهب، ي يسمن  يسمن

ي الأثر، أأهل احلديث، أأهل افعي، يسمن ي الشن ي مالاكً، يسمن ي أأمحد، يسمن  يسمن

هيم اذلين هؤلء البخاري؛ مذي يسمن  مه وهؤلء أأحصابه، مه هؤلء هللا؛ رمحه الرتن

ن أأحصابنا  مه) هللا؛ شاء ا  اين  (.فاقتبس ومهنم فاجلس، ومعهم فاسأأل، وا 

 

َّه  واْعملَْ [ 118]:)   ـ هللا رمحه ـ املؤلنف قال ءٍ   هللاَ  ُعِبدَ  ما   َأن   هللاِ  ِمنَ   اخلَْوِف   ِمثْلَ   ِبيَشْ

فقاِت   واحلُْزنِ  اخلَْوِف  وَطريقِ  وتعاىل،   س بحانه  (  وتعاىل  تبارك  هللاِ   ِمنَ   واحلَياءِ  والشَّ

وفية عىل ردٌّ  الفقرة هذه يف ابحملبة، يعبد كام ابخلوف وتعاىل س بحانه هللا يُعبد: أأي  الصن

 وهذا ورجاًء؛ ول خوفاً  نعبده ل فقط ابحملبنة يُعبد هللا بأأنن  يقولون اذلين وغُالهتم،



448 

 

 طريقة هذه ورجاًء؛ وخوفاً  حمبنةً  وتعاىل س بحانه هللا نعبد فنحن جدًا؛ عظمي ضالل

 يِف  تُْفِسُدوا َوَل : }الكرمي كتابه يف قال وتعاىل س بحانه هللا الس ننة، وأأهل ال سالم أأهل

ا  بَْعدَ  اْلَْرِض  ْصاَلهِحَ
ِ
نَّ  َوَطَمًعا َخْوفًا  َواْدُعوهُ  ا

ِ
ِ  َرمْحََت  ا ننِيَ  ِمنَ  قَرِيبٌ  اَّللَّ  ،(1){الُْمْحس ِ

 كيف؟ بعبادته؛ وتعاىل س بحانه هللا أأمر

 جبننته، ونطمع غضبه، من خناف انره، من خناف عذابه، من خناف وطمعًا؛ خوفاً 

 زاهد أأان تقول ل املؤمن، يكون وهكذا وتعاىل، س بحانه هللا أأمر هكذا بنعميِه؛ ونطمع

، اي خبرياتك  الالكم هذا حمبنة؛ وهللا أأعبدك أأن أأريد فقط شيئًا، مهنا  أأريد ل أأان ربن

 وتعاىل، س بحانه هللا خري يف وترغب وتعاىل، س بحانه هللا من َّتاف بل ابطل؛

  نعامئه يف وترغب

 هذه وتعظاميً؛ وحمبًة، خوفًا، هللا فتعبد وتعاىل؛ س بحانه هللا وَتب فهيا، تزهد ول

 تَتََجاىَف : }قال ال ميان؛ أأهل عىل ُمثنياً  تعاىل هللا وقال هذا، يف ال سالم أأهل طريقة

ُمْ  يَْدُعونَ  الَْمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوهُبُمْ  ا  َوَطَمًعا  َخْوفًا  َرهبَّ  أأمر هكذا ؛(2){يُْنِفُقونَ  َرَزْقنَامهُْ  َوِممَّ

 .ال ميان أأهل طريقة وهذه وتعاىل، س بحانه هللا

  

ِلَس   َأنْ   واْحَذرْ [ 119]:) املؤلف قال ْوقِ   ا ىل  يَْدُعو  َمنْ   َمعَ   َُتْ لُو   َوَمنْ  واملََحبَِّة،  الشَّ   خَيْ

نِساءِ   َمعَ  نَّ   املَْذَهِب؛   َوَطرِيقِ   الن الََلِ   عىل  لُكُّهُمْ   هؤلءِ   فَا   (  الضَّ

 

 [. 56]الأعراف:  (1)

 [. 16]السجدة: (2)
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ُك! انظر  يدعون اذلين من الباطل؛ أأهل طريق من حيذرك مثن  احلق، طريق  ا ىل يوَجن

وق ا ىل وفينة مه هؤلء واحملبنة؛ الشن ُعون اذلين الصن  وشوقاً  فقط حمبنةً  هللا يعبدون أأهنم يدَّ

ليه  . دعوامه يف َكَذبَةٌ  ومه به، وتعاىل س بحانه هللا أأمر ما  ابيق ويرتكون فقط، ا 

نساء مع خيلو وَمنْ : )قال  ! النساء؟ مع خيلو اذلي هذا من( الن

وفية، مه  درجة ا ىل ال نسان يصل أأن: ادلرجات من عندمه درجات؛ والصوفينة الصن

اكة، يرتك الصيام، يرتك الصالة، يرتك: يُريد ما  يفعل التناكليف؛ مجيع عنه تسقط  الزن

ائفة وهذه التناكليف؛ عنه سقطت قد خالص! يريد ما يعمل يرسق؛ يزين،  ما  الطن

وفينة، ُطرق من هذا اليوم؛ ا ىل موجودة زالت نساء مع خيلو: )كل يقول الصن  عندمه ؛(الن

 هذه هذا؛ يف مشلكة أأين  عندمه ما  هبا؛ خيلو يصاحفها املرأأة، مع جيلس هذا الش يخ

وهنا  عندمه أأخوة، طريقَتم؛ ة يسمُّ ذا ال سالم، يف أأخون  بعض مع يفعلون وأ خْته؛ أ خاها  ا 

 .يشاءون ما 

نساء مع خيلو ومن: )قال الَل عىل لكنهم هؤلء فا ن املذهب؛ وطريق الن ر( الضن  فيحذن

وفية؛ طريقة من هللا رمحه املؤلنف ريقة الصن  وتعاىل، س بحانه هللا لرشع اخملالفة الطن

وفية مذهب طريق هو اذلي(  املذهب وطريق)  . الصن

وفية ودين  : أأساسني عىل مبين الصن

ل الأساس  يعبدون فتجدمه الأولياء؛ عبادة يعين عبادة، تعظميَ  الأولياء تعظمي: الأون

نلون وخيضُعون القبور  الأولياء، يف الغلو: هذا عىل يُبىن ديهُنم أأولياِئم؛ أأيدي بني ويتذل

َران وهذا  َوَل  ِدينُُِكْ  يِف  تَْغلُوا َل  الِْكتَاِب  َأْهلَ  اي: }قوهل يف وتعاىل تبارك ربنا منه حذَّ
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ِ  عىََل  تَُقولُوا لَّ  اَّللَّ
ِ
ر ،(1){الَْحقَّ  ا سول منه وحذَّ ُك: " فقال ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الرن اين  ادلين يف والغلوَّ  ا 

منا   عيىس يف غلوا هلكوا؟ كيف الننصارى ؛(2)"ادلين يف الغلو قبلُك من اذلين أأهكل فا 

 هلم وصنعوا الأولياء، يف غلوا هلكوا؟ كيف أأصال نوح قوم فهلكوا، السالم؛ عليه

وفية طريقة وهذه الأصنام؛ هذه عبدوا مثن  الأصنام،  . الصن

وفية أأساس عليه يُبىن اذلي الثناين الأمر  هللا؛ دين يف والاخرتاع الابتداع هو: الصن

 عىل الباب يفتحون التعبند؛ يف والس ننة الكتاب اتباع امسه ِشء عندمه   فليس

 وصلوا حىت عندمه، الأحوال تتابعت فذلكل يشاء؛ كام مهنم الواحد يتعبند ِمرصاعْيه؛

ليه وَصلُوا ما  ا ىل  هل الس ننة يف ول الكتاب يف يُعرف ل جديد دينٌ  عندمه صار ال ن؛ ا 

وفية، دين هو هذا أأصل؛ ين معىن ليس اجلديد، ادلين معىن هذا الصن  أأن: اجلديد ادلن

 عليه؛ جديد هو! جديد بدين أأتيتين وهللا: كل ويقول يعرفها؛ ل بس ننة لشخص تأأيت

 ادلين عىل ُحمكك فأأنت ،ملسو هيلع هللا ىلص نبينه عىل أأنزهل وتعاىل، س بحانه هللا عند قدمي لكنه

ذا والس نة، الكتاب حسب عىل يكون والقدمي ابجلديد  الكتاب يف أأصالً  هل ُتد مل فا 

ذا جديد، دين فهو والس نٍة؛  قدمي دين فهو والس نة؛ الكتاب يف أأصالً  هل وجْدت وا 

 .جبديد وليس

  

  وَمنَّ  ِعباَدِتِه،   ا ىل   لُكُّهُمْ   اخلَلَْق   َدعا  تعاىل  هللا  َأنَّ   واْعملَْ [  120] : )هللا رمحة املؤلف قال

ْسالمِ   يَشاءُ   َمنْ   عىل   ذكلَ   بَْعدِ   ِمنْ 
ِ
الً   ابل  (  ِمنْهُ   تََفضُّ

 

 [. 171]النساء: (1)

 تقدم َّترجيه. (2)
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نَْس  اجِلنَّ  َخلَْقُت  َوَما: }الكرمي كتابه يف وتعاىل س بحانه هللا قال
ِ
لَّ  َوال

ِ
 ،(1){ِلَيْعُبُدون ا

ذاً  جيادمه للبرش وتعاىل س بحانه هللا َخلُْق  ا   أأن ويه: ِلحمكة واجلن؛ مه ادلنيا، هذه يف وا 

نلوا لَيْخضعوا وتعاىل، س بحانه هللا يعبدوا  اليت احلمكة هذه وتعاىل؛ تبارك هلل ويتذل

ذا لأجلها، أأنت ُخلقَت   ترصف ول احلمكة، هذا ا ىل نفسك ترِصف عاقاًل؛ كنت فا 

 هللا حُيثُّنا  ذلكل هللا؛ عبادة عن تشغكُل  اليت يه فادلنيا  ادلنيا؛ يف تِل ول عهنا، نفسك

ران ويأأمران، عبادته، عىل وتعاىل س بحانه نيا  من وحيذن نيا  لأن هبا؛ الاغرتار ومن ادلن  ادلن

 . وتعاىل تبارك هللا عبادة عن تُلهيك اليت يه

ذا أأنت لت ا   يريد مبا  يأأمرك هللا أأن ُتد ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س ننة ويف هللا، كتاب يف تأأمن

نيا عن وهناان بعبادته أأمران: يعين يريد؛ ما  يضاد ممنا يريد ل معنا  ويهناك  هبا، والاغرتار ادلن

 دين هو هذا معصيته؛ عن وهناان بطاعته أأمران به، الرشك عن وهناان بتوحيده أأمران

 الرشك، ذكل ويَنُقض هللا، توحيد هو: أأنت به املأأمور ُتدُ  اكماًل؛ هللا دين هذا هللا؛

 البدعة تنقُضه ملسو هيلع هللا ىلص الننيب س ننة ابتنباع مأأمور املعصية، تنُقضه هللا، بطاعة مأأمورٌ 

 النوع، هذا من لكنها هللا أأوامر وجدت والس ننة؛ الكتاب يف فتنشت لو املُحدثة،

 . ملخص الننوع؛ هذا من لكنها ونواهيه

الً  ابل سالم يشاء من عىل ذكل بعد ِمنْ  وَمنَّ  عبادته، ا ىل لكنهم اخللق دعا : )قال  تفضُّ

 ومل ولطاعته، لعبادته ووفنقَه خلقه، من شاء من وتعاىل س بحانه هللا هدى: أأي( منه

 مبا  نفسك تشغل وأأنت يشاء، من ويضلن  يشاء من هيدي خلقه؛ من شاء من هْيد

 . به وتعاىل س بحانه هللا أأمرك

 

 . [56]اذلارايت: (1)
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برَي وطلحةَ  وعائشة   ومعاوية عيَِلنٍ   َحْرِب  َعنْ   والَكفُّ [ 121]: )هللا رمحه قال   رمحهم والزُّ

نن   وتعاىل؛  تَباركَ   هللا  ا ىل   َأْمَرمهُْ   وِّكْ   فهيْم،  َُّتامِصْ   ول َمَعهُْم،   اكنَ  َومنْ   مجيعًا،  هللا   فا 

ُكْ : " قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول ايَّ   تبارك   هللا  ا ن: " وقوهل  ، " َوَأْختاين   وأأْصهاري  َأحْصايب  وِذَكرَ  ا 

لوا: " فقال   بَْدٍر؛  َأْهلِ   ا ىل  نََظرَ  وتعاىل     (" لُك  غََفْرُت   قَدْ   فا ينن   شئمت؛ ما   امْعَ

 وقعت اليت الفتنة يف تعتقده وأأن تفعِل أأن عليك جيب ما  ا ىل توجيهٌ  املؤلنف من هذا

حابة، بنْي   وعائشة َجة، من طالب أأيب بن عيل بني املعركة اكنت امجلل؛ وقعة يف الصن

بري وطلحة  طالب أأيب بن عيل بني ما أأخرى حروب هناك واكنت َثنية، َجة من والزُّ

 واكنت َثنية، َجة من عنه هللا ريض سفيان أأيب بن ومعاوية َجة، من عنه هللا ريض

 . َمعارك بيهنم

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب بني جشر ما  ُتاه َموِقفك هو ما 

برَي وطلحة وعائشة ومعاوية عيلن  حرب عن والكفُّ : ) املؤلف يقول  اكن ومن والزُّ

ي من للجدال؛ جمالً  تفتح ل( فهيم َُّتامص ول معهم،  أأخطأأ  هذا مهنم؟ ُمحقَّاً  اكن اذلن

 كذا؛ يفعل أأن جيب اكن وهذا كذا يفعل أأن عليه جيب اكن ما  هذا أأخطأأ، ما  وهذا

نام نام بفاسق، ليس وفالن فاسق فالن: ا ىل الأمور بك تصل ورب  وفالن اكفر فالن: ورب

: ملسو هيلع هللا ىلص الننيب بقول تلزتم أأن هو عليك الواجب! الفرق بقينة مع حصل كام باكفر؛ ليس

ذا"  . عليك الواجب هو هذا ؛"فأأمسكوا أأحصايب ُذكر ا 

ذا: "حديث لكن يصح؛ ل: حديث من املؤلنف ذكره وما    ؛"فأأمسكوا أأحصايب ذكر ا 

ذاً  عنه؛ يُغين  من هلم ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب ِذْكر عند تسُكت أأن عليك الواجب ا 
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بِق، كوت يُلزُمك ما  ابخلري؛ هلم ملسو هيلع هللا ىلص الننيب شهادة من وهلم اخلرَي، من وهلم الس َّ   ابلسن

اء النناس وّكن  فهيم؛ الالكم وعدم ائني وخري خطن ابون اخلطن  . التون

نام أأخطاء؛ هلم النناس ّك نعم  اجَتد وبعضهم وأأخطأأ، اجَتد أأخطأأ؛ من بيهنُم يكون رب

 أأن نعمل فنحن أأجران، فِل وأأصاب اجَتد ومن أأجر، فِل وأأخطأأ  اجَتد ومن وأأصاب،

نيا ِهُّهم اكن ما هؤلء نام يريدوهنا؛ اكنوا وما  ادلن ن  اكن بعضهم رأأيه؛ اجَتد قد مهنم ّكٌّ  وا 

 ينازعه ل ال خر فالطرف ابخلالفة؛ هل بوِيع قد اخلليفة؛ هو اكن وبعضهم عامثن، دمَ  يريد

 مع عامثن قتلوا اذلين لأنن  عامثن؛ ِبَدم يأأخذوا حىتن  يتنازلوا أأن أأرادوا ما ولكن ذكل؛ يف

 . بيهنم القتال ونشب خالف، ذكل بسبب وحصل الثنانية؛ امجلاعة

 وبعضهم أأجران، فِل فأأصاب اجَتد بعضهم جمَتد؛ لكنهم: نقول حنن حال؛ ّكن  عىل

 . للجميع وتعاىل س بحانه هللا ويغفر أأجر؛ فِل وأأخطأأ  اجَتد

نا  ئِل مل لف س ُ حابة بني وقعت اليت الفنت هذه عن -ذكل عن عهنم هللا ريض السن  ؛-الصن

ُيوفنا  عهنا  وتعاىل س بحانه هللا صان قد فتنة تكل: قالوا  أألس نتنا، عهنا  فلْنُصنْ  س ُ

 ممن طالب أأيب بن عيل وأأرضامه؛ عهنم هللا ريض لكنهم ذكل؛ يف نتدخنل ل ونسكت؛

 بعد تريد ماذا ؛(1)"ورسوهل هللا وحيبنه ورسوهل هللا حيبن  رجالً :"ملسو هيلع هللا ىلص الننيب فيه قال

 ! ذكل؟

نيا  يف زوجته بأأهنا  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب فهيا  قال اليت عهنا  هللا ريض عائشة  . (2)وال خرة ادلن

 

 ( عن سهل بن سعد.    2404(، ومسمل)3009أأخرجه البخاري) (1)

ىَل النَّيِبنِ  3880أأخرجه الرتمذي) (2) ِ
اَء ا ( َعْن عَائَِشَة، َأنَّ ِجرْبِيَل، َجاَء ِبُصوَرهِتَا يِف ِخْرقَِة َحرِيٍر َخُْضَ

نَْيا َوا َ فَقَاَل: "َهِذِه َزْوَجتَُك يِف ادلُّ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ( عن أأيب وائل، 7101ل ِخَرِة". وأأخرج البخاري)َصىلَّ اَّللَّ

هنا زوجة نبيُك صىل هللا عليه   قال: قام عامر، عىل منرب الكوفة، فذكر "عائشة، وذكر مسريها، وقال: »ا 
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بري وطلحة برَي اجلننة يف طلحة:"ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهيام قال الذَليْنِ  والزن  ،(1)"اجلننة يف والزن

بري وطلحة  الننيب فهيم قال اذلين بدر أأهل من اكنوا عهنم هللا ريض وعيل والزن

 ".لُك غفرُت  فقد شئمت ما  امعلوا:"ملسو هيلع هللا ىلص

 ! بيهنم؟ دخكل أأيش أأنت

 بني حصل فامي تقول ماذا: قال ؛ وسأأهل أأحدمه جاء عندما  السلف ِلأحد مجيةل ولكمة

 ! -املعىن هبذا أأو -عليناً  ظمل قد ومعاوية ومعاوية؟ عيل

 يف بيهنم أأنت أأدخكل ما كرمي؛ خصم معاوية وخصمُ  رحمي ربٌّ  معاوية ربن : "هل فقال

 قد ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب هؤلء عالقة؛ كَل  ما  الالكم؟ هذا يف دخكل ما " املوضوع؟

ننا هلم وشهد ابخلري، ملسو هيلع هللا ىلص الننيب هلم شهِد ذاً  ابخلري؛ ذكل قبل وتعاىل تبارك رب  ما  انَتينا، ا 

نن : "وقوهل بيهنم، وقع فامي حنن عالقة لنا  : فقال بدرٍ  أأهل ا ىل نظر وتعاىل تبارك هللا ا 

حيحنْي " يف هذا احلديث ؛"لُك غفرت قد فا ينن  شئمت ما  امعلوا  ".الصن

 

 

(: عبد هللا بن زايد الأسدي، قال: 7100وسمل يف ادلنيا وال خرة، ولكهنا مما ابتليمت". ويف رواية عنده )

 وعائشة ا ىل البرصة، بعث عيل عامر بن ايرس وحسن بن عيل، فقدما علينا  ملا سار طلحة والزبري

الكوفة، فصعدا املنرب، فاكن احلسن بن عيل فوق املنرب يف أأعاله، وقام عامر أأسفل من احلسن، فاجمتعنا  

هنا لزوجة نبيُك صىل هللا عليه   ن عائشة قد سارت ا ىل البرصة، ووهللا ا  ليه، فسمعت عامرا، يقول: »ا  ا 

ايه تطيعون أأم يه". و   سمل يف ادلنيا وال خرة، ولكن هللا تبارك وتعاىل ابتالُك، ليعمل ا 

 .( عن سعيد بن زيد ريض هللا عنه133(، وابن ماجه)4649(، وأأبو داود)1629أأخرجه أأمحد) (1)
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َّهُ :  هللاُ   َرمِحَكَ  واْعملَْ [ 122]: )هللا رمحه قال لُّ  ل  َأن ؛  اْمْرئٍ   مالُ   حَيِ لن   ُمْسمِلٍ   ِمنْ   ِبطِيَبةٍ   ا 

نْ  نَْفِسِه،  نَُه،  فََقدْ   َحراٌم؛   مالٌ  َرُجلٍ  َمعَ   اكنَ  وا  لُّ   ل  َْضِ لن   شيئاً  منْهُ   يَأُْخذَ   َأنْ   َلَحدٍ   حَيِ   ا 

ْذِنِه؛ َّهُ   اِب  ن
ِ
هُ   َأنْ   فرَُييدُ   هذا، يَتوَب   ًأنْ   عىس  فَا  (  َحراَماً   فَأََخذَت   َأْراَبِبِه؛   عىل  يَُردَّ

َّهُ : هللاُ  َرمِحَكَ  واعْملَْ : )قال لُّ  ل َأن ؛ اْمْرئٍ  مالُ  حَيِ لن  ُمْسمِلٍ  لفظ هذا( نَْفِسهِ  ِمنْ  ِبطِيَبةٍ  ا 

لن  مسمل امرئ مال حيلن  ل:"ملسو هيلع هللا ىلص الننيب حديث  َترمي فالأصل ،(1)"منه نفس بطيب ا 

الة عليه قال وكام املسمل، مال الم الصن نَّ  :" والسن
ِ
 عَلَْيُُكْ  َوَأْعَراَضُُكْ  َوَأْمَوالَُُكْ  ِدَماَءُكُْ  ا

ُكُْ  يِف  َهَذا، يَْوِمُُكْ  َكُحْرَمةِ  َحَراٌم،  مال حرمة فالأصل ،(2)" َهَذا َشهِْرُكُْ  يِف  َهَذا، بََْلِ

 تضعه الأصل وهذا الاعتداء؛ طرق من طريقة بأأين  عليه يُعتدى أأن جيوز فال املسمل؛

لن  يٌس تثىَن  ل: ذكل بعد مثن  عينيك، نُصب  . ادلليل به ورد ما  ا 

نْ : )قال نَُه، فَقَدْ  َحراٌم؛ مالٌ  َرُجلٍ  َمعَ  اكنَ  وا  لُّ  ل َْضِ لن  شيئاً  مْنهُ  يَأُْخذَ  َأنْ  َلَحدٍ  حَيِ  ا 

ْذِنهِ  ذا هنا  يعين ،(اِب  نه ؛-الأخذ أأنواع من نوع بأأين  -حق بغري أأخيه مال أأخذ ا  ن  فا 

  عليه، مضمون

  التنلَف؛ طرق من طريقة بأأين  الس ينارة تِلفت عنده، وأأبقاها جاره س ينارة رسق خشص

ذا اكِماًل، مثهنا  يدفع الس يارة؛ يضمن رها  داراً  اغتصبَ  ا  ار هذه أأو مثاًل، وأأجن  لها  ادلن

ار يضمنُ  س نتنَي؛ أأو س نة عنده وبقيت أأجرة، ذا أأيضًا، أأجرهَتا  ويضمن ادلن  مالً  أأخذ فا 

 . املؤلنف قاهل ما  معىن هذا املال؛ لهذا ضامن فهو ظلامً؛ أأخيه من

 

( عن معرو بن يُثيب. انظر 21082( عن أأيب حرة الرقاِش عن معه. وأأخرجه أأمحد)20695أأخرجه أأمحد) (1)

 . (1459"ال رواء" )

   .عنه هللا ريض ( عن ابن عباس1739أأخرجه البخاري) (2)
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ن: )قال نه؛ فقد حرام مالٌ  رجل مع اكن وا  لن  شيئاً  منه يأأخذ أأن ِلأحد حيلن  ل َْضِ  ا 

ذنه؛ نه اب  ن ه أأن فرُييد هذا يتوب أأن عىس فا   ل يعين( حراماً  فأأخذَت  أأراَببه؛ عىل يَُردن

 أأو مرسوق هو -هل وليس حرام املال هذا أأن عمِل  ماًل، خشص من يأأخذ أأن لأحد جيوز

 يف يترصنف أأن لأحد جيوز فال هل، ليس لأنه منه؛ تأأخذه أأن كل جيوز فال -مغصوب

نه تعمل مالً  تأأخذ أأن كل جيوز ل الغري، مكل : كل يقول كثرية؛ أأس ئةل تِرد حرام، أأن

 " لَبْيعه؟ أأانس وجاء مرسوق املال"

ذا أأنت نه عِلمت ا   ِمكل هو ليس مالَكه؛ ليس يِبيعه اذلي أأنن  عِلمت فقد مرسوق؛ أأن

 ُمكلٌ  هو يديه بني اذلي املال فهذا صاحبه؛ غري من مالً  تشرتي أأن كل حيلن  ول هل،

 كل جيوز فال عليه؛ حرام هو ميلكه؛ مل هذا! هذا؟ من ستشرِتي فكيف أ خر؛ ملسمل

ذا ِمنه تشرتي أأن  . مغصوب أأو مرسوق املال أأنن  عِلمت ا 

 

ُتُه؛   كلَ   ابنَ   ما   واملاَكِسُب [  123]: ) املؤلف قال لن   ُمْطلٌَق؛  فَهُوَ   حِصَّ   فَساُدُه،  َظهَرَ   ما   ا 

نْ 
ِ
  ما   وأ ُخذُ   املاَكِسبَ   أأْتُركُ :  تقولُ   ول   نَْفِسِه، َمْمَسَكةَ   الَفسادِ   ِمنَ   يَأُْخذُ   فاِسَدًا؛  اكنَ   وا

حابَُة،  هذا  يَْفَعلْ   لَمْ  َأْعَطْوين؛    اخلطاب  بن   معرُ   وقال  هذا،  زماننا ا ىل   الُعلامءُ   ول   الصَّ

ِنيَِّة؛  بَْعُض   فيه  َكْسبٌ : " عنه  هللا  ريض  ( " النَّاِس   ا ىل   احلاَجةِ   ِمنَ   َخرْيٌ   ادلَّ

نَّ :"ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال ، واحلرام بنين  احلالل ا   من كثري يعلُمهنن  ل مشتهِبات أأمور وبيهنام بنين

، فاحلالل ،(1)"وعرضه دلينه اس تربأأ  الش هبات؛ اتنقى مفن النناس،  يف الأصل: يؤخذ بنين

،: الناس بني املعامالت  .التنحرمي: العبادات يف والأصل احِللن

 

 ( عن النعامن بن بشري ريض هللا عنه ، واللفظ ملسمل.1599(، ومسمل)52أأخرجه البخاري) (1)
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ذا قاعداتن  : العلمينة املسائل من الكثري حِفظ فقد العمل؛ طالب حِفظهام ا 

 هذه ُتوز هل: يل وتقول معامةل، يف تأأيت عندما يعين: احِللن  املعامالت يف الأصل

 هذه ُتوز وهللا: هل تقول ؛ البعض يفعل كام ادلليل تطلب ل جيوز؛ كل أأقول املعامةل؟

 هو املعامالت يف الأصل ادلليل؛ هو عندك الأصل! ادلليل؟ أأيش يقول املعامةل؛

؛   احللُّ

ذا خاصة ُ  َوَأَحلَّ : }قال وتعاىل س بحانه فاهلل ورشاء؛ بيعاً  اكن ا  مَ  الَْبْيعَ  اَّللَّ ابَ  َوَحرَّ ِ  (1){الرن

ذاً  لن  ؛ حالل بيع ّك أأنن : وهو أأصل عندك يوجد ا  ذا ا   من نوع َترمي عىل دليل أأثبََت  ا 

نيا؛ هذه يف َموجود هو ما  ّك يف الأصل البيع، أأنواع  الأصل تلبَس؛ ترَشب، تأأُّك، ادلن

ي ُهوَ :} قال وتعاىل س بحانه هللا لأن احِلل؛ فيه ِ يًعا  اْلَْرِض  يِف  َما لَُُكْ  َخلََق  اذلَّ  (2){مَجِ

 الفالين اللنحم هل: تسأأل أأنت عندك، عام أأصل هذا كل؛ حلٌّ  الأرض يف ما  فِك

 عليه، متيش أأصالً  عندك لأنن ! ادلليل أأيش: تقلْ  ل حالل؛: كل أأقول حرام؟ أأو حالل

 .الأصل عن أأخرجتك لأينن  ادلليل؛ ما : يل تقول ؛ حرام: كل أأقول حني

ن: )املؤلف يقول هنا  ذا يعين( نفسه مْمَسكة الفساد من يأأخذ فاسداً  اكن وا   مال وِجد ا 

 . البايق وترتك منه، رضورتك يكفي ما  تأأخذ: الُضورة فعند حرام؛

 أأن داعي ل هللا؛ عىل أأتوّكن  أأان وهللا: تقول ل يعين ؛(املاكسب أأتُرك: تقول ول: )قال

 !  يأأتيين هللا رزق وأأنتظر رجٍل، عىل رجالً  أأضع وأأجلس ِشء؛ ول للعمل أأخرج

منا وتعاىل؛ س بحانه هللا عىل بتوّكن  ليس هذا يه هذا ا  نك توأّك؛: العلامء يسمن  مأأمور لأن

عي مأأمور الرزق، بطلب  س بحانه وهللا ابلأس باب، تأأخذ فأأنت الرزق، طلب يف ابلسن

 

 [. 275]البقرة: (1)

 [. 29]البقرة: (2)
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ون أأننُك لو: "يرزق وتعاىل ه حقن  هللا عىل تولكن ري يرزق كام لَرزقُك تولكن  تفعل ماذا" الطن

ذاً  ،( 1)"بطاانً  وتروح  ِخامصاً  تغدوا:" قال الطري؟   تغدوا؟ ل أأم تغدو ا 

ري حىت ابلأس باب، تأأخذ تغدوا؛  . ابلأس باب وتأأخذ َّترج الطن

  ش بعانة ترجع:  ِبطاانً  وتروح جائعة، َّترج:  خامصاً  تغدو

 ليس هذا! رزيق يأأتيين قالت ماكهنا؛ يف جلست ما  ورجعت، راحت غدْت؛ لكن

 ! وتعاىل س بحانه هللا عىل بتوّكن 

 ْ  . هللا عىل تتوّكن  أأن وتعاىل س بحانه هللا أأمرك هللا، عىل تََوّكَّ

زاق؛ هو هللا أأنن  تعمل وأأن هللا، عىل بقلبك تعمتد أأن: التوّكن  ومعىن  يرزقك ل الرن

ن أأنت وتعاىل، س بحانه هللا يرزقك بل العمل؛ صاحب ِ نك عىل نفسك تُوطن  أأنت أأن

ا  فقط، ابلأس باب ابلأخذ أأمرك هللا لأنن  ابلأس باب؛ تأأخذ   س يأأتيك ماذا ذكل بعد أأمن

 .وتعاىل س بحانه هللا عند فهذا رزق؛ من

 رجل، عىل رجالً  واضعاً  جالس عمل؛ طالب أأان وهللا: يقول عليه؛ يلتبس النناس بعض

 .عنده رزقه يأأتيه أأن ويريد

 ملسو هيلع هللا ىلص للننيب وشاك رجل جاء اذلي احلديث يف ابلأس باب، أأخذ هو نفسه العمل طلب

 عىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأنكر ما  فقط؛ العمل يطلب جالس وأأخوه أأخيه، عىل ويُنفق يعمل بأأنه

الة عليه جوابه اكن هذا ؛"بأأخيك ُترزُق  لعكلن : "قال ال خر؛ الم، الصن  فطلب والسن

ماكنيات ُوِجَدْت  لو -عندان والأصل ابلأس باب، أأخذ هو نفسه العمل  طلبة: املفروض -ا 

 عرش ا ىل مثان ِشء أأقل العمل طالب يدرس أأن حيتاج العمل طلب يعملون، ل العمل

 

( عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه، وحصحه 4164(، وابن ماجه)2344(، والرتمذي)205أأخرجه أأمحد) (1)

 (. 310الش يخ الألباين يف الصحيحة )
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ذا هذا ِشء، أأقل هذا اليوم، يف ساعات  الوقت؛ هذا فيدرس يدرس؛ أأن يرد مل ا 

 ! س يعمل؟ مفىت

ة عىل كفائياً  واجباً  يسدن  هذا معل؛ أأعظم معِل هذا ذا ابلاكمل، الأمن  أأثَِمت: به تُقم مل ا 

 هذا الباب؛ هذا علهْيِم سدن  قد النناس؛ ويُعملن  يتعملن  اذلي العمل طالب فهذا لكنها؛

عي العمل طلب عن النناس فيه عزف اذلي هذا زماننا  يف خصوصاً  الواجب؛  . الرشن

 أأترك!  النناس عىل عاَل تقعد يعين(  أأعَطْوين ما  وأ خذ املاكسب أأتُرك: تقول ول: )قال

 . ويعطوين رجل عىل رجالً  وأأضع املاكسب

 الواحد جيلس مل ذكل؛ يفعلوا مل( هذا زماننا ا ىل العلامء ول الصحابة، هذا يفعل مل: )قال

لن  أ خذه؛ أأعطوين ما : ويقول فهيم،  هريرة أأبو اكن العمل؛ طلب ِلأجل جيلس اكن من ا 

 هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ُيرافق اكن لكن يعمل؛ اكن ما  بطنه، ش بع عىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب عند جيلس

 . معل هذا للعمل طلُبه ُمس تثىن؛ ِشء هذا العمل، لطلب

 . أأخذتُه النناس أ اتين ما وهللا: ويقول جيلس ل هذا الرشعي؛ العمل طالب غري ال ن لكن

ُدون، ل معهم؛ زاداً  يأأخذون وما  احلجن  ا ىل يأأتون المين أأهل اكن عندما  حىت : قالوا يزتون

ون؛ حنن  من ويطلبون مكنة ا ىل يأأتُون فاكنوا! وتعاىل س بحانه هللا عىل نتوّكن  املتَولكن

ُدوا: }تعاىل قوهل فزنل!  ينفع ل هذا ذهبنا؟ أأين النناس؛ نَّ  َوتََزوَّ
ِ
ادِ  َخرْيَ  فَا  (1){التَّْقَوى الزَّ

د؛ أأمرمه  . ابلأس باب الأخذ ابلزتوُّ

نينة بعض فيه َكْسبٌ : "عنه هللا ريض معر وقال: )قال "( النناس حاجة من خري ادلَّ

 أأي يش تغل اكذلي يعين الوضاعة، من شيئاً  فيه أأنن  يَرون النناس أأن: يعين ادلنية بعض

 

 [. 197]البقرة:  (1)
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يه؛ أأن نريد ل معل نه النناس يراه معل أأين  نسمن ؛ أأن  معل أأي يف امعل: كل فيقول دينن

 .النناس ا ىل َتتاج أأن من كل خري دينء؛ أأنه تراه هذا؛ مثل

 

لن   خلَفه  صلنيت  من  خلف  جائزة  امخلس   والصلنوات [ 124]:) قال ِميًَّا؛  يكون   أأن  ا    ََجْ

نه  ن ٌل،   فا  نْ  ُمَعطنِ
ِ
َّْيَت  وا ن  َصالتََك، فَأأِعدْ   َخلَْفُه؛  َصل ماُمكَ   اكن وا 

ِ
ِميَّاً   اجلُُمَعةِ   يَْومَ   ا   َوُهوَ  ََجْ

نْ  َصالتََك،  وَأِعدْ  َخلَْفُه،   فََصلنِ   ُسلْطاٌن؛ ماُمكَ   اكنَ  وا 
ِ
لْطانِ   ِمنَ   ا   صاِحبَ   َوغرَْيِهِ  السُّ

نٍَّة؛   ( َصالتَكَ  تُِعدْ   ول  َخلَْفُه، فََصلنِ   س ُ

الة ويه العمل؛ أأهل بني خالف فهيا  حصل مسأأَل ال ن هنا   . املبتدع خلف الصن

 . مكفنرة غري وبدعة مكفنرة، بدعة: قسامن البدعة

نه واحدًا؛ قولً  خلفه، تَصلن  ل: املكفرة البدعة التُك اكفر، لأن  غري ابطةل؛ خلفه فصن

 .حصيحة

اع؛ حمل ال ن يه: املُكفنرة غري البدعة الة منع: العلامء بعض الزنن   املبتدع خلف الصن

  ُمطلقًا،

الة جيوز: قال وبعضهم حيح؛ هو الثناين والقول املبتدع؛ خلف الصن  خلفه تصيلن  أأن الصن

د بب جائز، هذا لكمة؛ ول حمارضة منه تسمع ول صالة جمرن  : والسن

 جفاء ابلنناس؛ يُصلنون اذلين مه اكنوا حماِصته؛ عند عامثن ِلقتل جاؤوا اذلين القوم أأنن 

مام بنا يؤمن : "قال واس تأأذنه؛ عنه، هللا ريض عامثن ا ىل املسلمني أأحد  مفاذا فتنة؛ ا 

 نفعل؟

ذا النناس، يفعل ما  خري الْصالة: فقال نوا أأحس نوا؛ فا  ذا معهم، فأأحس ِ  أأساؤوا؛ وا 

 ".ا ساءهتم فاجتنبوا
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الة جواز العلامء من أأخذ من أأخذ هنا  من  عىل َتِرص أأنت لكن املبتدع، خلف الصن

، خلف تصيلن  أأن ينن  . تُِعد ول حصيحة فصالتك املبتدع؛ خلف صلنيت فا ن الس ن

 اكن ا ن لكن تعيد، أأن عليك فيجب اكفر؛ فاجلهمي اجلهمي؛ خلف صلنْيت ا ن لكن

مامًا؛ اجلهمي هذا نام حاكامً؛ سلطااًن؛ يعين ا  ذا ورب  فتنة، أأحدْثت خلْفه من خرجت ا 

نام  عندما  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأمر كام بيتك؛ يف تُعيد مثن  خلفه تصيلن : فقال رقبُتك؛ قُطَعت ورب

نه: قال  تعيد مث انفةل وُتعلها  معهم تصيل: "قال وقَتا، عن الصالة يؤخرون أأمئة س يأأيت ا 

