املختار يف أصول السنة

المختار في أصوؿ السنة

مقدمة الشارح
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فبل
مضل لو ،ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شري لو ،وأشهد أف سيدنا ونيينا وإمامنا
محمد بن عيد اهلل بن عيد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني ،أشهد أنو رسوؿ اهلل وأنو خاتم
النييين ،وأنو رسوؿ اهلل إلى الثقلين الجن واإلنس من العرب والعجم ،وأنو بلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح
ا ألمة ،وجاىد في اهلل حق جهاده حتى أتاه من ربو اليقين؛ فصلوات اهلل وسبلمو عليو ،وعلى إخوانو من النييين
والمرسلين وعلى آلو وعلى أصحابو وعلى أتياعو بإحساف إلى يوـ الدين أما بعد:
فإني أحمد اهلل إليكم وأشكره وأثني عليو الخير كلو ،وأسألو المزيد من فضلو ،وأسألو سيحانو وتعالى أف
يجعل اجتماعنا ىذا اجتماعا مرحوما ،وأف يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ،وأف ال يجعل فينا وال منا شقيا وال
محروما.
وأسألو سيحانو وتعالى أف يجعل مجلسنا ىذا مجلس خير وعلم ورحمة تنزؿ عليو السكينة وتغشاه الرحمة،
وتحفو المبلئكة ،ويذكره اهلل فيمن عنده ،فقد ثيت في صحيح مسلم من حديث أبي ىريرة  أف النيي  قاؿ:
 وما اجتمع قوـ في بيت من بيوت اهلل يتلوف كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم
الرحمة وحفتهم المبلئكة وذكرىم اهلل فيمن عنده  والحمد هلل الذي أعادنا إلى مجالس الذكر وحلقات العلم،
فنسألو -سيحانو وتعالى -أف يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا ،ونسألو -سيحانو وتعالى -أف يرزقنا جميعا
اإلخبلص في العمل ،والصدؽ في القوؿ.
أيها اإلخواف :إف طلب العلم وتعلم العلم وتعليمو من أفضل القربات وأجل الطاعات ،وىو ميراث األنيياء -
عليهم الصبلة والسبلـ-؛ ولهذا قاؿ العلماء :إف طلب العلم أفضل من نوافل العيادة -يعني -إذا تعارض طلب
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......................................................................................
ػػػػػػػػ 
العلم ،وأف تأتي بنوافل الصبلة ونوافل الزكاة ونوافل الصياـ ونوافل الحج فإف طلب العلم مقدـ ،وما ذاؾ إال ألف
المسلم إذا تعلم العلم تيصر وتفقو في دين اهلل؛ فأنقذ نفسو من الجهل ،وأنقذ غيره.
واألصل في اإلنساف أنو ال يعلم كما قاؿ اهلل تعالى:

        

         

(ٔ)

والعلم ىو ميراث النيوة ،واألنيياء لم يورثوا دينارا وال درىما وإنما ورثوا العلم ،وطالب العلم الذي يسل
السييل إليو إنما يسل السييل إلى الجنة ،كما ثيت في الحديث الصحيح أف النيي  قاؿ  :ومن سل
طريقا يلتمس فيو علما سهل اهلل لو بو طريقا إلى الجنة  والذي يفقهو اهلل في دين اهلل ،وفي شريعة اهلل قد أراد
اهلل بو خيرا ،كما ثيت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفياف  أف النيي  قاؿ  :من يرد اهلل بو
خيرا يفقهو في الدين  قاؿ العلماء :ىذا الحديث لو منطوؽ ولو مفهوـ ،فمنطوقو :أف من فقهو اهلل في الدين
فقد أراد اهلل بو خيرا ،ومفهومو :أف من لم يرد اهلل بو خيرا لم يفقهو في الدين ،وأىل العلم ىم أىل الخشية
الحقيقية؛ كما قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم:



 )ٕ(        يعني :الخشية

الحقيقية ،وإال فكل مؤمن عنده أصل الخشية.
واهلل تعالى أمر نييو أف يسألو الزيادة في العلم فقاؿ سيحانو )ٖ(        :ولم يأمره أف
يسألو الزيادة من الماؿ أو الجاه ،وإنما قاؿ:



 )ٗ(      فالعلماء لهم مكانتهم ولهم ميزتهم

 - 1سورة النحل آية .78 :
 - 2سورة فاطر آية .28 :
 - 3سورة طه آية .114 :
 - 4سورة طه آية .114 :
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عن  ،فبل يساووف غيرىم؛ ولهذا قاؿ اهلل سيحانو

وتعالى :قُل ىل يست ِوي ال ِذين يػعلَم َ ِ
وف إِ٪تَا يػتَ َذكر أُولُو ْاْلَْلب ِ
اب 
ْ َ ْ َ َْ
َ
وف َوالذ َ
َ َْ ُ
ين ََل يَػ ْعلَ ُم َ َ ُ

(ٔ)

........................................................... ...........................
ػػػػػػػػ 
ومن شرؼ أىل العلم أف اهلل تعالى قرف شهادة أىل العلم بشهادتو وشهادة مبلئكتو على أجل مشهود بو،
وىي الشهادة هلل تعالى بالوحدانية؛ قاؿ سيحانو وتعالى في كتابو العظيم:

       

 )ٕ(              وشرؼ العلم إنما يشرؼ بشرؼ
المعلوـ ،وأشرؼ العلوـ ىو علم التوحيد ،علم العقيدة المأخوذ من كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل . 
علم التوحيد ،علم العقيدة والتوحيد ينقسم إلى ثبلثة أقساـ -كما ىو معلوـ عند أىل العلم :-توحيد
الربوبية ،وتوحيد األلوىية ،وتوحيد األسماء والصفات.
وتوحيد الربوبية وتوحيد األسماء والصفات يتعلق بذات الرب سيحانو وتعالى ،وإثيات حقيقة ذات الرب
وأسمائو وصفاتو وأفعالو ،وىذاف النوعاف من التوحيد وسيلة إلى توحيد العيادة وتوحيد الذات وتوحيد األلوىية،
وذل أف اإلنساف عليو أوال أف يعرؼ معيوده -يعني -يعرؼ ربو بأسمائو وصفاتو وأفعالو ،فإذا عرؼ ربو بأسمائو
وصفاتو وأفعالو بعد ذل عليو أف يعرؼ حقو حتى يؤديو ،وىو عيادتو سيحانو وأداء الواجيات وترؾ المحرمات،
وامتثاؿ األوامر واجتناب النواىي.
ثم بعد ذل ىناؾ علم ثالث وىو العلم بالجزاء والثواب الذي أعده اهلل للمؤمنين الموحدين؛ ما أعد لهم من
الكرامة ،وما يكوف في يوـ القيامة من اليعث والجزاء والحساب والميزاف والصراط والجنة والنار ،وما أعده اهلل
ألعدائو الكفرة من الجزاء والحساب ،ودخولهم النار نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
فيكوف العلم ثبلثة أقساـ ال رابع لها:

 - 1سورة الزمر آية .9 :
 - 2سورة آل عمران آية .18 :
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القسم األوؿ :العلم الذي يتعلق بذات الرب وأسمائو وصفاتو وأفعالو.
ثم العلم الثاني :العلم الذي يتعلق بحق الرب؛ األوامر والنواىي العلم بدين اهلل وىو األوامر والنواىي.
ثم العلم الثالث :العلم بالجزاء وما يكوف في اآلخرة وما أعده اهلل تعالى في اآلخرة لمن وحد اهلل من الكرامة
والنعيم ،ولمن ترؾ التوحيد من الشقاء والعذاب.
كما قاؿ العبلمة ابن القيم -رحمو اهلل -في الكافية الشافية:
والعلػم أقسػاـ ثبلث ما لهػا

مػن رابػع والحق ذو تييػػاف

علػم بأوصػاؼ اإللػو وفعلو

 وكػػذل األسػماء للرحػمن



ىذا العلم األوؿ باألوصاؼ واألفعاؿ واألسماء:
واألمػر والنهي الػذي ىو دينو





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


ىذا العلم الثاني دين اهلل األوامر والنواىي.
................................

 وجػزاؤه يوـ المعػاد الثػاني



ىذا العلم الثالث.
والعلػم أقسػاـ ثبلث ما لهػا

مػن رابػع والحق ذو تييػػاف

علػم بأوصػاؼ اإللػو وفعلو

وكػػذل األسػماء للرحػمن

واألمػر والنهي الػذي ىو دينو

 وجػزاؤه يػوـ المعػاد الثػاني




نسأؿ اهلل سيحانو وتعالى أف يرزقنا جميعا اإلخبلص في العمل والصدؽ في القوؿ.
على المؤمن وطالب العلم أف يخلص عملو هلل ،وليعلم أنو في عيادة من أجل القربات وأفضل الطاعات،
عليو أف يخلص طليو للعلم .أنت في عيادة أفضل من نوافل العيادات كلها ،أفضل من نوافل الصبلة ،وأفضل من
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نوافل الصياـ ،وأفضل من نوافل الصوـ ،وأفضل من نوافل الحج ،وأفضل من نوافل الجهاد؛ وما ذاؾ إف اإلنساف
إذا نفسو وأنقذ غيره ،فبل بد أف يخلص اإلنساف نيتو قيل . .:كيف ينوي؟ قاؿ :ينوي أف يرفع الجهل عن نفسو
وعن غيره.
فأنت اآلف ترفع الجهل عن نفس ؛ فتتيصر وتتفقو في دين اهلل وفي شريعتو ،وفيما يجب لو في حقو سيحانو
وتعالى ،ثم بعد ذل تيصر غيرؾ وترفع الجهل عن غيرؾ ،والعيادة ال بد لها من أمرين ،ال تصح إال بهما كل
عيادة ،نحن في عيادة وطلب العلم عيادة من أفضل القربات ،والعيادة ال بد لها من أمرين أساسيين ،ركنين
أساسيين ال تصح إال بهما:
األمر األوؿ :أف يكوف مقصود المتعيد وجو اهلل والدار اآلخرة ،ال يريد رياء وال سمعة وال الدنيا وال حطامها
وال الجاه ،إنما يريد وجو اهلل والدار اآلخرة.
واألمر الثاني :أف تكوف ىذه العيادة موافقة لشرع اهلل والصواب على دينو ،واألمر األوؿ ىو تحقيق شهادة
أف ال إلو اهلل وأف ال يعيد إال اهلل ،واألمر الثاني ىو تحقيق شهادة أف محمدا رسوؿ اهلل ،وإذا تخلف األمر األوؿ
وقع الشرؾ حل محلو الشرؾ ،وإذا تخلف األمر الثاني حل محلو اليدع قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم:
يػرجو لَِقاء رب ِو فَػ ْليػعمل عم ًًل ِ
ِ
ادةِ َرب ِو أَ َح ًدا  ) ( 
صاٟتًا َوََل يُ ْش ِرْؾ بِعبَ َ
َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ٔ

الثاني:



اف
 فَ َم ْن َك َ

 )ٕ(    ىذا ىو الصواب ،ىذا ىو األمر

 )ٖ(       ىذا ىو اإلخبلص.

وقاؿ سيحانو وتعالى:



 )ٗ(              ؼإسبلـ

الوجو :إخبلص العمل هلل ،واإلحساف ىو إتقاف العمل ،واإلحساف ىو كوف العمل موافقا للشرع قاؿ سيحانو
وتعالى:

                   

(٘)

قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخاف  :إنما األعماؿ بالنيات وإنما
لكل امرئ ما نوى . 
 - 1سورة الكهف آية .111 :
 - 2سورة الكهف آية .111 :
 - 3سورة الكهف آية .111 :
 - 4سورة لقمان آية .22 :
 - 5سورة البقرة آية .112 :
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......................................................................................
ػػػػػػػػ 
ىذا ىو األصل األوؿ ،وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخاف عن عائشة
رضي اهلل عنها -أف النيي  قاؿ  :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  وفي لفظ لمسلم: من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد . 
ونحن إف شاء اهلل في ىذه الدورة المياركة سوؼ ندرس ىذا الكتاب الذي بين أيدينا وىو (المختار في
أصوؿ السنة) ،المختار في أصوؿ السنة ،تأليف اإلماـ أبي علي الحسن بن أحمد بن عيد اهلل بن الينا الحنيلي،
المولود سنة ست وسيعين وثبلثمائة ،والمتوفى سنة إحدى وسيعين وأربعمائة ،فعمره خمس وسيعوف سنة وىو من
علماء القرف الخامس الهجري ،وىذا الكتاب كما ىو . .المؤلف -رحمو اهلل -من علماء الحنابلة ،ومن أىل
السنة والجماعة ،عقيدتو عقيدة أىل السنة والجماعة ،ولو شيوخ ولو تبلميذ ولو مؤلفات.
واألئمة والعلماء أئمة أىل السنة وعلماء األمة لهم جهود كثيرة وأنشطة في سييل نشر العقيدة وتثييتها
وتصحيحها والذب عنها ،وإبطاؿ كل ما يخالفها ويضادىا من أقواؿ فاسدة ،وقد بذلوا أوقاتهم ونفوسهم في أداء
ىذا الواجب العظيم ،كثرت المؤلفات وتنوعت فمنها المخطوط ومنها المطيوع.
وأغلب المؤلفين في كتب العقائد أنو يذكر معتقد أىل السنة والجماعة ،ويستدؿ لو بالنصوص من الكتاب
والسنة ،ويذكر مذىب المخالفين ألىل السنة والجماعة ،مذاىب المخالفين من المعتزلة واألشاعرة والجهمية
والرافضة والكرامية والسالمية والفبلسفة والصوفية والياطنية وغيرىم ،يذكروف مذاىيهم الفاسدة وأدلتهم العقلية
الكاسدة وتأويلهم للنصوص ويردوف عليهم.
ومن العلماء من يؤلف مؤلفات خاصة في معتقد أىل السنة والجماعة فقط دوف أف يذكر أدلة المخالفين،
ومنهم من يذكر أدلة المخالفين ألىل السنة والجماعة؛ كالكتب التي ألفت في الفرؽ في عقيدة المعتزلة
واألشاعرة والمرجئة والقدرية ،ومنهم من يجمع بين األمرين ،وغالب كتب العقائد ىو أف يكوف الكتاب متضمنا
لعقيدة أىل السنة والجماعة واالستدالؿ لهم ،وعقيدة المخالفين ألىل السنة والرد عليهم.
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والميتدئ عليو أف ييدأ أوال برسائل صغيرة في عقيدة السنة والجماعة في توحيد العيادة؛ كاألصوؿ الثبلثة
والقواعد األربع وكشف الشيهات وكتاب التوحيد ،ىذه الكتب األربعة لئلماـ المجدد الشيخ محمد بن عيد
الوىاب -رحمو اهلل.-
على الميتدئ أف يقرأ ىذه الرسائل وىذه الرسائل كانت تحفظ ،كاف يحفظها الميتدئوف يحفظونها ،وال يزاؿ
العلماء يدرسونها للصغار وللكيار ،األصوؿ الثبلثة التي يسأؿ عنها اإلنساف إذا وضع في قيره :من رب ؟ وما
دين ؟ ومن نيي ؟ رسالة عظيمة مختصرة يحفظها صغار الطلية ،وىي مفيدة ال يستغني عنها المنتهي ،ثم القواعد
األربعة في التمييز بين أىل الشرؾ وأىل التوحيد ،ثم كشف الشيهات وىي عيارة عن سلسلة من الشيهات ألىل
الشرؾ والرد عليها ،ثم كتاب التوحيد الذي ىو الكتاب العظيم الذي لم يؤلف على مثلو ،ولم ينسج على منوالو؛
ألنو كتاب متخصص لتوحيد العيادة واإللهية.
حتى العلماء السابقوف كتاب التوحيد لئلماـ اليخاري في األسماء والصفات ،وكذل غيره ،والسيب في ذل
أنو في زمانهم -رحمهم اهلل -كاف االنحراؼ في األسماء والصفات فلهذا ألفو ،وفي زماف اإلماـ محمد -رحمو
اهلل -كاف الشرؾ في العيادة؛ فلهذا ألف ىذا الكتاب الذي لم ينسج على منوالو ،وليس لو نظير فيما نعلم في
كتاب توحيد العيادة ،وىو فوؽ الستين ،فوؽ الستين بابا في إثيات توحيد العيادة ،وما يضاده من الشرؾ واليدع
والشرؾ األصغر ،بين الشرؾ األصغر والشرؾ األكير ،وىو على طريقة اإلماـ اليخاري باعتراؼ المحققين ،نفسو
نفس اليخاري في التراجم واالستدالؿ واآليات.
ثم بعد ذل ىناؾ كتب أي كتب السنة كثيرة ،ومن أىمها في توحيد األسماء والصفات وتوحيد الربوبية
مؤلفات اإلماـ المجدد العالم العبلمة ،اليحر الفهامة تقي الدين شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل ،-وأولها
رسالة العقيدة الواسطية رسالة عظيمة ينيغي أف يحفظها كل طالب علم ،ورسالة مختصرة في بياف عقيدة أىل
السنة والجماعة واإلشارة إلى إبطاؿ ما خالفها وىي مختصرة وصغيرة يحفظها طالب العلم ،كتيها -رحمو اهلل-
في جلسة بعد العصر جوابا عن سؤاؿ ،ثم الفتوى الحموية الكيرى ،ثم التدمرية ،ثم العقيدة الطحاوية وغيرىا ،ثم
بعد ذل كتب أىل السنة كثيرة ،كتاب السنة لئلماـ أحمد بن حنيل ،كتاب السنة البنو عيد اهلل ،كتاب السنة
للخبلؿ ،كتاب السنة لليربهاري وغيرىم.
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وىذه الرسالة التي بين أيدينا سماىا المؤلف -رحمو اهلل" :-المختار في أصوؿ السنة" المؤلف -رحمو اهلل-
اختار ىذه الرسالة ،ىذه الرسالة لخصها أو اختارىا من ثبلثة كتب ،الكتاب األوؿ كتاب الشريعة لآلجري ،وىو
على ينقل نص ينقل من الشريعة لآلجري وكتاب الشريعة لآلجري كتاب عظيم في معتقد أىل السنة والجماعة
ينقل باألسانيد ،والمؤلف -رحمو اهلل -أحيانا يأتي بأسانيد غير أسانيد المؤلف فيكوف في ىذا قوة للحديث وىو
يشيو المستخرجات ،والكتاب الثاني كتاب التوحيد لئلماـ اليخاري في صحيحو والكتاب الثالث مشكل الحديث
البن قتيية -رحمو اهلل.-
وىو ينقل عن ىذه الكتب الثبلثة- ،يعني -ضمن المؤلف -رحمو اهلل -كتابو المختار في أصوؿ السنة ىذه
الكتب الثبلثة ،فهو عيارة عن اختصار لمواضع من ىذه الكتب لم يستوؼ لهذه الكتب لكن اختصار لمواضع.
وفي الغالب يلتزـ بعيارات المؤلف وأحيانا يتصرؼ في النقل ،وىو -رحمو اهلل -لم يلتزـ نهجا واحدا في
االختصار من حيث حذؼ أسانيد الكتاب المختصرة أو إثياتها ،فهو أحيانا يذكر الحديث بإسناد وأحيانا يقتصر
على راويو من الصحابة.
وفي اختصاره لكتاب الشريعة لآلجري ال يورد أسانيد اآلجري ،وإنما يورد أسانيد من عنده ،أسانيد يرويها ىو
فيكوف في ىذا قوة للحديث كما يفعل اإلماـ مسلم -رحمو اهلل -حينما يذكر طرؽ الحديث المتعددة ،فيكوف
في ىذا قوة فهو بمثابة المستخرج ،والمؤلف -رحمو اهلل -يذكر في ىذا الكتاب معتقد أىل السنة والجماعة،
ويرد على أىل اليدع ،يرد على أىل اليدع.
وفي نقلو عن اإلماـ اليخاري يذكر أحيانا ترجمة اإلماـ اليخاري وأحيانا ال يذكرىا ،وأحيانا يذكر األسانيد،
أسانيد اليخاري وأحيانا ال يذكرىا وأحيانا يحذؼ بعض األبواب وأحيانا يذكرىا.
وذكر في ىذا الكتاب أصوؿ في التعريف بالطوائف من أىل اليدع كالجهمية والروافض الرافضة والمعتزلة
والمرجئة ،وذكر أنو أفرد كتابا في بياف االثنتين والسيعين فرقة ومذاىيهم وأدلتهم واإلجابة عنها ،وأطاؿ المؤلف -
رحمو اهلل -النفس في مسألة القرآف والرد على الطوائف الميتدعة في ذل بأنواعهم ،فرد على القائلين بخلق
لقرآف ،وعلى القائلين بأف اللفظ في القرآف مخلوؽ ،وعلى الواقفة ،وبين كما بين غيره من أىل العلم بأف من قاؿ
القرآف مخلوؽ فهو كافر ،كما حكم بذل اإلماـ أحمد وغيره من أىل العلم قالوا :من قاؿ القرآف مخلوؽ فهو
كافر -يعني -على العموـ أما الشخص المعين ال بد من إقامة الحجة عليو.
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ػػػػػػػػ 
وكذل من قاؿ :لفظة القرآف مخلوؽ فهو ميتدع ،فهو أيضا كذل ميتدع ،وكذل من توقف ،الواقف منهم
الواقف من توقف؛ يقوؿ :ال أقوؿ مخلوؽ وال غير مخلوؽ فهو ميتدع أيضا ،بل الواجب على المسلم يجزـ بأف
القرآف كبلـ اهلل منزؿ وغير مخلوؽ.
والكتاب ىذا حققو الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عيد الرزاؽ بن عيد المحسن اليدر تحقيقا جيدا ،خرج
األحاديث وعلق على ما يحتاج إلى تعليق ،فجزاه اهلل خيرا وأثابو على ىذا التحقيق والتعليق الجيد .وإذا أمكن أف
يكوف بين يدي طالب العلم ىذا الكتاب محققا يكوف أحسن إذا تيسر ،وإف لم يتيسر فيكفي قراءة المتن ،ويعلق
طالب العلم ما يراه بحاجة إليو واآلف نيدأ.
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سيب تأليف الكتاب
بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت أما بعد:
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-رب يسر وَل تعسر ،واٟتمد هلل رب العا١تُت ،والعاقبة للمتقُت،
وصلى اهلل على سيد ا١ترسلُت ٤تمد النيب وآلو الطاىرين وبعد :فجعلنا اهلل وإياؾ من ا١توفقُت،
وأٟتقنا بدرجات الصادقُت ،ف إنك سألتٍت أف أختصر لك من كتاب الشريعة ْليب بكر ٤تمد بن
اٟتسُت اآلجري -رٛتو اهلل -أصوَل ُب السنة ،وأحكي كًلمو فيها؛ فأجبتك إىل ذلك؛ إذ كاف
إماما ناصحا ،وورعا صاٟتا ،وكًلمو نَتا واضحا -نفعنا اهلل وإياؾ بو وٚتيع ا١تسلمُت إف شاء
اهلل.-
ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
افتتح المؤلف -رحمو اهلل -كتابو المختار في أصوؿ السنة بيسم اهلل الرحمن الرحيم؛ تأسيا بالكتاب العزيز؛
قد افتتح اهلل كتابو بيسم اهلل الرحمن الرحيم ،ثم بعد ذل دعا المؤلف بدعاء قاؿ :رب يسر وأعن يا كريم ،سأؿ
اهلل وتوسل بربوبيتو ،والتوسل بربوبية اهلل وأسمائو وصفاتو من أسياب قيوؿ الدعاء.
التوسل إلى اهلل بأسمائو وصفاتو من أسياب قيوؿ الدعاء ،قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم:
    

(ٔ)

  

فالمؤلف توسل بربوبية اهلل سيحانو وتعالى ،فهو الرب وىو رب العالمين ،وىو مربي

لعياده بنعمو ،كل نعمة بالعياد فهي من اهلل 

فهو الذي خلقهم وأوجدىم من العدـ ،وىو الذي رباىم بنعمو،

وىو الذي من على المؤمنين باإليماف أعظم نعمة أنعم اهلل بها عليهم أف من عليهم باإليماف ،وخذؿ الكافرين
عدال منو وحكمة.
 - 1سورة األعراف آية .181 :
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......................................................................................
ػػػػػػػػ 
رب يسر :سألو التيسير ،وال تعسر رب يسر وال تعسر ىذا دعاء طيب ثم بعد ذل قاؿ :والحمد هلل رب
العالمين أيضا ىذا افتتح بالحمد هلل رب العالمين؛ تأسيا بالكتاب العزيز ،فإف اهلل تعالى افتتح كتابو بعد اليسملة
بالحمد هلل رب العالمين.
و"اؿ" في الحمد لبلستغراؽ ،والحمد ىو الثناء على المحمود بصفاتو الجميلة االختيارية مع حيو وإجبللو
وتعظيمو ،والحمد أكمل من المدح ،فإف المدح فيو اإلخيار بالثناء ،اإلخيار بصفات الممدوح ،ىو أف تخير
بصفات الممدوح ،وقد تكوف ىذه الصفات خلقية ليست اختيارية؛ ال دخل لو فيها ،وال يلزـ من ذل أف يكوف
معها محية ،بخبلؼ الحمد ،فالحمد يختلف يفارؽ المدح من جهتين:
الجهة األولى :أف الحمد ثناء على الصفات االختيارية التي يفعلها باختياره ،والمدح ثناء عليو في الصفات
التي ىي موجودة فيو ،وقد تكوف اختيارية وقد تكوف خلقية.
وثانيا :أف الحمد إخيار أو ثناء على المحمود بصفات اختيارية مع الحب ،مع حيو وإجبللو ،وأما المدح فبل
يلزـ معو المحية ،فأنت تثني على األسد بأنو قوي؛ ألنو قوي العضبلت ،ولكن ىذه صفات خلقية ليس لو دخل
فيها ،وال تحيو وال تعظمو.
لكن الصفات االختيارية مثل كما يثنى على اإلنساف بأنو جميل وبأنو طويل ىذه صفات خلقية ىذا مدح لكن
إذا أثنيت عليو بالصفات االختيارية مثل الشجاعة واإلقداـ والكرـ واإلحساف واإليثار ىذه صفات اختيارية.
فاهلل تعالى محمود على ما لو من الصفات العظيمة ،وعلى ما لو من النعم العظيمة على عياده ،محمود لما لو
من األسماء الحسنى والصفات العبل والصفات الكاملة واألسماء الحسنى اليالغة في الحسن:
  

  

(ٔ

) وصف كامل ،ومحمود على نعمو العظيمة وإحسانو العظيم على عياده ،وىو الذي أوجدىم وخلقهم

ورزقهم وىداىم ووفق هم ،وال وجود ألي مخلوؽ وألي حي إال باهلل؛ فاهلل تعالى ىو الحي القيوـ ،القائم بنفسو
والمقيم لغيره سيحانو وتعالى.
 - 1سورة النحل آية .61 :
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ػػػػػػػػ 
و"اؿ" في الحمد لبلستغراؽ؛ فجميع المحامد مل هلل تعالى ،جميع المحامد هلل ملكا واستحقاقا ،فالحمد
الحمد هلل .هلل ،اهلل ىو أعرؼ المعارؼ ،اهلل علم على الذات اإللهية ،أعرؼ المعارؼ اهلل سيحانو تعالى ،ال يسمى
بو إال ىو سيحانو وتعالى ،وما بعده من األسماء تكوف صفات لو تقوؿ :الحمد هلل الرحمن الرحيم المل
القدوس ،فما بعده تكوف صفة لو.
واهلل أصلها اإللو ،أصلها اإللو ،اهلل أصلو إلو على وزف فعاؿ .اهلل اهلل اإللو على وزف الفعاؿ حذفت الهمزة
التي ىي فاء الكلمة فالتقت البلـ الزائدة األولى والبلـ الثانية التي ىي عين الكلمة ،فشددت البلـ فشددتا
فصارت اهلل اهلل ،واهلل ىو المألوه ذو األلوىية والعيودية على خلقو أجمعين.
ىو المألوه الذي تألهو القلوب محية وإجبلال وتعظيما ورغية ورىية ،وغير ذل

من معاني العيودية هلل عز

وجل؛ ولهذا قاؿ ابن عياس -رحمو اهلل :-اهلل ذو األلوىية والعيودية على خلقو أجمعين.
الحمد هلل رب العالمين :رب المربي ،رب ىو الرب سيحانو وتعالى .اهلل رب ىو رب العالمين -يعني-
مربيهم بنعمو سيحانو وتعالى.
الرب باأللف الرب ال يطلق إال على اهلل ،أما رب بدوف ألف فيطلق على غيره فمشترؾ :رب الدار ورب
اإلبل ورب الثوب ،لكن الرب سيحانو وتعالى ،الرب ىذا خاص باهلل.
وأسماء ا هلل وصفاتو قسماف ،نوعاف :منو ما ىو خاص باهلل ال يسمى بو غيره :اهلل الرحمن مال

المل

المعطي المانع الضار النافع رب العالمين خالق الخلق ،ومنها :ما ىو مشترؾ مثل العزيز والسميع واليصير والحي
والعلي والقدير ىذه مشتركة ،الحمد هلل رب العالمين :العالمين كل ما سوى اهلل ،كل ما سوى اهلل فهو عالم،
ونحن من ذل العالم فهو اهلل تعالى رب الجميع مربيهم وخالقهم ورازقهم وموجدىم ومحييهم ومميتهم.
ثم قاؿ :والعاقية للمتقين العاقية العاقية للمتقين المتقين :جمع متقي ،والمتقي ىو الذي اتقى اهلل  وجعل
بينو وبين غضيو وسخطو وقاية ،فاتقى الشرؾ واتقى اليدع والمعاصي فوحد اهلل وأخلص لو العيادة.
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ػػػػػػػػ 
والمؤمن قد اتقى الشرؾ عنده أصل التقوى ،لكن كماؿ التقوى أف يتقي اإلنساف الشرؾ واليدع والمعاصي،

فمن كمل تقاه هلل 

دخل الجنة من أوؿ وىلة ،ومن كاف عنده أصل التقوى فوحد اهلل ولكن أضعف ىذه

التقوى باليدع والكيائر فهو على خطر عظيم ،وىو تحت مشيئة اهلل قد يعفو اهلل عنو وقد يعذب في قيره ،وقد
تصييو أىواؿ وشدائد في موقف القيامة ،وقد يشفع فيو وقد يعفى عنو وق د يدخل النار ،وإذا دخل النار فإنو
يعذب على قدر جرائمو ،ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين ،وال ييقى في النار إال
الكفرة.
والعاقية للمتقين ،وصلى اهلل على سيد المرسلين صلى الصبلة أصح ما قيل في صبلة اهلل ىي ثناؤه على
عيده في المؤل األعلى ،وأ صح ما قيل في الصبلة في صبلة اهلل ما رواه اليخاري عن أبي عالية أنو قاؿ :صبلة اهلل
على عيده ثناؤه عليو في المؤل األعلى.

وصلى اهلل على سيد المرسلين سيد المرسلين ىو نيينا محمد 

سيد المرسلين وسيد المؤمنين وسيد

المتقين وسيد العالمين ،قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -في الحديث الصحيح  :أنا سيد ولد آدـ وال فخر



محمد علم على نيينا محمد  اسم من أسمائو سمي محمدا؛ لكثرة محامده ،ألهم اهلل أىلو أف يسموه محمدا،
ولو أسماء كثيرة -عليو الصبلة والسبلـ -ومنها :أحمد كما في اإلنجيل كما قاؿ اهلل عن عيسى أنو قاؿ:
        



ٔ
( )

ومن أسمائو :الحاشر والمقفي والعاقب ،والحاشر الذي يحشر الناس على قدمو ،والمقفي والعاقب الذي
ليس بعده نيي ،ولو أسماء كثيرة ،واهلل تعالى لو أسماء كثيرة ،ونييو لو أسماء كثيرة ،والقرآف لو أسماء كثيرة منها:
القرآف ،ومنها :الشفاء ،ومنها :الفرقاف ،والفاتحة لها أسماء كثيرة.

 - 1سورة الصف آية .6 :
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بل حتى بعض المخلوقات لهم أسماء كثيرة ،السيف لو أسماء كثيرة المهند والسيب والصقيل حتى قيل :لو
مائة اسم ،وكذل األسد لو أسماء كثيرة الهزبر والضرغاـ حتى قيل :لو خمسمائة اسم.

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
وصلى اهلل على سيد المرسلين ،سيد المرسلين الذين أرسلهم اهلل ،والمرسلين جمع مرسل ،وىو الذي أرسلو
اهلل .المرسل :الرسوؿ ىو الذي أرسلو اهلل إلى -أصح ما قيل فيو -الذي أرسلو اهلل إلى أمة كافرة فآمن بو
بعضهم ،وكفر بو بعضهم وىم أىل الشرائع العظيمة مثل نوح وىود وصالح وإبراىيم وموسى وعيسى ومحمد
عليهم الصبلة والسبلـ.
أما النيي :فهو الذي يرسل إلى قوـ مؤمنين ،ويكلف بالعمل بشريعة سابقة ،وقد يوحى إليو وحي خاص مثل
أنيياء بني إسرائيل الذ ين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة؛ كداود وسليماف ويحيى وزكريا قاؿ اهلل
تعالى                :

ٔ
( )

محمد النيي ،محمد النيي -عليو الصبلة والسبلـ -النيي الذي نيأه اهلل وأرسلو ،وىو نيي ورسوؿ -عليو
الصبلة والسبلـ ، -وآلو اآلؿ أصح ما قيل في اآلؿ ىم أتياعو على دينو ،وقيل :اآلؿ ىم قرابتو المؤمنوف،
واألصح أف اآلؿ :المؤمنوف بو ،كل من آمن بو ،ويدخل في ذل دخوال أوليا أىل بيتو وأقاربو المؤمنوف :فاطمة
والحسن والحسين وعلي والعياس وحمزة ،وكذل زوجاتو -عليو الصبلة والسبلـ -يدخلوا في ذل دخوال أوليا،
وآلو الطاىرين الذين طهرىم اهلل من الشرؾ واليدع ،قاؿ اهلل تعالى
ٕ

      

 ) (      وىذه اإلرادة إرادة شرعية ،إرادة شرعية دينية قولو :وآلو الطاىرين.

 - 1سورة المائدة آية .44 :
 - 2سورة األحزاب آية .33 :
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ولم يقل المؤلف :وصحيو والتابعين لو قاؿ :وصحيو والتابعين لكاف أولى ،لكن عذره في ذل أف الصحابة
يدخلوف في اآلؿ ،داخلوف في اآلؿ ،وإذا عطف الصحب على اآلؿ صار من عطف الخاص على العاـ ،لو قاؿ:
وآلو وصحيو والتابعين كاف أفضل.

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

ػػػػػػػػ 
وبعد :بعد يعتير االنتقاؿ من شيء إلى شيء ،لو قاؿ :أما بعد كاف أحسن ،أما بعد أحسن من وبعد أما بعد

كاف النيي 

يأتي بها في خطيو وفي رسائلو ،وكاف إذا خطب يوـ الجمعة يقوؿ:

الحديث كتاب اهلل ،وخير الهدي ىدي محمد 
ىرقل قاؿ:



وشر األمور محدثاتها





أما بعد :فإف أحسن

وفي كتيو ورسائلو لما كتب إلى

من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الروـ أما بعد :السبلـ على من اتيع الهدى أما بعد :أسلم

تسلم يؤت اهلل أجرؾ مرتين  فأما بعد أولى من وبعد.
اختلف في أوؿ من قالها فقيل :أوؿ من قالها داود -عليو الصبلة والسبلـ -وقيل :قس بن ساعدة وقيل:
غير ذل .
والمقصود أف أما بعد . .االنتقاؿ من شيء إلى شيء ،االنتقاؿ من الخطية إلى الدخوؿ في الصلب.
أ ما بعد :فجعلنا اهلل وإياؾ من الموفقين ،ىذا من نصح المؤلف؛ من نصح المؤلف أنو يعلم

ويرشدؾ

ويدعو ل جمع بين أمرين :تعليم العلم والدعاء ل  ،ىذا من صفات العلماء ،أىل العلم الناصحين . .،أنصح
الناس للناس ىم العلماء ينصحوف للناس في الحياة وبعد الممات انظر صاحب ياسين الذي قتلو قومو ونصحهم
تمنى أف يعلموف حالو فاهلل تعالى بلغ

عنو           :
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ٔ

 ) (     ىذه نصيحتو لقومو دعوتو ،فقتلو قومو فلما قتلوه قاؿ:
         

   

ٕ
( )

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
ىذا من نصحو نصح لهم في الحياة وبعد الممات في الحياة دعاىم إلى التوحيد ،وبعد الممات قاؿ:



ٖ

 ) (     إني على خير؛ حتى يعلموا ،حتى يستقيموا على طاعة اهلل حتى يوحدوا اهلل فيلغ اهلل
عنو :

ٗ

 ) (                  فأنصح

الناس للناس ىم األنيياء والرسل ثم العلماء بعدىم ،فالعالم يعلم

ويدعو ل

جمع بين أمرين ،يعلم

العلم

ويدعو ل .
قاؿ :فجعلنا اهلل وإياؾ من الموفقين جعلنا اهلل وإياؾ يا طالب العلم من الموفقين .الموفق :الذي وفقو اهلل
وسدده ،وقذؼ في قليو محية الحق وقيولو والرضا بو واختياره ،ىذا ىو الموفق المسدد ،ىو يدعو ل

أف

يجعل اهلل من القابلين للحق العاملين بو؛ فجزاه اهلل خيرا.
قاؿ :فجعلنا اهلل وإياؾ من الموفقين ،وألحقنا بدرجات الصادقين .أيضا ىذه دعوة ثانية ألحقنا بدرجات
الصادقين ،الصادقين الذي صدقوا إيمانهم بأقوالهم وأعمالهم ،آمنوا باهلل وأحيوا اهلل  وأقروا بألسنتهم وعملوا
بجوارحهم؛ فصارت أعمالهم تصدؽ أقوالهم ،أعمالهم وأقوالهم تصدؽ ما في قلوبهم من اإليماف ،فالقلب
يصدؽ واللساف ينطق والجوارح تعمل ،ىذا ىو المصدؽ بخبلؼ الكاذب كالمنافقين .المنافقوف قلوبهم تكذب
 - 1سورة يس آية .25-21 :
 - 2سورة يس آية .27-26 :
 - 3سورة يس آية .26 :
 - 4سورة يس آية .27-26 :
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أعمالهم وىم يعملوف ويصلوف ويصوموف ولكن قلوبهم مكذبة نعوذ باهلل؛ فلذل حيطت أعمالهم قاؿ اهلل تعالى:
             

ٔ
( )

قاؿ -سيحانو:-

  

                 

ٕ
( )

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
فهم كاذبوف يشهدوف بألسنتهم أنو رسوؿ اهلل وقلوبهم مكذبة



ٖ

 ) (       ىذا

ٗ

باللساف  ) (      بقلوبهم نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
الصادؽ ىو الذي تصدؽ أقوالو وأعمالو ما في قليو وىم . .على درجات ،والصدؽ إذا قوي صار المؤمن
صديقا ،والصديق ىو الذي قوي تصديقو حتى أف إيمانو الصادؽ يحرؽ الشيهات والشهوات؛ ولهذا صار
الصديق بمرتية بعد مرتية األنيياء ،قيل مرتية الشهداء ،وأعظمهم وأعظم الناس صديقية الصديق األكير أبو بكر



فالصديق الصديقوف ىم الذي قوي تصديقهم وإيمانهم حتى أحرؽ تصديقهم الشيهات والشهوات ،فهم

يلوف األنيياء ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم هلل ثم الصالحوف.
واهلل تعالى أثنى على الصادقين ووعدىم قاؿ سيحانو

وتعالى         :

                    

 - 1سورة البقرة آية .8 :
 - 2سورة المنافقون آية .1 :
 - 3سورة البقرة آية .8 :
 - 4سورة البقرة آية .8 :
 - 5سورة المائدة آية .119 :
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٘
( )

المختار في أصوؿ السنة
قاؿ سيحانو:



ٔ

 ) (     وقاؿ سيحانو:
ٕ

 ) (      وقاؿ اهلل تعالى:
     

  

    

ٖ
( )

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-الييعاف بالخيار ما لم يتفرقا فإف صدقا وبينا؛ بورؾ لهما في بيعهما ،وإف
كتما وكذبا؛ محقت بركة بيعهما  وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-وال يزاؿ الرجل يصدؽ ويتحرى الصدؽ
حتى يكتب عند اهلل صديقا . 
ثم قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-فإن سألتني أف أختصر ل من كتاب الشريعة ألبي بكر محمد بن الحسين
اآلجري أصوال في السنة ،المؤلف -رحمو اهلل -يخاطب كأنو يخاطب بعض تبلميذه كأف ىذا الكتاب جواب عن
سؤاؿ؛ أف السائل يسأؿ المؤلف أف يكتب لو مختصرا من كتاب الشريعة لآلجري؛ فأجابو إلى سؤالو.
فيكوف ىذا الكتاب "المختار في أصوؿ السنة" جوابا عن سؤاؿ .السائل طلب من المؤلف أف يختصر لو
بحوثا من كتاب الشريعة لآلجري قاؿ :فإن

سألتني أف أختصر ل

من كتاب الشريعة ألبي بكر محمد بن

الحسين اآلجري وىو اإلماـ أبو بكر محمد بن الحسين بن عيد اهلل اآلجري المتوفى سنة ستين وثبلثمائة .قاؿ
الذىيي -رحمو اهلل :-لو تصانيف حسنة ،وكاف من األئمة.