الة لأن انفةل؛ ُتعلها  نقول ل وهنا ،(1)الصالة لن  أأصاًل؛ تصحن  ل الاكفر خلف الصن  أأن ا 

الة تعيد لكن ُمنفردًا؛ تصيلن  أأن تنوي الة لأنن  ولبد؛ الصن ذا ابطةل خلفه الصن  اكن ا 

الة ويه املسأأَل؛ هذه يف التفصيل هو هذا اكفرًا؛  . املبتدع خلف الصن

 : قسمني عىل املبتدع: وقلنا 

نة، بدعة مبتدع نة غري بدعة ومبتدع كفري  كفري

نة بدعة املبتدع ا  خلفه، يصىلن  ل هذا: كفري نة؛ غري بدعة املبتدع أأمن  ُتوز فهذا كفري

 . خلفه الصالة

 تسمع أأن جائز غري: قلنا  وقد  للمبتدع، تسمع يأأن س تلزمك امجلعة صالة لكن

  للمبتدعة؛

د أأن حيوز ل ذلكل الة تتعمن   ش هباته، ا ىل تس متع ل حىتن  املبتدع خلف امجلعة يوم الصن

 

اَلَة 648أأخرجه مسمل )  (1) ُروَن الصَّ َذا اَكنَْت عَلَْيَك ُأَمَراُء يَُؤخنِ
ِ
( عن أأيب ذر؛ قال يل رسول هللا : "َكْيَف َأنَْت ا

اَلَة ِلَوْقَِتَ  -َأْو  -َعْن َوْقَِتَا؟  اَلَة َعْن َوْقَِتَا؟« قَاَل: قُلُْت: فََما تَأُْمُريِن؟ قَاَل: »َصلنِ الصَّ ْن َأْدَرْكََتَا يُِميُتوَن الصَّ
ِ
ا، فَا

َا كَلَ اَنِفةَلٌ"، واللفظ ال خر: " قَاَل َرُسوُل هللِا  هنَّ
ِ
، فَا َذا  ملسو هيلع هللا ىلصَمَعُهْم، فََصلنِ

ِ
َب فَِخِذي: »َكْيَف َأنَْت ا ، َورَضَ

اَلَة َعْن َوْقَِتَا؟« قَاَل: قَاَل: َما تَأُْمُر؟ قَاَل: »َصلنِ الصَّ  ُروَن الصَّ ْن بَِقيَت يِف قَْوٍم يَُؤخنِ
ِ
اَلَة ِلَوْقَِتَا، مُثَّ اْذَهْب ِلَحاَجِتَك، فَا

." اَلُة َوَأنَْت يِف الَْمْسِجِد فََصلنِ  ُأِقميَِت الصَّ
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ن  نفسك فاشغل مبتدعًا؛ ال مام ووجدت ودخلت املوقف هذا يف ووقعت حصل وا 

 . ابلتنسبيح نفسك تشغل: قالوا العلامء؛ به أأفىت ما  هذا هل؛ تسمع ول ابلتنسبيح

  ملاذا؟

نك: قالوا ىَل  فَاْسَعْوا} هللا ذكر لسامع املسجد ا ىل تأأيت أأن مأأمور لأن
ِ
ِ  ِذْكرِ  ا  وهذا ،( 1){اَّللَّ

نام هللا يذكر ل املبتدع ن  هللا؛ ذكر من ليس وهذا وضاللت، وبدع ش هبات يذكر وا 

 أأعمل وهللا. هللا بذكر أأنت نفسك تشغل ذلكل: قالوا

 

  ُحْجَرةِ   يف  -علهيام  هللا  رمحة -َومُعَرَ   بَْكرٍ   أأاب   ِبأأنن   وال ميانُ [  125] :) هللا رمحه املؤلف قال

ذا   َمَعُه،  ُهناكِلَ   ُدِفنا  قَدْ   ؛ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  مع   عهنا،   هللا ريض   عائشة ؛  َأتَيَْت   فا    الَقرْبَ

َّْسلمِيُ   (  واِجبٌ :  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول  بَْعدَ   علهِيام  فَالت

 مع عهنا  هللا ريض عائشةَ  جحَرة يف -علهيام هللا رمحة -ومعر بكر أأاب بأأنن  ال ميان: )قال

سول  عن الأخبار تواتَرت فقد بذكل؛ الأخبار تواتُرِ  من جاء ال ميان هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص( الرن

 يف يُدفن ومل عهنا، هللا ريض عائشة جحرة يف ُدِفن مات عندما  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب بأأنن  املسلمني

 املسجد خارج اكنت عائشة وُحجرة عائشة، جحرة يف ُدفن املقربة؛ يف ول املسجد

 .داخِل وليست الننبوي

 

 

 

 [. 9]امجلعة: (1)
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حابة واكن  ما : "ِلحديث فيه؛ مات اذلي ماكنه يف فدفنُوه يدفنونه؛ أأين اختلفوا قد الصن

لن  نبيناً  هللا قَبض  املاكن؛ ذاك يف فدفنُوه ؛(1) "فيه يُدفَن أأن حُيبُّ  اذلي املَوِضع يف ا 

 فيه، الغلو عن بعيداً  يكون أأن ِلأجل املاكن ذاك يف قبض: وتعاىل تبارك هللا وِلحمكة

 من وعبُدوه قربه، عىل وبَنَْوا النناس، من الكثري لغلو حمالً  لاكن مقربة؛ يف دفن فلو

 عن بعيداً  عائشة جحرة يف ملسو هيلع هللا ىلص ُدفن وتعاىل تبارك هللا فِلحمكة وتعاىل؛ تبارك هللا دون

 . النناس

 به يس تدلُّ  مفا داخِل، وليست الننبوي املسجد خارج اكنت احلجرة هذه: ذكران وكام

 لأنن  هذا؛ مبثل  يُس تَدل ل ابطل؛: املساجد داخل املوىت دفن جواز من القبور عبناد

نام فهيا؛ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ُدفن عندما  داخِل تكن ومل املسجد خارج اكنت احلجرة هذه ن  بعدما وا 

؛ عىل جُبدراهنا، احلجرة وبِقيَت املسجد، يف احلجرة َأدخلوا املسجد؛ تَْوس يع حصل  ّكنٍ

 .حصل اذلي هذا

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب يوِص  ومل املسجد، يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب َدفنوا ما  الصحابة أأنن  املوضوع يف املُهم

نام ابطل، به فالس تدلل! هذا مبثل يُس تدل حىتن  املسجد؛ يف بدفنه ن دخال حصل ا   ا 

وَل عهد يف الننبوي املسجد يف الغرفة نة؛ ادلن حابة عهد يف ذكل حيصل ومل اُلَموي  الصن

 . وأأرضامه عهنم هللا ريض

 النيب جبانب أأيضاً  وُدفن بكر أأبو مات احلجرة، تكل يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ُدفن أأن بعد مث

 احلجرة؛ نفس يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع تُدفَن أأن أأرادت عهنا  هللا ريض عائشة اكنت مثن  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 

( من حديث ابن عباس: 1628( عن عائشة ريض هللا عهنا، وأأخرجه ابن ماجه)1018أأخرجه الرتمذي) (1)

لَّ ُدِفنَ 
ِ
َ يَُقوُل: »َما قُِبَض نيَِبٌّ ا ِ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ يننِ مَسِ

ِ
 َحْيُث يُْقبَُض«. "قال َأبُو بَْكٍر: ا



464 

 

نا  عنه هللا ريض معر ولكن  معر فأ ثرت ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب جبانب يُدفن أأن اس تأأذن مات مل

 تواترت ابلتنواتر؛ لنا ذكل ونُقل ،(1)ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع فُدفن عهنا؛ هللا ريض نفسها  عىل

 .املاكن ذاك يف معر وقرب بكر، أأيب وقرب ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب قرب أأن: املسلمني عن الأخبار

 نعرفه؟ وأأن هبذا نؤمن أأن الفائدة؛ ما 

ذا: )املؤلف يقول  كل َذكر يعين( واجب ملسو هيلع هللا ىلص الننيب بعد علهيام فالتنسلمي القرب أأتيْت فا 

ننا  -ذكل ذا علهيم، نُسملن  يك -به نؤمن أأن  الننيب عىل سلنمنا  القبور؛ هذه عىل وَمرْران أأتيْنا  ا 

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأن وذكل عهنم؛ تعاىل هللا ريض معر وعىل بكر، أأيب عىل وسلَّمنا  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ذا أأننا  علنمنا  الم: "نقول أأن مقربة عىل أأتَيْنا  ا   املؤمنني من داير أأهل عليُك السن

 هللا ريض معر بن هللا عبد عن وورد ورد، اذلي احلديث أ خر ا ىل (2) ..."واملسلمني

نه عنه نن  بكر، أأيب عىل سملن  مث ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب عىل وسمل ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قرب عىل ووقف جاء أأ

 . فعِل ويس تحب جائز، الفعل فهذا ؛(3)عنه هللا ريض معر عىل وسملن 

ا   ول عليه، يدلن  رشعي دليل ا ىل حيتاج الوجوب لأنن  نظر؛ فيه فهذا( واجب: )قوهل أأمن

 .هذا مثل وجوب عىل يدلن  دليل يوجد

 

 

 (. 3700أأخرجه البخاري)   (1)

 ( عن بريدة الأسلمي. 975أأخرجه مسمل )  (2)

(، وابن أأيب 6724(، وعبد الرزاق يف "مصنفه")10271أأخرج هذا الأثر: البهيقي يف "السَن الكربى") (3)

 ( من رواية انفع عن ابن معر.11793شيبة يف "مصنفه")

 (. 68وأأخرج حنوه: ماكل يف "املوطأأ" )



465 

 

ْىيُ   ابملَْعروِف،  والأْمرُ [  126] : )هللا رمحه املؤلف قال لن   َواِجٌب؛:  املُْنَكرِ   َعنِ   والهنَّ   َمنْ   ا 

ْيَفُه،   ِخْفَت   ( َعصاهُ   َأوْ   س َ

ىي ابملعروف الأمر مسأأَل ويه وامجلاعة؛ الس ننة أأهل أأصول من املسأأَل هذه  عن والهنن

 . املنكر

 يف أأو كتابه، يف به وتعاىل تبارك هللا أأمر ما: هنا ابملعروف واملقصود: ابملعروف الأمر

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل س نة

ىي  .ملسو هيلع هللا ىلص نبينه س ننة يف أأو كتابة يف وتعاىل تبارك هللا عنه هنىى ما : املنكر عن والهنن

 تدلن  أأدَل وَردت وما به، تأأمر اس تحبابه؛ عىل أأو وجوبه عىل تدلن  فيه أأدَل وردت مفا 

ا عنه، تهنىى كراِهَيتِه؛ أأو َترميه عىل من  هنىي أأو َترمي هنىي أأو اس تحباب أأو ا جياب أأمر ا 

 عن والهنىي ابملعروف الأمر معىن هذا ذكل؛ يف الأدَلن  وردت ما حسب عىل كراهة؛

م ما  -فاملُنكرات املنكر؛  به يُؤمر أأيضاً  واملعروف عهنا، يُهنىى -وتعاىل س بحانه هللا حرن

 ظاهرًا، فهيم احلق ويبقى املسلمني، أأمور تس تقمي وبذكل بذكل؛ الرشعية الأدَل ِلُورود

ذا الشخص لأن خفينًا؛ مدفوانً  والباطل  الضالل عليه سينكرون النناس أأن عمل ا 

ذا ما خبالف وس ُيخِفيه، يُظهِره لن والفساد؛ ىي ابملعروف، الأمر انقطع ا   عن والهنن

 وينترش الفساد وس يظهر احلق؛ يرتك وأأن الباطل يُظهر أأن أأحد يس تحيَ  لن املنكر؛

 . الأرض يف

 تبارك هللا أأمر اذلي الأصل هذا تعطيل: الأرض يف الفساد انتشار أأس باب ومن

 ال خالل اليوم أأمامنا نراه اذلي الفساد أأس باب مفن ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل به وأأمر به، وتعاىل

 : كثرية وأأدلته املنكر؛ عن والهنىي ابملعروف الأمر وهو الأصل؛ هبذا
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ةٍ  َخرْيَ  ُكْنمُتْ :} الكرمي كتابه يف وتعاىل تبارك هللا قال  تَأُْمُرونَ  لِلْنناِس  ُأْخرَِجْت  ُأمَّ

َُّتُُكْ؟ جاءت أأين من ، (1){ابهللِ  َوتُْؤِمنُونَ  املُْنَكرِ  َعنِ  َوتهَْنَْونَ  اِبملَْعُروِف   من جاءت خرِيي

ىي ابملعروف الأمر  . املنكر عن والهنن

ةٌ  ِمنُُْكْ  َولْتَُكنْ :} وتعاىل س بحانه هللا قال ىَل  يَْدُعونَ  ُأمَّ
ِ
 َويهَْنَْونَ  اِبملَْعُروِف  ويَأُْمُرونَ  اخلريِ  ا

 .(2){املُْفِلُحونَ  مهُْ  َوُأولَئِكَ  املُْنَكرِ  َعنِ 

ه منكراً  منُك رأأى من: "وسمل أ هل وعىل عليه هللا صىل الننيب وقال  مل فا ن بيده فلُيغرين

 ميكن ِشء أأقلن  يعين ،(3)"ال ميان أأضعف وذكل فبقلبه يس تطع مل فا ن فبلسانه يس تطع

ر رضر ورائه من ليس وهذا بقلبك، املُنكر تُنكر أأن هو: تفعِل أأن ذا به، تتُضن  فا 

لطة أأحصاب من وكنت بيِدك تُنكر أأن اس تطعت ة، السلطة اكنت سواء السن  أأو العامن

لطة ة السن  مل ما  بيدك؛  تُنكر أأن عليك فواجب ؛-مثالً  البيت يف الأرسة كربن  -اخلاصن

ذا تنكره، اذلي املنكر من أأكرب مفسدة من َّتَش   ا ىل فتنتقل بيدك؛ تس تطع مل فا 

ذا الناس، من الكثري عليه يقدر ابللنسان وال ناكر لسانك؛ يف من ِخفت فا    كام -س َ

ل: ) املؤلف يقول ذا ،(عصاه أأو س يفه خفت من ا   عصا؛ أأو س يف من خفت ا 

لن  ترُتك؛ فعندئذ -به كل طاقة ل بأأمر وتُبتىل تُُضب  أأو بيدك، تُنكر أأنك فالأصل وا 

 َتبن  ل يعين بقلبك؛ فُتنكر ذاك؛ عىل ول هذا، عىل تس تطع مل فا ن بلسانك، تنكر

 ول قلبك، يف تبغضه امخلر؛ يرشب خشصاً  مثالً  ترى وتبغُضه، بقلبك، اليشء هذا

 . بقلبك الفعل لهذا منكراً  تكون بذكل اليشء؛ هذا حيصل أأن تريد ول َتبنه،

 

 [. 110]أ ل معران: (1)

 [. 104]أ ل معران: (2)

 ( عن أأيب سعيد اخلدري.49أأخرجه مسمل)  (3)
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ل: )قال ذا ذكران؛ كام( وعَصاه س يفه خفت من ا  ض أأن ِخفت ا   كل طاقة ل لبالء تتعرن

ه الأمر هذا ترتك فعندئذ املنكر؛ عن الهنىي أأو ابملعروف الأمر عند به  بقلبك، وتغرين

ذا ت َّتف؛ مل وا  ا هممٌّ  لكن تغيرُيه؛ تس تطيع ما غريَّ  عن والهنىي ابملعروف الأمر يف جدن

ر أأن: املنكر  يرشب خشصاً  رأأيت مثالً  ذكل، عىل س ترتتنب اليت واملفاسد املصاحل تقدن

ذا أأنك تعمل وأأنت امخلر  هو ما  ا ىل وذهب امخلر رُشب ترك امخلر؛ رُشب عليه أأنكرت ا 

 املسلمني؛ قتل من أأهون فهذا امخلر؛ يرشب ترُتكه فهنا  مثاًل؛ املسلمني كقتل أأعظم؛

ر  املصاحل تقدير من فيه بدن  ل املنكر عن والهنىي ابملعروف فالأمر الأمور؛ هذه فتقدنِ

ىي يف بدن  ول واملفاسد،  الغاية لأنن  منه؛ أأعظم ُمنكر ا ىل يؤدي أألن  املنكر عن الهنن

زاَل: املنكر عن الهنىي من والهدف ذا املنكر، ا  ي اكن فا  ذاً  أأعظم؛ منكر ا ىل س ُيؤدنِ  فال ا 

زاَل من فائدة وابط من هذه املنكر؛ هذا ا   ابملعروف الأمر عند مراعاهتا جيب اليت الضن

 . املُنكر عن والهنىي

 هذا نقض يف البدع أأهل وضعها اليت القواعد مفن ُكُث، أأانس الأصلَ  هذا نقض وقد

 قاعدة!" فيه اختلفنا  فامي بعضاً  بعضنا  ويعُذر عليه، اتفقنا  فامي نتعاون: "قوهلم الأصل؛

ذْ  الأصل؛ هذا تنُقض فاسدة؛ نن  ا  ننا : القاعدة هذه مضُمون ا  ذا أأن ننا : ابطل عىل اتنفقنا  ا   أأن

ذا لكن احلق، هذا يف نتعاون احلق عىل اتنفقنا  أأو الباطل، هذا يف نتعاون  اختلْفنا  ا 

 فيه، اختلفنا اذلي الباطل هذا يف بعض عن بعُضنا  يسكت ابطل؛ أأو حقنٍ  يف أأيضاً 

 . فيه اختلفنا  فامي بعضا بعضنا  يْعذر

ذا  يعُذر الأمر؛ هذا من أأعظم يه مسائل يف واختلفنا أأمر، عىل معك أأان اتنفقُت  فا 

ويف، ذكل؛ يف بعضاً  بعُضنا  يعي، الصن ذا ؛ الننرصاين الهيودي، املسمل، الش ن  اجمتعوا ا 

ذاً  الأمر؛ ويلن  خْيلعوا أأن عىل مجيعاً   ذكل، يف ويتعاونون ويتنحُدون بعض مع جيمتعون ا 
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ذا مشلكة؛ ل العقائد؛ يف اختالفاهتم يف بعضاً  بعُضهم ويعُذر  وهذا اكفراً  هذا اكن ا 

 ّك صاحلًا، وهذا فاسقاً  هذا سنياً  وهذا مبتدعاً  هذا موحداً  وهذا مرشاكً  هذا مسلامً،

ننا : املَوضوع يف املُهم هيم، ل هذا زاَل عىل اتفقنا  أأن ذاً  الَوايل؛ ا   يه هذه ذكل؛ عىل جنمتعُ  ا 

 الأصل هذا تعرفون علهْيا؛ ميُشون اليت أأصوهلم يه هكذا تطبيقها، هو وهذا القاعدة

ية مسأأَل كذكل حوهل؟ يُدنِدن ومن ِلمن أأي؛ ُحرن يُته هل واحد ّكن  الرن  يشاء، مبا  يتلكنم ُحرن

ِل اذلي الأصل لهذا نقض أأيضاً  هذا يشاء؛ ما  يفعل ُّنا أأصَّ  ويف كتابه يف وتعاىل تبارك رب

 . ملسو هيلع هللا ىلص نبينه س ننة

ية امسه ِشء عندان ليس ين، يف رأأي حرن ية امسه ِشء يوجد ل ال سالم يف ادلن  حرن

ا  الَعلامنيني، عند هذه الرأأي؛  والباطل حقن  احلق اليشء؛ هذا عندمه مفا  املسلمون أأمن

   ابطل،

ذا  - الباطل أأهل أأي - عندمهُ  فأأنت به؛ وتتلكنم الكفر، وتعتقد ابلكفر، تعربن  كنت ا 

يتك وكل رأأيُك، كل معذور؛  . حرن

بطاهل، جيب ابطل؛ هذا ناكُره، وجيب ا  زالته وُتب ا    فهو -رشعنا  ويف ديننا  يف هذا -ا 

ناكره جيب منكر  . ا 

 املسلمني، ال خوان من خلفهم ومن الَعلامنيني القوم هؤلء وضعها اليت القاعدة فهذه

 والس ننة الكتاب يف هبا  املأأمور الأصول هذه تُبطل فاسدة قواعد هذه شاهبهم؛ ومن

 .علهيا  واجملمع

 

َّْسِلمْيُ [  127] : )هللا رمحه املؤلنف قال  (   َأمْجَعنيَ   هللاِ  ِعبادِ  عىل   والت
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فشاء املسلمني؛ عىل التنسلمي: بذكل املُراد أأمجعني، هللا عباد عىل التنسلمي الم ا   فامي السن

يمُتْ  َوِاَذا: }وتعاىل س بحانه هللا قال وقد بيهنم،  َأوْ  ِمهْنَا  ِبأَْحَسنَ  فََحيُّوا ِبتَِحيَّةٍ  ُحينِ

الة عليه ،وقال(1){ُردُّوَها  الم الصن  تؤمنوا ول تؤمنوا، حىتن  اجلننة تدخلون ل: "والسن

نوا، حىت ذا ِشء عىل أأُدلُُّك أأول َتاب الم أأفشوا َتابَبْمت؟ فَعلُتموه ا   ،(2)"بينُك السن

عام، تُطعم: "فقال اجلننة؛ دخول عن سأأهل من ملسو هيلع هللا ىلص النيب وأأوىص الم، وتُفيش الطن  السن

 . (3)"بسالم اجلننة دخل ذكل فعل من نيام، والنناس ابللنيل وتصيل

فشاء وأأدَل الم ا  خوانه عىل يسمل أأن عىل املسمل حيرص ذلكل كثرية؛ السن  املسلمني ا 

الم يُفيش أأن وعىل  . بيهنم السن

الم أأنن  الأحاديث بعض يف وجاء ة عىل الزمان أ خر يف يكون السن  أأنن  يعين ؛(4)اخلاصن

نام بعض؛ عىل بعضهم يسملن  ل الناس ن ه يعرفه من عىل فقط الشخص يسملن  وا   وخيصن

  فقط؛

اعة عالمات من أأنه عىل هذا وُذكر  .السن

 

 [. 86]النساء: (1)

 ( عن أأيب هريرة.54أأخرجه مسمل)  (2)

س ناده عطاء بن السائب، ورواه عن عطاء: أأبو 1855أأخرجه الرتمذي) (3) ( عن عبد هللا بن معرو، ويف ا 

 الأحوص، وهو ليس ممن مسع منه قبل الاختالط. 

النيب صىل هللا عليه ( عن عبد هللا بن معرو؛ أأن رجاًل سأأل 39(، ومسمل)12وأأصل احلديث أأخرجه البخاري) 

اَلَم عىََل َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم تَْعِرف". َعاَم، َوتَْقَرُأ السَّ  وسمل: أأيُّ ال سالم خري؟ قال: " تُْطِعُم الطَّ

 ويف الباب عن عبد هللا بن سالم وأأيب هريرة وأأنس.

نيب صىل هللا عليه ( عن ابن مسعود عن ال 1049(، والبخاري يف الأدب املفرد )3870أأخرجه أأمحد ) (4)

وسمل: »أأن بني يدي الساعة تسلمي اخلاصة، وفشو التجارة، حىت تعني املرأأة زوَجا عىل التجارة، وقطع الأرحام، 

لباين )  (. 648  -647وشهادة الزور، وكامتن شهادة احلق، وظهور القمل«. وانظر السلسةل الصحيحة للأ
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  غرَْيِ   ِمنْ   املَْسِجدِ   يف  واجلاَمعَةِ   اجلُُمَعةِ  َصالةَ   تََركَ   وَمنْ [  128] : )هللا رمحه املؤلنف قال

  ِمنْ   َخْوٍف   أأوْ   املَْسِجِد،   ا ىل   ابخلُُروجِ   هَلُ   َطاقَةً   ل  مَكََرٍض :  والُعْذرُ   ُمْبَتِدٌع،  فَهُوَ   عُْذٍر؛

 ( كلَ   عُْذرَ  فال   ذكل؛   ِسوى  وما  َظاِلٍم،  ُسلْطانٍ 

الة منا  كام واجبة؛ امجلعة صالة وكذكل واجبة، جامعة يف الصن  فامي املسائل هذه تقرير قدن

 يف وامجلاعة امجلعة صالة ترك ومن: "قال أأمرًا؛ ذكر املؤلنف هنا  لكن دروس؛ من مىض

ا  ؛"مبتدع فهو عذر غري من املسجد من  أأن أأو فاسقاً  يكون أأن أأو مبتدعاً  يكون أأن ا 

 .وامجلاعة امجلعة صالة اترك ينالُها  أأحاكم ثالث اكفرًا؛ يكون

نه للصالة؛ لرْتكه وامجلاعة امجلعة صالة ترك من  فيه اخلالف فهذا أأصاًل؛ يصيلن  ل لأن

الة وبيهنم بيننا  اذلي العهد: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب لقول العمل؛ أأهل بني معروف  تركها  مفن الصن

ثنا  وقد أأصغر؟ كفر أأم أأكرب كفر هو هل العلامء فيه اختلف ؛(1)"كفر فقد  فيه َتدن

 .سابقاً 

حيح خالف؛ حمل أأيضاً  هذا بيته؛ يف وصىلن  وامجلاعة امجلعة صالة ترك ومن نه: والصن  أأن

 .فاسق

 احلاُك، يكفنرون عندما  اخلوارج تفعِل كام تعبندًا؛ وامجلاعة امجلعة صالة ترك ومن

نة عندمه لأنن  جامعة؛ ول مجعة يصلنون فال املساجد؛ يف اذلين الأمئة ويكفنرون  أأمئ

الة تصحن  فال ذكل؛ عىل وبناءً  كْفار، املساجد  من رأأس عن َصن  ذلكل خلفهم؛ الصن

نه املساجد؛ يف امجلاعة ول امجلعة يصيل ل اكن أأنه الزمان هذا يف اخلوارج رؤوس  لأن

 

 ( عن بريدة الأسلمي.2621)(، والرتمذي463(، والنسايئ)22937أأخرجه أأمحد) (1)
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نة يكفر  يصيلن  اكن ما  فذلكل كفرية؛ جممتعات اليوم اجملمتعات يعترب واكن املساجد، أأمئ

 الاس تقامة صورة صورتُه الواحد ُتد أأن: عالماهتم من وهذه وامجلاعات؛ امجلع

 فهم رؤوسهم؛ من رأأس أأنه اعرف املساجد؛ يف وامجلاعات امجلعة يصيلن  ول والتدينن،

وَل؛ مع يعمل من ّك يكفرون  اكفر؛ فهو ادلوَل مع العمل صَور من صورة بأأين  ادلن

نسان  مراتب؛ هؤلء اخلوارج طبعاً  الأمن، يف معل اجليش، يف معل الوزارة، يف معل ا 

 من ذكل ومن احلكومينة، ادلوائر يف مِعل من ّكن  يكفنرون أأهنم: املراتِب من مرتبة

 حصيحة غري وامجلاعات امجلعة عنده س تكون ذكل عىل وبناءً  الأوقاف؛ وزارة يف يعمل

نساجد؛ أأمئة خلف  ملاذا؟ ؛"مبتدع فهو: "هنا  املؤلف قال ذلكل امل

الة ترك جديدًا؛ شيئاً  ابتدع لأنه نة خلف الصن  .املسلمني الأمئ

 امجلعة ترك هل جيوز من هذا ،(املسجد ا ىل ابخلروج هل طاقة ل مكرض: والعذر): قال

 العذر؟ هو ما  عذر، هل اكن من وامجلاعة؛

 . معذور فهذا ؛(املسجد ا ىل ابخلروج هل طاقة ل مكرض: )قال

 (. كل عذر فال ذكل؛ سوى وما  ظامل، سلطان من خوف أأو: )قال

 دلنت أأعذار؛ من شابه وما  الشديد، والربد مثاًل، اكملطر أأخرى أأعذار كذكل وهناك

 . والس ننة الكتاب يف الأدَلن  علهيا 

 مبتدعْ  فهذا تعبندًا؛ عذر بغري وامجلاعة امجلعة ترك من أأنن  تعملَ  أأن: املوضوع يف املهم لكن

ما  التعبند؛ ِلغري ترَكه ومن ضال،  يف اذلي التفصيل حسب عىل يكفر أأو يفسق ا 

 .الفقهينة املسأأَل
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ماٍم،   َخلَْف   َصىلَّ  َوَمنْ [  129] : )هللا رمحه املؤلف قال
ِ
 (   هَلُ   َصالةَ  فاَل  ِبِه؛  يَْقتَدِ   فمَلَْ   ا

مام، خلف ويصيل املسجد ا ىل يأأيت خشصاً  أأنن : هنا  يريد  ال مام؛ هبذا يقتدي ل لكننه ا 

اهر يف ال مام خلف يصيل يعين ورة يف -الظن  أأن صالته يف انوٍ  احلقيقة يف هو لكن -الصن

 يصيلن  هو احلقيقة يف لكن ال مام مع الظاهر يف فاحلراكت وحده، يصيل منفرداً  يكون

افضة؛ تفعل كام وحده، ىل املدينة ا ىل يذهبون الرن  فيس تغرب هناك؛ ويصلون مكة، وا 

  يكفروهنم؟ ومه الس ننة أأهل خلف يصيل كيف: يقول الش باب؛ بعض

، هو  لأهنم ال مام؛ هذا خلف يصلون ما  مه انفراد، عىل يكون أأن ينوي ولكنه يصىلن

مام -اكفراً  يرونه اهر يف حراكته الانفراد، ينوي مهنم املصيل لكن -املسجد ا   تراها  الظن

 .مبفرِدمه يصلون مه احلقيقة يف لكن املسلمني؛ مع

نام: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب لقول خمالف معلهم لأنن  صالهتم؛ املصننف وأأبطل ن  ليؤمتن  ال مام ُجعل ا 

 . به تأأمت ل وأأنت ال مام خلف تصيلن  أأن كل يصحن  فال ؛(1)"به

 

ْىيُ   ابملْعروِف   والأْمرُ [  130] :) )قال   ِبال والَقلِْب؛   واللنِسانِ   اِبلَيدِ  املُْنَكرِ   َعنِ   والهنَّ

ْيٍف   ( س َ

 . همم قيد هذا: س يف بال

ىي ابملعروف الأمر م املنكر عن والهنن ك أأن املؤلف أأراد هنا لكن فيه؛ القول تقدن  ا ىل يُنهبن

 رِحم من خرج ومن ال خوان به يس تدلن  ما  يعين( : س يف بال: )وهو همم أأمر

  ؟!املنكر عن وهنياً  ابملعروف أأمراً  ملاذا؟ املسمل؛ احلاُك عىل اخلروج جواز من ال خوان،

 

 ( عن أأنس.411(، ومسمل)378أأخرجه البخاري) (1)
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 هبذه الش يطان يأأتيننك ل الش هبة، هذه عىل يردن  الس نني؛ مئات من علهيم يردن  املؤلف

ىي ابملعروف الأمر الش هبة،  احلاُك عىل اخلروج منه ليس لكن واجب؛ املنكر عن والهنن

  ملاذا؟ املنكر؛ عن والهنىي ابملعروف الأمر من هذا ليس العادل؛ غري احلاُك أأو الفاسق

ة؛ أأدَل املنكر عن والهنىي ابملعروف الأمر أأدَل  الفاسق احلاُك عىل اخلروج أأدَلن  لكن عامن

ة؛ أأدَلن  ة؛ الأدَلن  من دللَتا  يف أأقوى اخلاصة والأدَلن  خاصن  أأن عليك فالواجب العامن

ة مسأألته يف دليل بِكن  تأأخذ  . فهيا  ورد اليت اخلاصن

ىي ابملعروف الأمر بأأدَلن  أأخذان قد حنن: يعين  هل للحاُك نأأيت عندما  املنكر، عن والهنن

يف عليه خنرج ل، نغرين  يك ابلس ن   املنكر؟ عن ونهنىى ابملعروف ونأأمر ونبدن

 ملاذا؟ ؛ ل: كل نقول

نه  ابملعروف الأمر طريقة يف خاص حُك هل احلاُك أأنن  عىل يدلن  ما الأدَل يف ورد لأن

ىي ؛ يف الننصيحة ويه معه؛ املنكر عن والهنن ريقة، يه هذه الرسن ليه تذهب الطن  يف ا 

 بأأس، ل كذا؛ وتفعل كذا، تفعل ظامل؛ أأنت: وَجه يف هل وقل اس تطعت، ا ن ماكنه

 أأن ميكن اليت الْطرق من رساَل هل ترسل أأن أأو مشلكة، ل رأأسك، قطع لو حىت

ساَل تصل ليه؛ الرن  َّترج ول تعلن، ول تشهنر، ل لكن ا شاكل، ل ذكل؛ فكل ا 

يف  . ابلس ن

 ملاذا؟

عالنك تشهريك لأن  هذا ذكل؛ وغري ظمل ومن ضاللت، من عنده مبا  احلاُك بنقد وا 

ة، هتييج ا ىل س يؤدي  سفك ا ىل الفنت؛ ا ىل ذكل بعد وس ُيؤدني النناس، وهتييج العامن

ضعاف الأموال، وذهاب الأعراض، وانَتاك ادلماء، وَل وا   يف سائغة لقمة وجعلها  ادلن

ن ،!فهيا  حصل ماذا سورية ا ىل انظروا ال ن، متاماً  نرى كام أأعداِئا  أأفواه  حامكها  اكن وا 
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 يف س تتسبَُّبون ذكل، عىل لُك قدرة ل: الأمر أأول من نقول كنا  ،لكن مسلامً  ليس

 .  أأمامُك َموجودة احلقيقة وهذه فائدة؛ غري من عريض فساد

ورة، نفس! الميَن ا ىل انظروا القضية، نفس! ال ن ليبيا  ا ىل انظروا  !  مرص ا ىل انظروا الصن

 .الوترية نفس عىل لكها 

ر عندما  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب رب وأأوىص احلاُك عىل اخلروج من حذَّ  عبثًا؛ ذكل يفَعل مل عليه؛ ابلصن

مع هللا بتقوى أأوصيُك: "قال ؛ ملسو هيلع هللا ىلص وصاايه أ خر من بل اعة والسن ن والطن  عليُك تأأمر وا 

  علهيا؟ وركنز ابذلات هبذه أأوىص ملاذا ؛(1)"حبيش عبدٌ 

ة؛ وصينة عندك وتكون س متوت، أأنك وتشعر لنفسك، تنظر عندما  أأنت عادة  هممَّ

 يعمل أأنه اللحظة؛ تكل يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب عند ما أأمِهن  من اكنت فهذه عندك؛ ما  بأأمَهن  تويص

هما؛ عىل خروَجا  من اليشء، هذا بسبب الأمة هذه هالك أأنن   ا ىل ذكل س يؤدني حاكن

ن: "فقال متامًا؛ اليوم نرى كام بعضاً  بعضهم دماء سفك ر وا   ،"حبيشٌّ  عبدٌ  عليُك ُأمنِ

؛ غري يف ُوضع قد خشص هناك ظمل، املوضوع يف يوجد: يعين  لكن ُمنكر، يوجد حمِلن

مع: قال بل اخرجوا؛: لنا  يقل مل ذكل؛ مع اعة، السن الة عليه وقال والطن الم الصن  يف والسن

نه: "احلديث نفس ن  اختالف، هناك س يكون ؛"كثرياً  اختالفاً  فسريى منُك يعش من ا 

 .تضادن  تضارب،

نُك: »قال ال خر؛ احلديث يف جاء كذكل  تلقوين حىت فاصربوا أأثرة، بعدي س تلقون ا 

 مفا  هللا رسول اي: قالوا« تنكروهنا  وأأمور أأثرة س تكون: »وقال ،(2)«احلوض وموعدُك
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 النيب الكم هذا ،(1)« لُك اذلي هللا وتسأألون عليُك، اذلي احلق تؤدون: »قال تأأمران؟

ماً  يعين"  أأثرة س تكون"» ؛ملسو هيلع هللا ىلص  يعطونك ول ِلأنفسهم واخلريات الأموال يأأخذون حاكن

 حىت اصربوا: "قال منكرات، أأيضاً  س تجدون يعين ،"تُْنكروهنا  وأأمور" حقوقُك،

 عىل تلقوين حىت اصربوا:" قال ولكن علهيم؛ اخرجوا: يقل مل ؛"احلوض عىل تلقَويِن 

ذاً  ؛"احلوض ىي ابملعروف الأمر من ليس ا  امل احلاُك عىل َّترج أأن املُنكر عن والهنن  الظن

 الأحاديث بل عرشة؛ أأو أأربعة أأو ثالثة أأو اثنني أأو حديثاً  ليس الننبوي؛ احلديث بنصن 

ة هذه عن للرشن  دفعاً  بذكل؛ الوصينة يف وردت كثرية؛ هذا يف  . الأمن

لن  أأنفسُك جعلمت ما  أأنمت: ويقول البعض يُلبنس م عن مدافعني ا   . فقط احلاكن

م؛ ِهنا  ما  حنن م؛ مع مشلكتنا  ليست احلاُكن  ابنك، ودم دُمك، هو عندان املهم بل احلاكن

نا اذلي هذا ديهنم، يف الناس وفتنة َماكُل؛ ِعرضك، أأبيك، ودمُ   هللا طاعة بعد هيمُّ

 هذا س ُينَتك َّترج عندما لأنك عنه؛ ندافع اذلي وهذا الباب، هذا يف به أأمر ما  بفعل

 احلاُك؛ املهم ليس متامًا، اليوم ترى كام ديهنم يف الناس وس يفنت لكه هذا وس يضيع لكُّه،

ذا احلاُك  س يحُصل ما  هو القضية يف املهم طاحلًا؛ أأو صاحلاً  اكن سواء غريه؛ س يأأيت زال ا 

ة هذه عىل ر ذِلكل بالاي؛ ومن ِفنت، من الأمَّ زاَل مصلحة مفع ذكل، من ملسو هيلع هللا ىلص النيب حذَّ  ا 

 وأأعظم، أأكرب ذكل عىل س ترتتَّب اليت املَفسدة لكن الَعادل؛ احلاُك وَوْضع الفاِسد احلاُك

نام ة، املصلحة تتحقنق وُرب نام املرجوَّ  . تتحقنق ل ورب

رة القواعد ومن عي العمل يف املقرن يين الرشن  جلب من أأوىل املفاسد درأأ  أأن: ال ساليم ادلن

ننا  عليك ويُلبنس ُملبنِس يأأتيك عندما  ذلكل مهنا؛ وهذه املصاحل؛  ونهنىى ابملعروف نأأمر بأأن
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 فقد ابطل الالكم هذا ؛«احلُفرة اس ُتك أأخطأأْت  لقد: »معر قاهل ما  هل قل املنكر؛ عن

ة أأحاديث جاءت ة أأحاديث ا ىل عهنا  تعدل فال القضية؛ هبذه خاصن  . عامن

ىي ابملعروف والأمر: )قال  أأن يريد(  س يف بال والقلب؛ واللسان ابليد املُنكر عن والهنن

 .اليوم وليس القدمي من وامجلاعة الس نة أأهل عقيدة من هذه الأمر؛ هذا عىل يُنبنه

  

ُتورُ [ 131]: )املؤلف قال  ( ِريَْبةٌ  ِمنْهُ   يَْظهَرُ   ل  َمنْ   املُْسلمنيَ   ِمنَ   واملَس ْ

 فيه الأصل العداَل؛ خيالف ما  يُظهر ومل خيالفه، ما  يُظهر ومل ال سالم أأظهر اذلي املسمل

نه  . مسمل أأن

  العداَل؟ املسمل يف الأصل يقال هل لكن

حيح نه فيه الأصل املُسمل هذا، يقال ل ل؛: الصن  يُتبنيَّ  حىت حاهل؛ يُعرف ل جمهول، أأن

ذا ال سالم؛ فيه الأصل لكن علْيه، حنُك عندئذٍ  أأمره؛ من هل ل: قال ا  ل ا   محمند هللا ا 

 هللا؛ رسول

نْ : }قال تعاىل هللا لأن حاهل؛ ِمن ذكل بعد نتبنيَّ  مثن 
ِ
ذاً  ؛(1){فَتََبيَّنُوا ِبنَبَأأٍ  فَاِسٌق  َجاَءُكُْ  ا  ا 

ا  خشص؛ يأأتينا  فعندما  وغريه، الفاسق بني ونُمزين  نعرف أأن ا ىل حباجة حنن من  يكون أأن ا 

 هذه من واحد هو حاهل؛ يُعَرف ل َمجهولً  يكون أأن أأو عدًل، يكون أأو فاسقًا،

ننا  اجلهاَل؛ فيه فالأصل الثالثة، ؛ ذكل بعد مثن  حاهل؛ نعرف ل حاهل؛ جنهل أأن ا  يتبنيَّ من  أأن ا 

 . عدلً  يكون أأو فاسقًا، يكون

ن النناس عىل احلُك جيوز ل أأنه شكن  ول ؛ مدعوماً  يكون ل اذلي ابلظن  هذا ابلأدَلن

نن  نَّ : }جل عز هللا فيه قال اذلي وهو فاسد؛ ظنٌّ  ابطل، ظنٌّ  الظن ننِ  بَْعَض  ا   الظَّ
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مْث  ُك: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب وقال ،(1){ا  اين ؛ والظن ا  نَّ  فا نن  الظن؛ هذا ،(2)"احلديث أأْكذب الظن

؛ عىل يُبىن ل اذلي الظن هو منا أأدَلن  أأظن وهللا: فتقول ابكل عىل خطر هكذا ِشء ا 

 ! كذا أأظن كذا،

ذن أأدَل؛ عندك ليس أأين؟ من  . ابطل ظن هذا ا 

ا  ؛ عىل يُبىن اذلي الظن وأأمن  .واجب به والأخذ به، معمولٌ  ظنن  فهو الأدَلن

 

  يف  يَوَجدْ   ِلمْ  الباِطِن،   ِعملِْ   ِمنْ   الِعبادُ   ادَّعاهُ   ِعملٍْ  َوُّكُّ [  132] :) هللا رمحه املؤلنف قال

نَِّة؛  الِكتاِب  لَْيهِ   يَْدُعو  ول ِبِه،  يَْعَملَ   َأنْ   َلَحدٍ   يَنَْبغي   ول   َوَضالََلٌ،  ِبْدعَةٌ  فَهُوَ   والس ُّ  (   ا 

الل فرق بعض م الضن  . ابطن وعمل ظاهر عمل: ا ىل العمل تقِسن

وا وأأن النناس عىل يُلبنُسوا أأن أأرادوا الكفرة؛ الزاندقة هؤلء ين يُغرِين عوة؛ هبذه ادلن  ادلن

ين: كل يقول فيأأيت الة: يقول ابطن؛ وهل ظاهر هل ادلن  بل صالة؛ ليست حقيقَُتا الصن

عاء، هو حقيقَتا  ذا ادلن عاء؛ أأتيْت فا  الة، هللا بأأمر الزَتْمت فقد ابدلن اكة كذكل ابلصن : الزن

؛ وهكذا املال، زاكة مهنا  املُراد وليس النفس، تَنقيَة النَّفس؛ طهارة هاب معناه احلجن  اذلن

واف وليس املشاخي ا ىل  احلقائق غري حقائق فعندمه مناسك؛ من معه وما  ابلبيت الطن

 لِلمساكني عمل العمل هذا: كل يقول والس ننة، الكتاب من أأنت وتعلُمها  تقرأأها  اليت

راويش؛ ة ادلن اهر؛ يأأخذون مه املساكني؛ النناس عامن ذا ال نسان لكن ابلظن ى ا   يف تقون

 هؤلء البعض؛ عند لكنها  التناكليف عنه تسقط فذِلكل الباطن؛ عمل ا ىل وصل: ال ميان
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وفية، غالة ون اذلين هؤلء من أأنواع وغريمه وال سامعيلينة، الصن  ُتُدمه ابلباطنينة؛ يُسمن

وائف الِفَرق كتب يف  . والطن

ي ِبديِننا  ليس هبم؛ خاصاً  أ خر ديناً  عندمه لأنن  كفرة؛ وهؤلء  . نعرفُه اذلن

 

ُّام[ 133]: )هللا رمحه قال ا   ِلَرُجٍل؛  نَْفَسها  َوَهَبْت  اْمَرَأةٍ   وأأي هنَّ
ِ
لُّ  ل  فَا ،   ََتِ نْ   يُعاقَبانِ   هَلُ

ِ
  ا

لن   َشيْئًا؛  مهنا  انلَ  ،   ا   (  َوَصداقٍ  عَْدٍل،  وشاِهَدي ِبَويِلنٍ

جل؛ نفسها  املرأأة هبة مسأأَل ة هذه للرن  نفسها  وهتب املرأأة، تأأيت اكنت ؛ملسو هيلع هللا ىلص ابلننيب خاصن

َجا، قبلها  فا ن ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب ن تزون ة وهذه ردنها؛ يقبلْها  مل وا   . ملسو هيلع هللا ىلص به خاصن

ليل؛ تطالب أأن فيلزُمكَ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ابلننيب خاص الأمر هذا: كل نقول عندما   لأنن  ابدلن

ذا التنرشيع، معوم الأصل نه أأمر عن قلنا  فا  ليل؛ نأأيت أأن علينا يلزم خاص؛ ا  ليل ابدلن  وادلن

نْ  ُمْؤِمنَةً  َواْمَرَأةً : }وتعاىل تبارك هللا قول هنا 
ِ
نْ  لِلْنَّيِبنِ  نَْفَسهَا  َوَهَبْت  ا

ِ
 َأنْ   النَّيِبُّ  َأَرادَ  ا

ذاً  التخصيص؛ دليل هو هذا ؛(1){املُْؤِمِننيَ  ُدونِ  ِمنْ  كَلَ  َخاِلَصةً  يَْستَنِْكَحهَا   يصحُّ  ل ا 

ذن من بدن  ل رجل، لأين  نفسها  املرأأة هتبَ  أأن  . الصداق ومن الويل ا 

؛ ول صداق هناك يكون ل أأن: نفسها  هتب أأن معىن ذن من فالبد ويلن ا، ا   بدن  ول ولهين

جل؛ وبني بيهنا  صداق وجود من ل يصح ل فالنناكح  حصيحًا؛ النناكح  يكون عندئذ الرن  ا 

؛ لن  ناكح  ل:"ملسو هيلع هللا ىلص الننيب لقول بويلن  َموجودًا؛ املرأأة ويلن  يكون أأن بدن  فال ،(2)"بويلن  ا 

جل؛ من ُحلوتني لكمتني ابلعواطف؛ تتأأثنر املرأأة  فال معروف؛ أأمر هذا معه؛ متيش الرن
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ر أأن تس تطيع  لها؛ خيتار هو وليناً  لها  تعاىل هللا جعل فذِلكل من؟ عند مصلحَتا  تقدن

 أأمام مسؤول الويل هل، ويصلُح هو يُناس به ما  ل لها؛ ويصلُح يُناس هبا، من لها خيتار

 يف يُناس هُبا  ويُناس هبا؛ لها، يصلُح صاحلاً  رجالً  لولينتِه خيتار أأن وتعاىل س بحانه هللا

ين،  يعترِب  ول وُدنياها؛ ديهِنا أأمر عىل يُعيهنا  ما ّكن  يف يُناس هبا  اخللق، يف يناس هبا  ادلن

 يغىن يك أأموالً  منه فيطلب غنيًا؛ الشخص يرى تزِوجيها؛ عند الشخصينة مصلحتَه

جل؛ لهذا ِبنته ويريم هو، جون كثريًا؛ اليوم يُفعل كام الرن  لرجال صغاًرا بناهتم يُزونِ

بعني، يف ُتده رجل أأغنياء؛ منا  خلق؛ ول دين، عنده ليس معره؛ من الثنامنني أأو الس ن  ا 

جه مال؛ عنده ِ نام ملصلحَتا؛ البنت يزوج مل هذا املال؛ منه يأأخذ يك ابنته يُزون ن َجا  وا    زون

 .ذكل عن وتعاىل س بحانه هللا أأمام سيُسأأل وهذا نفسه، ملصلحة

 

ذا [  134] : )هللا رمحه املؤلف قال ُجلَ   َرَأيَْت  وا    رسولِ  َأحْصاِب   ِمنْ   َأَحدٍ   عىل يَْطَعنْ   الرَّ

َّهُ   فَاْعملَْ   عهنم؛   هللا  وريض  ملسو هيلع هللا ىلص هللا   رسول  لقول  ُسوٍء؛  قَْولِ   وصاِحُب  هوًى،   صاِحُب  أأن

ذا : " ملسو هيلع هللا ىلص هللا   ِمنَ   ِمهْنُمْ   يَكونُ   ما  ملسو هيلع هللا ىلص  الننيبُّ   عمَِلَ  فََقدْ   ؛(1) "فَأَْمِسُكوا   َأحْصايب؛   ُذِكرَ  ا 

لَلِ  لن   فهيم   يَُقلْ   فمَلَْ   َمْوِتِه؛  بَْعدَ   الزَّ ل  فهيم  تقولوا  ل  أأحصايب؛  َذروا: وقوهل  َخرْيًا، ا    خريًا،   ا 

ْث  ول  ءٍ   َُتَدنِ ْم، ول   َزلَِلهِْم، ِمنْ   ِبيَشْ   َأَحدٍ   ِمنْ   تَْسَمْعهُ   ول   ِعلُْمَه، َعْنكَ   غاَب   ما   ول  َحْرهِبِ

ُث  دنِ َّهُ   ِبِه؛  حُيَ ن نْ   قَلُْبكَ   كَلَ   يَْسملَُ   ل  فا 
ِ
ْعَت   ا  (  مَسِ

م وهذا    ؟ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب من املسمل موقف هو ما  معنا؛ تقدن
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م، أأن موقُفه مه، حيهبُّ  جشر معنا  ويُمِسك هلم، ويدعو خبري، ويذكُرمه علهَيم، ويُثيِن  ويتولن

 ول عهنا  ميسك أأخطاء؛ من بعضهم من حصل ما  خالف، من معهم حصل وما  بيهنم

ث ث من ا ىل يْصغي ول هبا، يتحدن  قلبه يف ذكل من ِشء يقع أأن خش ية بذكل؛ يتحدن

ذا أأمحر، خط: اليوم يقال كام ملسو هيلع هللا ىلص  النيب فأأحصاب  فهَيكَل؛   ملاذا؟ هلْكت؛: ُتاوزته ا 

م  فهيم؛ َطعننا  فا ذا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وس ننة هللا كتاب لنا  مَحلوا اذلين مه شهودان، مه لأهنن

ين فذهب والس ننة؛ الكتاب يف َطعننا  فقد اندقة، ذلكل ابلاكمل؛ ادلن  أأراُدوا واذلين فالزن

ذا أأهنم عِلموا ِلأهنم ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بأأحصاب هبم؛ بدأأوا ال سالم؛ بدين الكْيد  أأسقطوا ا 

حابة؛ ذا اكفر؟ من أأو فاسق من ديننا  نأأخذ كيف س ننة؛ ول كتاب ل لنا  بَقيَ  ما الصن  ا 

قنامه لهيم، جاؤوا ذلكل ِدين؛ من لنا بقيَ  ما  كفَّرانمه أأو فسن  وأأن يكفرومه أأن وأأرادوا ا 

قومه، ذا يُفسنِ حابة؛ يبدُؤوا أأن أأرادوا وا  ذا مبعاوية، بدؤوا ابلصن  يف يطَعن خشصاً  مسعت فا 

نه فاعرف معاوية؛ حابة، ا ىل يْرتقي مث مبعاوية، يبدأأ  لأنه هللا؛ دين يريد أأن  يرتقي مثن  الصن

ازي زرعة أأبو قال ذلكل طريقَتم؛ يه هذه والس نة؛ الكتاب ا ىل : عنه هللا ريض الرن

 هذا لأنن  ؟ زنديق هو ملاذا" زنديق فهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب من واحداً  سبن  من"

عن ا ىل يصل أأن: وهنايته مبتغاه  . وتعاىل تبارك هللا دين يف الطن

ذا: "قال به؛ فالزتم بأأمر؛ أأمرك ملسو هيلع هللا ىلص والننيب  عليك فالواجب ؛"فأأمسكوا أأحصايب ُذكر ا 

 يكون ما  -املؤلنف قال كام- ملسو هيلع هللا ىلص النيب عمل قد مه بيهَنم؛ جشر فامي تدُخل وأألن  تُمسك أأن

لن  فهيم يُقل فمل موته؛ بعد زلل من مهنم  بني وما  جمَتد بني ما ذكل يف فهم خريًا؛ ا 

   القضااي؟ هذه يف بيهنم تدخل أأنت مفاكَل  هَل؛ َمغفور ُمخطئ

ي هذا ي وهذا نعتقُده، اذلن  .سابقاً  ذكْرانها  لكنها  والأدَل به، هللا ندينُ  اذلن
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ذا[ 135]): قال ْعَت   وا  ُجلَ   مَسِ   غرَْيَ   يُريدُ   أأوْ   ال َثَر،  يَُردُّ  َأوْ   ال َثِر،   عىل يَْطَعنُ   الرَّ

ْمهُ   ال َثِر؛ ِ َّهُ   تَُشكَّ   ول   ال سالِم،  عىل   فاهتَّ  (  ُمْبَتِدعٌ   هوىً  صاِحبُ  أأن

 اليت الفضائية القنوات هذه خاصة غريها، ويف ال ذاعات يف كثرياً  اليوم حيصل كام

، هبَّ  من بِكن  تأأتينا  صارت خص هذا ودبَّ  ّك من هالاكً  وزنديقًا؛ منافقاً  يكون الشن

ليه؛ ُتري النناس ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال: كل ويقول يظهر وجه؛  ما!  ملاذا؟ ا 

 هؤلء بعضهم؛ من جَعيبة ُكْفرايت نسمع وهللا! به؟ هللا يدين اذلي ادلين عن أأدراك

ين ، هبن  من لِك مسعك تعط فال الفضائية؛ القنوات عن الكهمم ينُقلون اذلن  ودبن

ذا واحذر، ْمه ال َثر؛ غري يريد أأو ال َثر، يُردن  أأو ال َثر، يف يطعن من مسعت وا   فاهتن

ين وهؤلء ُكُث، العقالنيون اليوم ال سالم، عىل ث اذلن  عىل حيُك املؤلنف؛ عهنم يتحدن

نا  -قال اذلي كذكل بعقِل؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س ننة وعىل هللا كتاب  حديث هل ُذكر مل

ابب ذا: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال" البخاري حصيح" يف اذلي  اذلن ابب وقع ا  انء يف اذلن  أأحدُك ا 

نا  -(1)"شفاء ال خر ويف داء جناحيه أأحد يف فا نْ  ليزْنعه مثن  فليغمسه  احلديث هبذا مسع مل

 -احلديث هذا -قدمك َتت ضعه: يقول وأ خر! الننافذة من به أألقِ : قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن

! 

 ! ملاذا؟ 

 .ادلماغ يدخل ل العقل؛ يدخل ل هذا كيف؟: كل يقول

نة؛ اخملتربات يف أأثبتوه لقد:  هل يُقال   !  هبذا سلنمنا خالص نعم: قال الكفري

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.5782أأخرجه البخاري) (1)



482 

 

نة ابخملتربات تؤمن أأنت ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بس نة ول هللا بكتاب تؤمن ل أأنت   الكفري

 .الكفنار خمتربات فقط؛

ذا: )قال جل مسعت ا   يف يطعن مسعتَه خشص أأيُّ ( ال َثر يردن  أأو ال َثر، عىل يطعن الرن

جال، أأحاديث يف يطعن الأحاديث؛ الم، عليه عيىس نزول أأحاديث يف يطعن ادلن  السن

ابب، حديث يف يطعن الم عليه موىس حديث يف يطعن اذلن   املكََلَ  يُضب عندما السن

 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب س ننة يف ثبتت اليت الأحاديث من حديث أأي يف يطعن عينه، ويفقأأ 

نه فاعمل مبارشًة؛ تلقائيًا؛ منه فاحذرْ   هِبواه، هللا دين عىل حيُك رجل هوى؛ صاحب أأن

 أأجاهبم من َجَّنن  أأبواب عىل دعاة" ملسو هيلع هللا ىلص: النيب فهيم قال اذلين من ومه ُكُُث، وهؤلء

 . ذكل بعد لنفسك اخرت وأأنت ،"فهيا  قذفوه

 

لْطانِ   َجْورَ   َأنَّ   واْعملَْ [ 136]: )املؤلف قال   اليت   هللا  فرائِِض   ِمنْ   فَريَضةً   يُْنِقُص   ل  السُّ

عُكَ  نفسه،  عىل َجْوُره   ،ملسو هيلع هللا ىلص  نبينه  لسانِ  عىل   افْرَتََضها كَ   وتََطوُّ   هللا  شاء  ا ن اتمٌّ   َمَعهُ   َوِبرُّ

ءٍ   وُّكُّ   َمَعهُْم،  واجِلهادُ  َمَعهُْم،   واجلُُمَعةُ   اجلاَمعَةُ   يعين  تعاىل، اعاِت؛  ِمنَ   َِشْ   فَشاِرْكهُمْ   الطن

 (  ِنيَُّتكَ   فكََلَ   ِفيِه؛

لْطانِ  َجْورَ  َأنَّ  واعْملَْ ) :قال  عىل افْرَتََضها  اليت هللا فرائِِض  ِمنْ  فَريَضةً  يُْنِقُص  ل السُّ

ذا يعين( نفسه عىل َجْوُره ،ملسو هيلع هللا ىلص نبينه لسانِ  ل؛ أأو وغرين  احلاُك، ظمل ا   ذكل يُنقص فال بدن

 مسع ل: يعين شيئًا، هللا رشع يف يُغرين  ل يعين وتعاىل؛ س بحانه هللا فرائض من فريضة

 . اخلالق معصية يف خمللوق طاعة ول
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د ومينع احلاُك يأأيت عندما  د طاعة؛ ول مسع ل هنا  الزوجات؛ تعدن  ديننا  من الزوجات تعدن

 يف هل طاعة ول مسع فال حنن؛ ديننا  من ليس الَعلامنيني دين وبطالنه رشعنا، ومن

د ذكل؛  يركنز أأن: القانون هذا مثل بْله يف اكن من أأحث أأان ابلعكس بأأس؛ ل نعدن

د، وأأن الأمر هذا عىل  . وتعاىل س بحانه هللا ويعيُنه يعدن

 هللا؛ معصية يف هل نطيع ول نسمع ل حنن نفسه؛ عىل ظلمه( نفسه عىل جوره: )قال

 . مسلامً  دام ما  الوقت نفس يف عليه خنرج ل لكن

عك: )قال ك وتطوُّ ن اتمٌّ  معه وبرُّ  َّترج ل هللا؛ طاعة عىل معه تبقى( تعاىل هللا شاء ا 

 . طاعته عن

اعات، من ِشء وّكن  معهم، واجلهاد معهم، وامجلعة امجلاعة يعين: )قال  فشاركهم الطن

اعة، يف تشارُكهم( نيَُّتك فكَل  فيه؛  يف ِلمخلوق طاعة فال" املعصية؛ يف وُتتنهُبم الطن

نام: "وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص قال كام ؛"اخلالق معصية ن اعة ا   ول مسع ل ذكل؛ غري ،"املعروف يف الطن

 . هللا طاعة يف ونطيع ونسمع وتعاىل، س بحانه هللا معصية يف هلم طاعة

ئِل عندما عنه هللا ريض قال قالها؛ اليت لكمته يف عامثن هللا ورِحم الة عن س ُ  الصن

الة: "لَيقتلوه جاؤوا من خلف ذا النناس، يفعل ما  خريُ  الصن  معهم، فأأحِسن أأحس ُنوا فا 

ذا ساءهتم فاجتنِب أأساُءوا وا   اخلري، يف شاِرْكهم املسلمة؛ امجلاعة أأُمور من أأمر ،(1)"ا 

 .واملعصية الرشن  يف واجتهبم

 

(: عن عبيد هللا بن عدي بن خيار، أأنه دخل عىل عامثن بن عفان ريض 695أأخرجه البخاري يف حصيحه ) (1)

مام فتنة، ونتحرج؟ فقال: »الصالة  -وهو حمصور  -هللا عنه،  مام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصيل لنا ا  نك ا  فقال: ا 

ذا أأساءوا ف ذا أأحسن الناس، فأأحسن معهم، وا  ساءهتم« وقال الزبيدي، قال: أأحسن ما يعمل الناس، فا  اجتنب ا 

ل من رضورة ل بد مهنا«.  الزهري: »ل نرى أأن يصىل خلف اخملنث ا 
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 مبعصية أأمروك خري، فهذا ذكل؛ يف شارْكهُم وامجلاعات؛ امجلعة أأقاُموا هؤلء، وكذكل

 .فاجتهبم هللا؛

ذا[ 137]:) املؤلف قال ًجلَ   رأأيَت  وا  لْطاِن؛  عىل  يَْدعو  الرَّ نهُ   فَاْعملَْ   السُّ   صاِحُب   أأن

ذا   هوى، ُجلَ   رأأيَت  وا  الحِ؛  للُسلْطانِ   يَْدعو   الرَّ َّهُ   فَاْعملَْ   ابلصَّ نَّة  صاِحبُ  َأن ن   س َ   شاء  ا 

   هللا؛

َتجابٌَة؛   َدْعَوةٌ   يل  اكنت  لو : "ِعياٍض   بن  الُفَضْيلِ   لقول لن   َجَعلَُْتا  ما  ُمس ْ لطان   يف  ا   ".  السن

ْ !  عيل  أأاب   اي : هلُ   قيلَ     هذا؟  لنا  فرَسنِ

ذا: " قال  ذا   تَْعُدين،  لَمْ   نَْفيس؛ يف   َجَعلَُْتا  ا  لْطاِن؛  يف  َجَعلَُْتا   وا    ِبهِ  فََصلَحَ   َصلََح؛  السُّ

 . والِبالدُ  الِعبادُ 

الحِ،  لَهُمْ  نَْدعوَ   َأنْ   فأُِمْران نْ  عَلهَْيِم؛ نَْدُعوَ   َأنْ   نُْؤَمرْ   وملْ  ابلصَّ
ِ
 وَظلَُموا؛   جاروا  وا

مْ  َأنُْفِسهِْم،  عىل   وَجْوَرمهُْ   ُظلَْمهُمْ   لأنَّ  نُْفِسهِمْ   وَصالهُحُ  ( وللُمْسلمنيَ  ِلَ

تَجابٌَة؛ َدْعَوةٌ  يل اكنت لو: "ِعياٍض  بن الُفَضْيلِ  لقول: )قال لن  َجَعلَُْتا  ما  ُمس ْ  يف ا 

لطان  ". السن

ْ ! عيل أأاب اي: هلُ  قيلَ  ذا: "قال هذا، لنا  فرَسنِ  اكنت يعين( تَْعُدين لَمْ  نَْفيس؛ يف َجَعْلَُتا  ا 

ذا) فقط، أأان يلَّ  ترجع ومنفعَتا  فائدهتا  فقط؛ أأان عيلن  قاِصة لطان يف جعلَُتا  وا   السن

خصينة، مصلحَِتم ا ىل ينظرون ل: هو هذا( والبالد العباد به فصلح صلَح  ول الشن

 هذا صالح  نريد حنن ِهُّهم؛ هذا ليَس  الكراِس؛ ا ىل ينظرون ول أأحزاهبم، مصلحة

ذا يصلْحه، هللا صالُحه؛ نُريد ليبقى، احلاُك نفُسه هو احلاُك؛  منفعته عَادت َصلح فا 

 . مجيعاً  النناس عىل وخرُيه
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ا  الل؛ أأهل من غريمه أأمن  أأريد أأان أأصِل؛ من احلاُك نريد ل حنن ل؛: كل يقول الضن

 نسأأل دعوهُتم؛ تكون كيف انظر! ال خرة أأحصاب أأما دنيا، أأحصاب هؤلء الكرِس؛

 ماذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وبس ننة هللا، بكتاب احلُك ا ىل يُوفنقه وأأن احلاُك، يُصلح أأن هللا

اية يف منفعته لكنه هذا! أأنت؟ يُضُّك  هل تدعو وذلكل البالد؛ وعىل العباد عىل ترجع الهنن

الح، ا  ابلصن  وأأكُث منه أأرشن  خشص يأأيت أأن أأدراك ما  مثاًل؛ هيكل أأن عليه تدعو أأن أأمن

ذا: )هنا  قال ذلكل بيشء؛ تنتفع ما  فسادًا؛ منه جل رأأيت ا  لطان؛ عىل يدعو الرن  السن

نه فاعمل ذا خبالف الأمر، هذا وراء من هوى هَل  مغَزى، هل( هوى صاحب أأن  رأأيت ما  ا 

جل لطان يدعو الرن الح؛ للسن نه فاعمل ابلصن لف اكن هكذا س نة؛ صاحب أأن  ريض السن

م للسالطني يدعون: عهنم هللا الح  وللحاكن  هللا ا ىل يرجعون لعلهم وابخلري؛ ابلصن

 . اخلري فيعمُّ  البالد؛ وينفعون النناس، وينفعون أأنفسهم فينفعون وتعاىل؛ س بحانه

الِح، لَُهمْ  نَْدعوَ  َأنْ  فأُِمْران: )قال نْ  عَلهَْيِم؛ نَْدُعوَ  َأنْ  نُْؤَمرْ  وملْ  ابلصَّ
ِ
 وَظلَُموا؛ جاروا وا

مْ  َأنُْفِسهِْم، عىل وَجْوَرمهُْ  ُظلَْمهُمْ  لأنَّ   ( وللُمْسلمنيَ  ِلَنُْفِسهِمْ  وَصالهُحُ

 . اخللق بقينة وسينفع سينفُعهم صالهحم لكن هلم؛ ُمهكل هو الهناية يف واجلور الظمل

 

هاِت   ِمنْ  َأَحدًا   تَْذُكرْ   ول [  138] : )هللا رمحه املؤلنف قال   -عهننن  هللا  ريض  -املُْؤُمننيَ   ُأمَّ

لن   ( خِبَرْيٍ   ا 

هات  َأْوىَل  النَّيِبُّ : }وتعاىل تبارك هللا قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأزواج هبنن  يعين املؤمنني أأمن

هَاهُتُمْ  َوَأْزَواُجهُ  َأنُْفِسهِمْ  ِمنْ  اِبملُْؤِمِننيَ  هات هنا  وهنن  ،(1){ُأمَّ  الاحرتام، يف املُؤمنني أأمن

 

 [.   6]الأحزاب: (1)
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 معرفة والواجب يسوء، مبا ذكرهنن  أأو مهننن  التنقنص جيوز فال املاكنة؛ ومعرفة والتنقدير،

؛ يت ملسو هيلع هللا ىلص الننيب زوجات فهنن  قدرِهنن  س بحانه هللا وريض زوجات، هبنن  ريض الالن

هات احرتامُ  هو الواجب فذِلكل زوجاته؛ يكنن  أأن هل وتعاىل  ذكرهنن  وعدمُ  املؤمنني، أأمن

لن   . خبري ا 

افضة خالفاً  وامجلاعة؛ الس ننة أأهل عقيدة هذه هات يرُمون اذلين للرن  بأأنواع املؤمنني أأمن

 . والأاكذيب الافرتاءات

هات يف طعن ومن ذا ُمبتدع، ضال فاجر فهذا املُؤمنني؛ أأمن ؛ يف طعن وا   فهو أأعراِضهنن

أأ  قد وتعاىل س بحانه هللا لأنن  اكفر؛  أأزواجه وبقيَّة كتابه، يف عهنا  هللا ريض عائشة برن

 .مجيعاً  عهننن  هللا ريض مثلُها 

  

ذا[ 139]: )قال ُجلَ   َرَأيَْت   وا  لْطانِ   َمعَ   َجامعَةٍ   يف  الَفرائَِض   يََتعاَهدُ   الرَّ   فَاْعملَْ   َوغرَْيِِه؛  السُّ

َّهُ  نَّةٍ   صاِحُب   َأن نْ   س ُ
ِ
ذا   تعاىل،  هللاُ   شاءَ   ا ُجلَ  َرَأيَْت  وا    َجامعٍَة،  يف  اِبلَْفرائِِض   يََتاَونُ   الرَّ

نْ 
ِ
لْطاِن؛  َمعَ   اكنَ   َوا َّهُ   فَاْعملَْ   السُّ  (  َهوى   صاِحُب   َأن

 املسجد يف يصيلن  جامعة، يف الفرائض عىل حيافظ علهيا؛ حُيافظ: أأي الفرائض، يتعاهد

لطان مع اكن سواء ذكل؛ عىل وحيافظ لطان؛ غري مع أأو السن نه ذكل يف املهم السن  أأن

ََّما : }قال وتعاىل تبارك هللا لأنن  املسجد؛ صالة عىل حريٌص  ن
ِ
ِ  َمَساِجدَ  يَْعُمرُ  ا  َمن اَّللَّ

 وفيه خري، قلبه يف فهذا امجلاعة؛ صالة عىل حرص مفن ،(1){ ال ِخرِ  َوالَيْومِ  اِبهللِ  أ َمنَ 

 

 [.  18]التوبة: (1)
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ميان، بعة حديث ذكل فعل من فضيةل يف أأيضاً  جاء كام ا   بظِلن  هللا يُظلنهم اذلين الس ن

لن  ظلن  ل يوم ؛ ا   .(1)"ابملساجد معلنق قلُبه ورجل: "قال ظِلن

نه املؤلنف يقول فهذا عذٍر؛ ِلغرْي  علهْيا  حُيافظ ول امجلاعة، صالة يرتك واذلي ن  صاحب ا 

ا امجلاعة؛ صالة وترك هواه، فاتنبع هوى؛ من  وهؤلء واملعزتَل؛ اخلوارج تفعِل كام تعبنداً  ا 

ذا فاعِل، من فسقاً  يعترب وهذا تاكساًل؛ أأو مبتدعة،  .متأأولً  يكن مل ا 

  

َّهُ   علْيهِ   َوَحلَْفَت   عَلَْيهِ  َشهِْدَت   ما : واحلاَللَ [ 140]: )قال   وما  احلََراُم،  َوَكذكِلَ   َحالٌل،  َأن

هْبَةٌ   فَهُوَ   َصْدِرَك؛   يف  حاكَ   ( ش ُ

 من كثري عىل تشتبه ،(2)"مشتهبات وبيهنام بنين  واحلرام بنين  احلالل: "حلديث هذا

ه أأمٌر؛ عليه اشتبه مفن يعلُموهنا، العمل أأهل العمل؛ أأهل عند علُمها  لكن النناس،  ا ىل يردن

ذا عليه الواجب لكن العمل، أأهل ك أأن: احلالل عمِل  ا  ذا عليه، ولميض به يمتسن  عمِل  وا 

 اشتبه وما  صدِره يف َحاك ما  لكن كذكل؛ بذكل ويمتسك وجيتنبه حرمته يعتقد: احلرام

تهبات، ترك: التقوى ومن الورع مِفن عليه؛  يعرفون العملِ  وأأهل عهنا، والابتعاد املشن

لهيم الأمر فريدن  املسائل؛ هذه  .أأمره هل يُبيننوا يك ا 

  

تورُ [ 141]: )قال ُه،  ابنَ   َمنْ  واملَس ْ    (ِهْتُكهُ   ابنَ   َمنْ  واملَهْتوكُ   ِسرْتُ

 

 ( عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.101(، ومسمل)660أأخرجه البخاري) (1)

 ( عن النعامن بن بشري ريض هللا عنه.1599(، ومسمل)52أأخرجه البخاري) (2)
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 هللا سرته قد َمس تور، أأمره هذا ابلبدع؛ ول ابملعايص ل يفضْحه ومل هللا سرته اذلي

 يُعاَملُ  فال هل؛ وتعاىل س بحانه هللا ِسرت وعىل عليه، هو ما  عىل فيبقى وتعاىل؛ س بحانه

ل  . الِسرت حال حاهل؛ من ظهر مبا  ا 

ا   ابلبدعة أأو والفجور، ابلفسق هللا فضحه اذلي يعين( هتُكه ابن من املهتوك) وأأمن

الَل؛  .حاهل من ظهر ما حَسب عىل مهنم ّكن  ويُعامل أأمُره، ابن قد فهذا والضن

  

ذا[ 142]: )املؤلف قال ْعَت   وا  ُجلَ   مَسِ ؛  فاُلنٌ :  يقولُ   الرَّ َّهُ   فَاْعملَْ   انِصيِبٌّ ،   َأن    راِفيِضٌّ

ذا ْعَت   وا  ُجلَ   مَسِ هٌ   فاُلنٌ :  يقولُ   الرَّ بنِ َّْشبيِه؛  يََتلَكَّمُ   فاُلنٌ   أأو   ُمش َ َّهُ   فَاْعملَْ   ابلت ،  َأن ِميٌّ    ََجْ

ذا ْعَت   وا  ُجلَ   مَسِ حْ  اِبلتَّْوحيِد،   تلََكَّمْ : يقولُ   الرَّ َّهُ   فَاْعملَْ   التَّْوحيَد؛  يلَ  وارْشَ   خاِريِجٌّ  َأن

 ، يِلٌّ    ُمْعزَتِ

،  فاُلنٌ :  يَقولُ   أأوْ  ٌ ربنِ ْجباِر،  يََتلَكَّمُ   أأوْ   ُمجن
ِ
َّهُ   فَاْعملَْ   اِبلَْعْدِل؛  يَتلََكَّمُ   أأوْ   اِبل ؛   َأن   هذهِ   لأنن   قََدِريٌّ

 ( الِبَدعِ   َأْهلُ   َأْحَدهَثا   ُمْحَدثٌَة؛  الأسامءَ 

ذا: )قال جل مسعت ا  نه فاعمل انصيب فالن: يقول الرن  أأهل طريقة هذه ؛(رافيض أأن

ذا عليه، مه ما  خبالف الس ننة أأهل يرمون أأهنم البدع؛ خص اكن فا   رىم رافضياً  الشن

فض؛ ضد الننصب لأنن  ابلننصب؛ الس ينن  افضة الرن  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب يبغضون الرن

ُّْون: َعكسهم والننواصب ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب بيت ل لِ  ُموالهتم ويزمعون  الننيب أأحصاب يتَول

م ،ملسو هيلع هللا ىلص افضة ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب بيت أ ل يبغضون لكهنن ذا هؤلء فالرن  يْريم مهنم الواحد مِسعت ا 

نه فاعملَ  ابلننصب؛ الس ينن  ِح عندما  عالمُته، هذه رافيض؛ أأن نك هَل  ترصن  بيت أ ل َترتم بأأن
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م ملسو هيلع هللا ىلص النيب مه، وَتهبُّ لن  هو مفا  ابلننصب؛ يرِميك ذكل ومع وتتولن  يسرُت  أأن أأراد رافيض  ا 

 .هبذا فرماك ضاللته

ذا: )قال جل مسعت وا  ه، فالن يقول الرن نه فاعمل ابلتنشبيه؛ يتلكنم فالن أأو مش بنِ ( َجِمي أأن

ة،: اجلهمينة ضد اليشء، نفس كذكل ة املش هبن ون: املش هبن  وتعاىل س بحانه هللا يش هبن

 كعيين؛ عني هل كيدي، يَد هل: يقول اخمللوق؛ كصفات جيعلوهنا  اخلالق فصفات خَبلقه؛

ة مه هؤلء  .املش هبن

فات نفاةُ : واجلهمينة  ول صفة وتعاىل تبارك هلل يُثبتون فال وتعاىل؛ س بحانه هللا عن الصن

 أأهل أأنن  مع ابلتنشبيه، يرموهنم الس نة؛ أأهل يرموا أأن يريدون عندما  فهؤلء اسامً،

عونه، اذلي التنشبيه هذا من يتربؤون مه هذا، من برأ ء الس ننة ون ذكل مع لكن يدن  يرُصن

 .البدع أأهل حال هذا ابلتنشبيه؛ رمهيم عىل

عة ا ىل انظروا  الس نة؟ أأهل يَرُمون مباذا: ال ن املُمينِ

 حياربون بأأهنم يرُصنحون الس ننة أأهل أأن ومع التنمييع، ضدن  الغلوَّ  لأنن  ابلغلو؛ يرموهنم 