 - 1سورة األحزاب آية .35 :
 - 2سورة آل عمران آية .17 :
 - 3سورة التوبة آية .119 :
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كتابو الشريعة من الكتب الحافلة المهمة في شرح وبياف عقيدة أىل السنة ،وىو مطيوع اآلف ،مطيوع طيعتاف
طيعة بتحقيق محمد حامد الفقي ،وطيعة ثانية طيع الرسالة بتحقيق الدكتور الشيخ.. .
سألو السائل أف يكتب لو أصوال في السنة قاؿ :وأحكي كبلمو فيها؛ فأجيت إلى ذل فتيين بهذا أف ىذه
الرسالة وىذا الكتاب جواب عن سؤاؿ .قاؿ :فأجي ت
اليخاري ،وكذل

إلى ذل  ،ولم يذكر اختصارا من كتاب التوحيد لئلماـ

اختصارا لكتاب ابن قتيية مشكل الحديث البن قتيية؛ ألف أكثر ما نقل المؤلف من كتاب

الشريعة ،وإال ىو نقل كما سيأتي من كتاب اإلماـ اليخاري من كتاب التوحيد اإلماـ اليخاري نقل نقوال ،وكذل
نقل عنو إال أف أكثر نقلو من كتاب الشريعة؛ فلهذا اختصر المؤلف -رحمو اهلل -قاؿ :فإن سألتني أف أختصر
ل

من كتاب الشريعة ألبي بكر محمد بن الحسين اآلجري أصوال في السنة وأحكي كبلمو فيها؛ فأجيت إلى

ذل إذ كاف إماما ناصحا ،وورعا صالحا وكبلمو نيرا واضحا.

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل :-أجيت

إلى سؤال

-يعني -أف أختصر ل

من كتاب الشريعة؛ ألف اإلماـ

اآلجري إماـ ناصح ناصح لؤلمة في مؤلفاتو؛ حيث نقل األدلة من الكتاب والسنة وكبلـ أىل العلم ،وبوب تيوييا
بديعا ،ورد على أىل اليدع فكاف ناصحا إذ كاف إماما ناصحا ألنو" :إذ" ظرفية يعني :حيث كاف إماما ناصحا -
يعني -اآلجري وورعا صالحا وكبلمو نيرا واضحا؛ فلهذه األسياب أجابو؛ ألف اإلماـ اآلجري إماـ ناصح وورع
صالح ،وكبلمو نير واضح؛ فلهذا أجابو المؤلف.
ثم قاؿ :نفعنا اهلل وإياؾ بو ،وجميع المسلمين إف شاء اهلل .نفعنا اهلل وإياؾ أيها السائل وجميع المسلمين بما
نقلتو ل من كتاب اإلماـ اآلجري في الشريعة.
ثم قاؿ :قولو إف شاء اهلل قولو :إف شاء اهلل ليس شكا ،ليس من باب االستثناء وإال فالدعاء ال ينيغي لئلنساف

أف يستثني؛ ولهذا قاؿ النيي 



ال يقل أحدكم اللهم اغفر لي إف شئت ،اللهم ارحمني إف شئت فليعزـ
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المسألة فإف اهلل ال مكره لو  فليس مقصود المؤلف -رحمو اهلل -ىنا االستثناء في الدعاء ،وإنما مقصوده مثل
جاء

ما

في

الحديث  :طهور إف شاء اهلل  يكوف ىذا من باب الخير والذي ال يقصد بو ،ال يقصد بالمشيئة ىنا
االستثناء ،أو من باب التيرؾ بذكر اسم اهلل .نعم.
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باب في وجوب النصيحة ولزوـ السنة والجماعة
حديث إنما الدين النصيحة

باب ُب وجوب النصيحة ولزوـ السنة واٞتماعة.
أخربنا أبو ٤تمد عبد اهلل بن ٭تِت بن عبد اٞتبار السكري -رٛتو اهلل -قاؿ :حدثنا إٝتاعيل
الصفار قاؿ :حدثنا عباس الًتقفي قاؿ :حدثنا ٤تمد بن يوسف عن سفياف عن عطاء بن يزيد
الليثي عن ٘تيم الداري قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



إ٪تا الدين النصيحة ،إ٪تا الدين النصيحة

ثًلثا .قاؿ١ :تن؟ قاؿ :هلل -تعاىل -ولكتابو ولرسولو وْلئمة ا١تؤمنُت وعامتهم . 
ورواه اإلماـ أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ُ ب ا١تسند عن سفياف عن سهيل بن
أيب صاّب عن عطاء ،ورواه عن عبد الرٛتن بن مهدي وكيع عن سفياف عن سهيل ،وأخربنا أبو
اٟتسن أٛتد بن علي البادي -رٛتو اهلل -قاؿ :أخربنا عبد الباقي بن مانع قاؿ :حدثنا عبد اهلل
بن أٛتد بن حنبل قاؿ :حدثنا أٛتد بن اٟتسن بن خراش قاؿ :حدثنا عمرو بن عاصم قاؿ:
حدثنا معتمر قاؿٝ :تعت أيب ٭تدث عن سهيل ابن أيب صاّب عن عطاء بن يزيد الليثي ،وذكره.
ػػػػػػ
نعم ىذا الياب األوؿ من أبواب ىذا الكتاب .قاؿ :باب في وجوب النصيحة ولزوـ السنة والجماعة -يعني-
ىذه الترجمة تضمنت أمرين:
األمر األوؿ :وجوب النصيحة؛ النصيحة واجية ،كل مسلم يجب عليو أف ينصح يجب عليو النصيحة ،واألمر
الثاني :لزوـ السنة والجماعة ،يجب على اإلنساف أف يلزـ السنة والجماعة ،أما األمر األوؿ وجوب النصيحة ىذا
فرض كل إنساف بحسيو ،كل إنساف بحسيو يجب عليو النصيحة ،واألمر الثاني كذل لزوـ السنة والجماعة .إذا
األمر األوؿ وىو النصيحة صار اإلنساف عنده خلل في عقيدتو ،وكذل إذا تخلف األمر الثاني ،وىو لزوـ السنة
والجماعة؛ انحرؼ صار مع أىل اليدع.

22
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......................................................................................
ػػػػػػػػ 
فالواجب على المسلم أف يلتزـ بهذين األمرين :النصيحة وأف يلزـ السنة والجماعة ،ذكر األحاديث واآلثار
تحت ىذه الترجمة وأوؿ حديث ذكره حديث تميم الداري وىو حديث مشهور وىو من أحاديث األربعين النووية
يحفظو كل إنساف ،وىو أف النيي  قاؿ  :الدين النصيحة ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة ثبلثا  وذكر
المؤلف -رحمو اهلل -لفظ آخر قاؿ  :إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة قاؿ :لمن؟
 وفي لفظ:



قلنا لمن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :هلل تعالى ولكتابو ولرسولو وألئمة المسلمين وعامتهم  وىذا

الحديث رواه اإلماـ مسلم كما ىو معروؼ ،ورواه اإلماـ أحمد والنسائي والييهقي في السنن  ،والمؤلف -رحمو
اهلل -ذكر سند اإلماـ أحمد.
وطرؽ الحديث قاؿ :رواه اإلماـ أبو عيد اهلل أحمد بن حنيل في المسند عن سفياف عن سهيل ،ثم قاؿ:
ورواه عن عيد الرحمن بن مهدي ،ثم قاؿ :وأخيرنا أبو الحسن وىذا الحديث حديث صحيح حديث ثابت ،وىو
من جوامع الكلم الذي أوتيو النيي  من جوامع الكلم ،والنيي  أوتي جوامع الكلم -عليو الصبلة والسبلـ-
 ،واختصرت لو الحكمة اختصارا.

والنيي 

حكيم ،واألنيياء أف ضل الحكماء ،والحكيم ىو الذي يأتي بألفاظ قليلة وتحتها معاني غزيرة؛

ولهذا فإف النيي  كاف إذا خطب خطية الجمعة يخطب بكلمات معدودة لو عدىا العاد لعدىا ،لكنها كل كلمة
تحتها معاني غزيرة؛ ولهذا تحفظ خطيتو.
وكاف أحيانا يخطب بػ

      
ٕ

ٔ
( )

حتى قالت بعض الصحابيات ما أخذت

  

 ) (    إال عن لساف رسوؿ اهلل  يقرؤىا كل جمعة على المنير ،يأتي بكلمات معدودة ،لو

 - 1سورة ق آية .1 :
 - 2سورة ق آية .1 :
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......................................................................................
ػػػػػػػػ 
عدىا العاد لعدىا؛ ألنها ىذه الكلمات المعدودة تحتها معاني غزيرة حتى تحفظ عنو بخبلؼ بعض الخطياء
الثرثارين تجد الخطية ساعة ساعتين لكن ثرثرة جوفاء ليس فيها معاني ،يكرر ويعيد ويأتي بألفاظ جوفاء ليس فيها
معاني.
ولهذا قاؿ النيي  في الحديث الصحيح  :إف طوؿ صبلة الرجل وقصر خطيتو مئنة من فقهو  طوؿ
صبلة الرجل وقصر خطيتو مئنة -يعني -عبلمة على فقهو.
ىذا الحديث داخل تحت الجزء األوؿ من الترجمة ،يقوؿ :باب وجوب النصيحة .فيو وجوب النصيحة ،وفيو

أف النيي 

جعل الدين كلو نصيحة قاؿ:



الدين النصيحة



جعل النصيحة ىي الدين كلو شاملة الدين

كلو ،وىذا واضح من الحديث فالنصيحة ىي الدين كلها الدين ىو النصيحة ،والنصيحة ىي الدين؛ ولهذا فسرىا
لما قيل يا رسوؿ اهلل لمن؟ قاؿ  :هلل تعالى ولكتابو ولرسولو وألئمة المؤمنين وعامتهم . 
فالنصيحة هلل تعالى ىو توحيده وإخبلص الدين لو وأدا ء حقو سيحانو ،النصيحة هلل ىو أف توحد اهلل بأسمائو
وصفاتو وأفعالو وألوىيتو وعيادتو ،وأف تؤدي حقو وأف تعتير بأمره ،وتنتهي عن نهيو ،وتيتعد عن الشرؾ وعن
المعاصي والكيائر ،ىذه النصيحة النصيحة هلل.
والنصيحة لكتاب اهلل ىو أف تؤمن بكتاب اهلل وأف تقرأه وأف تتدبره وتتفهم معانيو وتعمل بمحكمو وتؤمن
بمتشابهو ،وتقف عند حدوده وتتعظ بمواعظو ،وتنزجر بزواجره وتستفيد وتعتير بأمثالو .ىذا ىو النصيحة لكتاب
اهلل.
والنصيحة للرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -ىو أف تؤمن بو -عليو الصبلة والسبلـ -تؤمن بنيوتو ورسالتو،
وتعتقد أف الرسل أفضل الناس ،وأف تصدقو في أخياره ،وتمتثل أوامره وتجتنب نواىيو ،وتتعيد هلل بما شرع في
كتابو وعلى لساف رسولو.