 أأنمت: املميعة يقول ذكل ومع ذكل؛ عىل مه اذلين حياربون احلدادية، حياربون الغلو،

 .غالة

  املوضوع؟ هذا عىل ترُِصُّ  ملاذا

نك  اليت بدعتك يُضادن  مبا  الس ننة أأهل فرَميت نفسك؛ عن تردن  أأن أأردت ممينع، أأنت لأن

ة، بأأهنم الس ننة أأهل يريم اجلهمي هذا فكذكل علهيا، أأنت افيض مش هبن  أأهل يريم والرن

 خبالف الس نة أأهل يريم املبتدع ُتد دامئًا؛ البدع أأهل ديَْدن وهكذا ابلننصب؛ الس نة

ة البدعة وعىل عليه يُردنون الس ننة أأهل أأن مع بدعته؛  ذكل مع ولكن لبدعته؛ املضادن

ُههم؛ النناس عىل يُلبنس أأن يُريد  . الأوصاف هبذه الس نة أأهل فيصف ويتون
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ذا نه فاعمل ابلتنشبيه يتلكنم فالن: قال فا  ذا يعين َجمي، أأن  أأهل من خُيالُفه من رىم ا 

نه أأو ابلتنشبيه، الس ننة نه فاعمل ُمش بنه؛ بأأن  . بذكل نفسه عىل شهد قد َجمي، أأن

ذا: )قال جل مسعت وا  نه فاعمل التنوحيد؛ يِلَ  وارشح  ابلتنوحيد، تلكنم يقول الرن  خاريجٌّ  أأن

 تسمع عندما  فأأنت عندك؛ اذلي التوحيد هو ليس املعزتَل عند التوحيد لأنن  ؛(معزتيل

ي لتفهم اللنفظ؛ تفسري منه تطلب أأن عليك فينبغي بأألفاظ؛ يتلكنم مبتدعاً   يَك  يُريده؛ اذلن

باِكِه، يف تقع ل ذ تفرح؛ أأنت التوحيد؛ املعزتيل كل يذكر عندما ش ِ  التوحيد يعين تظننه ا 

 هنا عنده التنوحيد ل؛ ؛ملسو هيلع هللا ىلص نبينه س ننة يف أأو كتابه، يف وتعاىل س بحانه هللا ذكره اذلي

فات؛ نفي: معناه ك املعزتيل، عند التوحيد معىن هذا الصن ثبات عندمه والرشن فات؛ ا   الصن

ذا: )هنا  قال ذلكل جل مسعَت  ا  نه فاعمل التوحيد؛ يِلَ  وارشح ابلتنوحيد، تلكنم: يقول الرن  أأن

 . هؤلء عند التوحيد معىن هذا ؛(معزتيل خاريج

، فالن: يقول أأو: )قال ٌ نه فاعمل ابلعدل؛ يتلكم أأو ابل جبار، يتلكم أأو ُمَجربنِ ( قدري أأن

ينن  يريم القدري نه الس ُ نة، ضد اجلربية لأنن  جربي؛ بأأن  الس ينن  يريم فالقدري القدري

 . ابلعدل ويتلكنم ابجلرب،

 العدل؟ هو ما 

 ! القدر نفي هو -أأصوهلم من وهذا -املعزتَل عند العدل

  جاء؟ أأين من

ذا: قالوا ر وتعاىل س بحانه هللا وأأنن  القدر، أأثبتْنا  ا   هللا يكون اخللق؛ عىل املعايص قدن

ذا هلم ظاملاً  هبم ا  ذا ذكل؛ عىل عذن ر وقد املعصية، عىل عذهبم ا   فيكون املعصية؛ علهيم قدن

 . القدر ننفي أأن العدل من ذلكل ظاملًا؛

 . القدر نفي: ومعناها العدل، لكمة جاءت هنا  من
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حيح هُبم ل لكنه العباد؛ أأفعال وتعاىل س بحانه هللا يقدر بظمْل، ليس هذا أأن: والصن  يعذن

ر، ما عىل هَبم؛ ملا  يعملوا مل لو قدَّ  بسبب وليس الأعامل، بسبب انزل فالعذاب عذَّ

 .الأمَرين بني فرق فهناك القدر؛

ذا: املهم  ُمعزتيل أأنه فاعمل ابلعدل؛ تلكنم: كل يقول أأو ابجلرب، الس ننة أأهل يرمون رأأيََتم ا 

 . قدري

ون اليت هذه لكنها ( الأسامء هذه لأن: )قال  أأْحدهثا ) مبتَدعَة؛ يعين ؛(حمَدثَة) هبا  يسمن

؛( البدع أأهل لن لف عند ول ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب س نَّة يف ول الكتاب، يف لها  أأصل ل وا   السن

احل  مبا  الس ننة أأهل يريم املُبتدع: تفهمها  قاعدة هذه لكن عهنم؛ تعاىل هللا ريض الصن

 : بدعته يُضادُّ 

ا  ابل رجاء؛ الس ننة أأهل يرمون اخلوارج  يرصنحون الس ننة أأهل أأنن  مع بدعَتم؛ ضدن  لأهنن

 من الأعامل: كل  يقول واملرِجئ، الس ينن  بني الفارق وهذا ال ميان؛ من الأعامل: ويقولون

ذن ال ميان، من ليست الأعامل أأنن  عىل متنفقون فلكنهم املرجئة وأأما  ال ميان،  كيف ا 

 ! ذكل؟ بعد ابل رجاء ترمهيم

رُ  ال رجاء، من أأتربأأ  أأان الباطل؛ من هذا  وامجلاعة؛ الس ننة أأهل عقيدة: العقيدة كل وأأقرن

 !ملاذا؟!  ابل رجاء رميي عىل ترصُّ  لزِلَت  مث

 .خوارج بأأهنم يصفهم مباذا؟ الس ننة أأهل يصُف  املرجئ؛ كذكل

أأ : نقول حنن  اخلروج نس تحل ول املسلمني، دماء نس تحل ل: اخلوارج عقيدة من نتربن

 مهنا؛ هللا ا ىل نربأأ  وحنن -اخلوارج عالمات هذه -النناس نكفر ول املسمل، احلاُك عىل

ون ذكل ومع م الس ننة أأهل ريم عىل يرُصن  .دامئاً  البدع أأهل وهكذا خوارج؛ بأأهنن
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  َأْهلِ   َعنْ  تَأُْخذوا   ل: " تعاىل   هللا رمحه  املبارك   بن   هللا عبدُ   قال[  143]:) هللا رمحه قال

فِْض   يف  الُكوفَةِ  امِ   َأْهلِ   َعنْ   ول َشيْئًا،   الرَّ يِف   يف  الشَّ ةِ   َأْهلِ   َعنْ   ول   َشيْئًا،  الس َّ   الَبرْصَ

ْرجاءِ   يف  ُخراسانَ   َأْهلِ   َعنْ  ول   َشيْئًا،  الَقَدرِ   يف
ِ
ْف   يف  َمكَّةَ   َأْهلِ   َعنْ   ول  شيئًا،  ال   الرصَّ

 (  "شيئاً   الأش ياء   هذه  يف  عهنم  تأأخذوا   ول الِغناِء؛   يف  املَدينَةِ   َأْهلِ   ولَعنْ   َشيْئًا،

مام معروف؛( املبارك بن هللا عبد) نة ومن وامجلاعة الس ننة أأهل أأمئة من ا   حىتن  العمل؛ أأمئ

حابة يس ِبقه مل: العمل أأهل بعض فيه قال لن  الصن حبة؛ ِبرشف ا   هذا ماكنة عظم من الصن

جل ينينة، العلمينة الرن  .اخلريات يف منِفقاً  صاحلاً  زاهداً  عابداً  اكن وادلن

 البدع هذه فاحذروا بيهنم؛ انترشت قد وبدعة زَلن  لَهم الأمصار من مرص ّكن : يعين

، وهذه َلن ننُك ول علهيا، تُتابعومه ول الزن ذا البالد تكل يف الكُثة تُغرَّ  .نزلمتوها  ا 

 التش ينع بيهنم انترش قد الكوفة أأهل( شيئاً  الرفض يف الكوفة أأهل عن تأأخذوا ل: )قال

ذا فاحذر به؛ وعرفوا فض، يف تلكنموا ا   ول مهنم، تأأخذ فال ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب يف الرن

 . أأمامك ترى من بكُثة تغرتن 

ام أأهل عن ول: )قال  اليت -املعروفة البالد يه اليت الشام( شيئاً  الس يف يف الشن

 عندمه اكن: قالوا -الشام بالد لكها  هذه وفلسطني؛ ولبنان وسورية الأردن: فهيا  نعيش

يف؛ يف هتاون ع وعندمه القتل، يف الس ن   املبارك بن هللا عبد فأأمر ذكل؛ يف توسن

 . الأمر هذا عىل تتابعهم ل وأأن منه، واحلذر ابجتنابه

 اكنت العراق؛ جنوب يف اليت البرصة( شيئاً  القدر يف البرصة أأهل عن ول: )قال

ر ُكُث؛ فهيا  القدرية فاكن ابلقَدر، ُمش َترة  الكوفة رافضة؛ مه واليوم ذكل، من حفذن

 . اليوم روافض لكها  العراق جنوب املناطق وتكل رافضة، والبرصة رافضة،
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 يه اليت خراسان أأهل رافضة؛ مه اليوم( شيئاً  ال رجاء يف خراسان أأهل عن ول: )قال

يران؛ منطقة خراج: هو اذلي ال رجاء؛ بيهنم ينترش واكن خراسان، بالد هذه ا   الأعامل ا 

 ابل ميان، لها  عالقة ل ال ميان؛ من ليست اجلوارح  أأعامل: يقولون ال ميان، مسمنى عن

ن حىت مؤمنًا، يكون ال خر؛ البعض عند وقال اعتقد أأو املرء، اعتقد فا ذا  يعمل؛ ملْ  وا 

 . رافضة مه واليوم! هذا هيمهم ل

ف يف مكنة أأهل عن ول: )قال  بعض عندمه اكن معروفون، مكنة أأهل ؛(شيئاً  الرصن

ف، يف التنساهل ف الرصن اب، من هذا ابلننقد؛ نقد ابملال، املال بيع هو اذلي: والرصن  الرن

ع فعندمه الفقه، حمِلن  هذا فضل؛ وراب نسيئة، راب: قسامن وهو  الفضل؛ راب يف توسن

ر فذلكل من؛ ذاك يف خصوصاً  مكة؛ أأهل بعض فهيا  وقع زَلن  ويه ذكل، من حذن  الزن

ث فهو  .الزنمن ذاك عن يتحدن

ع عندمه اكن املدينة أأهل أأيضاً ( الغناء يف املدينة أأهل عن ول: )قال  مسأأَل يف توسن

 .الغناء ُتويز

ذاً ( شيئاً  الأش ياء هذه يف عهنم تأأخذوا ول: )قال  بعض يف املَوجودة البدع من فتَْحذر ا 

ًا، كثري اليوم وهذا بكُثة؛ وُتدها البالد،  وتُعَرف تش َتر اليت بدعَتا  لها  بالد وّك جدن

 .هبا 

ت من أأيضاً  واحذر لف قال كام وأأخطاِئم؛ العلامء زلَّ  تتبنع من: "عهنم هللا ريض السن

ت اية؛ يف زنديقاً  خرج ؛"تزنَدق العلامء زلن نه الهنن ع، ّك من يتحلنل لأن ذا الرشن ََّبعت فا   ات

 يف فالن وزَلن  الننبيذ، يف امخلر؛ يف فالن زَلن  واتنبعت املُتعة، ناكح  يف ُجرجي ابن زَلن 

 لأنك ذلكل؛ حملنِلٌ  وأأنت وَّترج البار تدخل الأخري يف كذا؛ يف فالن وزَلن  الغناء،
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لت تتبنع نتيجة هذه لأن! مشلكة أأين  عندك ما  ذلكل، ُمجزي  دين من َّترج أأنك: الزن

ر من بدن  فال حالًل؛ تراه وأأنت هللا  .ذكل من احلذن

  

ذا[ 144]: )املؤلف قال ُجلَ   َرَأيَْت  وا  بُّ   الرَّ ْيدَ   ماكل،  بن  وأأنَس  هريرة،   أأاب  حُيِ   بن  وُأس َ

َّهُ   فَاْعملَْ   عهنم؛   هللا  ريض احلَُضرْيِ  نَّةٍ   صاِحُب  َأن ن   س ُ ذا هللا،  شاء  ا  ُجلَ  رأأيَت  وا  بُّ   الرَّ   حُيِ

ُّوَب، ْدريَس   بن  هللا  وعبدَ   ُعَبْيٍد،  بنَ   ويونَُس   َعْوٍن،  واْبنَ   َأي
ِ
،  ا ْعيَب،  اَلْوِديَّ   وماكِلَ   والشَّ

  ومَحَّادَ  َسلََمَة، بنَ  ومَحَّادَ  َجريٍر،   بنَ   وَوْهبَ  ُمعاٍذ،   بنَ   وُمعاذَ   ُزَريْعٍ،  بنَ   ويَزيدَ   ِمْغَوٍل،  بن

،  َأنٍَس،  بنَ   وماكلَ  َزيٍْد،  بنَ  َّهُ   فَاْعملَْ   قُداَمَة؛   بنَ   وزائَِدةَ  واَلْوزاِعيَّ نٍَّة،  صاِحُب   َأن ذا س ُ   وا 

ُجلَ   رأأيَت  بُّ   الرَّ اجَ  َحنَْبٍل،  بنَ  أأمحدَ   حُيِ ،  بنَ   وَأمْحَدَ   امِلهْناِل، بنِ   واحلَجَّ   وَذَكَرمهُْ   نرَْصٍ

 ، َّهُ  فَاْعملَْ   ِبَقْوِلهِْم؛  وقالَ  خِبَرْيٍ نَّةٍ   صاِحبُ  َأن  (.س ُ

 .حصابة لكهم حضري؛ بن وأأس يد ، ماكل بن وأأنس ، هريرة أأبو

لف اكن ابلأشخاص، الامتحان مسأأَل املسأأَل؛ هذه  ذكل؛ عىل عهنم هللا ريض السن

ذا: مثالً  كل فيقول ابلأشخاص؛ ميتحنون جل رأأيت ا   بن أأمحد حيبن  البغدادي الرن

نه فاعمل حنبل؛ ذا س ننة، صاحب أأن ايم رأأيت ا   الفزاِري؛ ا حساق وأأاب الأوزاعي حيب الشن

ذا س ننة، صاحب فهو  س ننة؛ صاحب فهو سلمة؛ بن محناد حيب البرصي رأأيت ا 

  وهكذا،
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 أ ية: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول: هذا وأأصل ذكل، يف وكثري منترش والكهمم طريقَتم، هذه

 الامتحان أأصل هو احلديث هذا ؛(1)"الأنصار بغض النفاق وأ ية الأنصار، حبن  ال ميان

 . ابلأشخاص

  الأنصار، بغض: النفاق وعالمة الأنصار، حبن : ال ميان عالمة عالمته؛ يعين: ال ميان أ ية

م؟ ملاذا الأنصار؛ َتب عندما  أأنت م وبيهنم؟ بينك ماذا َتهبن  ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب لنرصهتم َتهبن

م ا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وحمبة هللا دين حملبنة فتحهبن  ُمناِصين هللا، دلين ُمناِصين اكنوا فلمن

 . أأحبَبَتم ؛ملسو هيلع هللا ىلص للنيب

ذا   ؟ وبيهنم بينك ماذا تَبغُضهم؟ ملاذا أأبغضَتم؛ وا 

 عىل أأو الننفاق عىل عالمة هذه اكنت فذلكل ؛ملسو هيلع هللا ىلص ولنبيننا  هللا دلين نرصهتم وبيهنم بينك

ذا ال ميان، ذا ال سالم، ودلين ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول فِلحبنك أأحببََتم؛ فا   أأبغضََتم؛ وا 

نك عىل ذكل فيدلن  ال سالم؛ ودلين ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول فلُبغضك  يه هذه منافق؛ أأن

 . العالمات

الح،  ُعرفوا ابلس ننة، ُعرفوا اذلين ال سالم أأمئة كذكل  ُعرفوا ابلتدينن، عرفوا ابلصن

لهيا؛ الناس ودعوة علهيا، وحرصهم لها، ونرشمه للس نة مبحبَتم  مه واذلين أأيضاً  هؤلء ا 

 هذا عىل الشخص جواب خالل مفن ويُعرفون، هبم الناس يُمتحن الصفات؛ هبذه

  وضالل؟ بدع صاحب أأم س ننة صاحب َأهو: مبارشة تعرف الشخص؛

 

 ( عن أأنس ريض هللا عنه.  74(، ومسمل)17أأخرجه البخاري) (1)
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ذا: )هنا  املؤلف يقول ذلكل البدعي؛ من الس ينن  ملعرفة وأأسهلها  طريق أأقرص وهذه  ا 

جل رأأيت  . وغريمه(  حضري بن وأأس يد ماكل، بن وأأنس هريرة، أأاب حيبن  الرن

 بعض؟ دون الصحابة بعض ذكر ملاذا لكن به، نتدينن دين هو مجيعاً  الصحابة حبن 

وا قد البدع أأهل لأن ذكل  بعض يف خلاصينة غريمه؛ من أأكُث الصحابة بعض عىل حطُّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحاديث من ُمكُِثان هام مثاًل؛ ماكل بن وأأنس هريرة أأيب: مثل الصحابة؛

عن أأراد مفن عن ا ىل ليصل فهيام فيطعن هنا، من يأأيت الس ننة؛ يف الطن  . الس ننة يف الطن

لن  ُشغل هلم ما ! وبينه؟ بيهنم ماذا هريرة أأبو عن ا  نه! فيه الطن  أأحاديث روى من أأكُث لأن

 هدفُهم، هو هذا الس ننة؛ من كثري أأو الس ننة، أأكُث سقطت سقط؛ ومىت ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب

ذا ذِلكل جل رأأيت ا  ذا الس ننة، حيب فهو هريرة؛ أأاب حيبن  الرن  هريرة؛ أأاب يبغض رأأيته وا 

ميان عىل عالمة هذه اكنت فذِلكل يُسقطها؛ أأن ويريد الس ننة، يبغض فهو  الشخص ا 

 .نفاقه وعىل

ذا: )قال ختياين متمية أأيب بن( أأيوب حيبن  الرجل رأأيت وا   اكن جحة، ثقة البرصي، السن

ماماً   . والس نة العمل يف ا 

ماماً  اكن أأيضاً  برصي، أأرطبان، بن عون بن هللا عبد( عون وابن: )قال  الس نة يف ا 

 .العمل ويف

 البخاري ش يوخ هؤلء وقَتم؛ يف ال سالم أأمئة احلديث؛ أأهل من اكنوا هؤلء ّكن 

 . ش يوخه وش يوخ

 . برصي كذكل( عبيد بن ويونس: )قال

دريس بن هللا وعبد: )قال  . كويف( الأوديٍ  ا 
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عيب: )قال عيب، رُشاحيل بن عامر( والشن  ريض التنابعني من عالمة كبرياً  حافظاً  اكن الشن

 اكنت لكن الكتابة، حيُسن اكن ما  ،"بيضاء يف سوداء كتبت ما : "يقول عهنم، هللا

 . جداً  قوية -اذلاكرة -عنده احلافظة

  كويف( ِمغول بن وماكل: )قال

 بن وحامد سلمة، بن وحامد جرير، بن ووهب معاذ، بن ومعاذ ُزريع، بن ويزيد: )قال

 . برصيون لكهم( زيد

مة املدينة، يف اكن مدين؛( أأنس بن وماكل: )قال مام املدينة؛ يف عالن  .الهجرة دار ا 

مام اكن شايم، معرو، بن الرمحن عبد( والأوزاعي: )قال ام أأهل ا   واكن زمنه، يف الشن

ائد، املذهب هو مذهبه افعي مذهب يسود أأن قبل السن  . عنه هللا ريض الشن

 كويف( قدامة بن وزائدة: )قال

 بنرشها، ابلس ننة؛ مشهورين اكنوا لكنهم هؤلء لأنن  ؛(س نة صاحب أأنه فاعمل: )قال

لهيا، النناس ودعوة فاع وحمبنَتا، ا   والفضل ابخلري واش َُتروا هبذا، يُعرفون اكنوا عهنا؛ وادلن

 فهو خريًا؛ علهيم أأثىن مفن هبم، النناس يُمتحن يعين حمنة، اكنوا ذلكل النناس؛ بني والعمل

، ذا اكنوا س ينن  مفن الفزاري، ا حساق أأيب عن وسأألوا الأوزاعي، عن سأألوا الشام دخلوا ا 

هم؛ ومن س ين، فهو خريًا؛ علهيم أأثىن  . مبتدع فهو ذمن

ذا اكنوا ماكل؛ كذكل ، فهو مدحه؛ مفن ماكل، عن سأألوا املدينة دخلوا ا   ومن س ينن

ه؛  . طريقَتم هذه مبتدع؛ فهو ذمن

ذا: )قال جل رأأيت وا   نرٍص، بن وأأمحد املهنال، بن واحلجاج حنبل، بن أأمحد حيبن  الرن

 (.س ننة صاحب أأنه فاعمل بقوهلم؛ وقال خبري، وذكرمه
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مام بغداد، يف اكن معروف؛: حنبل بن أأمحد  مهنال بن واحلجاج زمنه، يف بغداد أأهل ا 

 . بغدادي أأيضاً  نرص بن وأأمحد البرصة، يف اكن

ات وهؤلء أأمئة، اكنوا لكنهم هؤلء  تكل؛ احملنة يف صربوا القرأ ن خلق فتنة يف ابذلن

 هللا، رمحه أأمحد اكل مام هلل وامحلد وجنا  صرب والبعض نوح، بن مكحمد قُتل؛ فالبعض

 يف -ضال مبتدع فهو ذهمم؛ ومن س ننة، صاحب فهو علهيم؛ وأأثىن خبري ذكرمه مفن

 يثين فالن وهللا: ويقول اليوم أأحد يأأتِينا  ما : يعين رجاهل؛ هَل  وقت وّك -طبعاً  وقَتم

 اليوم والضالل البدع أأهل من فكثري ل؛ س ننة؛ صاحب فهو حنبل بن أأمحد عىل

نه حنبل؛ بن أأمحد عىل يثنونَ   فال اخللق؛ عند حمبوابً  وصار النناس، بني اش َتر قد لأن

 .غريه يف فيتلكمون بسهوَل؛ فيه يتلكم وأأن يذمه أأن الشخص يس تطيع

  

ذا[ 145]:) قال ُجلَ   َرَأيَْت   وا  ِلُس  الرَّ ِفُْه، فاحذره،   اَلْهواِء؛  َأْهلِ   َمعَ   جَيْ ذا   وَعرن   َجلََس  فا 

؛ ما   بَْعدَ  َمَعهُ  نِقِه؛  عمَِلَ َّهُ   فات ن  ( هوى صاِحبُ   فا 

منا ِلام اتبع هذا ؛ أأمر فيه لكن البدع، أأهل جمالسة من املايض يف قدن : وهو ا ضايفن

 . ابملبتدع ال حلاق

ذا: )قال جل رأأيت ا  ذا( فاحذْرهُ  الأهواء؛ أأهل مع جيلس الرن  البدع؛ أأهل جيالس رأأيته ا 

  ملاذا؟ منه؛ فاحَذر

لً  هذا الأهواء؛ لأهل جمالس ته عليك؛ خطري لأنه بعقيدة مَعِل ما: أأون  . والرباء الولء َّ

ر: َثنيا   .هذه مبجالس ته ابلنناس غرن

ض: َثلثاً  هبات للفتنة دينه عرن  . والش ن
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لن  يْسملَ  ياكد فال فهيا؛ وقع حماذير لكنها  هذه  عىل حففاظاً  وتعاىل، س بحانه هللا يشاء أأن ا 

 .ترُتكه وأأن هتجره أأن عليك وجب هل؛ وعقوبة دينك،

ليه جيلس اذلي هذا أأنن  تعلمه أأن بعد مىت؟ لكن؛   .مبتدع ا 

ذا جل رأأيت وا   أأهل ُتالسوا ل: "قالبة أأبو قال كام فاحذره؛ الأهواء أأهل مع جيلس الرن

 ؛"تعرفون ما  بعض عليُك يُلبنسوا أأو ضالهلم، يف يغِمُسوُك  أأن عليُك أأخاف فا ين البدع؛

 فهذا مبتدعًا؛ جالس من ذلكل ذكل؛ يف كثرية وأ َثرمه السلف، قال كام خطري فالأمر

 .به يُلحق

نا  أأمحد ال مام قال نه أأعِلمه: "قال ذكل؛ هل ُذكر مل  فأأحلقه يس تجب؛ مل فا ن مبتدع، بأأن

 .قاعدته هذه ؛"به

 من علينا  أأشد ؛"البدع أأهل من علينا  أأشدن  فهو البدع أأهل جالس من: "يقولون واكنوا

 . كثري ذكل يف والكهمم السلف، الكم هذا أأنفسهم؛ البدع أأهل

عة جفاء وا أأن يريدون اليوم املُمينِ  عهنم، هللا ريض السلف عند اليت القواعد هذه يغرين

 .ومناجهُهم النناس دين هبا  حُيمى واليت

فه): قال نه هل بنين (  وَعِرن نام مبتدع، بأأن  الشخص هذا أأنن  يدري ل جاهاًل، يكون رب

 . مبارشة به تُلحقه فال  مبتدع؛

ذا  بني ما  فهيا  فالناس فوىض؛ وليست ال حلاق، مسأأَل يف قيود من عندان بدن  ل ا 

فراط بني ما فهيا  النناس الامتحان؛ مسأأَل: قبلها  اليت اكملسأأَل والتنفريط، ال فراط  ا 

 أ َثر من ابلعرشات نذهب وأأين طيب؛ هنائيًا، الامتحان أأنكر الناس بعض وتفريط؛

 ! به؟ نفعل ماذا ملسو هيلع هللا ىلص النيب حديث! ؟ هبا نفعل ماذا السلف؛
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 هلم يُعرف ل اذلين العمل، طلبة ببعض ميتحن صار حىت الامتحان؛ يف غال والبعض

فراط فال الأمور؛ هذه من ِشء ول ابلتقوى، يش َترون ول دعوة  بل تفريط؛ ول ا 

 هبم، ميتحُنون النناس اكن اذلين السلف أأوصاف اعرف اعتدال؛ ا ىل َتتاج املسأأَل

 . هذا عىل وامش

 مبارشة لكمة خشص يف املشاخي أأحد يذكر ما  أأول: ال حلاق مسأأَل أأيضًا؛ هنا  كذكل

 ! به وميتحنون به يلحقون

ق، املسأأَل تصبح فوىض، يُصبح هكذا الأمر هكذا؛ هو ما  ا خوة؛ اي رويداً  صرباً   تفرُّ

 هذا معرفَتا؛ من لبدن  ال حلاق ملسأأَل ضوابط هناك وَتزابت؛ وتشتنتات واختالفات،

ابط َف  أأن هو أأِهنها؛ من الضن خص يَُعرَّ  ذاك أأنن : ابملبتدع تُلحقه أأن تريد اذلي الشن

نام مبتدع؛ جل يكون رب  علنْمه، شيئًا؛ بدعته عن يدري ول مبتدع أأنه يدري ل غافالً  الرن

فْه  . عرن

يخ أأحياانً  ل؛ به؛ النناس تلحق الشخص يف الش يخ يذكرها  لكمة أأيُّ  ليست مث  الش ن

ب لكمة يذكر عه، أأن يريد ل والزجر، التأأديب ابب من يريُدها  فقط؛ ال خر هبا يُؤدنِ  يبدن

 فعلها  اكن ش يخنا  وهذه التأأديب؛ مسأأَل من أأكُث منه، حيذر أأن ول يضلنِل، أأن ول

 زجراً  زجرمه أأبدًا، يُلكنمهم ل اكمالً  شهراً  وجهرمه زجرمه الش باب؛ بعض مع مرة

نام والتأأديب؛ الزنجر ذكل من يريد اكن لكمهم، شهر بعد مث شديدًا؛  هذا حيصل رب

حيح، ِنصاهِبا يف الأمور تضع أأن بدن  ل فأأنت اليشء؛ ع مىت أأنه شك ل الصن  بُدنِ

 العلامء أأحد عليه َحَُك  واحض؛ فهيا  ووقوعه ظاهرة، واحضة بدعته واكنت الشخص،

 والرباهني ابلأدَل تأأيت عندئذ ابلبدعة؛ عليه َحُك العمل؛ هذا يف مباكنَتم ُعرفوا مه اذلين
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ذا ذكل بعد وكذا، وكذا كذا والأدَل مبتدع، فالن: هل وتقول للشخص،  أأحِلقه عاند؛ ا 

 . الأمر انَتىى به؛

ابط هذا ذكر هللا حفظه عبيد الش يخ ة، كقاعدة الضن ذا عامن جل؛ عاند ا   به أأحِلقه الرن

 .مبارشة

ذا يُعاِند؟ مىت نه أأخربته ا   به، فتلحقه معاندًا؛ يكون عندئذ ذكل؛ عىل وأأِصن  مبتدع أأن

 يرجع أأحد، أأي يطبقها  ل القاعدة هذه املسأأَل، هذه ضوابط يف النظر من لبد املهم

 .  املميعة ا ىل ول والشدة، الغلو أأحصاب ا ىل ل املعتدلني، العلامء ا ىل فهيا 

ذا: )قال جل رأأيَت  وا  فْه، فاحذْره، الأهواء؛ أأهل مع جيلس الرن  بعد معه جلس فا ن وَعرن

 .الأهواء أأهل من أأنه عمل ما  بعد: أأي عمِل؛ ما  بعد معه جلس فا ن! انظر( فاتنِقه عمِل؛ ما 

نه: )قال ن  ابلبيننة؟ أأتَيْته بعدما  املبتِدع يرتك أأن منَعه ما  يعين( هوىً  صاحب فا 

ي ما  لن  منعه ما  يرُتكه؟ أأن منعه اذلن  قدمي، من موجود وهذا مصلحة؛ هل الهوى، ا 

ا مصاحل؛ املبتدعة عند هل الشخص ُتد فقط؛ اليوم وليس من نة أأو مالية ا   ِشء أأو ََجوي

ك القبيل؛ هذا من نام عنه؛ ويُدافع به فيمتسن  مصلحته، أأجل من أأيضاً  أأنت حُياربك ورب

 يف علهيا  حيصل أأن يريد اليت واملاكنة اجلاه يف أأو يأأخذه، أأن يريد اذلي املال يف حيارب

نيا،   ادلن

 من مينعه اذلي ما  ذكل؛ عن يردُعه ما ال ميان من عنده ما  مريضًا، قلبه يكون عندما 

 ! هذا؟

 

ذا[ 146]: )املؤلف قال ْعَت   وا  ُجلَ   مَسِ   فاَل   الُقْرأ َن؛ ويُريدُ   يُرِيُدُه، فاَل   اِبلأثَِر؛  تَأْتيهِ   الرَّ

َّهُ   تَُشكَّ  نَْدقَِة؛  عىل  اْحتَوى  قَدِ   َرُجلٌ  َأن  (  َوَدْعهُ  ِعْنِدِه،  ِمنْ   فَُقمْ   الزَّ
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ذا ُمنْتٍه، أأمره أأي  فيقول ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: هل وقلت الشخص، وانقشَت  جئَت  ا 

 قد الرجل فهذا واهرب؛ منه يديك فاغسل ابلقرأ ن؛ وأأتين الس ننة من دعين: كل

 ل وهذا كفر، الس ننة ردن  من منه، بعضاً  كل أأظهر كفر، قلبه يف الْزندقة؛ عىل احتوى

 من يتخلنص أأن يريد حقيقة هو لكن القرأ ن؛ يريد أأنه كل يُظهر هو أأصاًل، القرأ ن يريد

ين،  ابلقرأ ن ايِتين: كل فقال الس ننة، يف فشكنك القرأ ن؛ يف يشكنك أأن اس تطاع مفا  ادلن

 . الس ننة من ودعنا 

 هذا ابل َثر؛ يؤمن مل مفن ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب س ننة ردَّ  من كفر عىل ال جامع: العلامء نقل وقد

 يف كثرية أأش ياء لنا ووحضن  القرأ ن، لنا  بنين  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ديننا، يه ال َثر هوى، صاحب

 أأمه الصالة هبا، تلزتم كيف تعرف ومل تفهمها، مل وحده؛ القرأ ن من قرأأهتا  لو القرأ ن،

اَلةَ  َوَأِقميُوا:}هللا قال العبادات، أأمور يف ِشء ذا تقميُها  كيف ؛{الصَّ  عندك اكن ما  ا 

اكة،! س ننة؟ يام، الزن  ردن  من ذِلكل ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن الس ننة يف بيانُه جاء لكنه احلج؛ الصن

 . وتعاىل تبارك هللا دين ردن  فقد الس نة؛

 

ٌَّة،  لُكُّها  اَلْهواءَ   َأنَّ   واْعملَْ [ 147]: )املؤلف قال ْيِف،  ا ىل  لُكُّها   تَْدعو   َرِدي   وَأْرَدُؤها   الس َّ

واِفُض :  وَأْكَفُرها ََلُ  الرَّ ُمْ   واجلَهِْميَُّة؛  واملُْعزَتِ هنَّ نَْدقَةِ  التَّْعطيلِ   عىل النَّاَس   يَُردُّونَ   فا   ( والزَّ

 خيالف ال نسان جيعل اذلي ما  ، والس ننة الكتاب خمالفة سبب يه اليت الأهواء 

 أأمامه؟ املُحمكة الواحضة والس ننة الكتاب

نه ر ُذكر ما  ا ىل متيل ل نفسه نفسه، َميل الهوى؛ ا   خالفه؛ ا ىل متيل بل الس ننة؛ يف وقُرن

نة، لكنها وهذه يرتكه؛ ذِلكل  . ُمنحرفة ساقطة: يعين َردي
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يف ا ىل لكنها  تدعو: )قال لف قال كام( الس ن لن  بدعة صاحب من ما : "السن  ا ىل ومأ هل ا 

يف يف، يرى ،"الس ن ن حىت اخلروج يرى الس ن  الأوقات؛ من وقت يف يرصح مل وا 

يف يَرون البدع؛ أأهل أأكُث حال هذا بعد؛ فامي س يرصح   . الس ن

وافض: وأأكفرها  وأأردُؤها : )قال  البدع هذه لأن البدع؛ هذه أأْردأْ ( واجلهمية واملعزتَل الرن

نة وافض: -كفري وافض كفار، هؤلء ّكن  واجلهمينة؛ واملعزتَل الرن  أأحصاب يف يطعنون الرن

ان؛ عائشة يرمون كفر، وهذا ويكفروهنم؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب  بس نة يؤمنون ل كفر، هذا ابلزن

عون الكفر، من أأنواع كفر؛ هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب ف؛ القرأ ن أأنن  يدن  كفر، هذا كذكل ُمحرن

 . مبسائل كفروا مه هبا؛ كفروا مسأألتني أأو مسأأَل فليست

 من لنفسه هللا أأثبت ما  فِك الصفات، مجيع وتعاىل تبارك هللا عن نفوا: واملعزتَل

فات ر ِشء، ل عدمًا؛ يعبدون حقيقة فهم يُثبُتوهنا؛ ل مه صن  يُوصف ل ِشء: أأنت تصون

  ِشء؟ يوجد فهل بصفة؛

 . عدماً  يعبدون الهناية؛ يف ِشء يوجد ل

 . صفات ول أأسامءً  يثبتون ل مهنم؛ أأشدن  واجلهمينة

م: )قال هنن ندقة التنعطيل ا ىل النناس يردُّون فا   تودلَّ  ذلكل الأمر؛ حقيقة هذه ؛(والزن

اد، احللول وأأحصاب الوجود، وحدة أأحصاب  اجلهمية بسبب املناجه؛ من وغريمه والاَتن

 .وعقائِدها 

  

َّه   فَاْعملَْ   عهنم؛  وريض ملسو هيلع هللا ىلص  الننيبنِ   َأحْصاِب   ِمنْ   َأَحَداً   تَناَولَ   َمنْ  َأنَّ   واْعملَْ [ 148]: )قال   َأن

َّام  ن
ِ
دًا   َأرادَ   ا  (  قرَْبِهِ   يف  أ ذاهُ  َوقَدْ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  حُممَّ
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منا  ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب أأحصاب من واحد يف طعن من يعين عن ُمراده فا   ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب يف الطن

 عندما  فأأنت ويرافقهم، معه، يكونوا وأأن حُصبَتُم، يرتيض اكن اذلين أأحصابه هؤلء

منا  فهيم؛ تطعن شارة يف قربه؛ يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيبن  وتؤذي ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيبن  يف تطعن ا  : حديث ا ىل ا 

ذا أأنت حصيح؛ املعىن لكن الكم؛ فيه احلديث ،(1)"أ ذاين فقد أ ذامه من"  كل اكن ا 

! ؟ هذا يؤذيك أأل! هذا؟ أأترىض خشص؛ فيه يطعن وترافقه، وَترتمه َتبنه صديق

 .املُراد وهذا حصل، ما  هذا

 

ذا[ 149]: )قال نْسانِ   ِمنَ   كلَ   َظهَرَ   وا  ءٌ   ال  نَّ   فاْحَذْرُه؛  الِبَدعِ؛  ِمنَ   َِشْ
ِ
ي فَا   َأْخفى   اذلن

ا  َأْكَُثُ   َعْنكَ   ( َأْظهَرَ   ِممَّ

ذا الل من قلبه يف ما أأنن  ُمستيقناً  فُكن بدعة؛ كل أأظهر ا  ، أأكُث الضن  أأهل ولكنن  وأأشدن

ظهار من خيافون البدع ل فذلكل النناس؛ بعض يف مكر وعندمه وضاللهتم، بدعهم ا   أأون

، يبدأأ  ما  ِ  عالمات َّترج ترصنفاته؛ يف أأو لسانه، فلتات يف َّترج أأن بدَّ  ل لكن ابلتسرتُّ

 َ لف اكن ذلكل ضالهل؛ عىل تُدكلن  أأهل عىل ابلعالمات يس تدلنون عهنم هللا ريض السن

الل؛  يكونون حني الس ننة، وأأهل ابلس ننة مكر أأهل ومه يوهمم من البدع أأهل لأنن  الضن

 ابلس ننة؛ التلبُّس حياولون ماكن؛ يف قوية الس نة تكون وحني الس نة، أأهل بني

 قلبوا الش باب؛ من مجع عىل وحازوا متكننوا ومىت يمتكنوا، حىتن  الس نة بأأهل فميكرون

لف اكن ذلكل عندمه؛ ما حقيقة وأأْظهُروا  ابلعالمات يْكتُفون عهنم هللا ريض السن

 . البدع أأهل ل ْظهار

 

( عن عبد هللا بن مغفل املزين ريض هللا عنه. ضعيف ضعفه 3862(، والرتمذي)16803أأخرجه أأمحد) (1)
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ذا اجملالسة،: العالمات هذه ومن خص رأأوا فا   ابلبدعة؛ عليه حمكوا مبتدعًا؛ جيالس الشن

 بن الربيع -مشاخيها  أأحد فهيا  واكن البرصة، ال سالم أأمئة أأحد دخل حني حصل كام

نة: قالوا جيالسه؟ من: قال الس نة، أأهل من س ينن : قالوا عنه؟ فسأأل ،-صبيح !  القدري

 َمعرفة هلم اذلين العمل طلبة يسأأل من؟ سيسأأل يسأأل؛ عندما  قدري، هو: قال

جال  .ابلرن

، هل قالوا   اجمتع ملاذا القدرية، جُيالسه؟ من واحضة؛ بعالمة واكتفى بذكل؛ يقنع مل س ينن

م عنده؟ الس نة أأهل جيمتع مل ملاذا القدرية؟ عنده نه منه عرفوا لأهنن : فقال عقيدهتم؛ عىل أأن

 .قدِري هو

جل يقولون احلُك، يف طريقَُتم هكذا  أأين يدخل، أأين وخمَرجه، مبدَخِِل  يُعرف الرن

ذا خيرج؟ نة؛ عالمات هذه يزنل؟ من عند سافر ا    فلينظر خليِل، دين عىل املرء" قوي

خص عىل حيمكُون العالمات هذه خالل مفن ،(1)"خُيالِل من أأحدُك  مبارشًة؛ الشن

نة واحضة عالمة اكف؛ عندمه هذا ويكون  . يتخفنى اذلي هذا فتظهر عندمه؛ وقوي

ذا  قد: كل يقول يعتقدها؛ وهو هبا  يتلفنظ أأن يريد ل أأنه أأي لسانه؛ عىل زَلن  ظهرت وا 

ب؛ أأمر وهذا أأعظم؛ قلبه يف وما حقيقته أأظهر جل ُتد عندما  جمرن  ابلس ننة، يتسرتن  الرن

ا  ر هبا، يْفتضح لكمة منه َّترج فلمن  ويظهر ردوُده، تبدأأ  ذكل بعد العمل؛ أأهل منه حيذن

 . واحض وهذا طريقَتم، هذه ضالهل؛

ادية أأحد   اللهم- هذا تقول هللا؛ شاء ما  يكتب اكن املايض، يف مقالته اتتبنع كنت احلدن

 املشاخي، أأحد يف عنده ما  أأخرج حىت قلياًل؛ قليالً  مث جعيب، ِشء الس ننة يف -ابرك

 

 (. 2901الش يخ الألباين يف "السلسةل الضعيفة")

 (، عن أأيب هريرة ريض هللا عنه.  2378( والرتمذي)4833(، وأأبو داود)8028أأخرجه أأمحد) (1)
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وا ذا فيه؛ وتلكنموا عليه فردن نسان من يصدر ما  وهللا الكماً  خُيرج به فا   هللا، يتقي ا 

 كنت ما  ِشء! الس ننة ملشاخي وش مت وسب! بشِك طعن أأبدًا؛ ابلس ننة هللا ويدين

 وكيف املايض؟ يف تكتبه كنت اذلي أأين حقيقَتم؛ وهذه صورهتم، هذه أأبدًا؛ أأتوقعه

ق اليوم؟ احلال صار ن تزوُّ  .اكحلرابء وكذب وتلوُّ

  

ذا[ 150]: )قال ُجلَ   َرَأيَْت   وا  رِيقِ   َرِديءَ  الرَّ   صاِحبَ  فاِجرًا،   فاِسقاً   واملَْذَهِب،  الطَّ

نَِّة؛   َأْهلِ  ِمنْ   َوُهوَ  ظاِلامً،   َمعاٍص،  ْبُه،  الس ُّ َّهُ   َمَعُه؛  واْجِلْس   فاحْصَ ن   تَُُضُّكَ   لَيَْس  فَا 

 (  َمْعِصَيُتهُ 

 أأهل من لكننه ظامل؛ معاص، صاحب فاجر، فاسق،! كبرية الأوصاف؟ ا ىل انظر

ه ل طبعاً  دينك؛ يف يُضك ل فاحصْبه، الس ننة؛ ذا عليه، هو ما  عىل تقرُّ  يف اكن ا 

ن لكن عليه، تُنكر ِفسقه؛ ويف معصيته  لو مشلكة هناك فليس هذا؛ عن بعيداً  اكن ا 

احلني، وترتك صاحباً  تتخذه ل لكن ماَشيتَه؛  كام لأنه الالكم؛ هذا املؤلف يريد ل الصن

 من أأخف تبقى املعصية أأنن  مع للمعصية، يسحبك قد ساحب؛ الصاحب: عندان يقال

نه معه؛ اجلس: كل قال ذلكل البدعة؛ ن نه تعرف أأنت معصيُته، تُضنك ليس فا   يف أأن

ن أأما  معصية، َّنْت عنده، اليت البدعة ش هبة علَيك وأأدخل مبتدعًا، اكن ا   فقد هبا؛ وتدي

 . رشاً  وأأعظم أأخطر فذاك هلكت؛

نِيًا؟ العايص يكون هل  سن

ؤال هذا نسمع   وعاصيًا؟ سلفياً  الشخص يكون أأن ميكن هل الش باب؛ من كثرياً  السن
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لفي يكون أأن ميكن نعم؛ ذا عاصيًا، السن  ملهنج ومتبع حصيحة، ومهنجه عقيدته اكنت ا 

لف  س بحانه هللا لعلن  معصية، هل عاص، لكننه سلفي؛ فهذا ينَتجه؛ وفامي يعتقده فامي السن

   يتوب؟ مىت البدعة صاحب لكن وتنَتىي؛ الأايم من يوماً  عليه يتوب أأن وتعاىل

لن   . فقط وتعاىل س بحانه هللا يشاء أأن ا 

 

ذا[ 151]: )املؤلف قال ُجلَ   َرَأيَْت  وا  فاً   الِعباَدِة،   يف  ُمْجََتِدًا   الرَّ   ابلعباَدِة؛  ُمْحرَتِقاً   ُمتََقشنِ

ِلْس  فال  َتْحيِلَ   َأنْ   أ َمنُ   ل  فا ين   َطريٍق؛  يف  َمَعهُ   تَْمِش   ول الَكَمُه،  تَْسَمعْ   ول َمَعُه،   َُتْ   تَس ْ

 ( َمَعهُ   فَََتْكِلَ   َطريَقُه؛

ذا: )كل يقول الفرق؛ ا ىل ال ن انظر جل رأأيت ا  فاً  العبادة، يف جمَتداً  الرن  ُمحرتقاً  متقشنِ

 من رأأيته لو معه، ُتلس فال هوى؛ صاحب لكنه احلدود؛ لأبَعد طائعاً ( ابلعبادة

 صالته، ا ىل صالته أأحُدُك حيِقر:" قال اخلوارج؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب وصف كام اخلاشعني أأحسن

 ذكر ملاذا" حناجرمه يتجاوز ل القرأ ن يقرؤون قراءته؛ ا ىل وقراءته صيامه، ا ىل وصيامه

 !لكنه؟ هذا لنا 

 يك لكنه هذا ذكر ،"الأوَثن أأهل ويَدعون ال سالم أأهل يقتلون: "الالكم أ خر يف قال

ران مت، تغرت اليوم النناس مهنم، حُيذنِ جل: هللا شاء ما  انظر: كل يقول ابلهيئة؛ ابلسن  الرن

ر كيف ابرك، اللنهم ُمطيع عابد  كل وصف فلقد ؛ كثرياً  حصل وهذا أأيخ؛ اي منه َتذنِ

ن: كل يقول معه، تُتوه ل وصفاً  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب نه فاْحَذره؛ الهيئة؛ هذه عىل رأأيتَه وا  ن  فا 

نة طريقة هذه  فَليست رديئة؛ طريقة صاحب هوى، صاحب  عىل احلُك يف َسِوي

 ليس ينَتُجون؛ وما يعتقدون، مبا  علهيم َتُك الأشخاص؛ عىل َتُك أأن تريد الأشخاص،
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 ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب حذرك ذلكل وابعتقاداته؛ بش هُباته ستتأأثنر أأنت لنفسه، عبادته بعبادته،

نام اليت الأوصاف كل ووصف ن: كل فقال هبا؛ تغرتُّ  رب  . واحذر تغرت فال هكذا؛ رأأيَتم وا 

زاق عبد ضياع سبب اكن وهذا نعاين الرن  أأدخل اذلي من -ش يعياً  اكن -عقيدته يف الصن

 . ش يعياً  اكن الضبعي؛ جعفر بن محمد التش يُّع؟ عليه

 هذا جاءك أأين مفن الس نة؛ عىل لكهم أأش ياخك: هل قال معني؟ بن حيىي سأأهل ملا 

  التش يع؟

ين جعفر؛ بن محمد من: قال  . وهديُه مسُته غرن

 وأأخذ جالسه،: هو هذا اخلوارج؛ يف كل ذكره اذلي ملسو هيلع هللا ىلص النيب حديث من أأنت أأين

هبة؛ هذه عنه  .ذكل بسبب فضاع الش ُ

 أأن أ منُ  ل فا ين طريق؛ يف معه متش ول الكمه تسمع ول معه ُتلس فال: )قال

 معه؛ فمتيش ويعجُبك؛ عليه، هو اذلي الطريق تَس تحيِلَ ( معه  فَتكِل  طريقه؛ تس تحيِلَ 

 .هاكل هو كام فَتكل،

 

  اي: فقال   هوى؛  صاِحِب   ِعْندِ   ِمنْ   َخَرجَ   َوقدْ  ابْنَُه،   ُعَبْيدٍ   بنُ   يونُس   رأأى: )املؤلف قال

روِ  ِعْندِ  ِمنْ :  قال   َخَرْجَت؟   َأْينَ   ِمنْ   بيَُنَّ    َخَرْجَت   َأراكَ   َلأن!  بيَُنَّ  اي : قال   ُعَبْيٍد،  بنِ   مَعْ

يلَّ   َأَحبُّ   ُخنْىث؛  بيتِ   ِمنْ  ُرجُ   َأراكَ   َأنْ   ِمنْ   ا    هللا  تَلْقى  وَلَن   وفالن، فاُلنٍ   بَيْتِ   ِمنْ   ََّتْ

يلن   َأَحبُّ   خائِنًا؛  ساِرقاً   فاِسقاً   زاِنياً  بيَُنَّ  اي  .اَلْهواءِ   َأْهلِ   ِبَقْولِ  تَلْقاهُ   َأنْ   ِمنْ   ا 

  صاِحبَ  وأأنن  ديِنِه،   َعنْ   ابنَهُ   يُِضلُّ   ل  اخلُنىث  َأنَّ   عمَِلَ  قَدْ   ُعَبْيدٍ   بنَ  يُونَُس   َأنَّ   ترى  أأل

 ( يَْكُفرَ   حىتَّ   يُِضِلُُّ   الِبْدعَةِ 
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 .الأفاضل الس نة علامء أأحد وهو( عبيد بن يونس)

 .املبتدعة من أأحد مع مييش ابنه رأأى( هوى صاحب عند من خرج وقد: )قال

 من رأأس وهو ؛(عبيد بن مَعرو عند من: قال خرجت؟ أأين من بيَُن  اي: فقال: )قال

 .املعزتَل رؤوس

يلَّ  أأحبُّ  ُخنىث بيت من خرجت أأراك َلأن! بيَُن  اي: )قال  بيت من َّترج أأراك أأن من ا 

 من َّترج أأن من أأهون هذا: قال عبيد؛ بن يونس لكن فاسق؛ اخلنىث( وفالن فالن

  هذا مثل عند

يلن  أأحبن  خائنًا؛ سارقاً  فاسقاً  زانياً  بينَّ  اي هللا تلقى وَلَن: )قال  أأهل بقول تلقاه أأن من ا 

ا ( الأهواء نة، أأقوال املعزتَل أأقوال كفرية؛ أأقوال لأهنن  كفرية، أأقوال الأشاعرة أأقوال كفري

نة أأقوال اجلهمينة أأقوال  .  كفري

  الكفر؛ يف ال نسان  تُوِقع الأقوال هذه لكن طبعًا، الأشاعرة تكفري ذكل من يلزم ول

نام نام هللا، عند معذوراً  يكون رب  . معذوراً  يكون ل ورب

 دينه، عن ابنه يضلُّ  ل اخلُنىث أأنن  عمِل  قد عبيد بن يونس أأنن  ترى أأل: )املؤلف قال

 ول هؤلء ترُتك دينك عىل منك حرصاً  ذِلكل ؛(يكفر حىت يُضِلُّ  البدعة صاحب وأأنن 

 . ُتالسهم

 

ًة،  زماِنكَ  َأْهلَ   اْحَذرْ   مُثَّ   واْحَذرْ [ 151]: )قال نْ  ُُتاِلْس،  َمنْ   وانُْظرْ  خاصَّ   تَْسَمْع،  وِممَّ

نَّ   تَْصَحْب؛   َوَمنْ  ُمْ   اخلَلَْق   فَا  ٍة؛   يف  ََكأهنَّ لن   ِردَّ  ( ِمهْنُمْ   هللاُ  َعَصَمهُ  َمنْ   ا 

ذا  حنن اذلي هذا زماننا  يف يقول مفاذا هذا؛ ويقول الزمان، ذاك يف يعيش املؤلنف اكن ا 

 !فيه؟
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م اخللق فا نن  تصحب؛ ومن تسمع، وممنن ُتالس، من وانظر): قال لن  ِردنة يف َكأهنن  من ا 

لف تشديد ا ىل انظر!! أأكرب هللا ،(مهنم هللا عصمه  وِحرصهم عهنم، هللا ريض السن

 ملاذا؟ البدع؛ أأهل ُتالس ل أأن يف عليك وتشديدمه كل، ونصيحَُتم عليك،

دون أأانس يأأتيك  ذكل ومع وللمسلمني؛ ولرسوهل هلل نصيحة  الالكم، هذا مثل يف يزهنِ

ِرون  أأن لو حىت عادي؛: كل يقول املبتدعة؛ أأحضان يف ويلُقوهنم ابلش باب، ويُغرن

 . منه خذْ  صفوان؛ بن اجلهم من مسع أأو صفوان، بن اجلهم مع جلس الشخص

 ! جاهل؟ هذا هل

عي لكنه جبهِل؛ لُعذر جاهاًل؛ اكن لو وهللا لفية تدعي مصيبة،!  العمل يدن ! أأيضًا؟ السن

 املبتدعة أأحضان يف رمهيم للش باب، تضييع هذا كهذا؟َ الكماً  وتقول أأعظم، ُمصيبة

ل الن ُّومه يك والضُّ  ! يشاؤون كام يرب

 ريم أأليس وابلتكفري؟ وابخلوارج، ابلرسورية، بالها اذلي ما  السعودية ا ىل انظر 

 ويتلكمون حيذرون العلامء ضيعها؛ اذلي هذا وأأشاكهل؟ قطب محمد أأحضان يف الش باب

 املس تعان هللا. فائدة ل لكن

 

ذا[ 152]: )قال ُجلَ   رأأيَت   وا  ِييس،  وِبرْشاً  ُدَؤاٍد،  أأيب   ابنَ   يَْذُكرُ   الرَّ   أأاب  أأو  وثاُمَمة،  امِلرن

،   ِهشامَ   أأو  ُهَذيٍْل، نه   فاحَذْره؛   وأأش ياعهم؛ أأتْباِعهِم،   من  واِحدًا  أأو   الُفوِطيَّ ن   صاِحبُ  فا 

نَّ   ِبْدعٍَة؛ ِة،  عىل اكنوا  ُهؤلءِ  فا  ِدَّ ُجلَ   هذا   واْتُركْ   الرن ،  َذَكَرمهُْ   اذلي  الرَّ   َذَكرَ  َوَمنْ   خِبَرْيٍ

 (  ِمهْنُمْ 

 حصل فامي السبب اكن املعزتَل رؤوس من رأأس دؤاد أأيب بن أأمحد( دؤاد أأيب ابن)

مام  . حمنة من أأمحد لال 
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ِييس وبرشاً : )قال  . معزتيل( امِلرن

 .  معزتيل( ومثامة: )قال

 معزتَل هؤلء وّك( الُفوطي هشام أأو ُهَذيٍْل، أأاب أأو: )قال

نه فاحَذْره، وأأش ياعهم؛ أأتْباِعهِم، من واحداً  أأو: )قال ن  امتحان هذا( بدعة صاحب فا 

ذا البدعة، أأهل برؤوس امتحان أ خر؛ بشِك  وميدهُحم؛ علهيم يُثين الشخص رأأيت ا 

نه فاحذْره ن ذاً  بدعة؛ صاحب فا   يثين اذلي لأنن  بدعة؛ أأحصاب يكونون؟ ماذا املمينعة ا 

نه يعرف وهو عليه؟ يُثين جعِل اذلي ما  مبتدع؛ هو املبتدع عىل  ا ل ضال؟ مبتدع أأن

 .مرض قلبه يف اكن لو

دَّة، عىل اكنوا هؤلء فا نن ): قال ( مهنم ذكر ومن خبري، ذكرمهْ  اذلي الرجل هذا واتُرك الرن

 من املؤلف من َتذير فهذا أأيضًا، خبري يذكرمه من واترك القوم، هؤلء اتُرك يعين

 . املُمينَعة

 

ْسالمِ   يف  وامِلْحنَةُ [ 153]: )قال
ِ
ا  ِبْدعٌَة، ال نَِّة؛  فُيْمَتَحنُ   الَيْوَم؛  وأأمن نن : " لقوهل   ابلس ُّ   هذا  ا 

لن   احلَديثَ   تَْقبلوا   ل: " وقوهِلِ   دينُك،  تأأخذونَ   مَعَّنْ  فانظروا   ديٌن؛ العملَ  نْ   ا    تَْقَبلونَ   ِممَّ

نْ   فَتَْنُظَر؛  ،" شهادتَه 
ِ
نٍَّة،  صاِحبَ   اكنَ   فَا لن  عنه،  كتبَت   َصدوقًَا؛ َمْعرِفٌَة،  هلُ   س ُ  ( تركَته  وا 

 ل ال سالم؛ يظهر اذلي املسمل ال نسان متتحن ل ا سالهمم؛ يف النناس يُمُتحن ل يعين

 . بدعة حمَدث هذا مبسمل؟ ليس أأم مسمل أأهو تعرف حىتن  ال سالم، عىل متتحنه

ا : )قال  ال سالم؛ عىل وليس الس ننة، عىل النناس متتِحن( ابلس ننة فُيمتحن اليوم وأأمن

 من التنميزي من لبدن  ذلكل ُكُث؛ وأأحصاهُبا  كثرية، والأهواء َكُثت، قد البدعة لأن ملاذا؟

 ّك والهجر؛ والفرار والُبعد الرتك أأو واخملالطة اجملالسة أأجل من والرباء، الولء أأجل
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ذاً  بدن  فال البدعي؛ من الس يننِ  معرفة عىل س ُتبْىن أأحاكم هذه  يك الامتحان؛ من ا 

 .ديننا  وحنمي نعرف

جال، عن يسأألُون ل اكنوا: "سريين بن محمد قال  ا  الرن  لنا  مسُّوا قلنا  الفتنة؛ وقعت فلمن

 .حديهثم ويرُتك البدعة أأهل ويُعرف عهنم، فُيؤخذ الس نة أأهل يُعرف حىت ؛"رجالُك

نن : "لقوهل: )قال  حديثًا؛ يصحن  ل هذا"(  دينُك تأأخذون معنن فانظروا دين؛ العمل هذا ا 

 عىل َتافظوا يك  ؛"دينُك تأأخذون معنن فانظروا دين؛ العمل هذا ا ن" أأثر؛ ولكننه

 . الباطل وترَتكوا الصحيح، ادلين وتأأخذوا دينُك،

لن  احلديث تقبلوا ل: "وقوهل: )قال  حديثاً  يصحن  ل أأيضا  وهذا"( شهادتَه تقبلون ممنن ا 

 . السلف أأقوال من ولعِل ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل مرفوعاً 

لن  عنه؛ كتبت صدوقًا؛ معرفة، هل س ننة، صاحب اكن فا ن فتنُظر: )قال  هذا( تركتَه وا 

ره ما   .هللا رمحه سريين ابن احلافظ قرن

 

ذا [  154] : )هللا رمحه املؤلف قال ِتقاَمةَ   أأَرْدَت   وا  ،  عىل   الاس ْ ِ   َأْهلِ   وَطريقِ  احلَقن

نَّةِ  ؛  الس ُّ   واملُناَظَرةِ   والِقياِس، وامِلراِء،  واجِلداِل،  الالكِم،  َوَأحْصاَب   الالكمَ   فاْحَذرْ   قَْبكَلَ

يِن؛   يف نَّ   ادِلن ِتامعَكَ   فَا  ن   ِمهْنُْم، اس ْ كَّ   يَْقَدحُ   ِمهْنُْم؛  تَْقَبلْ   لَمْ  وا    ِبهِ   وكفى الَقلِْب؛   يف  الشَّ

،  قَبوًل؛  لن   َضالٌَل؛   ول هًوى،  ول   ِبْدعٌَة،   ول  قَطُّ،  َزنَْدقَةٌ  اكنَْت   وما  فَََتْكَلَ   الالَكمِ   منَ   ا 

كوكِ  الِبْدعَةِ   أأبْواُب   ويه   والِقياِس؛  وامِلراءِ   واجِلدالِ  نَْدقَةِ  والشُّ  ( والزَّ

 هذا معنا  َمرن  وقد ُمناظرهِتم، ومن البدع، أأهل ُمجالسة من التنحذير يف املؤلنف اس مترن 

ة، من أأكُث املوضوع لن  هللا؛ رمحه منه ذاك وما  فيه، القول وفصلْنا  مرن  خبطر ِلمعرفته ا 

ر ذلكل املسمل؛ عىل رضِره وِعظم  ادلاء، هذا  أ خر تأأكيدٌ  أأيضاً  وس يأأيت ويؤكنِد، يكرن
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ًا، خطري الأمر هذا لأنن  منه؛ اون جدن خص، دين ضياع ا ىل يؤدني فيه والَتن  وضياع الشن

 مزاج؛ أأو اختيار، مسأأَل ليست املسأأَل فيُك هللا ابرك ذلكل به؛ يغرتُّ  ممنن غريه دين

خص هذا أأان وهللا ! أأجالسه ل مزايج عىل يأأيت ما  أأو ُأجالُسه، مزايج عىل يأأيت الشن

 حرامٌ : كل يقول حرام، أأو وحالل وتعاىل، س بحانه هلل وتقوى دين مسأأَل املسأأَل ل؛

 ُمبتدعًا؛ ُتالس أأن عليك حيُرم تشهنىي؛ قضية ليست القضية املبتدع؛ ُُتالس أأن عليك

  ملاذا؟

نه ذا أأنت دينك، عىل خطر لأن ا  ُمبتدعًا؛ جالْست ا  من  بدعتَه، عنه وتأأخذ به تتأأثنر أأن ا 

ك يقدح  ولكن عنه؛ تأأُخذ أألن  أأو بذكل، وضينعَتا  نفسك أأهلْكت قد وتكون  يف الشن

هبات، من شيئاً  عليك ويُدخل نفسك نه أأو الش ن  اغرتار حيصل ولكن هذا؛ حيصل ل أأن

 مع جالساً  يَرونك هذه، مبُجالس تك النناس يغرتن  أأن: أأقلنها  الأمور؛ َأهونُ  بك، النناس

ارقُطين حال لُك ذكران وقد معه، وجيلسون ويأأتون به الظنن  فُيحس نون مبتدع؛   ادلن

ارقطينُّ  لقي معه، اكن عندما  الهروي ذر وأأيب هللا، رمحه  عليه، فسملن  املُبتدعة أأحد ادلَّ

ارقُطين! رأأسه عىل وقبنل مام؛ وادلن  هذا مع يفعل ال مام هذا: الهروي ذر أأبو فقال ا 

خص ذاً ! اليشء؟ هذا الشن مام فال خر ا  نة؛ عنه وأأخذ فذهب أأيضًا؛ ا   وصار الأشعري

نة نرش مثن  أأشعراًي،  . العريب املغرب بالد يف الأشعري

ارقطين فعِل اذلي الفعل هذا وراء من حصلت اليت العظمى املفسدة انظروا  رمحه ادلن

م؟ هنار، ليل جيالُسهم مبن ابكل مفا  معه؛ حيصل ِشء أأقلُّ  هذا هللا؟  أأيضاً  هذه وحيهبن

نام نذكرها؛ ملْ  اليت املفسدة من  حيصل كام َتبنه، ولكن بدايًة؛ البدعة عنه تأأخذ ل أأنت رب

 أأَحبنه؛ فالاًن، أأحبن  أأان وهللا: كل يقول للمبتدعة؛ يس متعون اذلين النناس من كثري من

ذن ا  واقع، وهذا خالص؛ عنه أأخذ ا  من  عندئذ حمبنته؛ يف تقع أأن أأو عنه تأأخذ أأن فا 
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م، ُمعاداته؛ وعدم هكذا، املبتدع وموالاة وُموالته الأعذار، هل تلمتس  ُمخالف ُمحرن

 .وتعاىل س بحانه هللا ِلرشع

ذا أأنت املُبتدع؛ ُمعاداة وجوب عىل ال جامع علامء نقل وقد  هللا رشع خالفَت  أأحبْبته ا 

 أأهل جمالسة جيتنب وأأن حيذرها، أأن املسمل عىل ينبغي مفاسد فهذه وتعاىل؛ س بحانه

 . دينك عىل خطريون فهم البدع؛

عاة عن املبتدعة، رؤوس عن هنا  والالكم  ش هبات عندمه بَدِعهم، ا ىل يدعون اذلين ادلن

ث اذلي هذا قلبك؛ ويتلقفها  مسعك عىل يبقوهنا  ا  عنه، نتحدن ة أأمن  هؤلء؛ النناس عامن

ف فق ويُدَعْون هبم، يُتلطن  . أأحسن يه وابليت ابلرن

ذا: )قال ذا يعين( احلقن  عىل الاس تقامة أأرْدت وا   احلق، طريق عىل تبقى أأن أأردت ا 

لف؛ مه اذلين -قبكل الس ننة أأهل وطريق  مهنج عن ابتعد يعين( الالكم فاحذر)  السن

 . الالكم أأهل

 رشع عىل حيمكون اذلين العقول أأحصاب مه اذلين الالكم، أأحصاب مه: الالكم وأأهل

نة، والأشاعرة، واملُعزتَل، اجلهْمينة، بعقوهلم؛ هللا بية؛ واملاتريدي  أأهل لكنهم هؤلء والالُكَّ

 لكنهم النقل؛ عىل العقل تقدمي يه علهيا؛ جيمتعون مجيعاً  واحدة قاعدة عندمه الالكم؛

 وهذا هللا، عىل جيوز هذا بعُقوهلم؛ هللا عىل حيمكون أأصلُهم، هذا هذا؛ عىل جيمتعون

 !  هللا عىل جيوز ل

  هذا؟ كل أأين من

 . يركنهبا  مل عقيل وهكذا ركنهبا، عقيل هكذا: كل يقول

 هو العقل أأنن  عىل ُتمتُعون لكنُك بيهَنم؛ فامي عظاميً  وَخلطاً  َّتبُّطاً  أأنفسهم عندمه ُتد ذِلكل

ذاً  فلامذا احلاُك؛ ذا! َّتتلف؟ عقولُك ا  ا  احلامكة يه عقولُك اكنت ا   فلامذا يقينينة؛ لأهنن
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 املُعزتيل وعقل املُعزتيِل، عن خيتلف اجلَهمين  عقل ملاذا! تضطرب؟  ملاذا َّتتلف؟

 عىل يدلن  هذا وهكذا؟ املَاتُرِيدي؛ عن خيتلف الأشعري وعقل الأْشعري، عن خيتلف

 . خربة ُمتخبنطة؛ ُعقولَُك أأنن 

؛ عىل ُرون اذلين الالكم، أأهل مه هؤلء ٍّكن  ابلعقل، ابلالكم؛ العقيدة مسائل يُقِرن

م عهنم؛ تبتعد َُتتِنهبم، هؤلء: املؤلف كل فيقول  من أأو البدع، أأهل ُرؤوس لأهنن

 . الِبدع أأهل ُرؤوس

 . فائدة بال وَردٌ  أأخذ اجلَدل؛ املُخامَصة، امِلراء،( وامِلراء واجلدال الالكم وأأحصاب: )قال

 قياس يوجد ل العقيدة، قضااي يف الننصينة؛ املسائل يف العقيل القياس( والقياس: )قال

ليه يذهب اذلي القياس أأو العقيدة، يف  . القوم هؤلء ا 

ين يف واملُنَاظرة: )قال  مع ادلينينة الرَشعينة الأمور يف ُمناظَرة امسه ِشء هناك ليس( ادلن

 أأدَل والس ننة؛ الكتاب يف علهيا  منصوص قضااي وبيهنم بيننا  القضااي لأنن  البدع؛ أأهل

مس، كُوضوح  ُوضوهُحا  ُمحمكة، ىل ومناظرة جدال ا ىل َتتاج ل الشن َجا  تقريراٍت  وا   لنخرن

ًا، واحضة أأدلنَتا  واحضة، بيننة يه هذا؛ لِك َتتاج ما ونبينهنا؛  ا ىل َتتاج ما  جدن

ين يف املُناظرة -أأبداً  مقبوَل غري معدومة، هنا املناظرة ُمناظرات، لف واكن -ادلن  السن

 وممنا   جمالس َتم، ومن البدع، أأهل مناظرة من التحذير من يُكُثون عهنم هللا ريض

ي ذكره ما  املَوطن هذا يف يُذكر ل يف هللا رمحه ال جرن يعة" كتاب أأون  هذه ذكر ؛(1)"الرشن

 قال فا ن: "هللا رمحه قال مناظرهِتم؛ ومن البدع أأهل جمالسة من التنحذير: القضااي

 يف مسأأَل عن يسأأهُل  رُجل جفاءه علامً، وجل عز هللا علنمه قد رجلٌ  اكن فا ن: قائل

 

(1) (1/449  .) 
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ين؛ ة، عليه تثبُت حىتن  يُناظر أأن هل ترى وخُيامِصه، فهيا  يُنازعُه ادلن  عليه ويردن  احلجن

 "  قوهل؟

ه سؤال هذا ؛ ُوجنِ ينا  اذلي هذا: هَل  قيل: "قائالً  فأأجاب لل ُجرين  هذا: يقل مل ،"عنه هُنِ

ي عنه؛ أأهناك اذلي ر ؛"الرشيعة" كتابه يف ويذكر يتلكم عندما  ال جرن  أأهل عقيدة يقرن

رانه اذلي وهو عن؛ هُنينا  اذلي هذا: "هنا فيقول هو، مهنَجه ل وامجلاعة؛ الس ننة  حذن

م من نة من تقدن ورة، هذه مثل: يعين" املسلمني أأمئ  قيل نصنع؟ مفاذا قائل قال فا ن" الصن

 فأأْرِشده ُمناظرة؛ ل احلق، طريق ا ىل ُمسرتِشد مسأأَل مسأألُته يسأأكُل  اذلي اكن ا ن: هل

حابة، وقول والس ننة، الكتاب من ابلعمل البيان من يكون ما  بأألطف  أأمئة وقول الصن

م الأول، القسم هذا ؛"عهنم هللا ريض املسلمني ائل فقسن  : قسمني ا ىل السن

ل القسم  هل تبنين  فهذا فقط؛ يتعملن  أأن يريد جاهل يعين مسرتشد؛ سائل خشص: الأون

نته؛ احلق  ال سالم أأمئة قال ملسو هيلع هللا ىلص، النيب أأحصاب قال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال بأأدل

افعي   ا خل.... وماكل وأأمحد، اكلشن

ن: "السائلني من الثاين القسم يف قال مث  اذلي فهذا وُمجادلتك؛ ُمناظرتك يريد اكن وا 

م من قال كام دينك؛ عىل واحذْره تُناظره، فال العلامء؛ كل َكِره نة من تقدن  املسلمني؛ أأمئ

ن: أأي ،"متنبعاً  لَهم كنت ا ن عي كنت ا  لف؛ مهنج اتنباع تدن لف مهنج هو فهذا السن  . السن

 الكم نفسها؛ الش هبات" عهنم؟ ونسُكت ابلباطل يتلكنمون فنَدُعهم: قال فا ن: "قال

يطان  به نسمع اذلي الالكم نفس اليشء؛ نفس واحد؛ هو للنناس به يزَْنَغُ  حني الش ن

 . اليوم
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 عهنم، ُسكوتُك: هل قيل عهنم؟ ونسكت ابلباطل يتلكنمون فنَدُعهم قال فا ن: "قال

م من قال كذا هلم؛ مناظرتِك من علهيم أأشدن  به؛ تلكنموا ِلام وجِهرتُك  السلف من تقدن

 .  القضية هذا يف عليك علامئك رد هذا ؛"املسلمني علامء من الصاحل

ليه كتب أأنه ؛-(1)عنه الُعكرُبي بطة ابن ذكل ذكر كام -هللا رمحه أأمحد وال مام  رجل ا 

د فيه يرشح  كتاابً  يضع أأن فيه يس تأأذنه كتاابً   أأهل مع حيُض وأأن البدع، أأهل عىل الرن

 ويتلكنم ويُناظُرمه البدع أأهل جُيالس أأن يريد: يعين علهيم، وحيتجن  فُيناظرمه الالكم

ة ويُقمي معهم ليه فكتب علهيم؛ احلجن ِ  بِْسمِ : "هللا رمحه حنبل بن أأمحد هللا عبد أأبو ا   اَّللَّ

مْحَنِ  ِحميِ  الرَّ ُ  َأْحَسنَ ,  الرَّ ي َوَمْحُذوٍر، َمْكُروهٍ  ُّكَّ  َعْنكَ  َوَدفَعَ  عَاِقبَتََك، اَّللَّ ِ  ُكنَّا  اذلَّ

ُمْ  الِْعملِْ  َأْهلِ  ِمنْ  َأْدَرْكنَا  ِمنْ  عَلَْيهِ  َوَأْدَرْكنَا  نَْسَمُع، َم، يَْكَرُهونَ  اَكنُوا َأهنَّ  َمعَ  َوالُْجلُوَس  الْالَكَ

يْغِ، َأْهلِ  ََّما  الزَّ ن
ِ
َّْسِلمِي، يِف  اْلُُمورُ  َوا ىَل  َواِلنَِْتَاءِ  الت

ِ
، ِكتَاِب  يِف  اَكنَ  َما  ا ِ نَّةِ  َأوْ  اَّللَّ  َرُسولِ  س ُ

 ِ ِ  الِْبَدعِ  َأْهلِ  َمعَ  الُْجلُوِس  يِف  َل  اَّللَّ يْغ دَّ  َوالزَّ ْم؛ ِلرَتُ ُمْ  عَلهَْيِ هنَّ
ِ
نُِسونَ  فَا  َل  َومهُْ  عَلَْيَك، يُلَب

اَلَمةُ  يَْرِجُعوَن؛ نْ  فَالسَّ
ِ
ُ  َشاءَ  ا ْم، تَْركِ  يِف  اَّللَّ َِتِ  ِبْدَعَِتِمْ  يِف  َمَعهُمْ  َوالَْخْوِض  ُمَجالَس َ

ْم؛ َ  فَلَْيتَّقِ  َوَضاَللََِتِ ىَل  َولَْيرِصْ  اْمُرٌؤ، اَّللَّ
ِ
ُمهُ  َصاِلحٍ  مَعَلٍ  ِمنْ  غًَدا نَْفُعهُ  عَلَْيهِ  يَُعودُ  َما  ا ِ  يُقَدن

نْ  يَُكنْ  َوَل  ِلنَْفِسِه، ِدُث  ِممَّ َذا َأْمرًا، حُيْ
ِ
َة، َأَرادَ  ِمنُْه؛ َخَرجَ  ُهوَ  فَا  عىََل  نَْفَسهُ  فَيَْحِملُ  الُْحجَّ

ةِ  َوَطلَِب  ِفيِه، الُْمَحالِ  ينِنَ  ِبَباِطٍل؛ َأوْ  حِبَقنٍ  ِمنْهُ  َخَرجَ  ِلَما  الُْحجَّ  َأْحَدَث، َوَما ِبْدَعتَهُ  ِبهِ  ِلزُيَ

لَ  قَدْ  ِكتَاٍب  يِف  َوَضَعهُ  قَدْ  يَُكونَ  َأنْ : َذكِلَ  ِمنْ  َوَأَشدُّ   َذكِلَ  يَُزينِنَ  َأنْ  يُرِيدُ  فَهُوَ  َعْنُه، مُحِ

نْ  َوالَْباِطِل؛ اِبلَْحقنِ 
ِ
َ  َونَْسأَلُ  غرَْيِِه، يِف  قُّ الْحَ  هَلُ  َوحَضَ  َوا ، لَنَا  التَّْوِفيَق  اَّللَّ اَلمُ  َوكَلَ  َوالسَّ

 ". عَلَْيكَ 

 

 (. 471/ 2يف "ال ابنة الكربى" ) (1)
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محن هللا بسم) حمي، الرن ي وحمُذور، مكُروه ّكن  عنك ودفع عاقبتَك هللا أأحسن الرن  اذلن

 نتعملن  أأن قبل أأمحد، ال مام من تعلنموا ،(سلفنا  من أأْدركنا  من عليه وأأدرْكنا  نسمعه، كننا 

 العمل، يف وماكنُته هو، َمن وهو أأمحد ال مام هذا الأدب؛ مهنم نتعمل أأن لبد العمل؛ مهنم