والنصيحة ألئمة المؤمنين ،وفي لفظ :ألئمة المسلمين ىو السمع والطاعة لوالة األمور في طاعة اهلل 
ومواالتهم ومحية الخير لهم ،وعدـ الخروج عليهم ،أو التأليب عليهم ،ومناصحتهم فيما بين وبينهم سرا فيما
يناسيهم في األوقات المناسية والعيارات المناسية والوقت المناسب والعمل المناسب.
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ػػػػػػػػ 
تنصح لوالة أمور المؤمنين األئمة بأف تحب الخير لهم ،وتواليهم وتيايعهم وتسمع لهم ،وتطيع في طاعة اهلل
 وفي األمور المياحة ،أما المعاصي فبل يطاع فيها أحد.
قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق  وقاؿ-عليو الصبلة والسبلـ:-
 إنما الطاعة في المعروؼ  لكن ليس معنى ذل أف اإلنساف يتمرد على ولي أمره ال المعنى أنو :ال يطيعو
في المعصية ،لكن ال يتمرد عليو ،وال ينزع اليد المطاعة ،وال يؤلب الناس عليو.
والوالد إذا أمر ولده بالمعصية ال يطيعو لكن ليس معنى ذل أف االبن يتمرد على والده ويعصيو ويعقو ،ال.
لكن ال يطيعو في المعصية .والزوجة ال تطيع زوجها في المعصية ،لكن ليس معنى ذل

أف الزوجة تتمرد على

زوجها وتخرج من طاعتو ال بل ال تطيعو في خصوص المعصية ،وكذل العيد ال يطيع سيده في معصية اهلل ،لكن
ليس معنى ذل أف العيد يتمرد على سيده ،ال ،بل معنى ذل ال يطيعو في خصوص المعصية.

وكذل والة األمور يطاعوف في طاعة اهلل 

وفي األمور المياحة ،وال يجوز الخروج عليهم وال منابذتهم،

وال تأليب الناس عليهم ،وإنما النصيحة لهم :محية الخير لهم ومواالتهم والسمع لهم في طاعة اهلل وفي األمور
المياحة ،وعدـ الخروج عليهم ،ومحية الخير لهم ،والنصح لهم باألساليب المناسية وفي الوقت المناسب من قيل
أىل العلم وأىل الحل والعقد .أما المعاصي فبل يطاع فيها أحد.
والنصيحة لعامة المسلمين :محية الخير لهم وتعليمهم وإرشادىم ووعظ جاىلهم وإطعاـ جائعهم ،وتوجيههم
إلى الخير ،وتحذيرىم من الشر ،ومحية الخير لهم؛ كما يحب اإلنساف لنفسو ،كما قاؿ النيي  في الحديث
الصحيح  :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو



؛ وبهذا يتيين أف النصيحة ىي الدين كلو.

نعم ،ىل بقي شيء بعد ذل ؟ ما بقي شيء ،فالدين النصيحة.
فصلوات واهلل وسبلمو على من أوتي جوامع الكلم ،صلوات اهلل وسبلمو عليو ،وعلى آلو وعلى أصحابو،
وعلى التابعين لهم بإحساف .نعم.
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أوصاؼ المحدثين ونقلة العلم واألخيار
وأخربنا أبو اٟتسن أٛتد قاؿ :أخربنا عبد الباقي قاؿ :حدثنا إٝتاعيل بن الفضل قاؿ :حدثنا
عبد الوىاب بن ٧تدة قاؿ :حدثنا خالد بن عمرو بن سعيد ،عن الليث بن سعد ،عن يزيد بن
أيب حبيب ،عن أيب قبيل ،عن عبد اهلل بن عمرو وأيب ىريرة قاَل :قاؿ رسوؿ اهلل   ٭تمل
ىذا العلم من كل خلف عدولو ،ينفوف عنو ٖتريف الغالُت ،وانتحاؿ ا١تبطلُت ،وتأويل اٞتاىلُت
.
وىذا أوؿ حديث ُب الشريعة رواه اآلجري عن الفريايب ،عن قتيبة بن سعيد ،عن سعيد بن
عبد اٞتبار اٟتمصي ،عن معاف بن رفاعة السًلمي ،عن إبراىيم بن عبد الرٛتن العذري ،عن
النيب -عليو الصًلة والسًلـ -وذكره .قاؿ ُمهنا :سألت أٛتد بن حنبل  عن حديث معاف بن
رفاعة وقلت :كأنو كًلـ موضوع قاؿَ :ل ،ىو صحيح ،ومعاف َل بأس بو.
ػػػػػػ
نعم .ىذا الحديث وىو قولو -عليو الصبلة والسبلـ  :-يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو ينفوف عنو
تحريف الغالين ،وانتحاؿ الميطلين ،وتأويل الجاىلين



ىذا يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل -ىذا نقلو من كتاب

الشريعة لآلجري قاؿ :ىذا أوؿ حديث في كتاب الشريعة لآلجري ،رواه اآلجري عن الفريابي عن قتيية بن سعيد

عن سعيد بن عيد الجيار الحمصي عن معاف بن رفاعة السبلمي عن إبراىيم بن عيد الرحمن العذري عن النيي 
وىذا مرسل مرسل؛ ألف إبراىيم بن عيد الرحمن العذري ليس صحابيا فيكوف مرسل والمرسل ضعيف.
ولهذا فإف ىذا الحديث ضعفو بعض أىل العلم؛ كما ذكر المحققوف والمخرجوف لهذا الحديث ،ومن ذل
الشيخ الدكتور عيد الرزاؽ بن عيد المحسن اليدر ذكر تخريج ىذا الحديث ،وأنو رواه اليزار في كشف الخفاء
والعقيلي في الضعفاء وابن عيد الير كلهم من طريق خالد بن عمرو وقاؿ اليزار :خالد بن عمرو ىذا منكر
الحديث ،والحديث لو طرؽ أيضا ذكرىا العلماء في الكامل ،وفي الضعفاء وفي شرؼ أصحاب الحديث
للخطيب اليغدادي.
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والحديث لو طرؽ متعددة ،وىذا الحديث الذي ذكره نقلو عن اآلجري حديث مرسل والمرسل ضعيف ،لكن
لو طرؽ أخرى متصلة؛ ولهذا قاؿ ُمهنا ،سأؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -عن حديث معاف بن رفاعة ،قاؿ لو :كأنو
كبلـ موضوع فقاؿ اإلماـ أحمد قاؿ :ال ،ىو صحيح ومعاف ال بأس بو ،معاف بن رفاعة.
معاف بن رفاعة منهم من ضعفو ،اإلماـ أحمد يقوؿ ال بأس بو وصحح الحديث .والحديث جمع طرقو العبلمة
ابن القيم -رحمو اهلل -في كتابو مفتاح دار السعادة في فصل وأطاؿ وقاؿ :ىذا الحديث لو طرؽ عديدة وذكر ما
يقرب من عشرة طرؽ ،وقاؿ بعض المحققين :إف الحديث وإف كاف لو طرؽ متعددة إال أف كلها ضعيفة ال يثيت
منها شيء ،وقاؿ اليُػ ْل ِقيني :الحديث لم يصح ،ولكن اإلماـ أحمد صححو كما تروف ،والعبلمة ابن القيم أيضا
كذل صححو وقاؿ :إنو صحيح وذكر لو طرؽ متعددة ،والحديث روي مرسبل وروي مرفوعا ،وابن القيم -رحمو
اهلل -اعتمده ،وىو أيضا من المحققين ومن أىل الحديث؛ فاعتمده وكذل اإلماـ أحمد صححو.
وإف كاف كثير من المحققين والمؤلفين ضعفوا الحديث فيكوف الحديث مختلفا في تصحيحو وتضعيفو،
والصواب مع من ضعفو ،ألف اإلماـ أحمد إماـ أىل السنة والجماعة وىو من المتوسطين في التجريح والتعديل.
اإلماـ أحمد واإلماـ اليخاري من المتوسطين واإلماـ ابن القيم -رحمو اهلل -صححو وقاؿ :إف ىذا الحديث
لو معاني عظ يمة ،وىو دليل على تزكية أىل الحديث ،نقلة الحديث وأف نقاد الحديث ونقلة السنة عدوؿ بنص

حديث رسوؿ اهلل  الرسوؿ 
عدوؿ بنص حديث رسوؿ اهلل  قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو 
عدلهم في ىذا الحديث .دؿ على أف نقلة األحاديث ورواة األخيار كلهم

.

يحمل ىذا العلم؛ ىذا العلم الذي جاء بو رسوؿ اهلل 

السنة ،وإال فالقرآف محفوظ القرآف محفوظ ال

إشكاؿ فيو يحفظو كل أحد ،لكن السنة النيوية من الذي يحملها نقاد الحديث ونقلة األخيار ىم العدوؿ بنص

حديث رسوؿ اهلل   يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو  وىذا تعديل وتوثيق من رسوؿ اهلل 
للمحدثين ونقلة األخيار والنقاد عدلهم رسوؿ اهلل قاؿ :يحمل ىذا العلم من كل خلف؛ والخلف ىو الذي يأتي
بعد السابق ،فالسابق يسمى سلف ،والذي يأتي بعده يكوف خلفا.
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فالخلف ىو العقب الصالح الذي يأتي بعد السلف الصالح بخبلؼ الخلف بإسكاف البلـ فهو العقب
الفاسد قاؿ سيحانو وتعالى

        

ٔ
( )

ىذا العقب الفاسد .أما العقب

الصالح يقاؿ لو خلف فيقاؿ :خير خلف لخير سلف.
والنيي  قاؿ  :يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو . 

ىذا الحديث يقوؿ فيو النيي 



يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو ينفوف عنو تحريف الغالين



ىذه أوصافهم أوصاؼ المحدثين ونقلة العلم واألخيار الذين عدلهم النيي  وزكاىم قاؿ :يحمل ىذا العلم من
كل خلف عدولو ما ىي أوصافهم؟ ثبلثة أوصاؼ:
الوصف األوؿ :ينفوف عنو تحريف الغالين ،الغالين جمع غاؿ والغالي ىو الذي تجاوز الحد ،فينفوف عنو
تحريف الغالين.
مثاؿ ذل  :الخوارج الذي غلوا في النصوص وحرفوا؛ فيستدلوف باألحاديث التي جاءت ،بالنصوص التي
جاءت في المعاصي ويجعلونها في الكفار ،كما قاؿ أىل العلم :عمدوا إلى أحاديث نزلت في الكفار فجعلوىا
في عصاة المسلمين؛ فمثبل إذا قرءوا قوؿ اهلل

تعالى          

ٕ

 ) (    حكموا على آكل ماؿ اليتم بالكفر قالوا :التخليد في النار.
وكذل أيضا حديث  :إذا قاؿ الرجل ألخيو يا كافر فقد باء بها أحدىما  جعلوه في الكفر األكير ولم
يجمعوا بين النصوص ،وكذل

قولو تعالى

         

 - 1سورة مريم آية .59 :
 - 2سورة النساء آية .11 :
 - 3سورة النساء آية .93 :
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إف ىذا مخلد في النار ولم ينظروا إلى اآلية األخرى:



ٔ

 ) (      فهم أىل زيغ وضبلؿ

فغلوا وعمدوا إلى بعض الن صوص وجعلوىا وتؤولها على غير تأويلها فأخذوا بيعض النصوص وتركوا النصوص من
الجانيين.
فأىل العلم وأىل الحديث ينفوف عن الحديث تحريف الغالين كالخوارج والمعتزلة والقدرية والروافض
والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرىم من أىل اليدع ،ينفوف عنو تحريف الغالين وييينوف معاني النصوص،
ويضعونها في مواضعها و يجمعوف بين النصوص ويعملوف بالنصوص من الجانيين.
الثاني :الوصف الثاني :انتحاؿ الميطلين؛ الميطلين الذين ينتحلوف النصوص ويستدلوف بها على باطلهم
وينتحلونها ،ييينوف ىذا االنتحاؿ وىذا االنتساب ،وبعض الميطلين بعض الطوائف المنحرفة يأخذ بعض النصوص
ويستدؿ بها على باطلو ،يحذؼ؛ ييتر النصوص يحذؼ ما قيلها وما بعدىا كمن يقرأ
ٕ
( )

    

وال يقرأ ما بعدىا ،فينتحل ىذه النصوص ويستدؿ بها على باطلو فالعلماء الذين عدلهم . .والمحدثوف ييينوف

انتحاؿ الميطلين ،وييينوف معاني النصوص.
الوصف الثالث :تأويل الجاىلين :الجهاؿ الذين ليس لهم علم وال بصيرة وال فقو في شريعة اهلل يتأولوف
النصوص بسيب جهلهم وقلة علمهم وقلة بصيرتهم؛ فهم يتأولونها على غير تأويلها.
فلهذه األوصاؼ العظيمة زكاىم النيي  وعدلهم فقاؿ:
عنو تحريف الغالين وانتحاؿ الميطلين وتأويل الجاىلين



ولكوف

 - 1سورة البقرة آية .178 :
 - 2سورة الماعون آية .4 :
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الحديث لو طرؽ متعددة صححو اإلماـ أحمد والعبلمة ابن القيم وغيرىم من أىل العلم وإف كاف بعضهم قد
ضعفو ،نعم.
ونسأؿ اهلل التوفيق والتسديد ونسأؿ اهلل أف يرزقنا وإياكم اليصيرة في دينو والعمل بشريعتو ،وأف يرزقنا العلم
النافع والعمل الصالح وصلى اهلل على محمد وآلو وصحيو واآلف يأتي دور األسئلة:

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم ،وىذه مجموعة من األسئلة ونيدأ بأسئلة الشيكة ،فهذا سؤاؿ من جمعية اإلسبلـ في شرؽ
فرنسا يقولوف نرجو طرح ىذه األسئلة على شيخنا الشيخ عيد العزيز الراجحي ال على غيره ،ىذا السؤاؿ سؤالهم
األوؿ يقوؿ :جاء في الصحيحين  نهى النيي  عن ثمن الكلب ،ومهر اليغي ،وحلواف الكاىن  فما معنى
ثمن الكلب ومهر اليغي وحلواف الكاىن؟