ين، هذا يف وال مامة ىل العمل عزا أأجاب عندما  ادلن  اليوم وحنن َسلِفه، ا ىل قبِل؛ من ا 

 قولن، فهيا  واملسأأَل نظري، ويف أأرى، أأان وهللا: كل يقول لكمتنْي؛ يتعملن  الواحد

واب أأخطأأ، وفالن ر معي؛ والصن نه يُنظن  ! ال سالم ش يخ وَكأن

 من عليه وأأْدركنا  نسمع كننا  اذلي: )قال اجلواب؛ يف طريقته هذه أأمحد؛ ال مام هذا

م: العمل أأهل من سلِفنا  من أأْدرْكنا  يغ أأهل مع واجلُلوس الالكم يكرُهون اكنوا أأهنن  ؛(الزَّ

نام) البدع؛ أأهل يعين ن  س ننة أأو هللا كتاب يف اكن ما  ا ىل والانَتاء التنسلمي يف الأمور وا 

 واجَتاد، وتفكري، عقل، دين ُهو ما انقياد؛ دين تسلمي، دين دينُنا  ؛(هللا رسول

 ومنيش سلَفنا؛ عليه اكن ماذا ننُظر تسلمي، دين دينُنا  ل؛ وابتداع؛ وابتاكر، واخرتاع،

ه علنموان مه ممنا  نتعملن  نفعل؟ ماذا ال ن؛ معلُنا  ما حنن هذا، من أأكُث ليس فقط، عليه اين  ا 

ليُك ونُعطيه ، ليس وأأداءه، للعمل ُتميع هذا؛ من أأكُث ليس فقط؛ ا  لن  ّكُّ  هلل امحلد ا 

، انَتىى؛ قد ِشء َ ، بنُِين ح  وُوحضن  . التنبليغ: هو فقط ومعلنا الكفاية، فيه مبا  ورُشِ

نام: )أأمحد ال مام قال ن  س ننة أأو هللا كتاب يف اكن ما  ا ىل والانَتاء التنسلمي يف اُلُمور وا 

يغ  البدع أأهل مع اجللوس يف ل، هللا رسول دن  والزن لف؛ طريقة هذه ما  ،(علهيم ِلرَتُ   السن

م) هنن  يف ويكِذب ويدور أأحدمه يِلف البدع أأهل: معروف هذا  ؛(عليك يُلبنسون فا 

  املُبتِدع الِبدع؛ أأهل حال هذا ،(يرِجعون ل ومهُ ! )هذا؟ مثل تضبط فكيف الكمه؛

لن  الِبدعة؛ قَلَبه يَترشنب عندما   ومه قلِبه، من يزِنَعها أأن وتعاىل س بحانه هللا يشاء أأن ا 

المة) مريضة، نفوسهم أأهواء، أأحصاب مه احلق؛ ا ىل يرجعون ل ن فالسن  يف هللا شاء ا 
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 ما ا ىل ولْيصري امرؤ، هللا فلْيتنقِ  وضاللَتم؛ بدعَتم يف معهم واخلوض ُمجالس َِتم، ترك

مه صاحل معلٍ  من غداً  نفُعه عليه يعود ذا أأمرًا، حُيدث ممنن يُكن ول ِلنفسه، يُقدن  هو فا 

ة؛ أأراد منه؛ خرج ة وطلب فيه، املَُحال عىل نفَسه فيحِمل احلجن  حبقنِ  ِمنه خرج ِلام احلجن

اية يف يعين ،(بدعَته به ِلزُيينن بباِطل؛ أأو  يريد جديدًا؛ قولً  اخرتع قد يكون عندما  الهنن

 وما ) َضالهل، به يُزينِنُ  فيبقى  دليل؛ ش هبة هَل  جيد مثن  دليل، عن هل ويبحث دليالً  هَل 

لَ  قد كتاٍب  يف َوضعه قد يكون أأن ذكل من وأأشدُّ  أأحدث،  يُزينن أأن يريد فهو عنه؛ مُحِ

 الكتاب هذا عنه حُيَمل مثن  كتااًب، يضع: البدع أأهل حال هذا ؛(والباطل ابحلق ذكل

نُِنه فيه؛ بدعتَه وضع اذلي الكتاب هذا يف يبدأأ  مثن  ويُنرش،  احلق من بيشء يزي

لن  مبتدع من مفا  منه؛ بدن  ل وهذا والباطل؛ لن  والباطل؛ احلق من ِشء ومعه ا   كيف وا 

ُرها  كيف بضاعتَه؟ يُزينن ِ  النناس؛ لرََتكه ابطاًل؛ عنَده ما  ّكُّ  اكن لَو النناس؟ عىل يُمرن

ذا َمعك، الكمه بداية يف لكنه  ويُظهر عنده، ما  أأحسن كل يُظهر يْصطادك؛ أأن أأراد ا 

 قلبك؛ من يمتكنن عندما  ذكل بعد مثن  ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال بأأدَل؛ احلق كل

ي الباطل ويُلقننُك يُعطيك يبدأأ    ملاذا؟ عنده؛ اذلن

نك نْت قد تكون خالص؛ لأن نه نفسك يف واس تقرن  هَل، أأمَّ نه العمل، أأهل من أأن  من وأأن

  ذكل؟ بعد خُيرَُجا  اذلي مفن قلبك؛ يف وتمتكنن ضاللته، من ابلأخذ تبدأأ  التنقوى، أأهل

ن: )قال  يرُصُّ  خالص غريه؛ يف احلقن  هل تَبنين  لو حىتن : يعين ،(غريه يف احلقن  هَل  وحَض  وا 

الم وكل، لنا التوفيق هللا ونسأأل" عليه، هو ما عىل  ال مام الكم هذا ؛(عليُك والسن

ي، والكم هللا، رمحه أأمحد  افتح الس ننة؛ أأهل عند واحدة لكنها  الاعتقاد وكتب ال جرن

يعة" ال ن ي،"  الرشن ة، لبن" ال ابنة" لل جرن " وامجلاعة الس نٍة أأهل اعتقاد رشح " بطن
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لف؛ ُكتب الاعتقاد، كتب من وغريها  للبغوي،" الس ننة رشح " ِلاللاكيئ  لكنها  السن

  واحد، فيه الكُمهم

 . واحدة وطريقَتم واحدة مشاكة من خرج لكنه الس ننة؛ أأهل مهنج هذا

نا  الل أأهل بعض فتح ومل  بعد وجدانمه البدع؛ لأهل املناظرة ابب أأنفسهم عىل اليوم الضن

الَل، يف غائصني ذكل  ويُظهرون الس ننة، يُظهرون البداية يف اكنوا البدع، ويف الضن

 لأهل مناظراهتم بعد والضالل، البدع يُعلنون صاروا قلياًل؛ قليالً  ذكل بعد مث التباع،

المة ولُك لنا  هللا نسأأل معهم؛ طويةل وُمجالساْت  البدع  .  السن

ن مهنم، اس امتعك فا نن : )املؤلف قال ك يقدح  مهنم؛ تقبل مل وا  ة أأذكر( قلبك يف الشن  مرن

 مع جيلس اكن ـ مشاخيي من هو ـ يعلنمناه اذلي الأسلوب من اكن املشاخي؛ أأحد

خص  من ِشء عنده يكون ال خر: وأأحياانً  الباطل، من احلق هل ويُبنين  معه ويتلكنم الشن

ك  ينرِصف وبعدما  معه، ويصرب الش يخ فُيلكنمه للحق؛ اخلُضوع وعدمُ  بقوهل، التنمسن

يخ أأقول  فيقول للحق؟ قبوهل عدم من ترى ما  منه ترى وأأنت نفسك تُتعب ماكَل : للش ن

نه وامِض؛ لكمتَك قُل: يل ن ن فا  ل ال ن؛ كل يسمع مل وا   تدور؛ نفسه يف ستبقى أأهنا ا 

ن هنا، املؤلف ذكره اذلي وهذا حصيح، الكم وهذا  لكن أأنت؛ منه تقبل مل كنت وا 

ً؛ فُتنتِج قلِبك يف تُرىم لَكمُته: الأحوال أأقلن   صفوان؛ بن َجم هذا تضيع، تتخبنط، شاكن

  ضينعه؟ اذلي ما  اجلهمينة، رأأس

 دينه، يف شكن : ُمناظرهتم وبعد املُلِحدين، بعض يُناظر وذهب العمل، ضعيف اكن

 نتيجة! عليه هو اذلي اجلديد بدينه خرج مثن  قارب؛ ما أأو يوماً  أأربعني بيِته يف وجلس

م: الأحوال أأقلن  املُناظرة، هذه ك يُوقُعون أأهنن  به وكفى) فيه؛ أأنت ممنا  قلبك يف الشن

ك وقع لَو( قَبولً    ذكل بعد فَتكِل  هذا؛ يْكفيك قلبك يف الشن
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 . الننفاق: الزندقة( قطن زندقة اكنت وما : )قال

لن  ضالَل؛ ول هًوى، ول بدعة، ول: )قال  ؛(والِقياس واملراء، واجلدال، الالكم، من ا 

كوك البدعة أأبواب ويه) الأمور هذه من تنتج البدع ّكن   علْيك تفتح ؛(والزندقة والشن

 .للضاللت ابابً 

  

نَّ   والتَّْقليِد؛  اَلأثَرِ   َوَأحْصاِب  اِبل َثرِ   َوعَلَْيكَ   نَْفِسَك،  يف  هللاَ   فاهللَ [  155] :)قال
ِ
ينَ   فَا   ادِلن

َّام  ن
ِ
  لَمْ   قَْبلَنا  َوَمنْ  أأمجعني،   علهيم  هللا رِضوان  وأأحْصاِبه ملسو هيلع هللا ىلص  للننيب  يَْعين  اِبلتَّْقليِد،  ُهوَ  ا

مهُْ   لَبٍْس؛  يف  يََدعوان ْ  ( اَلثَرِ   وَأْهلَ   الأثَرَ   ُُتاِوزْ   ول َواْسرَتِْح،  فََقْلنِ

 .دينك عىل واحذر نفسك، يف هللا اتق يعين

 عليه؛ تسري أأن عليك الواجب هذا( والتنقليد الأثر وأأحصاب ابل َثر وعلْيك): قال

 هللا رسول أأحصاب قال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال ال َثر؛ الزم: كل يقول الزْمُه؛

احل سلفنا  قال ،ملسو هيلع هللا ىلص  يُقل فال اجلادة؛ عىل يبقى أأن أأراد من ذلكل عهنم؛ هللا ريض الصن

لن  بقول مام؛ فيه وهل ا  مام ا   .الطريق عىل يبقى أأن أأراد من هذا به؛ قال الس ننة أأمئة من ا 

ين الأثر؛ وأأحصاِب  ابل َثر وعليك ْونَ  اكنوا احلديث؛ أأهل مهنج ابتنباع ُعرِفوا اذلن  يُسمن

عي؛ الننص وجود عند عقوهلم يُعِملون ل هؤلء ؛"احلديث أأهل: "قدمياً   بل الرشن

أأي ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال: ب يأأخذون ر هذا عندمه الرن  .ُمتأأخنِ

 وتعاىل س بحانه هللا أأمران اذلي التنباع: هنا  ابلتنقليد املقصود( والتنقليد الأثرِ  وأأحصاب)

اِبُقونَ : }به لُونَ  َوالسن ْحَسانٍ  اتنَبُعومهُْ  َواذِلينَ  َواَلنَْصارِ  املُهَاِجرِينَ  ِمنَ  اَلون
ِ
 اذلي هذا ؛{اِب

ُسولَ  يَُشاِققِ  َوَمنْ } به، مأأُمورون حنن َ  َما  بَْعدِ  ِمنْ  الرَّ ُِّبعْ  الهَُدى هَل  تََبنيَّ  َسِبيلِ  غرَْيَ  َويَت
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ِ  املُؤِمِننيَ   مهنج اتنباع ابلتنباع؛ مأأُمورون فنحن{ َمِصرياً  َوَساَءْت  ََجََّنََّ  َونُْصِِلِ  تََوىلن  َما نَُوهلنِ

احل السلف  .جنا  فقد ويبتِدع؛ خيرتِع ومل اتنَبع مفن عهنم، هللا ريض الصن

ين فا نن : )قال نام ادلن ن ين فا نن : )املؤلنف الكم هذا ؛(ابلتنقليد هو ا  نام ادلن ن ( ابلتنقليد هو ا 

نِباع؛ هو: تتنبعه أأن ِمنك أأراد اذلي وتعاىل س بحانه هللا دين يعين فقط؛  معىن هذا ات

حابة، تتنبع تتنبع؛ أأن هنا؛ التنقليد  وأأحصاِبه ملسو هيلع هللا ىلص للننيب يعين هنِجهم، عىل اكن ومن الصن

 . دينُنا هو هذا أأمجعني؛ علهيم هللا رِضوان

ين من لنا  يرتكوا مل: يعين( لَبٍس  يف يدعوان مل قَْبلنا  ومن: )قال لن  حنتاُجه شيئاً  ادلن  وبيَّنُوه ا 

يضاح؛ ا ىل َتتاج غامضة الأمور تركوا ما  نتخبنط، تَركوان ما  لنا، ورشُحوه لنا،  قد مه ا 

وا  .الأمر وانَتىى وبيننوا وحضن

مه: )قال ْ  قال وقد تضل، أأن من كل خري نفسك، وأأرح  ديهنم عىل اتنِبعهم( واسرِتح  فقْلنِ

 أأخذ هنا  من ؛"ُكفيمُت  فقد تَبتِدعوا ول اتنِبعوا: "عنه هللا ريض مسعود بن عبدهللا

مه: )الالكم هذا املؤلف َّبع ؛(واسرِتح  فقْلن  الكم معىن نفس ُكِفيَت؛ فقد تبتِدع ول ات

 . مسعود ابن

 وأأحصابه ملسو هيلع هللا ىلص الننيب تتجاوز ل الأثر، علامء تتجاوز ل( الأثر وأأهل الأثر ُُتاِوز ول: )قال

 . تتَجاوزمه ل الهدى، أأمئة من هنجهم عىل اكن ومن

ل من تقريباً ! الالكم انظر  نفس ويزيد ويعيد يكرر، وهو هنا  ا ىل الكتاب بدْأان ما  أأون

نه الأمر؛  عليك: "عهنم هللا ريض الصاحل سلفنا  عليه اكن اذلي الطريق مهنجًا؛ يَرمِس  لأن

ن سلف من بأ َثر مام لكمة ؛"النناس رفضك وا  ام أأهل ا   رمحه الأوزاعي: زمنه يف الشن

ك" سلف من بأ َثر عليك: "هللا ن" هبا؛ متسن  ينظرون النناس: يقول ،"النناس رفضك وا 
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يلن  ف،: يقولون أأجعهبم، ول امشزئاز، بنظرة ا  رهايب؛ ُمتطرن  الألفاظ؛ هذه من ِشء أأين  ا 

 املُهم وتعاىل؛ س بحانه هللا عند يُضنك لن لكُّه هذا شاءوا؛ ما  فليقولوا أأحد؛ هيمنك ل

 ول: )قال فقط؛ احلق عىل فتكون وتعاىل؛ تبارك ربنك عند يُضُّك واذلي ينفعك اذلي

 .هلم مالزماً  ابَق  يعين( الأثر وأأهل الأثر ُُتاِوز

 

 (  َشيْئاً   تَِقْس   ول   واحلَدِيِث،  الُقْرأ نِ   ُمتَشاِبهِ   ِعْندَ   َوِقْف [ 156]: ) قال

 قال متشاهبة؛ وأأدَلن  حممكة، أأدَلن : قسَمني ا ىل تنقسم الرٍشعية الأدَلن  أأنن  مىض فامي ذكران

ي ُهوَ : }الكرمي كتابه يف وتعاىل تبارك هللا ِ  ُمْحمَكَاتٌ  أ اَيتٌ  ِمنْهُ  الِكتَاَب  عَلَْيكَ  َأنَْزلَ  اذلَّ

ا  ُمتََشاهِبَاٍت  َوُأَخرُ  الِكتَاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  مْ  يِف  اذِلينَ  فَأَمن  ِابْتَِغاءَ  ِمْنهُ  تََشابَهَ  َما  فَيَتَِّبُعونَ  َزيْغٌ  قُلُوهِبِ

لن  تَأِْويَِلُ  يَْعملَُ  َوَما  تَأِْويِِلِ  َوِابْتِغَاءَ  الِفْتنَةِ 
ِ
اخِسُونَ  هللا ا  ِمنْ  ُّكٌّ  ِبهِ  أ َمنَّا  يَُقولُونَ  الِعملِْ  يِف  َوالرن

نِنَا  ِعْندِ  كَّرُ  َوَما َرب لن  يَذَّ
ِ
عية فالأدَلن  ؛{اَللَْباِب  ُأولُوا ا  أأدَلن : قسَمني ا ىل تنقسم الرشن

لن  تُعطي ل النيت الأدَلن  يه: املُحمكة الأدَلَّ  ُمتشاهبة؛ وأأدَلن  ُمحمَكة،  ما واحداً  معىًن  ا 

مْحَنُ : }وتعاىل تبارك هللا كقول دللَتا؛ يف عليك تَشتِبه تََوى الَعْرِش  عىََل  الرَّ  دليل{ ِاس ْ

 ِصحي، واحض

ا  أأعتقها : "قال ، السامء يف: قالت ؟"هللا أأين:" للجارية ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قول  هنن  ؛"مؤمنة فا 

يضاحًا؛ حيتاج ل ِصحي، قول ى هذا ا   . ُمحكامً  دليالً  يسمن

ع يف متشاهبة أأدَل وهناك  مفا  فهيا؛ علْيك الأمر فيشتبه معىن؛ من أأكُث تعطي الرشن

  الأمور؟ هذه يف عندئذ واجبك

 هذه ،{ُكْنمُتْ  َأيْنََما  َمَعُُكْ  َوُهوَ : }وجل عز هللا قول: املُتشاهِبة الأدَل عىل مثالً  أأولً  نُعطي

 تأأخذ أأن واجبك ال ن فأأنت دللَِتا؛ يف معىن من أأكُث َتمتل ال ية هذه دليل؛ ال ية
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ليل ليل تردن  وأأن املُحُك ابدلن ليل عندان ال ن عليه، بناءً  وتفهمه املُحُك؛ ا ىل املُتشابه ادلن  ادلن

مْحَنُ : }خلقه عىل عالٍ  الُعلو؛ يف وتعاىل س بحانه هللا أأنن  احملُك تََوى الَعْرِش  عىََل  الرَّ { ِاس ْ

 تبارك هللا علون  عىل عنده دليل الألف قُرابة ـ هللا رمحه ـ اذَلهيب قال كثرية، وأأدَلن 

ذن خلِقه، عىل وتعاىل  نفعل ماذا{ ُكْنمُتْ  َأيْنََما  َمَعُُكْ  َوُهوَ : }هذا مثل دليل يأأتِينا  عندما  ا 

 به؟

 هذه أأنن  نفهم املُحمكة؛ الأدَل وجود ومع ال ية س ياق خالل ومن ال ية، س ياق ا ىل ننظر

مع، معينة: املَعينة ات؛ معينة وليست ابملعينة، املقصود هذا ال حاطة؛ البرص، السن  هذا اذلن

 معها، تنسِجم يك املُحمكة ا ىل ردْدانها  متشاهبة، ال ية هذه فصارت ال ية؛ هبذه املقصود

 .تتعارض ول

ننُك:"ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال: أ خر مثال  ل القمر هذا تَرْون كام القيامة يوم ربنُك سرَتْون ا 

ننا  عىل احلديث هذا يف احامتل يوجد هل ،"رؤيته يف تُضامُّون  يوم ربنا  نرى لن أأن

  القيامة؟

اً  واحضة دلَل يوجد؛ ل ل؛  دليالً : يسمى ادلليل هذا وتعاىل؛ تبارك هللا رؤية عىل جدن

 .ُمحكامً 

  البدع؟  أأهل هبا  يس تدلن  متشاهبة أأدَل يوجد هل

َّكَ : }ملوىس وتعاىل تبارك هللا كقول نعم؛ ن
ِ
ليل هذا ؛{تََرايِن  لَنْ  ا  : أأمرين أأحد حيمتل ادلن

ا  من نك ا  نك أأو ُمطلقًا، تراين لن أأن نيا؛ يف تراين لن أأن  .هذا واحمتل هذا احمتل ادلن

 الثناين؟ ابلحامتل أأتينا  أأين من
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نا  موىس لأنن  ؤية؛ طلب مل نيا؛ يف طلهبا  الرن ذاً  ادلن نك احامتل هنا احامتل؛ عندان صار ا   أأن

نا لكن ُمطلقًا؛ تراين لن  هللا رؤية عىل يدلن  دللته؛ يف ُمحُك وهو احلديث هذا جاء مل

ذاً  القيامة؛ يوم  حنمِل؟ معىن أأين  عىل الثناين؛ ابدلليل نفعل ماذا ا 

نك: معىن عىل نيا  يف تراين لن أأن   ادلن

ليل مع متوافقاً  ُمنسجامً  يكون وبذكل  . ال خر ادلن

 . ُمتشاهباً  فاكن معىن؛ من أأكُث احمتل الثناين هذا

كون الس نة أأهل لهَْيا؛ املتشاهبات ويُردنون دليهنم أأصولً  وجيعلوهنا  ابملُحكامت يمتسن   ا 

 مَرضًا؛ قلوهبم يف لأنن  فيعِكسون؛ البدع أأهل وأأما املُحُك، عىل بناءً  املُتشابه فيفهُمون

ك هواه؛ تُوافق اليت الأش ياء ا ىل ويأأيت املُحكامت، فيرُتك  قال اذلين هؤلء هبا، فيمتسن

ذا: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب فهيم  هللا؛ مسنى اذلين فأأولئك منه، املتشابه يتنبعون اذلين رأأيمت ا 

 فاحَذُرومه، الأهواء؛ أأحصاب: املبتدعة من ملسو هيلع هللا ىلص الننيب من َتذير هذا ،"فاحَذُرومه

ر  .املُتشاهبات ا ىل  ويأأيت احملكامت الأدَلن  يرتك اذلي مهنم، حُيذن

ليل ما  بأأدَل، ويس تدلنون الفضائينات يف علينا  خيُرجون يأأتُون اليوم نسمع: املوس يقى  ادلن

  املوس يقى؟ جواز عىل عندمه

ذاً  ،(1)"داود أ ل مزِامري من ِمزماراً  أأوتِيَت  لقد:" موىس لأيب ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قال: يقول  اكن ا 

ذاً  مزمار؛ معه  اجلواز عىل ش هبة هذه -داود مع يعين-موس يقية أ َل جائز؛ املزمار ا 

 واحلرير احِلرَ  يس تحلنون أأقوام أأمنيت يف س يكون:"ملسو هيلع هللا ىلص الننيب حديث ويرُتُكون يُلقوهنا،

 

 ( عن أأيب موىس ريض هللا عنه.793(، ومسمل )5048أأخرجه البخاري ) (1)
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 بعةلن  ويُِعلُّونه املُحُك هذا يرتكون املعازف؛ َترمي عىل واحض دليل ؛(1)"واملعازف وامخلر

 ول اثنان ول واحد ل العلامء عليه وردن  هبا، احلديث وأأعلن  حزم ابن قدم زلنت واهية،

 أأهواءمه؛ يُوافق ما ا ىل ويذهبون لكنه، هذا يرتكون قوهل، وأأبطلوا عرشة، ول ثالثة

كون احلديث هذا فيعلُّون  . ابملُتشابه ويمتسن

نا الأشعري موىس أأبو   يفعل؟ اكن ماذا الالكم؛ هذا ملسو هيلع هللا ىلص الننيب هل قال مل

ف، عىل يُضب يكن مل منا  ِش؛ ول املوس يقى أأو ادلن  حسن؛ بصوت القرأ ن يقرأأ  اكن ا 

 داود كصوت حس ناً  صواتً  أأوتيت: أأي ؛"داود أ ل مزامري من مزماراً  أأوتِيَت : " هل فقال

الم، عليه   السن

وت عىل يُطلق العرب لغة يف واملزمار  ابملعىن ويأأخذون هذا فيرتكون احلسن؛ الصن

نه هذا؟ ما  ال خر، نه فاعمل املوس يقى؛ يس تحلن  ُِتده من ذِلكل القلوب، يف مرض ا   أأن

نه القلب؛ مريض  . هذه يف احملكامت ويرتك املتشابه يتنبع لأن

نام الأمثةل هذه  الأدَلن  وتعاىل تبارك هللا جعل ملاذا: سؤالً  نفسه عىل مثالً  خشص يوِرد رب

اعات، هذه من وانَتَْينا  حمكامت، لكها  جيعلها مل ملاذا ُمتشاهبات؟ ومهنا  ُمحكامت مهنا   الزنن

 جديدة؟ بضالَل يوم ّك خيرجون اذلين البدع وأأهل البدع، هذه ووجود واملشأّك،

يب، من اخلبيث بذكل ميزِيُ  ِشء؛ ّك يف ِحُك وتعاىل س بحانه هلل: كل نقول  الطن

 اذلي احلق وصاحب هواه، يوافق ما  يتنبع أأن يريد اذلي الهوى صاحب بذكل ويتبنيَّ 

ليل؛ يتنبع  .يتنِبعه وذلكل ويرضاه؛ به قىض اذلي احلُك حيب ويرضاه؛ حُيبنه هللا لأنن  ادلن

 

 ( عن أأيب عامر أأو أأيب ماكل الأشعري.5590أأخرجه البخاري ) (1)
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 فيمتزين  وتعاىل؛ س بحانه هللا يريد ما ل نفسه، هوى يُوافق ما يتنبع الهوى وصاحب

ينب، من اخلبيث بذكل  . ويظهر الطن

ينب من اخلبيث يَعملَ  وتعاىل س بحانه هللا طينب؛: يل تقول   هذا؟ دون من الطن

 بأأفعاهلم؛ النناس حياسب بل بِعلمه؛ النناس حُياسب ل وتعاىل س بحانه هللا: كل أأقول

ذا الأعامل، يه والننار اجلننة دخول أأس باب جعل ذِلكل  هللا حُياس ُبه ل يعمل؛ مل فا 

 .  يعَمل حىتن  ذكل عىل وتعاىل س بحانه

  واملُتشابه؟ املُحُك بني تُمزين  كيف: املوضوع هبذا يتعلق ما  أ خر مث

ة بني مجعْت  أأدَلن  واحد، معىن عىل تدلن  -ذكران كام -املُحكامت  -الثنبوت قوة -ال س ناد قون

ة ، لَل؛ وقون ى هذه ادلن نة ُمحكامت؛ تُسمن  دللَتا؛ يف وقوية حصَتا، يف ثبوهتا؛ يف قوي

ى هذه مهنا؛ املأأخوذ املعىن ظهور يعين  . احملكامت تُسمن

( شيئاً  تِقس ول واحلديث القرأ ن متشابه عند وِقف: )يقول املؤلف؛ الكم ا ىل نرجع

ايك احملكامت، ابلأدَلن  خذ يعين ه عىل بناءً  مهنا  فهْمته ما  املتشاهبات، مع تضيع أأن وا   ردن

اهرة الواحضة الأدَلن  تُردن  ول فيه، فتوقَّف تَفهمه؛ مل وما  هلل، فامحلد احملُك؛ ا ىل  مبثل الظن

 .املتشاهبة الأدَلن  هذه

  

َّكَ   الِبَدعِ؛   َأْهلِ   عىل  هِبا  تَُردَّ   ِحِيةَلً  ِعْنِدكَ  ِمنْ   تَْطلُْب   ول [  157]:) قال ن   ُأِمْرَت   فَا 

كوِت  دَ   أأنَّ   عَِلْمَت  أأما   نَْفِسَك، ِمنْ   تَُمكنِهْنُمْ   ول  َعهْنُْم، ابلسُّ   معَ   هللا رمحه   سريين  بنَ   ُمَحمَّ

ْب  لَمْ   فَْضِِل؛ عَ   ول واِحَدٍة،  َمْسأََلٍَ   يف  الِبَدعِ   َأْهلِ   ِمنْ   َرُجالً   جُيِ   هللا  كتاِب   ِمنْ   أ يةً   ِمنْهُ   مَسِ

ِفَها؛   َأنْ   َأخاُف : " فقال   هل،  فقيل  وجل،  عز رن  (  "ِشءٌ   قليب  يف  فَيََقعَ   حُيَ
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 بضالَل؛ تسمع أأن يعين( البدع أأهل عىل هبا ترد حيةل عندك من تطلب ول: )قال

الَل، هذه عىل تردن  أأن تريد الَل لهذه ردن  عن وتفتنش فتبحث الضن  عندك؛ من الضن

نام ابجَتادك، رك فذِلكل مبثلها؛ فرتدنها ضالَل لرتدن  تذهب رب  هذا؛ فعكل من املؤلنف حُيذن

نك البدع؛ أأهل عىل هبا تردن  عندك من حيةل تطلب ول: )فقال ن كوت ُأِمرت فا    ابلسن

 . عهنم ابتعد فقط،( عهنم

 لرتدن  أأدَل عن تبحث وتصري معهم تتلكنم ول ُتادهلم، ل( نفسك من متكنِهنم ول): قال

 عندما  فالعلامء جُيالسومه؛ أأن غري من الكهمم عىل يردنون للعلامء هذا دع ابطِلهم؛ عىل

 بعض أأحياانً  مبارشًة، علهيم يردُّون خطورة؛ هل ويصري الناس، بني هؤلء الكم ينترش

 يقول مغمور؛ خشص من مغمور بالكم ويأأيت الش باب بعض يُراسلين ينترِش، ل الالكم

 ! هذا عىل رد ش يخ اي

نسان ماذا؟ عىل أأرد   أأنت وتنرُشه  للناس تُظهره مدفون؛ مينت والكمه مينت ا 

 .هكذا ما  خطأأ؛ هذا! ملاذا؟ بنفسك؛

 عندئذ ديهنم؛ عىل خطرية وتصري النناس بني تنترش اليت يه: تُردَّ  أأن جيب اليت البدعة

د البدعة وتنرش أأنت تذهب ل لكن تردَّها،  هذا خطأأ، مينتة؛ مْغمورة ويه علهيا، ابلرن

 . سلمي غري الترصُّف

 العبادة يف وماكنته فضِل( فضِل مع هللا؛ رمحه سريين بن محمند أأن علمت أأما : )قال

سوخ والعمل والتنقوى والُزهد   التنابعني أأمئة أأحد هو هللا؛ رمحه العمل يف والرن

ب مل فضِل مع: )قال  من أ ية منه مِسع ول واحدة، مسأأَل يف البدع أأهل من رجالً  جُيِ

فها  أأن أأَخاف: "فقال هل؛ فَقيل وجل؛ عزن  هللا كتاب  محمند هذا!( ِشء قليب يف فيَقع حُيِرن

ك! سريين بن اين ن َُتسن أأن ا   بني العباد قلوب أأبدًا؛ بتقواك، أأو بعلمك ِبنفسك؛ الظن
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محن أأصابع من َأصُبعنْي  ِض أأن من فاحَذر يشاء، كيف يقلنهبا  الرن  هذا للخطر، دينَك تُعرن

مامٌ  سريين بن محمند : فقال مسأأَل؛ يف نلكنمك أأن نريد: هل وقال رُجالن جاءه زمنه، يف ا 

مام اي: هل قالوا أ ية، ول: قال أ ية، عليك نقرأأ : قالوا لكمة، ول  مهنم تسمع أأن منَعك ما  ا 

فاها  أأن أأخاف: قال ؟-قرأ ن -هللا كتاب من أ ية  !  فأَزيغ قليب يف ذكل فيقع حيرن

 هذا نفسك عىل تُغلق أأن أأوىل ابب من أأنت ذِلكل هللا؛ رمحه سريين بن محمد هذا

، ابب الباب؛ ض ول الرشن  . للخطر نفسك تُعرن

جال يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب حديث انظر  منه؛ يفر هيرب، ؛"عنه فلَْيْنأأ  به منُك مِسع من: "ادلن

جل فا نن "  يف الوقوع من مينعه يعين ،"عنده ما  ال ميان من عنده أأنن  يظنن  وهو يأأتيه الرن

ا " ش هباته يف فيقع:" قال ش هباته؛ جل، يضيع خطرية، الش هُبات ش هبات؛ من معه ِممن  الرن

ميانه عىل ُمعمتد مؤمن، وهو يأأتيه  أأحياانً  وهللا تدري ما  هذا، عىل تعمتد ل ؛فيضيع، ا 

ض ورسوخًا، ثبواتً  نفسك يف تظن نك بنفسك تشُعر ِلفتنة؛ نفسك تُعرن  تَزلْزلْت؛ أأن

ا  دين؛ املسأأَل ُمقاَمرة؛ َتمتل ل املسأأَل فيك، هللا ابرك فاحَذر من  .انر أأو جننة ا 

 

ذا [  158]: )قال مثن  ْعَت   وا  ُجلَ   مَسِ انن : " يقولُ   الرَّ نُ  ا  مُ   حَنْ ذا "  هللا  نَُعظنِ   رسولِ  أ َثر مسعَ   ا 

َّهُ   فَاْعملَْ   ملسو هيلع هللا ىلص؛  هللا ،   َأن ِميٌّ َمِة؛  هِبَِذهِ   َويَْدفََعهُ  ، ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسولِ  َأثَرَ   يَُردَّ  َأنْ   يُرِيدُ  ََجْ   اللَكِ

َّهُ   يَْزُعُُ   َوُهوَ  مُ   َأن ُِههُ   هللاَ  يََعظَّ ذا   ويزَنن عَ   ا  ْؤيَِة،   َحديثَ   مَسِ وِل،   َوَحديثَ  الرُّ   وغريه، الزنُّ

ذا   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسولِ  َأثَرَ   َردَّ  قَدْ   َأفَلَيَْس  مُ  حننُ  قالَ   ا    ا ىل  َمْوِضعٍ   ِمنْ   يزَْنِلَ   َأنْ   هللاَ   نَُعظنِ

َّهُ   َزُعََ  فََقدْ   َمْوِضعٍ؟  نَّ   هؤلِء؛   فَاْحَذرْ   غرَْيِِه؛   ِمنْ   ابهللِ  أأْعملَُ   َأن هورَ   فَا  وقَةِ   ِمنَ   النَّاِس   مُجْ   السُّ

مِهْ  رِ   احلاِل،   هذا   عىل وغرَْيِ  (  ِمهْنُمْ   النَّاِس   َوَحذنِ
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  واحَذر البدع؛ أأهل بدعاوى تغرت ل

ذا ثبات فهيا  هللا كتاب يف أ ية للَجهِْمينِ  ذكرت ا  مُ  حنن ل؛: كل يقول هللا؛ صفة ا   هللا نعظن

فة هبذه يتنصف أأن ُِهه! الصن  يف ِلنفسه أأثبت ما  عنه فننفي اخمللوقني؛ يُشابه أأن ونزنن

َمه؛ أأن أأجل من الس ننة يف أأو الكتاب هبَتم، يه هكذا نُعظن  العلو، يف هللا: يقول ش ُ

م ل؛ ابهلل؛ أأعوذ  ماكن؟ به حييط هذا، جيوز ما  اخللق؛ يش به معناها   هللا عظنِ

 . الُعلو يف ليس هللا وتعاىل؛ س بحانه

م ل؛! البرش؟ يش به ابهلل؛ أأعوذ  عينان؟ هل وتعاىل س بحانه هللا  س بحانه هللا نعظنِ

 . هللا عن العيننَي ننفي وتعاىل؛

فات من ا خل... الكرم، الرمحة، تنفي العينني، عنه تنفي: طيب  ! أأبْقْيت؟ ماذا! الصن

 . عدماً  يعبد اجلهِميُّ : العمل أأهل قال ذِلكل ِشء؛ هناك يعد مل

نا  لف أأحد اكن ومل  قد قوم أأولئك:" قال كذا؛ ول كذا ل: هل فذكر أأحدمه، مع يتلكم السن

م أأضاعوا م حنن: بقوهل تغرتن  فال اجلهمينة؛ حال هو هذا ؛"رهبن  ننفي فذِلكل هللا نعظن

ممت لو هللا، تعظمي من ليس هذا! عنه الصفات  قال مبا  ل منمت وتعاىل؛ س بحانه هللا عظَّ

ي ما : ِبنفسه أأدرى فهو نفسه؛ عن ي وما  هل جيوز اذلن نه ومبا  جيوز، ل اذلن  نفسه وصف أأن

 مشاهبة عن تزُننهوه وأأن هبا، تأأخذوا أأن عليُُك  فيجب بصفة؛ والس ننة الكتاب يف

ممت: وتعاىل س بحانه هللا تعظمي يكون هكذا الأمر؛ وانَتىى اخمللوقني،  س بحانه هللا عظَّ

 قال كام لنفسه؛ أأثبت ما  هل أأثبمتُّ : الوقت نفس ويف اخمللوقني، مماثةل عنه نَفْيمت وتعاىل،

ْثِِلِ  لَيَْس : }س بحانه هللا ءٌ  مَكِ ِميعُ  َوُهوَ  َِشْ  س بحانه هللا تعظمي يكون هكذا ؛{الَبِصريُ  السَّ

 . وتعاىل
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م أأان وهللا: كل يقول مبن هبذا؛ تغرتن  ل: كل يقول ذا هللا أأعظنِ  هللا رسول عن الأثر مسع ا 

ثبات الأثر ويف ،ملسو هيلع هللا ىلص  أأن أأجل من الأثر ويُردن  الصفة فينفي وتعاىل؛ تبارك هلل صفة ا 

م  ! زمِعه يف وتعاىل س بحانه هللا يعظن

 !  هلل؟ تعظمي هذا أأنن  كل أأين من طينب،

م العقل: ديهُنم هو وهذا! عقِل من  طاغوت يه اليت العظمية قاعدهتم الننقل، عىل ُمقدن

 . وتعاىل س بحانه هللا دين هبا  هدموا

نه فاعمل: )قال  يردن  أأن يريد) قوهل؛ حقيقة هذه( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأثر يردن  أأن يريد َجمين  أأن

نه يزُعُُ  وهو اللكمة، هبذه ويدفعه الأثر، م أأن ذا ويزننُِهه، هللا يعظن ؤية حديث مسع ا   ؛(الرن

ننُك: " وتعاىل س بحانه هللا رؤية  ؛"رؤيتِه يف تُضامُّون ل القمر تَرْون كام ربنُك تَرْون ا 

ؤية هللا عن ينفي ننا  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأثبََتا  اليت الرن ول وحديث) وتعاىل، تبارك لرب  نزول ؛(الزنن

 (. وغريه) وتعاىل، س بحانه هللا

 :وامجلاعة الس ننة أأهلَ  البدع أأهل فهيا خالف صفات أأعظم

 . القيامة يوم وتعاىل س بحانه هللا رؤية

 .  العلو عىل يدلن  هذا الزنول حفديث خلقه؛ عىل وتعاىل تبارك هللا وعلو

نن  وتعاىل؛ تبارك هللا الكم: والثنالثة  . وجالهل بعظمته يليق حقيقياً  الكماً  يتلكنم هللا ا 

ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأثر ردن  قد أأفليْس: )قال انن : قال ا  م حنن ا   َموضع من يزنل أأن هللا نعظن

م أأن يريد( َموضع؟ ا ىل  . لنفسه أأثبت ما  عنه فنفى وتعاىل؛ س بحانه هللا يعظن
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نه زُع فقد: )قال نه زُع( غريه من ابهلل أأعملَُ  أأن نن  هؤلء؛ فاَحذر) هللا؛ من ابهلل أأعمل أأن  فا 

وقة من النناس مجهور ر احلال؛ هذا عىل وغريمه السُّ  أأنت فقط ليس ،(مهنم النناس وحذنِ

ر بل َتذرمه؛  .النناس دين وعىل دينك عىل خطرٌ  فهؤلء أأيضًا؛ مهنم النناس حذنِ

  

ذا[ 159]: )قال ِشٌد؛   َوُهوُ   الباِب،  هذا   يف  َمْسأَََلٍ   َعنْ   َأَحدٌ   َسأكََلَ   وا  ْمهُ   ُمْسرَتْ   فلََكنِ

ذا َوَأْرِشْدُه،  نَّ   فَاْحَذْرُه؛   يُناِظُرَك؛  َجاَءكَ   وا    واملُغالََبُة،  واجِلداُل،  امِلراُء،:  املُناَظَرةِ   يف  فَا 

ًا،   هذا  مَجيعِ   َعنْ   هُنْيَت   َوقَدْ  والَغَضُب،  واخلُصوَمُة،   َولَمْ   الََحقنِن  َطرِيقِ   َعنْ   يُزِيلُ   َوُهوَ  ِجدَّ

نه  وعُلامئِنا  فُقهائِنا   من   َأَحدٍ   َعنْ   يَْبلُُغنا  (  َخامَصَ  أأوْ   َجاَدلَ   أأوْ   انَظرَ   أأن

فات، الأسامء مسائل من فيه حنن فامي يعين(: الباب هذا يف: )قال  ومسائل والصن

 . الاعتقاد

شد، يريد جاء يعين( ُمسرْتشدٌ  وْهوَ : )قال  من احلقن  معرفة يريد الهداية، يريد الرن

 . الباطل

ْمه): قال  . بعملٍ  هَل  بنينِ ( وأأْرِشْده فلكنِ

ذا: )قال  واملُغالبة، واجلدال، امِلراُء،: املناظرة يف فا نن  فاْحذْره؛ يُناظُرك؛ جاءك وا 

اً  هذا مجيع عن هُنيَت  وقد والغضب، واخلصومة،  عنه، هُنينا  قد هذا ّك ؛(جدن

 . هذا ّك فهيا  واملناظرة

 .احلق طريق عن تِزكلُّ  املناظرة: يعين( احلق طريق عن يزيل وهو: )قال

نه وعُلامئِنا  فُقهائِنا  من أأحد عن يَبلُغنا  ومل: )قال  مهنج هذا ؛(خامص أأو جادل أأو انظر أأن

لف ريق بُنينات من فدْعنا  عهنم، هللا ريض السن  . الطن
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  وِحمْكَُتهُ  يَُداري،  ول ياُمري   ل  احلكميُ : "  ـ  تعاىل  هللا  رمحه ـ  البرصي  احلسن  قال : )قال

ها نْ   يَنرُْشُ
ِ
دَ   قُِبلَْت؛  ا نْ  هللا،   مَحِ

ِ
دَ   ُردَّْت؛ وا : "  فقال   احلََسن؛   ا ىل  َرُجلٌ  وجاءَ  ، " هللا  مَحِ

يِن،   يف  ُأانِظُركَ   أأان   فَاْذَهْب   ِديُنَك؛  َضلَّ   فَا نْ   ديين،  َعَرفُْت   َأان:  احلسنُ   فقالَ   ادِلن

 ( فَاْطلُْبهُ 

 أأهل يداري ل: يداري ول عقاميً، جدالً  جيادل؛ ل( يداري ول ياُمري ل احلكمي: )قال

 . الباطل من احلق يُبنين  بل الباطل؛

 . عنه يسكت ول علمه، ينرشُ ( ينرشها  وِحمكُته: )قال

ن هللا، مِحد قُِبلت؛ ا ن): قال   الأحوال، مجيع يف خري عىل فهو( هللا محد ُردنت؛ وا 

 من احلقن  يعملَ  هلل؛ امحلد: هل ابلنس بة هو أأنفسُك، رضْرمُت  قِبلمُت؛ ما انتفعمُت، احلق؛ قِبلمت

ليه ويدعو الباطل،  منه أأخذ احلقن  ا ىل دعا  ولكنام علهيا، ُأِجرَ  بلكمة؛ تلكنم ولكنام ومييض، ا 

ه ل الأحوال، مجيع عىل وتعاىل س بحانه هللا حيمد خري، عىل هو هلل فامحلد أأجرًا؛  هيمن

 .همامً  ليس عليه يقِلب من ول يتنبعه من

ين يف ُأانِظُرك أأان: فقال احلسن ا ىل رجل وجاء: )قال  . البرصي احلسن هو: احلسن( ادلن

 ديين أأان يعين( فاْطلُْبهُ  فاذهب ديُنك؛ ضلن  فا ن ديين، عرفُت  أأان: احلسن فقال: )قال

ا  منه، بيننة عىل هلل؛ وامحلد أأعرفه عليه أأان اذلي واحلق ذا أأنت، أأمن  دينك؛ ضينعت ا 

 هكذا ِبُمناظرتِك؛ شغل عندي ما ! أأانظرك؟ ملاذا املقصود، هذا عنه؛ واحبث فاذهب

لف أأجوبة اكنت  . عهنم هللا ريض السن

م هللا؛ رمحه البرصي احلسن ال مام ردن  مثل ردن  هل ماكل؛ ال مام وكذكل  يأأخذ مجيعاً  لأهنن

:  يسأأل قال؟ ماذا ماكل ال مام البدعة، أأهل أأحد جاءه عندما  بعض، عن بعضهم

مْحَنُ } تََوى الَعْرِش  عىََل  الرَّ  رد املوضوع، فتح بدأأ، جيادل؛ أأن يريد اس توى؟ كيف ؛{ِاس ْ
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ؤال جمهول، والكيف معلوم، الاس تواء: "بلكمتني عليه لن  أأراك وما  بدعة، عنه والسن  ا 

: عنك يقال هذا؛ فعلت لو اليوم الس ننة؛ أأهل ردن  يكون هكذا ؛"عينن  أأخرجوه مبتدعًا،

د هذا  ! متشدن

ينَ   َأنَّ   واْعملَْ : )املؤلف قال ِ  (  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسولِ  ِلأحصاِب   والتنقليدُ  التَّْقليُد؛  ُهوَ  ادلن

اِبُقونَ : }التنباع هو: ابلتنقليد املقصود لُونَ  َوالسَّ  َواذِلينَ  َواَلنَْصارِ  املُهَاِجرِينَ  ِمنَ  اَلوَّ

َُّبُعومهُْ  ْحَسانٍ  ِات
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص الننيب لأحصاب  اتنباعك فيُكون ،{َعْنهُ  َوُرُضوا َعهْنُمْ  هللا َريِضَ  اِب

لف مهنج اتنباع وملهنجهم، احل السن  تِصُِل  ل احلقن  لأنن  مس تحبنًا؛ أأمراً  وليس واجب؛ الصن

لن  لن  طريقها  تعرف ل واجلننة طريقهم، عن ا  الة عليه قال كام خالِلهم؛ من ا  الم الصن : والسن

ة هذه س تفرتق" لن  الننار يف لكنها  فرقة وس بعني ثالث ا ىل الأمن  اي يه من قالوا واحدة؛ ا 

  هللا؟ رسول

ذا ؛"وأأحصايب عليه أأان ما : قال  .عهنم هللا ريض أأحصابه وطريق ملسو هيلع هللا ىلص الننيب طريق فتلْزم ا 

 

ع:)-تعاىل هللا رمحه -املؤلنف قال   يقولُ   ُحْجَرِتِه؛ ابِب  عىل   قَْوَماً   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسولُ  ومَسِ

:  فقال  ُمْغَضَبًا؛  فََخَرجَ   كذا؟   هللاُ  يَُقلِ   َألَمْ :  ال خرُ   ويقولُ  كذا؟   هللاُ   يَُقلِ   َألَمْ :  َأَحُدمهُْ 

ليُْك؟   بُِعثُْت   هِبذا  أأمْ   َأَمْرتُُُكْ؟  َأهِبذا"    فهََنامهُْ (  1) !" ِبَبْعٍض؟   بَْعَضهُ  هللاِ  ِكتاَب   تَُْضِبوا  َأنْ   ا 

 ( اجِلدالِ   َعنِ 

 

ىَل 2666(، وأأخرج مسمل) 85( وابن ماجه)6845أأخرجه أأمحد) (1)
ِ
( عن عبد هللا بن معرو؛ قال:" جَهَّْرُت ا

ِه  ملسو هيلع هللا ىلصيَْوًما، قَاَل: فََسِمَع َأْصَواَت َرُجلنَْيِ اْختَلََفا يِف أ يٍَة، فََخَرَج عَلَْينَا َرُسوُل هللِا  ملسو هيلع هللا ىلصهللِا َرُسوِل  ، يُْعَرُف يِف َوَْجِ

، اِبْخِتاَلِفهِْم يِف الِْكتَاِب". ََّما َهكَلَ َمْن اَكَن قَْبلَُُكْ ن
ِ
 الْغََضُب، فَقَاَل: »ا
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م ِلام تمتنة الالكم هذا لْنا  وقدْ  هللا؛ دين يف واجملادَل املُناظرة مسأأَل يف تقدن  فهيا  القول فصن

 .سابقاً 

 هللا يقول: أأحدمه يقول رجالً  ووجد ُحجرته، ابب عىل ملسو هيلع هللا ىلص الننيب خرج: احلديث وهذا

ل؛ ذكرها  اليت ال ية هبا  يردن  َثنية، بأ ية ال خر فُيعارضه وكذا؛ كذا  هللا كتاب فُضبُوا الأون

 بُِعثُت  هبذا أأم! أأمرتُُك؟ أأهِبذا: "وقال الفعل هذا من ملسو هيلع هللا ىلص الننيب فغضب ِببعض، بعضه

ليُك؟  عىل هبا  يس تدلن  بأ ية يأأيت منُك ّكن " ببعض بعضه هللا كتاب تُضِبوا أأن يعين! ا 

 مفاسد ا ىل يؤدني اجلدال لأنن  اجلدال؛ عن وهنامه ملسو هيلع هللا ىلص الننيب  علهيم فأأنكر ُمراِده؛

م، فامي ذكْرانها  . املُناظرة مسأأَل يف التنفصيل وذكْران تقدن

 

  أأنٍَس،  بنٌ  وماكِل  املُناَظَرَة،   يَْكَرهُ   عنه هللا  ريض   مُعَرٍ  ابنُ   واكن : )هللا رمحه املؤلنف قال

  قال   اخلَلِْق،  قَْولِ   ِمنْ   َأْكرَبُ   وجل  عز هللا   وقولُ   هذا، يَْوِمنا   ا ىل  دونه؛  ومن فَْوقَُه،   وَمنْ 

اِدلُ  َما : } وتعاىل  تبارك  هللا ِ   أ اَيِت   يِف  جُيَ لَّ   اَّللَّ
ِ
ينَ   ا ِ  .(1) { َكَفُروا   اذلَّ

اِب   بنَ   مُعَرَ  َرُجلٌ  وَسأألَ  :  فقال  ؟ (2) {نَْشًطا   النَّاِشَطاِت }   ما :  فقال   عنه؛   هللا ريض   اخلَطَّ

بُْت   َمْحلوقًا؛  ُكْنَت   لَوْ   . ُعُنَقكَ   لََُضَ

  ِلِقةلَِّ   امِلراءَ  فََدعوا   الِقياَمِة،   يَْومَ   للُمامري  أأْشَفعُ   ول ياُمري،   ل املؤمنُ : " ملسو هيلع هللا ىلص النيب  وقال

 (     " َخرْيِهِ 

حايب؛(: معر ابن) اب بن معر بن هللا عبد الصَّ   اخلطن

 

 [. 4]غافر: (1)

 [. 2]النازعات: (2)
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  .أأيضاً  املناظرة يكرهُ  اكن يعين( أأنس بن وماكل: )قال

لف من بعده جاء من يعين( ُدونَه ومن) س بقَه، من يعين(  فَوقه ومن: )قال  . السن

 قول من أأكرب وجل عز هللا وقول املُناظرة؛ يكرهون والعلامء( هذا يومنا  ا ىل: )قال

لن  هللا أ اَيِت  يِف  جُيَاِدلُ  َما: }وتعاىل تبارك هللا قال وقد اخللق؛
ِ
ين ا ِ  ؛(1){َكَفُروا اذلن

نام احلق؛ ولردن  للباطل حقيقةً  اجملادَل لأنن  املُناظرة؛ منع عىل ال ية هبذه املؤلنف فاس تدلن  ن  ا 

 قول؛ بعده وليس قول، ّك فوق هللا وقول: املؤلنف فقال كفروا؛ اذلين من يكون

 . ابل ية اس تدلن  ذلكل

 : فقال عنه؛ هللا ريض معر أأثر ذكر مثن 

 لو: فقال ؟{نشطاً  النناشطات ما : }فقال عنه؛ هللا ريض اخلطاب بن معر رجلٌ  وسأأل)

 "( ُعُنقك لُضبُت  حْملُوقاً  كنت

 يسأأل اكن ولَو القرأ ن، من املتشابه عن يسأأل واكن ِعسل بن صبيغ هو الرجل هذا

؛  وذهب واحلرام احلالل ترك هذا لكن ينفع، اذلي واحلرام احلالل  عن لَسأَل للتعملن

ا  خرُبه؛ معر فبلغ القرأ ن؛ يف املُتشاهبات عن يسأأل  حْملوقاً  كنت لو: " هل قال جاءه فلمن

 وَأزلْته؛ متاماً  شعرك حلقت يعين رأأسك؛ َحلْقَت  قدْ  كنت لو يعين ؛"ُعنقك لُضبت

 . ُعنقك لُضبُت 

نه ملاذا؟ نه عليه س يحُك فعندها اخلوارج؛ من أأنه عىل دليل لأن  فيُضب اخلوارج من أأن

اميمه س يكون خيرجون؛ عندما  أأهنم أأخربملسو هيلع هللا ىلص  الننيب لأن عنقه؛ : يعين التنحليق، س ِ

 . ذكل عالمَتم

 

 [. 4]غافر: (1)



537 

 

ا  ذاً  ُمحلنِقاً  ويكون املتشابه يتتبنع اكن فلمن  مبُتشابه يتعلنقون اخلوارج لأنن  مهنم؛ فهو ا 

نا  وهذا النناس؛ هبا ويكفنرون والأحاديث، ال ايت  ويتلكنم ابملتشابه يتعلنق اكن مل

 أأنن  عىل هبذا فيس تدل ،"عنقَك لُضبْت حملوقاً  كنت لو:" هل قال عنه ويسأأل ابملتشابه

 أأْدرْكَتم لِِئ : "اخلوارج يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب حديث بظاهر يأأخذ اكن عنه هللا ريض معر

م الة عليه قال كام  ؛"وجْدمتومه أأيامن اقُتلومه: "و ،"عاد قتل لأقتلهنن الم الصن  .والسن

ذاً   معك يكون! أأحد أأين  من ليس لكن ُوجد؛ أأيامن اخلاريج قتل جواز عىل يدلن  هذا ا 

 ّك فوىض، الأمور س ُتصبح يصلح؛ ل هذا ل وتقتِل؛ تذهب خارجيًا؛ فرتى سالح 

عي واحد نه ال خر عىل يدن نام ؛ ومييش فيقتِل خاريج؛ أأن ن  الأمر، ِلُولة الأمر هذا يكون ا 

 القضاء ميكن ول عظمية، مفسدهُتم اخلوارج لأنن  الأمر؛ ِلُوَلة ملسو هيلع هللا ىلص الننيب من الأمر هذا

لن  املفسدة هذه عىل لهيا  أأرشَدان اليت الطريقة هبذه ا   تزول فقط بقتلهم ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ا 

ذا مفسدهُتُم، ليه أأرشد اذلي هذا مفسدهتم؛ تزول ل يُقتلوا مل وا   .ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ا 

نه عىل رأأسه حبلق لس تدلن : يعين" ُعنقك لُضبُت  حملوقاً  كنت لو: "هنا معر هل فقال  أأن

 . َمحلوقاً  يكن ملْ  لكنه عنقه؛ ورضب بذكل، واكتفى اخلوارج، من

ة ابن أأخرجه معر عن الأثر وهذا ي ،(1)بطَّ لاكيئ ،(2)وال جرن : اللفظ هذا وفيه(3)والالن

س ناده" رأأسك لُضبُت  َمحلوقا  كنت لو"  فضائل" يف أأيضاً  وجاء حصيح، وا 

 

 (. 329"ال ابنة") (1)

 (. 2064"الرشيعة") (2)

 (. 1136"رشح أأصول اعتقاد أأهل الس نة وامجلاعة") (3)
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مام (1)"الصحابة س ناد هللا رمحه أأمحد لال  ايدة وهذه حصيح، اب   حملوقاً  ُكنت لو: "الزن

 َمحفوظة حصيحة زايدة: (2)"رأأسك لُضبُت 

اهد جل هذا وأأن معر، أأثر من هنا  الشن  يسأأل واكن القرأ ن، من املتشابه يتتبنع اكن الرن

رة عنه هللا ريض معر رضبه فذلكل فيه؛ وجيادل ويتلكنم عنه ِ به، حىت ابدلن  حىت يؤدن

  دُمه سال

ن: "قال وعندئذ  ". رأأِس يف أأجده كنت ما   زال فقد تأأدييب؛ أأرْدَت  كنَت  ا 

 امِلراء؛ فدعوا القيامة، يوم للُمامري أأشفع ول مياري، ل املؤمن:"ملسو هيلع هللا ىلص الننيب وقال: )قال

 أأخرجه ضعيف حديث: احلديث وهذا واملُخامصة، املُجادَل يه: املامراة( خريه لقةلن 

رباين عف شديد راوٍ  س نده ويف وغريه( 3)"الكبري" يف الطن   الضن

 . (4)"كفر القرأ ن يف املراء" ملسو هيلع هللا ىلص: الننيب حديث عنه يغين ولكن

 

لُّ  ول [  160] : )هللا رمحه املؤلف قال نٍَّة،   صاِحبُ  فاُلنٌ :  يَقولَ   َأنْ   ُمْسمِلٍ   ِلَرُجلٍ   حَيِ   س ُ

َّهُ   ِمنْهُ   يَْعملََ   حىت  نَِّة؛  ِخصالُ   ِفيهِ   اْجتََمَعْت   قَدِ   َأن نَّةٍ   صاِحبُ  هل   يُقالُ   ل  الس ُّ َتِمعَ  حىت  س ُ   َُتْ

نَّةُ   ِفِيهِ   ( لُكُّها   الس ُّ

لف اكن هكذا خص عىل حيمكون عهنم هللا ريض السن نَّة، الشن ذا: يعين ابلس ُّ  اجمتعت ا 

خص؛ يف الس ننة خصال لن  الشن نه ا  ى فال اخلوارج؛ رأأي يرى أأن نينًا؛ يسمن منا  سن  يسمى ا 

 

(1) (717 .) 

 يف مجيع املصادر السابقة بلفظ: "لو وجدتك حملوقًا لُضبت رأأسك".   (2)

(3) (7659 .) 

 ( وغريهام. 4603(، وأأبو داود )7848أأخرجه أأمحد ) (4)
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ذا خارجيًا، لن  الس ننة؛ خصال فيه اجمتعت وا  نه ا  ذا مرجئ، فهو املُرجئة؛ رأأي يرى أأن  وا 

 خصةل وهكذا؛ ش يعي؛ هذا الش يعة؛ بقول يقول قدري، فهذا القدرية؛ بقول يقول اكن

 . اخلصةل تكل أأحصاب عىل املرء حُيسب عندئذ أأصٌل؛ لكهنا  واحدة؛

 اثنتني؟! مسأأَل ُك يف خالف: يقول البعض؛ يُدنٌدن كام عدد مسأأَل ليست فاملسأأَل

لفية من َّترجه ل ثالث؟ ذا السن  . مسأألتني أأو مسأأَل يف خالف ا 

 يف خالف هل فالبعدد، عندمه وأأما الس نة، أأهل عند عدد مسأأَل ليست املسأأَل

 نوع قضية يه املسأأَل؛ صفة املسأأَل؟ مايه املوضوع يف املهم مخسة؛ أأو أأربعة أأو مسأأَل

  فهيا؟ خالف اليت اخلصةل هذه يه ما  املسأأَل؛

ر اخلوارج  ويدعون ال سالم أأهل يقتلون: "وقال صفَتم؛ وذكر ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب مهنم حذن

خص عىل َتُك يك هذا يكفيك ،"الأوَثن أأهل نه الشن  . خاريج بأأن

نه خشص عىل حُيُك فال ا  الس ننة، فيه ُتمتع حىتن  سلفي س ينن  بأأن ذا أأمن  أأهل بقول قال ا 

نَّة؛ أأهل ا ىل يُنَسب ل مهنم، فهو البدع؛ م اذلي التنفصيل عىل الس ُّ ل يف معنا  تقدن  أأون

 . املسأأَل هذه يف الكتاب

لف عليه اكن ما  املؤلنف لنا  يؤكند هنا  لكن  ل أأهنم ذكل؛ يف عهنم هللا ريض السن

جل يذكرون  ُتمتع أأن ل لكنها، الس ننة خصال فيه ُتمتع حىتن  س ننة؛ صاحب س ينن  بأأنه الرن

 .أأخرى وتفرتق خصةل

 

ْبعنيَ  اثننيِ   َأْصلُ :  هللا  رمحه   املبارك  بنُ   هللا عبدُ   قال [  161]: )قال   َأْربََعةُ :  هًوى َوس َ

ْبعونَ   الثْنانِ   تََشعََّبتِ   َأْهواءٍ  اَلْربََعة   هذهِ   فَِمنْ   َأْهواٍء، َُّة،:  َهًوى   وس َ   واملُْرِجئَُة،   الَقَدِري

ِيَعُة،  (  ِواخلَواِرجُ   والش نِ
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 س تفرتق: "قوهل يف ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ذكرها  اليت الِبدع من ِبدعة وس بعني اثنتني أأصل يعين

لن  الننار يف لكنها  فرقة وس بعني ثالث ا ىل الأمة هذه  رسول اي يه ما : قالوا واحدة؛ ا 

 الثنتان الِفرق هذه ؛"امجلاعة" قال: رواية ويف ،"وأأحصايب عليه أأان ما : "قال هللا؟

 أأربعة -مبارك بن هللا لعبد املؤلف ينسب كام -مهنا  أأربعة املبتدعة، الفرق من وس بعون

 ذكل وبعد واخلوارج؛ والش يعة، واملرجئة، القدرية،: ويه البدع؛ أأصول يه مهنا 

عت لنا  وقد الأخرى، الفرق تفرن م فامي لكنه هذا يف الالكم فصن  .تقدن

مَ   فََمنْ :) هللا رمحه املؤلنف قال    رسولِ  أأحْصاِب   مجيعِ   عىل   وعليَّاً   وُعثاْمنَ   ومُعَرَ   بَْكرٍ   أأاب  قَدَّ

لن   الباقنيَ   يف  يََتلَكَّمْ   َولَمْ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا ،   ا  يُّعْ   ِمنَ   َخَرجَ   فََقدْ   لَهُْم؛   ودعا خِبَرْيٍ َّش َ هِلِ   الت  .  وأ ِخرِهِ  َأوَّ

ٌل، قَْولٌ :  ال ميانُ :  قالَ   َوَمنْ  اءِ   ِمنَ   َخَرجَ   فََقدْ   َويَْنُقُص؛ يَزيدُ   ومَعَ ْرجن
ِ
هِلِ   ال  . وأ ِخرِهِ   َأوَّ

الةُ :  قال   ومن    عىل   اخلُروجَ   يَرَ  ولَمْ  َخلِيَفٍة،  ُّكنِ  َمعَ   واجِلهادُ  وفَاِجٍر،  بَرنٍ  ُّكنِ  َخلَْف  الصَّ

لْطانِ  ْيِف، السُّ الحِ؛ لَهُمْ  وَدعا   اِبلس َّ هِلِ   اخلَواِرجِ   قَْول   ِمنْ   َخَرجَ   فََقدْ   اِبلصَّ  وأ ِخرِهِ  َأوَّ

؛   َعزَّ   هللاِ   ِمنَ   لُكُّها  املَقاِدِيرُ :  قال   ومن  ها،  َخرْيُها  وَجلَّ   َمنْ   وهَيْدي يَشاُء،  َمنْ   يُِضلُّ   ورَشُّ

َّةِ   قَْولِ   ِمنْ   َخَرجَ   فََقدْ   يَشاُء؛ هِلِ   الَقَدِري نَّةٍ   صاِحُب  َوُهوَ  وأ ِخرِِه؛   أأوَّ  ( س ُ

مَ  فََمنْ : )قال  َولَمْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولِ  أأحْصاِب  مجيعِ  عىل وعليَّاً  وُعثْامنَ  ومُعَرَ  بَْكرٍ  أأاب قَدَّ

لن  الباقنيَ  يف يَتَلَكَّمْ  ، ا  رْيٍ يُّعْ  ِمنَ  َخَرجَ  فَقَدْ  لَهُْم؛ ودعا خِبَ هِلِ  التَّش َ ذاً ( وأ ِخِرهِ  َأوَّ  فالتنش ينع ا 

 ومعر، بكر أأيب عىل وتَقدميه عنه، هللا ريض طالب أأيب بن عيل يف الغلو عىل مبين

مون اكنوا  بن عيل: فيقولون أأيضًا، اخلالفة ويف الفضل يف ومعر بكر أأيب عىل عليناً  يُقدنِ

 . عامثن ومن معر ومن بكر أأيب من ابخلالفة أأوىل طالب أأيب
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يعة مهُ  هؤلء  فيقول درجات؛ ومه عنه؛ هللا ريض طالب أأيب بن عيل يف الُغالة الش ن

مَ  من: )هنا  املؤلنف  أأحصاب مجيع عىل عهنم هللا ريض وعيل وعامثن ومعر بكر أأاب قدَّ

هل التْش ينع من خرج فقد هلم؛ ودعا  الباقني يف يتلكنم ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  فال( وأ خره أأون

م أأن هنا  بدن  م وأأن معر، تقدم وأأن بكر، أأاب تقدن  -طالب أأيب بن عيل عىل عامثن تقدن

نينًا، تكون يك اخلالفة؛ يف -مجيعاً  عهنم هللا ريض م: أأيضاً  الفضل ويف سن  بكر، أأاب تقدن

 يف معنا  مرن  كام واحض احلديث لأنن  طالب؛ أأيب بن عيل عىل عامثن، وتقدم معر، وتقدم

ابق م: السن ة هذه أأفضل يقولون اكنوا أأهنن ا  بعد الأمن  لكن عامثن؛ مثن  معر، مثن  بكر، أأبو: نبهين

ة؛ وعامثن عيل بني التنفضيل مسأأَل يف هللا رمحه تميية ابن ال مام  املسأأَل هذه: قال خاصن

ع اليت املسائل من ليست هبا، يضلنلْ  ل  بعض حصل قد لأنه الشخص؛ هبا  يبدن

ع اخلالفة؛ مسأأَل يف أأما  ذكل؛ يف السلف بني اخلالف  فهيا؛ خالف من ويُضلنل فيبدن

 وقد طالب، أأيب بن عيل من ابخلالفة أأوىل عامثن أأن وُمجِمعون ُمتنفقون الصحابة فا ن

م م ومن خمالفَتم، جيوز فال ذكل يف قُدن  يف طعن فقد اخلالفة؛ يف عامثن عىل علياً  قدن

 من بريئاً  الشخص يكون فال ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب الكم يف وطعن عامثن، خالفة

م حىتن  التنش ينع؛  : التنقدمي هذا يقدن

 .  والفضل اخلالفة يف ومعر بكٍر، أأاب يقدم

 من لكن الفضل، ويف اخلالفة يف عيل تقدميه فالصحيح عنه؛ هللا ريض عامثن يف وأأما 

عه، مل الفضل؛ يف خالفنا  يف: هذا يف خالف قد السلف بعض لأن نضلِل؛ ومل نبدنِ

 .عهنم هللا ريض -طالب أأيب بن وعيل عامثن بني الفضل
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الح، والتقوى ابل ميان هلم وحيُك فضلَهم، الصحابة لبقينة يعرف: ذكل بعد مثن   والصن

م، مه؛ وحيهبن  . تعاىل هللا رمحه املؤلنف قال كام التنش ينع من برأأ  قد يكون عندئذ ويتولن

 وأأنن  الأهواء، أأصول يه اليت أأهواء أأربعة: كل يقول ذكرها، اليت الأوىل اخلصةل هذه

عت الأهواء بقية   والقدر واخلروج، وال رجاء، التش ينع،: عهنا تفرن

 .هنا  كل ذكره ِبام التش ينع؟ من تِفرن  كيف: كل فيقول

اءِ  ِمنَ  َخَرجَ  فَقَدْ  َويَْنُقُص؛ يَزيدُ  ومَعٌَل، قَْولٌ : ال ميانُ : قالَ  َوَمنْ : )قال مث ْرجن
ِ
هِلِ  ال  َأوَّ

 (وأ ِخِرهِ 

 ابجلوارح  ومعل ومعِل، القلب وقول ابللسان قول ومعل؛ قولٌ  ال ميان ا ن قال من

 والأراكن،

 : معالن: والعمل قولن،: فالقول

 .التصديق وهو القلب؛ وقول اللسان، قول

جاء واخلوف احلب،: القلب ومعل  الصالة، مثل: اجلوارح  ومعل شابه، وما والرن

يام، اكة واحلج، والصن  . اجلوارح  أأعامل هذه شابه؛ وما  والزن

ن فال ميان ين هو هذا الأمور؛ هذه من يتكون  هذا ومعل؛ واعتقاد، قول،: ابلاكمل ادلن

ن وأأساسه ال ميان؛ هو  اعتقاد: بأأصِل تأأيت أأن فالبدن  ومعل، وقول اعتقاد من يتكون

 الأعامل، حسب عىل وينقص يزيدُ  فهو ال ميان؛ بكامل يمكل ذكل بعد مثن  ومعل، وقول

ذا ال ميان، زاد والتنقوى؛ الرب وزاد  الأعامل، زادت لكنام  . ال ميان نقص الأعامل؛ نقصت وا 

اهر ن ل ُمتالزمان؛ والباطن والظن  يف مؤمناً  تكون أأن ميكن ل أأبدًا، بعضهام عن ينفاكن

 ويف الباطن يف مؤمناً  تكون أأن أأو ِشء، عندك يوجد ل الباطن يف وأأنت الظاهر

نن  أأل: "ملسو هيلع هللا ىلص الننيب قال كام ؛ متالزمان هام أأبداً ! ِشء يوجد ل الظاهر  اجلسد يف ا 
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ذا ُمضغة ذا العمل، سائر صلح صلحت ا   ويه أأل العمل؛ سائر فسدَ  فسدت وا 

اهر خارجينة؛ عوامل أأين  هناك يكن مل فا ذا ،(1)"القلب  يكوان أأن بدن  ل والباطن فالظن

ذا اليشء؛ نفس ميان ُوجد ا  ميان ُوجد الباطن؛ ا   الأعامل نتَجت: يعين الظاهر، ا 

ذا وُوجدت،  يف ال ميان: تقول أأن يصح فال الأعامل؛ انتفت الباطن؛ ال ميان انتفى وا 

م الالكم؛ هذا اليوم نسمع كام!  القلب  حرام؛ هذا هللا اتق: هل تقول الشخص؛ تُلكنِ

 !ش يخ اي القلب يف ال ميان:  فيقول

ميان يوجد أأن ميكن ل وتعاىل؛ س بحانه هللا تقوى لُوجدت القلب؛ يف ال ميان ُوِجدَ  لو   ا 

 . أأصالً  وارداً  ليس هذا أأعامل؛ هناك وليس القلب يف

 ال رجاء من خرج فقد وينقص؛ يزيد ومعل، قول ال ميان قال من: )املؤلف يقول فهنا 

هلن   (.وأ خره أأون

الةُ : قال ومن: )قال مث  يَرَ  ولَمْ  َخلِيَفٍة، ُّكنِ  َمعَ  واجِلهادُ  وفَاِجٍر، بَرنٍ  ُّكنِ  َخلَْف  الصَّ

لْطانِ  عىل اخلُروجَ  ْيِف، السُّ الحِ؛ لَهُمْ  وَدعا  اِبلس َّ هِلِ  اخلَواِرجِ  قَْول ِمنْ  َخَرجَ  فَقَدْ  اِبلصَّ  َأوَّ

م يَُكفنِرون فاخلوارج وفاجر؛ برنٍ  ّكن  خلف يصيلن : أأي(  وأ ِخِرهِ   خلفهم يصلنون ول احلاُكَّ

زون معهم، جُياهدون ول  .اخلوارج قول هذا علهيم؛ اخلروج وجيون

 عىل يلبنسون كام ُملِبنٌس  عليُك يُلبنِسنن  فال ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيب ذكرها اليت الأساس ية وعالمَُتم

واعش هؤلء سورية؛ يف املسكني الش باب بعض  خرجنا ما  حنن: للش باب يقولون ادلن

ننا  ملاذا أأحد عىل   خوارج؟ تُسموُّ

 

 ( عن النعامن بن بشري ريض هللا عنه.1599(، ومسمل)52أأخرجه البخاري) (1)
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م، مجيع تكفري: عليه مه اذلي ِفكُرمه  تكفري َتَتم، ومن والامه من وتكفري احلاكن

 ! أأحد عىل خرْجنا ما  حنن كل يقول مثن  اجملمتعات؛

 هبذا الأوَثن؛ أأهل وتدعون ال سالم أأهل تقتلون: ملسو هيلع هللا ىلص الننيب لُك ذكرها  اليت عالمُتُُك 

 العالمة هذه أأنن  ِبام خشص، عىل خرجوا ما  أأو خشص عىل خرجوا سواء فقط، جنادلُهم

م مع اكفية، فهِىي فيُك؛ َموجودة  وخرجوا لكفنروه مسمل؛ حاُك َتت ُوجدوا لو مه أأهنن

 أأنن  مبا: لُك نقول ذكل مع لكن أأصاًل، الكهمم يف َموجود وهذا أأصوهلم؛ من وهذا عليه؛

فة هذه  وأأنمت خوارج، وأأننُك احلُك، هبذا عليُك احلُك يف اكفية فهىي عندُك؛ موجودة الصن

نينة املسلمة العشائر يف تقتنلون ن  وهذا هنار؛ ليل البرش من ابملئات بل ابلعرشات السن

 .ومعلوم عندُك، ومنترش ظاهر أأمر

؛ َعزَّ  هللاِ  ِمنَ  لُكُّها  املَقاِدِيرُ : قال ومن: )قال ها  وَجلَّ ها، َخرْيُ  يَشاُء، َمنْ  يُِضلُّ  ورَشُّ

َّةِ  قَْولِ  ِمنْ  َخَرجَ  فَقَدْ  يَشاُء؛ َمنْ  وهَيْدي هِلِ  القََدِري نَّةٍ  صاِحُب  َوُهوَ  وأ ِخِرِه؛ أأوَّ ( س ُ

ره قدْ  وتعاىل؛ س بحانه هللا من هو الكون هذا يف حيُصل ما ّك يعين: املقادير  هللا قدن

 . اكن لََما  هللا يشأأه مل ولو وتعاىل، س بحانه

ريق عن مهنم يشاء من يُضلُّ  خلقه، من( يشاء من وهيدي يشاء من يُضلُّ )   الطن

اط ا ىل يشاء من وهْيدي املس تقمي،  . املس تقمي الرصن

َّة؛ قول من خرج فقد) هل القدري  ( س ننة صاحب وهو وأ خره، أأون

 مع املفارقة عالمة كل ذكر مثن  الش يعة، مع املُفاَرقة عالمة كل ذكر قد يكون فهنا 

نة؛ مع املُفارقة عالمة ذكر مث اخلوارج، مع مثن  املُرجئة،  أأمه كل بنين  قد يكون هبذا القدري

ذا اليت الأصول  .جامعَِتم من تكون أأن من خرْجت القوم؛ أأولئك فهيا  خالْفت ا 
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  فَهُوَ   هبا؛   قالَ   َوَمنْ  الَعظمِي،   ابهللِ   ُكْفرٌ   يِهَ  َظهََرْت   وِبْدعَةٌ [ 162]:) ـ هللا رمحه ـ قال

ْجَعِة،   يؤمن  من  فيِه،  َشكَّ   ل  ابهللِ   اكِفرٌ    عنه هللا  ريض طالب   أأيب  بن   عيل:  ويقولُ  ابلرَّ

ِجعُ  يَحٌّ  د الِقياَمِة،   يَْومِ   قَْبلَ   َوَسرَيْ   جعفر،  بن  وموىس  محمند، بن  وجعفر   عيل،   بن  وُمَحمَّ

ماَمِة،   يف  َويََتلَكَُّمونَ 
ِ
مْ  ال ؛   الَغْيَب؛  يَْعلَمونَ   َوَأهنَّ ُمْ   فاْحَذْرمُهْ هنَّ