نعم ىذا الحديث في الصحيحين النيي  حديث أبي ىريرة   أف النيي 

نهى عن ثمن الكلب

ومهر اليغي وحلواف الكاىن  ثمن الكلب معروؼ ،الدابة المعروفة ليس لو ثمن ،ثمنو حراـ ال يياع وال يشترى
حتى ولو كاف كليا معلما ،ولكنو يهدى؛ يهدى.
الكلب المعلم ىو الذي إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر وىو الذي يصيد الصيد؛ ىذا يجوز اقتناؤه؛ لقوؿ

النيي 
قيراطاف

في الحديث الصحيح:





من اقتنى كليا إال كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوـ

فهذا الكلب مثبل كالكلب المعلم ،كلب الصيد كلب الحرث كلب الغنم الماشية ال بأس باقتنائو

لكن ال يياع وإنما يهدى ،ثمنو محرـ.
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ثمن الكلب ومهر اليغي
مهر اليغي ىو األجرة التي تعطاىا على زناىا ،سمي مهرا ألنها أخذت ىذا الماؿ مقابل الزنا ،فهي تتشيو
بالمتزوجة التي لها مهر فسمي مهرا؛ ألنها تأخذه عوضا عن فعل الفاحشة والعياذ باهلل.
وحلواف الكاىن :حلواف الكاىن ثمن الكهانة ،والكاىن ىو الذي يخير عن المغييات في المستقيل ،يدعي
علم الغيب ويخير عن المغييات في المستقيل؛ فيأتيو الشخص ويسألو عن الكهانة عن أخياره وعن أحوالو وعن
مستقيلو؛ فيعطيو األخيار الكاذبة بعضها يأخذىا من الشياطين وبعضها يكذبو ىو.
ىو كما بينا في الحديث الصحيح أف الشياطين يركب بعضهم بعضا وأف األعلى يسمع الكلمة التي يتكلم
بها المبلئكة في السحاب ،فإف اهلل تعالى إذا تكلم بالوحي صعق المبلئكة ثم إذا أفاقوا ،تكلم جيريل ثم يأخذ
جيريل إلى أىل السماوات ثم أىل السماء السابعة ثم أىل السادسة حتى تصير إلى أىل السماء الدنيا ،ثم يتكلم
بها المل في السماء الدنيا ويتكلم بها المبلئكة في السحاب فيسمعهم الشيطاف األعلى؛ فيلقيها إلى من تحتو
واآلخر إلى من تحتو حتى تصل إلى الشيطاف الكاىن الذي ىو ولي الكاىن فيقرىا في إذنو كقر الدجاجة
الدجاجة ،كما  ..قر قر قر.
والشهب تبلحقهم فأحيانا يحرقو الشهاب قيل أف يقليها في إذف الكاىن وأحيانا يلقيها في إذنو قيل أف
تحرقو ،وىذا يدؿ على أف الشياطين كثير الشياطين يولدوف بكثرة . .الشهب تبلحقهم ومع ذل كل إنساف معو
قرين.
فإذا وصلت إلى أذف الكاىن كلمة سمعت من السماء كذب معها مائة كذبة؛ فيخير الناس بهذا الكذب
الكثير ،واحدة سمعت من السماء فتقع فإذا وقعت تعلق الناس بها وصدقوه بالكذب الكثير وقالوا :أليس قد قاؿ
لنا يوـ كذا وكذا كذا وكذا ،فيصدقوا بتل الكلمة التي سمعت من السماء.
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قاؿ العلماء :وىذا فيو دليل على قيوؿ النفس الشر كيف يتعلقوف بواحدة وال يعتيروف بالمائة؟ فإذا أخير الكاىن
الشخص عن ىذه المغييات أعطاه أجرة وىذه األجرة تسمى الحلواف ،حلواف الكاىن سميت حلواف؛ ألف الكاىن
يأخذىا حلوا بدوف تعب؛ كالشيء الحلو يأخذه بدوف تعب فهذه معنى :ثمن الكلب خييث وبغي المهر

......................................................................................
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خييث وحلواف الك اىن خييث ،ومعنى الخييث ىنا محرـ وقد يأتي الخييث بمعنى المكروه مثل قولو -عليو
الصبلة والسبلـ  :-كسب الحجاـ خييث  يعني :رديء رديء مكروه والخييث يأتي بمعنى المحرـ ويأتي
بمعنى الرديء .نعم.
سؤالهم الثاني -أحسن اهلل إليكم -يقوؿ :يوجد بعض الشياب عندنا في فرنسا ال يتقنوف اللغة العربية ،وال
العلوـ الشرعية ،ولم يدرسوا على شيخ وال طالب علم ،ويتجرءوف على إعطاء دروس للشياب باالعتماد على
ترجمة يقوموف بها ليعض كتب أىل العلم؛ فما توجيهكم لهؤالء؟ وجزاكم اهلل خيرا
نوجو ىؤالء أف يحجموا عن ىذا العمل وأف يعلموا أف ىذا جناية ،والجناية منهم كيف يعلموف وىم ليس
عندىم بصيرة؟ كما ذكر السائل فليس عندىم بصيرة وليس عندىم علم وإنما يدرسوف الناس بجهل وضبلؿ.
ىؤالء عليهم إثمهم وإثم من يدرسونو الضبلؿ .الواجب عليهم أف يحجموا وأف يرشدوىم إلى أىل العلم وأىل
اليصيرة حتى يأخذوا العلم من معدنو.
الحمد هلل يمكنهم أف يحضروا الدورات التي تقاـ في بلدىم والدروس أو يسمعوا الدروس في الشيكة
المعلوماتية شيكة اإلنترنت ،أما أف يدرسوا الناس ويجمعوا الناس على جهل؛ كما ذكر السائل ىذه جريمة فعليهم
إثمهم وإثم من يعلمونو على جهل وضبلؿ .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية عليهم أف يتوبوا إلى اهلل ويقلعوا عن ىذا
العمل ،ويحجموا فبل يدرسوف إال على بصيرة وعلم .نعم.
أحسن اهلل إليكم ىذا سائل من الكويت يقوؿ :ىل يلزـ ممن يكوف عالم من علماء المسلمين ،وحملة
الشرع أف يكوف عارفا بكل العلوـ الشرعية كأصوؿ الفقو والنحو والحديث؟
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ال ،ال يلزـ ىذا وإنما طالب العلم ال بد أف يكوف عنده إلماـ بجميع العلوـ؛ عنده إلماـ باللغة ،عنده إلماـ
بالنحو ،عنده إلماـ بأصوؿ الفقو ،وال يشترط أف يكوف عالما بكل شيء لكنو إذا كاف متخصصا في علم التوحيد،
في علم الفقو ،في علم التفسير ،يدرس لكن من شرط ذل أف يكوف عنده إلماـ ،ما يكوف عنده جهل ولكن ال

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

ػػػػػػػػ 
يلزـ ذل أف يتخصص إذا كاف ىذا العلم الذي يدرسو قد أتقنو فالحمد هلل يدرس ويفتي فيو على حسب ما
بلغو من العلم.
وأما الع لوـ األخرى فبل يلزـ أف يكوف متخصصا فيها ،لكن ال بد أف يكوف عنده إلماـ بها حتى ال يحصل
خلل في العلم الذي يدرسو .نعم.
ىذا سائل من الجزائر يقوؿ :ىل نفهم من قولو:



ينفوف عنو تحريف الغالين وانتحاؿ الميطلين وتأويل

الجاىلين  أف الرد على أىل اليدع من أصوؿ أىل السنة؟ وما ىو الطريق األمثل في تييين الخطأ؟ وجزاكم اهلل
خيرا
نعم .ال ش

أف من عمل أىل السنة الرد على الميطلين الرد ،ىذا من الجهاد في سييل اهلل ،دفاع عن

الحق ،الدفاع عن التوحيد ،الدفاع عن عقيدة أىل السنة والجماعة.
ال ش أف ىذا من الجهاد؛ ىذا من الجهاد ال بد منو لمن كاف عنده بصيرة وال يجوز ترؾ الياطل والسكوت
عن الياطل؛ ولهذا كاف الناس الصحابة والتابعين كانوا في عافية من ذل

ما وجدت في عهدىم اليدع ،فلما

حصلت اليدع ،وأخرجت اليدع رؤوسها في زمن التابعين انيرى أىل العلم بالرد عليهم وألفت المؤلفات ،وكاف
العلماء ي قولوف :ال نحب أف نتكلم ونتوسع مثبل في ىذه األمور ،لكن لما ابتلينا بأىل اليدع وتكلموا بالياطل صار
ال بد من الرد.
وكاف الصحابة في عافية من ذل والتابعين كانوا صدورىم سليمة وعقيدتهم سليمة ،وليس عندىم شيء من
الشيو وال الشكوؾ ،وكانوا إذا حصلت الشكوؾ والشيو في نفوسهم كتموىا ودافعوىا ،واستعظموا التكلم بها
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ولكن من بعدىم لما جاءت الشكوؾ والشيو تكلموا بها ،وسودوا بها األوراؽ؛ فحصلت الشيو والشكوؾ فاضطر
العلماء إلى الرد عليهم فألفت المؤلفات.

......................................................................................
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ولهذا فإف الصحابة رضواف اهلل عليهم؛ كما ثيت في الحديث الصحيح أف الصحابة سألوا النيي  فقالوا:
يا رسوؿ اهلل إف أحدنا يجد في نفسو ما ألف يخر من السماء خير من أف يتكلم بو ،وفي لفظ :ما ألف يكوف
حممة -يعني -فحمة



خير من أف يتكلم بو

قالوا :نعم .قاؿ :ذاؾ صريح اإليماف





فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ-



وجدتموه أوجدتموه؟

-يعني -كتم الوسوسة كتم الوسوسة واستعظامها واستعظاـ التكلم بها

ومدافعتها ومحاربتها ىو صريح اإليماف.
ليس الوساوس تمنع اإليماف وإنما محاربة الوساوس وكتمها وعدـ التكلم بها .وجاء في الحديث؛ حديث أبي
ىريرة في الصحيح أف النيي  قاؿ:



يأتي الشيطاف أحدكم فيقوؿ :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق

كذا؟ حتى يقوؿ :من خلق اهلل؟ فإذا وجد ذل فلينتو ،وليستعذ باهلل من الشيطاف ،وليقل :آمنت باهلل ورسلو



كما جاء في حديث آخر.

وقد حصل ىذا ألبي ىريرة 

في آخر حياتو إذ جاءه ناس وسألوه وقالوا لو :من خلق اهلل؟ فقاؿ :صدؽ

خليلي ،صدؽ خليلي ،وحصيهم بالحصى.
المقصود أف الرد على أىل اليدع ال بد منو؛ ألف ىذا باطل ،والياطل ال بد من إنكاره؛ ولهذا رد العلماء على
أىل اليدع وألفوا المؤلفات .أما الصحابة والتابعوف كانوا في عافية من ذل نعم
أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ :ىل من خالف في مسألة من مسائل االعتقاد كمسألة السمع والطاعة لولي
األمر ىل يعتير خارجا عن منهج أىل السنة والجماعة؟
نعم .خارج عن منهج أىل السنة والجماعة من خرج على والة األمور ونابذىم ،وألب عليهم خارج عن
معتقد أىل السنة والجماعة؛ ولهذا في مؤلفات أىل السنة والجماعة في كل عقيدة كتب أىل السنة والجماعة
يقوؿ :وال نرى الخروج على أئمتنا ،ونري طاعتهم من طاعة اهلل ،وندعو لهم بالصبلح والمعافاة؛ كما قالو
الطحاوي و كما قاؿ غيره .كل عقيدة من أىل السنة والجماعة ىكذا يقولوف :ونرى السمع والطاعة لوالة األمور
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في طاعة اهلل وال نخرج على أئمتنا وال ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة اهلل وقاؿ الطحاوي :وندعو
لهم بالصبلح والمعافاة .ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة.