ِ
  َوَمنْ   الَعظمي،  ابهللِ   ُكفنارٌ   فَا

 (  الَقْولِ   هبذا  قالَ 

جعة يعة عند الرن  يف يرجعون البيت أأهل من الأمئة؛ من الأموات: يقولون أأهنم: الش ن

مان، أ خر حابة ومعر بكر أأاب وخُيرجون العدل، ويقميون الزن ِقُوهنم؛ قُبورمه من والصن  وحيرن

جعة هذه هذا؛ يعتقدون عقيدهتم، هذه  . الرن

 بن وجعفر الباقر، عيل بن ومحمند القيامة، يوم سريجع يحن  طالب أأيب بن عيل: ويقولون

نة من عهنم هللا ريض طالب أأيب بن عيل أأحفاد هؤلء جعفر؛ بن وموىس محمند،  الأمئ

وهنم اذلين نة: يسمُّ  . الأنبياء مقام يف جيعلوهنم اذلين املعصومون، عرش الثنَا  الأمئ

م عندمه، معصومون أأمئة هؤلء يعين ال مامة، يف ويتلكنمون   الغيب يعلُمون وأأهنن

م فاحذْرمه: )قال هنن افضة يعين( ابهلل كفنارٌ  فا   . الرن

افضة: ابختصار  رمحه -املؤلنف ذكره اذلي الاعتقاد هذا عىل لكنهم اليوم املُوجودون الرن

افضة؛ املؤلْف من تكفري وهذا -هللا افضة احلق؛ وهو للرن  أأو أأمئَتم سواء كفنار، الرن

 من ماكن، ّكن  يف منترش هللا ودين قامئة، -هلل امحلد -ال ن فاحلجة واحد؛ لكنهم عواهمم؛

ليه، وصل احلق؛ أأراد  .نفسه عىل جىَن  اذلي فهو أأعرض؛ ومن ا 

 

  رمحهام ُعيينة  بن  وُسفيان  مَعرو  بن  ُطْعمة   قالَ [  163]: )تعاىل هللا رمحه املؤلف قال

؛ عامثنَ   عند  وقَف  من :  هللا لْ   ل  ش يعين   فهو  وعيلن الْس،  ول   يلَُكَّمْ   ول  يُعدَّ م  ومن جُيَ   قَدَّ
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  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أأحصاب   أ َثر  رفَض  قد  رافيض؛  فهو  عنه؛  هللا  ريض  عامثن  عىل علًيا 

م   ومن  عهنم،  هللا  ريضَ  مح  مجيعهم،   عىل   الأربعة  قدَّ   َزللهِم؛ عن  وكفَّ  الباقني،   عىل وتَرَّ

 ( . الباب  هذا  يف  والهُدى الاس تقامة   طريقِ   عىل  فهو

 . سابقًا  ذكران كام

م مل أأي( ش يعي فهو وعيل عامثن عند وقف من: )قال  أأحقنِية يف ال خر عىل أأحدهام يُقدنِ

نَّ : فُيقال هللا؛ رمحه تميية ابن ذكره اذلي القول عىل هذا اخلالفة؛  عامثن يف وقف من ا 

 عنه؛ هللا ريض طالب أأيب بن عيل من ابخلالفة أأحقن  اكن عامثن بأأن يقل ومل وعيل

ل ل: )املذكورة الأوصاف عليه وتنطبق ش يعي، فهو  هو بل عدل؛ هو يُقال ل( يَُعدَّ

 . هُيَْجر يعين( جُيَالس ول يُلَكَّم ول) ُمبتدع، فاجر

 علهيا؛ يُضلنلُ  ل أأنه: املسأأَل هذه يف تميية ابن قول من ذكران فكام الفضل؛ انحية من أأما 

 . ُمطلق ذكره؛ فامي املؤلنف الكم أأن مع

م من: )قال  . رافيض فهو جزم؛ يعين عهنم؛ هللا ريض( عامثن عىل علًيا  قدَّ

ل م مل وقف؛: فالأون م هذا أأما  عليا، ول عامثن يقدنِ  عنه؛ هللا ريض عامثن عىل عليناً  فقدَّ

 . رافيض فهو

ق  رسول أأحصاب أ َثر رفض قد رافضًيا؛ والثاين ش يعي الأول جفعل بيهنام؛ املؤلف وفرن

 .عهنم هللا وريض ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 شاء ا ن - للصواب الأقرب والقول الامس، هبذا الرافضة تسمية سبب يف اخُتِلَف  وقد

م:  -هللا  ما  هل قالوا عندما  رفضوه طالب؛ أأيب بن عيل بن احلسني بن زيدَ  رفضوا لأهنن
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ي؛ وزيرا هام: قال ومعر؟ بكرٍ  أأيب يف رأأيكَ  وا فرفضوه؛ جدن  اذلين وأأما  رافضة، فُسمن

َّْوه؛ وا تول  : قسمني ا ىل انقسموا المين ش يعة واليوم المين، ش يعة بعض ومه زيدية، فُسمن

 الزيدية وهؤلء الزيدية، ومه أ خرون؛ ش يعة وهناك خبثاء، رافضة هؤلء احلوثيون

افضة الش يعة من حالً  أأخف  .الرن

م ومن: )قال م من( مجيعهم عىل الأربعة قدَّ  بقيةَّ  عىل وعيل وعامثن ومعر بكر أأاب: قدَّ

حابة، َحمَّ ) الصَّ لن  يذكرمه فمل( َزللهم عن وكفَّ  الباقني عىل وترَّ م ما  عىل خبري ا   من تقدن

 والهدى الاس تقامة طريق عىل فهو) ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أأحصاب يف الس نة أأهل عقيدة

 (.الباب هذا يف

 

نَّة[ 164]: ) قال ةَ   َأنَّ   تَْشهَدَ   أأنْ   والس ُ :  ابجلنَّةِ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسولُ  لَهُمْ  َشهِدَ   اذلينَ   الَعرْشَ

مْ   ( ِفيه  َشكَّ   ل  اجلَنَّةِ   َأْهلِ   ِمنْ   أأهنَّ

 اجلنة، يف بكر أأبو: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكرمه واحد؛ حديٍث  يف ورُدوا اذلين العرشة هؤلء

 وسعد والزبري، اجلنة، يف وطلحة اجلنة، يف وعيل اجلنة، يف وعامثن اجلنة، يف ومعر

 النيب ذكرمه العرشة هؤلء عوف؛ بن الرمحن وعبد اجلراح بن عبيدة وأأبو ، وسعيد

لن  واحد؛ حديٍث  يف ملسو هيلع هللا ىلص حابة من ملسو هيلع هللا ىلص النيب هلم َشهِدَ  اذلين فا ن وا   اجلنَّة يف بأأهنم الصَّ

  بكثري؛ هذا من أأكُث

 . واحد س ياق يف جاءوا هؤلء ولكن

 

الة  تُْفرِد   ول[ 165]: ) قال  (. فقط  أ هل   وعىل ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لرسول  الَّ   أأحدٍ   عىل ابلصَّ
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لن  وسمل؛ عليه هللا صىل: الناس من ُمَعني لشخص تَُقل ل يعين  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول ا 

 : تفصيل فهيا  وهذه

حايب منفرداً  ملسو هيلع هللا ىلص الننيب غري عىل الصالة  لأنن  جيوز؛ أأنه الصحيح: وحده املسمل أأو اكلصن

ل فهذا ؛(1)"أأوىف أأيب عىل صلن  اللهم: "يقول اكن ملسو هيلع هللا ىلص الننيب  عىل الصالة جواز عىل يدَّ

؛ الشخٍص  افضة حال هو كام هلم؛ ِشعاراً  يصري أأل: برشط لكن املَُعنيَّ  بن عيلن  مع الرن

ونه فا هنم عنه؛ هللا ريض طالب أأيب الة خيصن حابة؛ بقيَّة دون عليه والسالم ابلصَّ  الصَّ

  هذا حيُرم جيوز؛ ل: نقول هنا  هلم؛ ِشعاًرا هذا فصارَ 

؛ ليشء ِشعارا يصبح أأن دون الناس بعض عىل وتسمل أأحياانً  تصيل أأن أأما   فال ُمعنيَّ

 . ذكرانه اذلي للحديث هللا شاء ا ن بذكل بأأَس 

 

  اكنَ  قَتََِلُ   َوَمنْ   َمْظلوَمًا،  قُِتلَ   عنه   هللا  ريض   َعفَّانٍ   ْبنَ   ُعثاْمنَ  َأنَّ   وتَْعملََ [ 166]: )قال

م فامي هذا ذكران وقد ؛ فيه شكن  ل وهذا( ظاِلامً   . تقدن

 

َذهُ  ِبِه،   َوأ َمنَ   الِكتاِب،  هذا  يف  ِبام  َأقَرَّ   فََمنْ [  167]: )قال َ مامًا،   واَّتَّ
ِ
  يف  يَُشكَّ  َولَمْ  ا

َحدْ  َولَمْ  ِمنُْه،   َحْرٍف  نَّةٍ  صاِحبُ  فَهُوَ   واِحدًا؛  َحْرفَاً  جَيْ   فيه   اْكَتَملَْت  قَدِ   اكِملٌ   وَجامعٍَة،  س ُ

ا  َحْرفَاً   َجَحدَ   َوَمنْ  امجلاعَُة،    َشكَّ   َأوْ   ِمنُْه،  َحْرٍف   يف  َشكَّ   أأوْ   الِكتاِب،  هذا  يف  ِممَّ

 ( هًوى  صاِحبُ   فَهُوَ   وَوقََف؛

 

 ( عن عبد هللا بن أأيب أأوىف ريض هللا عنه.1078(، ومسمل)1497أأخرجه البخاري) (1)
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ق به، أ من به، أأقرن  من الاعتقاد، مسائل من الكتاب هذا يف ذكرانه ما  ّكن   وصدن

ماماً  واَّتذه)به، وشهد  منه، حرف يف يشكن  ومل) فيه، اذلي املهنج هذا عىل يسري( ا 

 اكمل وجامعة، س نة صاحب فهو) فيه؛ مبا  يكذب مل يعين( منه واحداً  حرفاً  جيحد ومل

 أأو منه حرٍف  يف شكَّ  أأو الكتاب، هذا يف ممنا  حرفا  حجد ومن امجلاعة، فيه اكمتلت قد

مناه اذلي التنفصيل عىل( هوى صاحب فهو ووقف شكَّ   اكمالً  قدن

 

  رسولِ   َعنْ   َجاءَ  ِشءٍ  يف   أأوْ   الُقْرأ نِ   ِمنَ   َحْرٍف  يف   َشكَّ   َأوْ   َجَحدَ   َوَمنْ [ 168]:) قال

اَبً؛ تَعاىل   هللاَ  لَِقيَ   ؛ملسو هيلع هللا ىلص  هللا ِ ِيامنَكَ   َوتََعاَهدْ  واْحَذْر،  هللَا،  فَاتَّقِ   ُمَكذن  ( ا 

ب من  من واحد من أأكُث عن ذكل جاء وقد اكفر، فهو هللا؛ كتاب من حبرف كذن

 واحد حرف لكنه؛ به كفر فقد هللا كتاب من حبرف كفر من: ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب

ب  وهذا وتعاىل، تبارك هللا بكتاب كفرت فقد هللا؛ كتاب من ليس هذا وتقول به تكذن

ب ،ملسو هيلع هللا ىلص الننيب عن الثنابتة الس ننة كذكل العلامء، من ا جامع حمل  هذه وتقول هبا  تُكذن

 الس ننة أأهل بني علهيا  ومتنفق وَثبتة حصيحة ويه بصحيحة، وليست َثبتة، ليست

 تكفر، عندئذ وامجلاعة؛

ا   . أ خر فيشءٌ  التأأويل؛ مسأأَل أأمن

ميانك وتعاهد واحذر هللا فاتنق: )قال ميانك، ا ىل انظر دامئاً  يعين( ا   أأين ا ىل انظر ا 

 .وتعاىل س بحانه هللا ا ىل وارجع وصلت،
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نَّةِ   َوِمنَ [ 169]:) قال ْينِ   ول  هللِا، َمْعِصَيةِ   يف  َأَحَداً   تُطِيعَ   ل  َأنْ   الس ُّ   واخلَلَْق   الوادِلَ

بُّ   ول هللِا،  َمْعِصَيةِ   يف  ِلبرََشٍ   َطاعَةَ   ل  َأمْجَعني؛   هللِ   لُكَّهُ   َذكِلَ   واْكَرهْ  َأَحدًا،   عَلَْيهِ   حُيِ

 ( وتعاىل  تَبارك

 حصيح، احلديث وهذا ،(1)"اخلالق معصية يف ِلمخلوقٍ  طاعةَ  ل: "ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب قال

َّام: " أ خر حديث يف جاء وكذكل ن جل حديث يف ،(1)"املعروف يف الطاعةُ  ا   اذلي الرن

 هل، جَفمعوا حطباً  هل جيمعوا أأن فأأمرمه ما؛ أأمر يف مهنم فغضب قوم، عىل أأمرياً  اكن

 امتنَع؛ والبعض الننار، يف يقع أأن بعضهم فَهَمَّ  الننار؛ يف قعوا: هلم قال مث النَّار؛ وأأْشعلوا

 مهنا  خرجوا ما  فهيا  وقعوا لو: " فقال ؛ملسو هيلع هللا ىلص الننيبن  فسأألوا ونسأأهل؛ ملسو هيلع هللا ىلص الننيب نأأيت قالوا

َّام القيامة؛ يوم ا ىل ن اعةُ  ا   يف أأحد يُطاع ل أأحد، ّكن  يف عام وهذا ؛"املعروف يف الطن

اعة وتعاىل، س بحانه هللا معصية  ل ِلغريه؛ ل فقط، وتعاىل تبارك هلل ِشء؛ ّك يف الطَّ

ذا لغريهام، ول للوادلين  تُطيعهام، أأن كلَ  جيوزُ  فال هللا؛ رشعَ  خيالف مبا  وادلاك أأمركَ  ا 

نيا يف وتُصاحهْبام طينبًا، قولً  هلام تقول ولكن  بأألطف به أأمراكَ  ما  وتُردن  َمعُروفًا، ادلن

 وتعاىل س بحانه هللا أأمرك عليك حقاًّ  هلم لأنن  معهم؛ الأساليب وأألطف العبارات،

 .حِبفظه

 س بحانه هللا طاعة وأأحبن  أأيضًا، صاحهبا  واكَره وتعاىل، س بحانه هللا معصية َتب ول 

نك صاحهبا؛ وأأحبن  وتعاىل،  يف والبغض هللا يف احلبن : ال ميان ُعرى وأأوثَق مؤمن؛ لأن

 ".هللا

 

 

 ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه.3889أأخرجه أأمحد يف "مس نده") (1)
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  ِمنْ   َوَجلَّ  َعزَّ   هللاِ   ا ىل  يَتوبوا  َأنْ   الِعباِد؛  عىل فَرِيَضةٌ   التَّْوبَةَ   ِبأأنَّ  وال ميانُ [ 170]: )قال

 ( َوَصغرِيها   املَعايِص   َكبريِ 

جوع: التنوبة ومعىن هبا، مأأمور التوبة  وترك املعصية برَتك وتعاىل؛ س بحانه هللا ا ىل الرن

نب؛  فالتنوبة هَذين؛ غري من معصية أأو بدعة، معصية أأو رشك، معصية اكنت سواء اذلن

جوع يه وتعاىل س بحانه هللا ا ىل ليه الرن  س بحانه هللا أأمرَ  وقد واذلنوب؛ املعايص برتك ا 

ََٰ ايَ : }عُاله يف جلَّ  فقال بذكل وتعاىل ينَ  اَأهيَّ ِ ىلٰ  تُوبُوا أ َمنُوا اذلَّ
ِ
ِ  ا  من أأمرٌ  فهذا ؛(2){اَّللَّ

جوع يه: ذكران وكام واجبة، فالتنوبة ابلتوبة؛ وتعاىل س بحانه هللا  س بحانه هللا ا ىل الرن

نب؛ برَتك وتعاىل نب، ترك من بُدَّ  فال اذلن  يف وتَْعِزم اتئبًا، تكونَ  حىت عنهُ  تُْقِلع وأأن اذلن

ليه، تعود لن  أأن عىل نفسكَ   ل وتعاىل، س بحانه هلل خالصة هذه تْوبتِك تكون وأأن ا 

نيا؛ أأمور من شيئاً  مهنا  تريد  زمن قبل تكون أأن ويُشرتط مقبوَل، تكون عندئذ ادلن

 ابهبا، مفتوح  دامئا  التوبة التوبة؛ وانَتاء مغرهبا، من الشمس رشوق وقبل الغرغرة،

لن  ِمنك مقبوَل  :زمننَْي  يف ا 

من ل الزن  املوت؛ قبل يعين الغرغرة، وقت: وهو النناس؛ من فرد بِكن  خاص وهو الأون

 .فقط بلحظات الروح  خروج قبل

من أ خر يف وهذا: الثناين والوقت مس تطلع عندما  الزن  يؤمن عندئذ مغرهِبا؛ من الشَّ

مياهُنم؛ ينفع ول الناس  أأن فيجب عندئذ؛ التنوبة وقت وانَتىى الأمر انَتىى خالص؛ ا 

وط مقبوَل تكون حىت الوقتني؛ هذين قبل التنوبة تكون  .ذكرانها  اليت وابلرشن

 

 

 ( عن عيل ريض هللا عنه.1840(، ومسمل) 4340أأخرجه البخاري) (1)

 [. 8]التحرمي:  (2)
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  ِبْدعَةٍ   صاِحُب   فَهُوَ   ابجلَنَِّة؛   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا َرسولُ  هَلُ   َشهِدَ   ِلَمنْ   يَْشهَدْ   لَمْ  وَمنْ [ 171]: )قال

 ،  ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولُ  قالَ   ِفامي  َشاكٌّ   َوَضالََلٍ

حابة هؤلء بأأن ذكرت اليت ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب أأخبار ردَّ  لأنه  من وغريمه أ نفاً  املذكورون الصَّ

حابة ين اجلننة، أأهل من لكنهم الصَّ بون واذلن افضة مه: هبذا يكذن  عىل تِبعهم ممنن وغريمه الرن

بون الاعتقاد؛ هذا حابة هؤلء أأنن  يكذن  مل من: هنا  فيقول اجلننة، أأهل من الِكرام الصن

ب ُمِضلٌّ  ضالٌّ  ُمبتدع بدعة صاحب فهو ابجلنَّة هللا رسول هلم َشهِدَ  ِلَمن يشهد  ِبام ُمَكذنِ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الننيب عن جاء

 

نََّة،  لَزِمَ   َمنْ :  هللا  رمحه  أأنس   بن  ماكلٌ   قالَ  [172]: )قال   رسول أأحصاب   منهُ   َوَسمِلَ   الس ُّ

َ   َمعَ   اكنَ  ماَت؛  مُثَّ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا يقنيَ   النَِّبنينِ دنِ ِ هداءِ   والصن اِلحنَي؛  والشُّ نْ  والصَّ   تَْقصريٌ   هلُ   اكنَ  وا 

 .  الَعَملِ   يف

نَّةُ :   -  هللا  رمحه  -  احلارث   بن  ِبرش  وقالَ  ْسالُم،  يِهَ  الس ُّ
ِ
ْسالمُ  ال

ِ
نَّةُ  ُهوَ  وال  . الس ُّ

ذا:  هللا  رمحه  ِعياٍض   بنُ   فُضيلُ   وقال نَِّة؛  َأْهلِ   ِمنْ   َرُجالً  َرَأيُْت   ا  َّام  الس ُّ   َرُجاَلً  َأرى  فََكَن

ذا   ،ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  َرسولِ   َأحْصاِب   ِمنْ  َّام  الِبَدعِ؛   َأْهلِ   ِمنْ   َرُجالُ   َرَأيُْت  وا    ِمنَ   َرُجالً  َأَرى  فََكأن

 . املُناِفقنيَ 

نْ   الَعَجُب :   هللا  رمحه ُعبيدٍ   بن  يونس  وقال نَِّة،  ا ىل  الَيْومَ   يَْدعو  ِممَّ   ِمنْهُ   َوَأجْعَُب   الس ُّ

نَّةِ   ا ىل   املُجيُب   ( الس ُّ

نه يعين( ملسو هيلع هللا ىلص الننيب أأحصاب منه َسمِلَ : )قال  . مهنم أأحدٍ  يف يَطَعن مل أأن



553 

 

ك( الس ننة ولَِزمَ : )قال  .ذكل عىل مات مثَّ  علهيا، وثَبََت  هبا  متسن

ديقني النَّبيني مع اكنَ : )قال ِ احلني؛ والشهداء والصن ن والصَّ  (العمل يف تقصريٌ  هلُ  اكنَ  وا 

ن ذا العمل، يف تقصري هل اكن وا   يف للتَقصري وابلنس بة هل، يغفر سلمية؛ وعقيدتُه مات ا 

خص عن تكفنر أأس باب عرشة كثرية؛ مكفنرات فهناك العمل؛  ُتعُِل  ول ذنبه، الشن

ب  : ذكل من به؛ يُعذن

نَّ } فـ عنه؛ وتعاىل س بحانه هللا يعفو أأن ك أأن يَْغفر ل هللاَ  ا   ذكل دونَ  ما  ويغفرُ  به يرُْشَ

 . الكرمي كتابه يف وتعاىل س بحانه هللا قال كام ؛{يَشاء ملن

نام أأيضاً   من معه مبا سينئاته وتعاىل س بحانه هللا فميحو كثرية؛ حس نات هل تكون رب

 اذلنب؛ مغفرة أأس باب هللا؛ رمحه تميية ابن مجعها  كثرية أأس باب ذكل وغري حس نات؛

ذا: أأسهل الأمر يبقى املهم  .سلمية بعقيدة وتعاىل س بحانه هللا لِقيَ  ا 

( الس ننة هو وال سالم ال سالم يه الس ننة:  - هللا رمحه - احلارث بن بِرش وقالَ ): قال

مَ  وقد نة ومقصوده الالكم؛ هذا معىن رشح  الكتاب أأول يف معنا  تَقدَّ  النيب هدي: ابلس ُّ

حيح، ال سالم: يعين ؛(ال سالم يه) وطريقُته؛ ملسو هيلع هللا ىلص نة هو وال سالم الصن  . الس ُّ

ذا: هللا رمحه عياض بن فُضيل وقال: )قال نة أأهل من رجالً  رأأيُت  ا   أأرى فكأمنا  الس ُّ

ذا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  أأحصاب من رجالً   رجالً  أأرى فكأمنا  البدع أأهل من رجال رأأيُت  وا 

ذا( املنافقني من نام الس نة أأهل من رجالً  رأأى ا   ملسو هيلع هللا ىلص؛  النيب أأحصاب من رجالً  رأأى َكأن

 ما ويفعل يعتقدون، ما  ويعتقد بأأقواِلهم، يقول ملسو هيلع هللا ىلص الننيب لأحصاب متبع الس ينن  لأنن 

 . تذكنَرمهَّ  رأ ه مفن يفعلون؛
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ا  ظهاره يف املنافقني طريقة نفس عىل فهو املبتدع؛ وأأمن ظهار احلق، ا   يف وهو اخلري؛ وا 

اللت، البدع حيِمل حقيقةً  الباطن  ويظهرون ال سالم يظهرون املنافقون وكذكل والضن

اعة؛ كر: املُبتدع رأأى من ذلكل ُكفَّار؛ ابطهنم يف أأمرمه وحقيقة الطن  رأأى ومن املنافق، تذَّ

ين؛ كر الس ُّ حابة تذَّ  .الصَّ

ن الَعَجُب : هللا رمحه ُعبيد بن يونس وقال: )قال نَّة، ا ىل اليوم يدعو ِممَّ  وأأجعُب  الس ُّ

نَّة ا ىل املُجيب منهُ  ًا، اندرٌ  هذا؛ ونُُدور لقةلن ( الس ُّ ب يعين جدن  ا ىل اليوم يدعو ممنن يتعجن

ًا؛ قليل جعيب؛ أأمر هذا! الس نة ا ىل داع يوجد أأنه الس ننة؛ عرة اندر جدن  البيضاء اكلشن

 مفاذا وأأجعب؛ أأجعب فهذا ويتنِبعها؛ الس ننة دلعوة يس تجيب ومن الأسود، الثنور جْل يف

 يف حنن فكيف التابعني؛ أأتباع عهد من عبيد بن يوسف فهذا زماننا؟ يف حنن نقول

 . املس تعان وهللا ؟!هذا زماننا 

نَّةَ :  املَْوِت   ِعْندَ   يقولُ   تعاىل  هللا  رمحه عونٍ   ابنُ   واكنَ : )هللا رمحه قال نَّة، الس ُّ ُكُْ   الس ُّ ايَّ   وا 

 . ماَت   حىتَّ   والِبَدَع،

:  فقال   املناِم؛ يف   فَُريِئَ   َأحْصايب،  ِمنْ   َرُجلٌ   ماَت :  تعاىل  هللا  رمحه حنبل   بنُ   أأمحدُ   وقالَ  

نَِّة؛  عَلَْيكَ :  هللا  عبد  لأيب   قولوا  نَّ   ابلس ُّ لَ   فا  نَّةِ   َعنِ   وجل  عزَّ   َريبن  َسأَليَن   ما   أأون  . الس ُّ

نَّةِ   عىل   ماَت   َمنْ :  هللا  رمحه  العالية   أأبو  وقال تورًا؛  الس ُّ يٌق، فَهُوَ   َمس ْ ِ   والاُعِتصامُ   ِصدن

نَّةِ   ( جَناةٌ :  ابلس ُّ

 يف الس ننة أأهل رؤوس من رأأس التابعني، اتباع من عون، بن هللا عبد(: عون ابن)

 .زمنه
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نَّة: )قال نَّة الس ُّ ُك الس ننة، الزُموا: يعين أأوىل؛ ابلنصب تكون ولعلها  ؛(الس ُّ اين  والبدعة، وا 

لف وصااي هذه حياته، أ خر يف وصيته هذه البدع؛ واحذروا: يعين  هذا عىل: السن

ريقة هذه عىل لكنها  الأساس؛  : الطن

 س بحانه هللا دلين ُمْفسدة ُمهِْلكة، الِبدع لأنَّ  البدع؛ من واحلذر الس نة، لزوم وجوب

 . الشخص ودِلينِ  وتعاىل،

 املنام يف فَُريِئَ  أأحصايب، من رجلٌ  ماَت : تعاىل هللا رمحه حنبل بن أأمحد وقالَ : )قال

نَّة؛ عليكَ : هللا عبد لأيب قولوا: فقال نَّ  ابلس ُّ لَ  فا   عن وجل عزَّ  ريبن  سأألين ما  أأون

نة ننة( الس ُّ   عظمي أأمُرها  الس ن

اييح( العالية أأبو وقال: )قال ِ  عىل ماَت  من) هللا رمحه التابعني أأحد همران بن ُرفيع الرن

نة يق فهو مس توراً  الس ُّ  والضاللت؛ البدع من ِشء يف يقع مل يعين: مس توراً ( ِصدنِ

اللت ابلبدع يفضْحه مل وتعاىل، س بحانه هللا سرَته مس ُتور؛ فأأمُره نوب؛ والضن  فهو واذلن

يق، يق، مزنَل يف يعين ِصدنِ دنِ ِ  وحيُصل الأنبياء؛ مزنَل بعد تأأيت هذه الصديق ومزنَل الصن

خص علهْيا  الح  ابلتَّقوى الشَّ نَّة ولزوم والصن   الس ُّ

نَّةِ  والاعتصامُ ): قال ك من( جناة ابلس ُّ نَّة متسن  وتعاىل؛ س بحانه هللا عند جنى ابلس ُّ

ِ  حِبَْبل َواْعتَِصُموا} يًعا  اَّللَّ قُوا َوَل  مَجِ نَّة؛ هو هللا حبل ،{تََفرَّ  وس نة هللا، كتاب الس ُّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 

  ِمنْ   َخَرجَ   ِبْدعٍَة؛  صاِحِب   ا ىل  ِبأُُذنهِ  َأْصَغى   َمنْ "   هللا  رمحه الثَّوري  ُسفيان وقال ) قال

لهيا   َوُوّكنِ   هللاِ  ِعْصَمةِ   . البدع   ا ىل   يعين   ؛ " ا 
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  عليه   معران بن   موىس  ا ىل  وتعاىل  تباركَ   هللاُ   َأْوىح:  هللا  رمحه هند  أأيب   بن  داود   وقال

الم اِلْس   ل:    السن نْ   الِبَدعِ، أأْهلَ   ُُتَ
ِ
ََتُمْ  فَا ءٌ  َصدِركَ  يف  حَفاكَ  جالَس ْ ا   َِشْ   يَقولوَن؛   ِممَّ

 . ََجََّنََّ   اَنرِ   يف  أُْكِببَْت 

 . احِلمْكَةَ   يُْعطَ   لَمْ  ِبْدعٍَة؛   صاِحبَ   جالَس   َمنْ :"   هللا رمحه  عياض  بن   الُفضيلُ   وقال

ِلْس  ل :" عياض  بن   الُفضيل  وقال   عَلَْيكَ   تزَْنِلَ   َأنْ   َأخاُف   فَا يننِ   ِبْدعٍَة؛  صاِحِب  َمعَ   َُتْ

َّْعنَةَ   . الل

،   هللاُ  َأْحَبطَ   ِبْدعٍَة؛   صاِحبَ  َأَحبَّ   َمنْ : " عياض  بن   الُفضيل  وقال َِلُ   نُورَ  وَأْخَرجَ   مَعَ

 ". قَلِْبهِ   ِمنْ   ال ْسالمِ 

  َطريقٍ   يف  فَُجزْ   َطريٍق؛   يف  ِبْدعَةٍ   صاِحِب   َمعَ   َجلََس   َمنْ : " عياض  بن   الفضيلُ   وقال

 ( غرَْيِهِ 

 

 ِمنْ  َخَرجَ  ِبْدعٍَة؛ صاِحِب  ا ىل ِبأُُذنهِ  َأْصغَى َمنْ " هللا رمحه الثَّوري ُسفيان وقال: )قال

لهيا  َوُوِّك  هللاِ  ِعْصَمةِ   ِحفظه؛ وتعاىل س بحانه هللا ترك يعين (البدع ا ىل يعين ؛"ا 

 . فهيكِل 

اللت؛ للِبدع مسعه يُعطي: مسعه أأصغى  . وتمتكنن قلبه ا ىل البدعة فتدخل والضن

 . دينك يف يَُُضوك أأن َخش ية الِبدع؛ ِلأهل الاس امتع ترك وجوب: هذا ويف

لف أأمئة لكنهم هؤلء( هند أأيب بن داوودُ  وقال: )قال ين السن  . عهنم ينقل اذلن

الم عليه معران بن موىس ا ىل وتعاىل تباركَ  هللا أأوىح: )قال  أأهلَ  ُُتَالس ل: السن

ا ِشء صدرك يف حفاكَ  جالس َتم فا ن البدع  يعين( َجَّن انر يف أُْكِببَْت  يقولون؛ ِممَّ
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 من فلعِلن  يصَح؛ ل السالم؛ عليه موىس عن كذا الأثر هذا لكن َجَّن؛ انر يف وقعت

 .ال رسائيليات

"( احِلمْكة يُْعطَ مل ِبدعة صاحبَ  جالَس  من: "هللا رمحه عياض بن الُفضيلُ  وقال): قال

 ! بدعة لصاحب جلَس  ما  احلمكة ُأعطيَ  لو

 تزنل أأن أأخاُف  فا يننِ  ِبدعة صاحب مع ُتلس ل:" عياض بن الُفضيل وقال: )قال

 . الِبدع أأحصاب جمالسة من َتذير هذا"( اللَّعنة عليك

 وأأخَرج معَِل، هللا أأحبطَ ِبدعة صاحب أأحبَّ  من: "عياض بن الُفضيل وقال: )قال

  العافية هللا نسأأل"( قلبه من ال سالم نور

 طريق يف جُفز طريٍق؛ يف ِبدعة صاحب مع جلَس  من: "عياض بن الفضيلُ  وقال:)قال

ريق خاِلف أأنت: أأي"( غريه  . أأصالً  جانهبام من متِش  ول متاماً  الطن

ةَ  ا ىل انظر رين تفريط وبني بيهنم وقارن البدع، أأهل من َتذيرمه شدن  هذا يف املتأأخن

 .الباب

 

مَ   َمنْ : " عياض  بنُ   الُفضيلُ   وقال: )هللا رمحه املؤلف قال   َأعانَ   فََقدْ   ِبْدعٍَة؛ صاِحبَ   َعظَّ

ْسالِم،  َهْدمِ   عىل
ِ
مَ   وَمنْ   ال َف   فََقدِ   ُمْبَتِدعٍ؛  َوْجهِ   يف  تَبَسَّ َتخَّ   وجل  عز   هللا  َأْنَزلَ   مبا   اس ْ

جَ  َوَمنْ  ،  ملسو هيلع هللا ىلص  محمند  عىل   ُمْبَتِدعٍ؛  ِجنَاَزةَ   تَِبعَ   َوَمنْ  َرمِحها،  قََطعَ   فََقدْ   ُمبَتِدعٍ؛  ِمنْ   َكرميََتهُ   زوَّ

 ". يَْرِجعَ   حىت هللاِ   مشنَ   خَسَطٍ   يف  يََزلْ  لَمْ 

 ".  الَعَمى   َوِرثَهُ   ِبْدعٍَة؛ صاِحِب  َمعَ   َجلََس   َمنْ : " هللا رمحه  عياض  بن   الُفضيلُ   وقال

،  هيودين  مع   أ ُّكُ : " عياض  بن   الفضيل  وقال   أأن  وأأحبُّ   ُمبتدع،  مع  أ ّك   ول    ونرصاينن

 (  َحديدٍ   ِمنْ   ِحْصنٌ  ِبدعَةٍ   صاِحب وبني  بيين  يكَون 
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 تعظميٌ : البدعة صاحب تعظمي لأنن  ال سالم؛ هدم عىل أأعان فقد حصيح؛ وهللا أأي

ْمت ومىت لبدعته،  تنَتىي ِبدعة؛ عىل وِبدعة بذكل، الس ننة حاربت فقد بدعته؛ عظن

نَّة،   جديد دين عندك يظهر البدع؛ وتظهر الس ُّ

جَ  ومن:)قال  من أأشدُّ  معها  يفعِل ذنٍب  من ما لأنه( َرمِحها  قطعَ  فقد ُمبتدعٍ  من كرميته زوَّ

ََجا أأن اذلنب؛ هذا ا  ِلُمبتدع؛ يزون  .مثِل فتصبح عنه؛ ديهنا  س تأأخذ لأهنن

 .يرجع حىت هللا من خسطٍ يف يزل مل مبتدعٍ  ِجنازة تَِبعَ  ومن: )قال

 . العمى وِرثهُ  بدعةٍ  صاحب مع جلَس  من: هللا رمحه عياض بن الُفضيلُ  وقال

، هيودين  مع أ ُّكُ : عياض بن الفضيل وقال  أأن وأأحبُّ  ُمبتدع، مع أ ّك ول ونرصاينن

: املوضوع هذا يف التشديد انظر( حديد من حصنٌ  ِبدعة صاحب وبني بيين يكَون

 عليك يُلْقي معه تأأّك عندما  املبتدع املبتدع؛  مع يأأّك ول والنرصاين الهيودي مع يأأّك

ن -تأأمن منتٍه؛ فأأمره والنرصاين؛ الهيودين  أأما  دينك، عليك فيضينع ش هبات؛  -هللا شاء ا 

ذا نفسك عىل  .يُثبنتك ان هللا أأراد ا 

 

ذا:  عياض  بن  الُفضيل  وقال : )قال ُ   عمَِلَ   ا  جل   من  اَّللَّ نه   الرن   غفرَ   ِبدعة؛   لصاحِب   ُمْبِغٌض   أأن

نْ   هَلُ  ، قَلَّ   وا  ُِلُ نَّةٍ  صاِحبُ   يَُكنْ  ول   مَعَ   َأْعَرَض   وَمنْ   ِنفاقًا، الَّ   ِبْدعَةٍ   صاِحبَ   ياُميلءُ   س ُ

هِ  ميااًن،  قَلَْبهُ   هللاُ  ملأ   ِبْدعٍَة؛ صاِحِب  َعنْ   ِبَوَْجِ   يومَ   اَّلُل   أ َمنَهُ   ِبْدعٍَة؛  صاِحبَ  اْنََتَرَ   وَمنِ  ا 

،   الَفَزعِ    تَُكنْ  فال   َدَرَجٍة؛ ِمائةَ   اجلنَّةِ   يف  هللاُ   َرفََعهُ  ِبْدعٍَة؛ صاِحبَ  أأهانَ   ومنْ  الأْكرَبِ

 .   أأبداً   هللاِ   يف  ِبْدعَةٍ   صاِحبَ 

 (محمند  نبيننا  عىل   وسملن  هللا  وصىل   أأعمل  وهللا  انَتىى
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د تُقال أأن ينبغي ما  توقيفينة أأش ياء فيه عياض؛ بن الفضيلُ  أأثر الأخري؛ الأثر هذا  مبجرن

أأي؛ ؛ ا ىل َتتاج الرن  ومن الِبدع أأهل من التَّحذير يف ال َثر ولكن يوجد، ول أأدَلَّ

لف عن الثابتة جدًا؛ كثريةٌ  البدع أأهل ُمجالسة دون واكنوا عهنم، هللا ريض السن  يُشدنِ

 .جداً  ذكل يف

 تلكَّم وسطه ويف املَوضوع، هذا عىل كتابه بداية يف تلكم هللا رمحه املُؤلنف أأنن  ومع 

ل عليه؛  .أأِهنينته لشدة املوضوع؛ هذا عىل ابلالكم أأيضاً  كتابه خمت: ذكل مع أأنه ا 

َ  فنسأألُ  ُك يوفنقنا  أأن وتعاىل س بحانه اَّللَّ اين  .مِسعنا مبا  ينَفعنا  وأأن لطاعته، وا 

  .وتعاىل تبارك هللا حبمد الكتاب من انَتينا  قد نكون وهبذا