......................................................................................
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فمن خرج على والة األمور أو ألب عليهم أو نابذىم أو قاتلهم؛ فإنو من أىل اليدع .ىذه طريقة الخوارج
وطريقة المعتزلة .أىل اليدع ال يروف السمع والطاعة لوالة األمور ،ىذه طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض؛
فالخوارج يروف أف ولي األمر حتى ولو فعل ولي األمر المعصية ولو فعل الكييرة ،ولو قتل بعض الناس أو أخذ
بعض الناس؛ ال يجوز الخروج عليو كما في الحديث:



وإف ضرب ظهرؾ وأخذ مال



رواه مسلم في

صحيحو،
وذل ألف الخروج على ولي األمر يترتب عليو مفاسد أعظم فأنت تريد أف تنكر المنكر ،لكن ال ينكر المنكر
بمنكر أعظم.
إذا فعل ولي األمر مثبل معصية في أي وقت ،وفي أي زماف وفي أي مكاف كأف فعل بعض المعاصي شرب
الخمر ،كذا مثبل ضرب بعض الناس ،سجن بعض الناس ىذه معصية ،ىذا منكر ىل تنكر المنكر بمنكر أعظم؟
إذا خرجت عليو أنكرت منكر بمنكر أعظم.
ألف الخروج على والة األمور يترتب عليو مفاسد وفتن ال أوؿ لها وال آخر ،تقضي على األخضر واليابس؛
يترتب على ذل

اختبلؿ األمن ،وإراقة الدماء وتربص األعداء بهم الدوائر ،واختبلؿ األمن واختبلؿ االقتصاد

والمعيشة والسياسة والتعليم والزراعة وغير ذل من الفتن التي تقضي على األخضر واليابس .كل ىذه الفتن من

المفاسد؛ لكن مفسدة الظلم ليعض الناس أو القتل ىذه مفسدة صغرى؛ ولهذا قاؿ النيي 
أميره شيئا يكرىو فليصير؛ فإنو من فارؽ الجماعة قيد شير فمات فميتتو جاىلية





من رأى من

انظر ،من فرؽ من أميره

شيء فليصير ،الصير -يعني -التحمل فإف من فارؽ الجماعة شيرا فمات فميتتو جاىلية رواه اإلماـ مسلم في
صحيحو ،فميتتو ميتة جاىلية؛ فدؿ على أف الخروج على والة األمور من كيائر الذنوب كييرة من كيائر الذنوب.
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والخروج على والة األمور من شعار أىل اليدع ،فالخوارج يروف أف ولي األمر إذا فعل معصية أو كييرة كفر
ووجب قتلو والخروج عليو ،ىذه طريقة الخوارج فالخوارج فرقة ضالة .وكذل

المعتزلة يروف أف ولي األمر إذا

فعل كييرة خرج من اإليماف ودخل في الكفر فيسمى فاسقا ال مؤمن وال كافر ،وفي اآلخرة يخلدونو في النار.

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
والخوارج يقولوف :خرج من اإليماف ودخل في الكفر وىو مخلد في النار ،وكذل

الروافض يروف عدـ

السمع والطاعة لوالة األمور يقولوف :ليس ىناؾ والية إال لئلماـ المعصوـ عندىم ،فجميع األئمة غير المعصومين
يجوز الخروج عليهم عن د الروافض ،وتيين بهذا أف الخروج على والة األمور من شعار أىل اليدع؛ من شعار
الخوارج والمعتزلة والروافض.
أما أىل السنة الجماعة فإنهم ال يخرجوف على والة األمور ولو فعلوا المعاصي ،ولو فعلوا الكيائر ،ولو جاروا
ولو ظلموا لكن النصيحة ميذولة ،النصيحة ميذولة لوال ة األمور من قيل أىل الحل وأىل العلم تيذؿ لهم في
الوقت المناسب ،فإف قيلوىا فالحمد هلل وإف لم يقيلوا فقد أدى الناس ما عليهم.
كما قاؿ النيي   أدوا الحق الذي عليكم واسألوا اهلل الذي لكم  أنت أدي الحق الذي علي وأما
الذي ل فسأؿ اهلل ،أما الخروج ال يجب الخروج ،ىذا من شعار أىل اليدع ويترتب عليو الفوضى ،ويترتب عليو
االضطراب ،ويترتب عليو تدخل األعداء والدوؿ الكافرة إلى غير ذل

من المفاسد التي ال أوؿ لها وال آخر.

نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل الدعاء على الخوارج في الصبلة ثابت في السنة؛ ألنو وجد من يتحرج في
الدعاء عليهم؟
ال أعلم أف ىذا ،..لكن على السائل أف يوجو السؤاؿ للمفتي ،المفتي ىو مسئوؿ اإلفتاء؛ فإذا صدر من
المفتي أمرا؛ فعلى الناس أف يلتزموا بذل فهذه مسألة تتعلق بالفتوى وبأىل الفتوى ،فهذا السؤاؿ يوجو للمفتي.
نعم.
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أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما واجيي كفرد إذا أردت أف أنصح والة األمر؟
أنت إف كنت طالب علم تنصح والة األمور وتطلب مقابلتهم ،وإف كنت لست طالب علم تيلغ أىل العلم،
وظيفت أف تيلغ أىل العلم وأىل العلم ىم الذين يقوموف بدورىم في الوقت المناسب والكبلـ المناسب واألمر
المناسب .نعم.

......................................................................................
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أحسن اهلل إليكم يقوؿ :تعلموف أف سعيد بن الجيير والحسن اليصري وغيرىما قد خرجوا على الحجاج،
فهل يسموف خوارج؟
على كل حاؿ ،الحجة في كتاب اهلل وسنة رسولو  وليست الحجة فيما يفعلو الناس؛ الناس قد يجتهدوف
ليس ىناؾ معصوـ من الخطأ .الخطأ ليس ىناؾ معصوـ منو ،ومن اجتهد من أىل العلم؛ فإنو يدعى لو ويترحم
عليو وال يستيعد الخطأ وأنا ما أدري عن كيفية خروج سعيد وال الحسن ،أحتاج إلى تأمل أحتاج إلى النظر في
تاريخ ،في سند خروجو ،ال بد من سند متصل وال بد من معرفة كيفية خروجو ثم بعد ذل يأتي الجواب.
أما أف تنقل نقل بس قيل :إف الحسن خرج ،وقيل :إف سعيد بن جيير خرج ىات أثيت ىذا ،ىات السند،
وال بد أف يكوف السند صحيحا ثم بين كيفية الخروج ،ثم بين وجهة نظره ،ثم بين ما الذي يريد وبعد ذل يأتي
الجواب.
ولو فرضنا أنو غلط يترحم عليو ،والحجة ليست في أفعاؿ الناس ،وإنما الحجة في كتاب اهلل وسنة رسولو
 وقد سمعت النصوص .نعم.
أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ ىل المسيح الدجاؿ موجود اآلف؟ وماذا عن حديث الجساسة؟
نعم .الصواب أنو موجود؛ كما دلت على ذل

حديث الجساسة وىو في صحيح مسلم ،حديث تميم

الداري ،وىو ثابت من حديث فاطمة بنت قيس ومن أصح األحاديث .ثيت في حديث فاطمة بنت قيس أف النيي
خطب الناس وقاؿ وأمرىم باالجتماع واجتمعوا ،وقاؿ لهم :إف تميما الداري حدثني حديثا مثل الذي حدثتكم
وذكر لهم أف تميم الداري قد ركب سفينة ،ولعب بهم الموج شهرا ،ورست السفينة إلى جزيرة فوجدوا دابة ال
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يدرى ما قيلو من دبره ،وفرقوا منها خشوا أف تكوف شيطانة قالت :إف ىاىنا رجبل بالدير وىو إلى شوقكم
باألخيار ،قاؿ :فذىينا إلى الدير فوجدنا رجبل من أعظم الرجاؿ قد شدت يداه في عنقو مقيد بالسبلسل وجعل

يسألهم؛ يسألهم عن كذا ويسألهم كذا ويسألهم ،ثم سألهم عن النيي 

عن خروجو وقاؿ :سألوا :قالوا من

أنت؟ قاؿ :قدرتم على خيري.

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
ولما سألوه قاؿ :إنو المسيح الدجاؿ وإنو يوش أف يأذف لو وسوؼ يخرج ،وأنو ال يترؾ بلدا إال دخلها إال
مكة والمدينة؛ فإف المبلئكة تمنعو من دخولهما ،وأنو يمكث في األرض أربعين ،وجاء في حديث النواس بن
سمعاف أنو يمكث في األرض أربعين أربعين يوما ،يوـ طولو كسنة ،ويوـ طولو كشهر ،ويوـ طولو كجمعة -يعني-
تطلع الشمس في اليوـ األوؿ وال تغرب إال بعد سنة ثبلثمائة وخمسة وستوف يوما ،واليوـ الثاني تطلع الشمس وال
تغرب
إال بعد شهر ،واليوـ الثالث تطلع الشمس وال تغرب إال بعد جمعة وسائر أيامو السيع والثبلثين كأيامنا ويكوف
مدة...
ثم يقتل بعد ذل

ينزؿ عيسى ابن مريم -عليو الصبلة والسبلـ -ويقتلو بياب لد ،ويكوف مكثو ىذا سنة

وشهر وأسيوع وسيع وثبلثين يوما وىذه مدة مكثو نعم .فهو رجل من بني آدـ .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :بسم الغيرة هلل قتل عثماف وعلي وظهرت الفرؽ الضالة؛ فما ىي الغيرة الصحيحة هلل
عز وجل؟

الغيرة الصحيحة هلل 

ىي الموافقة للشرع ،الغيرة ىي الموافقة للشرع؛ أف يغار اإلنساف هلل بأف ينكر

المنكر على حسب استطاعتو؛ كما قاؿ النيي   من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإف لم يستطع فيلسانو،
فإف لم يستطع فيقليو وذل أضعف اإليماف  ىذه الغيرة.
والمنكر ،إذا رأيت منكرا ،لو أحواؿ:
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الحاؿ األولى :أف يزوؿ المنكر ويحل محلو منكر أعظم منو ،ىذا ال تنكره؛ ألف ىذا يجلب الشر ،تعلم أن
إذا أنكرت المنكر حصل منكر أشر منو؛ كما سيق .تنكر على والة األمور وظلمهم بعض الناس أو قتلهم بعض
الناس أو سجنهم بعض الناس بالخروج عليهم ،يترتب على ذل

إراقة الدماء واختبلؿ األمن ،وتدخل األعداء

وحصوؿ الفتن ،أي أنكرت المنكر بمنكر أعظم ما يصلح ىذا.

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
ومثاؿ ذل أيضا :ما ذكره العبلمة ابن القيم -رحمو اهلل -عن شيخو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -
أنو خرج ومعو بعض تبلميذه في وقت التتار ،التتار الكفرة الذين استولوا على ببلد المسلمين وقتلوا الناس ،وقتلوا
في اليوـ ما يقارب مليوف نسمة ،واستمروا واستولوا على ببلد المسلمين وقتلوا العلماء والفقهاء والناس
والمس لمين جميعا ،ولم ييق إال من دخل في القيور ،بعد ذل

بمدة خرج شيخ اإلسبلـ -رحمو اهلل -ومعو

جماعة من بعض تبلميذه ،فمروا على طائفة من التتار يشربوف الخمر؛ فأراد بعض التبلميذ أف ينكر عليهم شرب
الخمر؛ فقاؿ الشيخ -رحمو اهلل :-ال ،اتركو ،ال تنكر عليهم ،ال تنكر عليهم شرب الخمر فقاؿ :ولِم؟ قاؿ :ألف
ىؤالء
يشتغلوف بشرب الخمر عن قطع الرؤوس إذا أنكرت عليهم تفرغوا لقطع الرؤوس ،قطع رؤوس المسلمين .فكونو
يشربوف الخمر ىذا منكر أخف ،لكن إذا أنكرت عليهم المنكر وقعوا في المنكر األعظم وىو قطع الرؤوس
فأيهما أعظم قطع الرؤوس وال شرب الخمر؟ قطع الرؤوس ىذا منكر يترتب عليو منكر أعظم.
فإذا ترتب على المنكر منكر أعظم فبل ينكر؛ مثل اإلنكار على والة األمور والخروج عليهم .األمر األوؿ :أف
يزوؿ المنكر ويحل محلو منكر أشد.
األمر الثاني :أف يزوؿ المنكر ويحل محلو منكر مثلو ىذا محل تأمل .األمر الثالث :أف يزوؿ المنكر بالكلية،
ىذا يجب .األمر الرابع :أف يخف المنكر وال يزوؿ ،ىذا أيضا يجب.
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فيكوف لو أربع حاالت :الحالة األولى أف يزوؿ المنكر ويحصل منكر أعظم ىذا ال يجوز إنكاره ،الحالة
الثانية أف يزوؿ المنكر ويحل محلو منكر مثلو ،ىذا محل تأمل ألىل العلم محل نظر ،األمر الثالث أف يخف
المنكر ففي ىذه الحالة يجب ،الحالة الرابعة أف يزوؿ المنكر بالكلية وفي ىذه الحالة أيضا يجب .نعم.
أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :ما معنى قولو تعالى في الحديث القدسي  :وما ترددت في شيء أنا فاعلو
كترددي في قيض روح عيدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءتو . 
نعم ىذا التردد وصف الئق باهلل ،وليس كتردد المخلوؽ ،وإنما ىو تعارض إرادتين:

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
اإلرادة األولى :أف اهلل يريد ما يريده عيده والعيد يكره الموت.
واإلرادة الثانية :أف اهلل يريد لو الموت ،وال بد من نفوذ إرادة اهلل فسمى تعارض اإلرادتين ترددا لكن ال بد
من إحداىما.
فهذا وصف يليق باهلل ،ىو عيارة عن تعارض إرادتين ،لكن في النهاية ال بد من الموت .تعارض إرادتين سماه
ترددا ،وىو وصف يليق باهلل وعظمتو ليس مثل تردد المخلوؽ ،وليس على مستوى تردد المخلوؽ الذي عنده
ضعف أو عنده جهل باألمور وإنما تعارض اإلرادتين ال بد من إحداىما وىو أنو ال بد من الموت في النهاية .نعم
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما رأيكم فيمن يقوؿ :إف التصديق يقابل التكذيب؛ فاإلنساف إما أف يكوف مصدقا أو
مكذبا؛ فعلى ىذا فالتصديق ال يزيد وال ينقص ،إنما الذي يزيد ىو عمل القلب وعمل الجوارح ،كيف نرد على
ذل ؟ وجزاكم اهلل خيرا.
كأف السائل يريد أف اإليماف اإليماف ىو التصديق ،والتصديق يقابلو التكذيب ىذا قوؿ المرجئة .اإليماف
يكوف تصديقا ويكوف عمبل ،فليس اإليماف ىو التصديق فقط؛ فاإليماف تصديق بالقلب وقوؿ باللساف وعمل
بالجوارح ،فالتصديق قد يكوف تكذييا ،وقد يكوف معاداة قد يعاديو ولو لم يكذب ،ففرعوف مصدؽ ولكنو استكير
عن عيادة اهلل ،وإبليس مصدؽ؛ فيكوف اإليماف تكذييا ويكوف أيضا استكيارا وإباء ،ولو مع التصديق فإبليس ىل
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ىو مصدؽ أـ مكذب هلل؟ عارض أمر اهلل باالستكيار واالعتراض:
ٔ

 ) (    لم يكذب وكذل فرعوف

قاؿ 

        
ٕ

 ) (        فاإليماف

ال بد فيو.

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

ػػػػػػػػ 
اإليماف ىو تصديق القلب ،والتصديق ليس تصديقا مجردا كما يقوؿ الجهمية بل ال بد أف يكوف معو حركة،
وىذه الحركة ال بد أف تدفع لسير العمل.
إذف ال بد في اإليماف من أمرين :األمر األوؿ :تصديق القلب ،واألمر الثاني :عمل ،ىذا اإليماف والتصديق ال
بد لهما من عمل يتحققا بو؛ وإال صار كإيماف إبليس وفرعوف ،مصدقاف مصدؽ .وإيماف اليهود وأبي طالب
عندىم تصديق وليس عندىم عمل ،وكذل العمل؛ الصبلة والصياـ والزكاة والحج ال بد لو من عمل يصححو ،ال
بد لو من إيماف وتصديق في الياطن يصححو؛ وإال صار كإسبلـ المنافقين ،فالمنافقوف يعملوف ويصلوف ويصوموف
لكن ليس عندىم إيماف صحيح ،وإبليس وفرعوف مصدقاف لكن لم يتحقق إيمانهم بعمل ،فبل بد من أمرين:
ال

اإليماف

 - 1سورة األعراف آية .12 :
 - 2سورة المؤمنون آية .47 :
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لو من عمل يتحقق بو ،والعمل ال بد لو من إيماف يصححو ،وال يمكن أف يكوف ىناؾ إيماف بمجرد التصديق أبدا.
نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :يرى بعض طلية العلم أف اليدء بكتاب التوحيد قيل كشف الشيهات أولى؛ ألف
األخير كشف الشيهات في التوحيد ،وال يكوف ذل إال بعد معرفة التوحيد فما رأيكم؟
األ مر في ىذا واسع ،ال بأس ،لو بدأ بكتاب التوحيد ال بأس ،أو بدأ بهذا ،األمر في ىذا سهل .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ذكر شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل أف معية اهلل معية حقيقية .وذل

في الواسطية .فما

توجيو فضيلتكم تجاه ىذه المعية؟ وىل ىي العلم فقط أـ أنها معية حقيقية ال نعلم كيفيتها؟

نعم المعية صفة من صفات اهلل 

وىي معية حقيقية كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ،ىي ليست مجازا كما يقوؿ أىل

اليدع ،يقولوف :وصف اهلل بالعلو والمعية والسمع واليصر مجاز ،ال؛ بل ىي معية حقيقية ،لكن ىذه المعية
الحقيقية .ما ىي المعية؟ ىل تستلزـ االختبلط واالمتزاج؟ ال تستلزـ االختبلط واالمتزاج كما يقوؿ الجهمية،
الجهمية يقولوف :معية اهلل لخلقو أف يكوف ممتزجا بالمخلوقات ،وأف يكوف مختلطا بالمخلوقات ،وقالوا :إف اهلل
في

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
كل مكاف -تعالى اهلل عما يقولوف ،-وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي أفرادىا -كما قاؿ العلماء -تزيد على
ثبلث آالؼ دليل أبطلوىا بنصوص المعية.
وأما أىل الحق فعملوا بالنصوص من الجانيين ،أثيتوا العلو والفوقية وأثيتوا المعية ،قالوا :ال معارضة بينهما،
ليس م عنى المعية االختبلط ،بل معناىا مطلق المصاحية .المعية معناىا مطلق المصاحية ،والمصاحية تقتضي
المقاربة في أمر من األمور ،بحسب متعلقاتها ،من متعلقاتها أف يكوف الشخص مع  ،ىذه المعية ،ومن مقتضاتها
أف يكوف الرئيس مع  ،فيقوؿ المل

مثبل :اذىب وأنا مع  .ويقصد الجيش ،ومن مقتضاتها العبلقة ،يقوؿ

اإلنساف :فبلف زوجتو معو .وىو في المشرؽ وىي في المغرب ،وتقوؿ العرب :ما زلنا نسير والقمر معنا .والقمر
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فوق  ،ما زلنا نسير والنجم معنا .وتقوؿ :المتاع مع  .وإف كاف فوؽ رأس  ،فالمعية ليس معناىا االختبلط،
معناىا مطلق المصاحية ،وتقتضي مع المصاحية المقاربة في أمر من األمور.
وعلى ذل فليس ىناؾ منافاة بين نصوص العلو والفوقية ونصوص المعية؛ بل كبلىما حق ،فاهلل تعالى فوؽ
السماوات وفوؽ العرش بذاتو ،وىو مع المخلوقين بعلمو واطبلعو وإحاطتو ونفوذ قدرتو ومشيئتو ورؤيتو لهم
وسمعو لهم وتدبيره وإحاطتو بهم ،فبل منافاة بين النصوص؛ ولكن أىل اليدع -والعياذ باهلل -ضربوا النصوص
بعضها بيعض بسيب زيغهم وانحرافهم ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية نعم.
أحسن اهلل إليكم .ىذا يقوؿ :الجهاد قاـ لخدمة الدعوة .فما رأيكم فيمن يضر الدعوة باسم الجهاد؟
نعم .ال يجوز إلنساف أف يض ر الدعوة باسم الجهاد ،الدعوة نوع من الجهاد .الدعوة إلى اهلل على بصيرة
واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،كيف يضر الجهاد؟! ال ينيغي إلنساف أف يضر الجهاد باسم الدعوة .الدعوة
لها حدود ،وىي وسيلة؛ بل وىي نوع من أنواع الجهاد ،فبل يمكن أف يتصرؼ اإلنساف تصرفا يضر على الجهاد
في سييل اهلل ،بل واجب على اإلنساف أف يدعو إلى اهلل على بصيرة ،وأف يحذر من الشطط واالنحراؼ .نعم.
وىذا سؤاؿ أخير يقوؿ :من ىم آؿ الييت؟

......................................................................................
ػػػػػػػػ 
آؿ الييت قيل :المراد بآؿ الييت قرابة النيي -صلى اهلل عليو وسلم-؛ قرابتو المؤمنوف ،مثل فاطمة والحسن

والحسين والعياس؛ ىؤالء قرابتو ،وزوجاتو أيضا داخلوف في آلو ،وقيل :المراد بآؿ النيي 

أتياعو على دينو،

ويدخل في آلو قرابتو المؤمنوف.
إذا قيل :آؿ النيي -صلى اهلل عليو وسلم-؛ فقيل :آلو قرابتو المؤمنوف ،وقيل :زوجاتو ،وقيل :أتياعو على
دينو ،وىذا ىو الصواب ،وإذا قيل :والصبلة والسبلـ على نيينا محمد وعلى آلو؛ آلو أتياعو على دينو ،ويدخل
في ذل دخوال أوليا قرابتو المؤمنوف وزوجاتو.
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أما إذا قيل :آؿ الييت .آؿ الييت ىذا معناه قرابتو المؤمنوف وزوجاتو ،قرابتو المؤمنوف :علي وفاطمة
والحسن والحسين والعياس وزوجاتو ،إذا قاؿ آؿ الييت .أما إذا قيل آؿ النيي فآؿ النيي أتياعو على دينو على
الصحيح ،ويدخل في ذل دخوال أوليا قرابتو المؤمنوف وزوجاتو.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو وسلم.
وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وصلى اهلل على محمد وآلو وصحيو وسلم.
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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األمر بإكراـ الصحابة ولزوـ الجماعة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :أخربنا ابن عبد اٞتبار ،قاؿ :أخربنا الصفار ،قاؿ :حدثنا الرمادي ،قاؿ:
حدثنا عبد الرزاؽ ،عن معمر ،عن عبد ا١تلك بن عمَت ،عن عبد اهلل بن الزبَت ،أف عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل تعاىل عنو قاـ باٞتابية خطيبا فقاؿ :إف رسوؿ اهلل  قاـ فينا مقامي فيكم
فقاؿ:



أكرموا أصحايب فإهنم خياركمٍ ،ب الذين يلوهنمٍ ،ب الذين يلوهنمٍ ،ب يظهر الكذب؛

حىت ٭تلف اإلنساف على اليمُت َل يسأ٢تا ،ويشهد على الشهادة َل يسأ٢تا ،فمن سره ْتبوحة
اٞتنة فعليو باٞتماعة ؛ فإف الشيطاف مع الفذ ،وىو من اَلثنُت أبعد ،وَل ٮتلوف رجل بامرأة فإف
الشيطاف ثالثهما ،ومن سرتو حسنتو وساءتو سيئتو فهو مؤمن



ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى وسلم وبارؾ على عيد اهلل رسولو نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو أجمعين.
أما بعد:

فهذا الحديث ىو موقوؼ على عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنو-؛ بل إف عمر  رواه عن النيي 
وقاؿ :إف رسوؿ اهلل  قاـ فينا مقامي فيكم ،فقاؿ  :أكرموا أصحابي  إلى آخر الحديث.
ىذا الحديث ال بأس بسنده رواه عيد الرزاؽ في المصنف ،والطيراني في الصغير ،واليغوي في شرح السنة،
وابن منده في اإليماف  ،كما أشار إليو المحقق ،ورواه أحمد في المسند أيضا من طريق جرير ،عن عيد المل عن
عمير ،عن جابر ،عن سمرة قاؿ :خطب عمر الناس بالجابية ،ورواه أحمد أيضا من طريق علي بن إسحاؽ ،عن
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عيد اهلل بن الميارؾ ،عن محمد بن سوقة ،وقاؿ المحقق :إسناده صحيح .وصححو األلياني ،وىو حديث
صحيح.

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

ػػػػػػػػ 

وفي ىذا الحديث أف النيي  قاؿ  :أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم،
ثم يظهر الكذب؛ حتى يحلف اإلنساف على اليمين ال يسألها ،ويشهد على الشهادة ال يسألها  ىذا الحديث
دؿ على ما دلت عليو األحاديث األخرى من أف القروف المفضلة ثبلثة ،كما في الحديث اآلخر  :خير الناس
قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم يأتي قوـ يشهدوف وال يستشهدوف ،ويخونوف وال يؤتمنوف ،وينذروف

وال يوفوف ،ويظهر فيهم السمن  بين النيي 

أف القروف المفضلة ثبلثة ،دؿ على ذل

القروف المفضلة ثبلثة ،وىذا الحديث دؿ على ما دلت عليو



أحاديث كثيرة بأف

أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ،ثم الذين

يلونهم ،ثم الذين يلونهم . 
ثم بعد القروف المفضلة حصل االختبلؼ .حصل التغير ،ولهذا قاؿ:
اإلنساف على اليمين ال يسألها





ثم يظهر الكذب حتى يحلف

من عدـ تورعو وجرأتو يحلف على اليمين قيل أف يسألها  ،ويشهد على

الشهادة ال يسألها  كما في الحديث اآلخر  :ثم يأتي قوـ يشهدوف وال يستشهدوف ،ويخونوف وال يؤتمنوف،
وينذروف وال يوفوف  لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم.
ثم قاؿ النيي   فمن سره بحيوحة الجنة  ؛ يعني وسط الجنة  ،فعليو بالجماعة  يعني :فليزـ
جماعة المسلمين،



فإف الشيطاف مع الفذ وىو من االثنين أبعد



ىذا الحديث فيو حث على لزوـ

الجماعة ،ومناسيتو للترجمة واضحة ،فإف الترجمة ( باب وجوب النصيحة ولزوـ السنة والجماعة ) ،فهذا
الحديث فيو أمر بلزوـ أىل السنة ،قاؿ  :فمن سره بحيوحة الجنة فعليو بالجماعة  يلزـ جماعة المسلمين
وإمامهم.
وكما في حديث حذيفة الذي رواه اإلماـ اليخاري قاؿ  :تلزـ جماعة المسلمين وإمامهم  لما سألو في
وقت اختبلؼ الفرؽ قاؿ  :تلزـ جماعة المسلمين وإمامهم  ىنا قاؿ  :فمن سره بحيوحة الجنة فعليو
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بالجماعة؛ فإف الشيطاف مع الفذ وىو من االثنين أبعد



يعني :كلما كاف اإلنساف مع الجماعة كلما بعد عن

الشيطاف وعن االختبلؼ.

..................................................................................
ثم قاؿ النيي 



وال يخلوف رجل بامرأة؛ فإف الشيطاف ثالثهما



ػػػػػػػػ 

ىنا فيو تحريم الخلوة بالمرأة

األجنيية ،وأنو يحرـ على الرجل أف يخلو بامرأة ليس لها بمحرـ؛ ولو كانت بنت عمو ،أو بنت خالو ،أو زوجة
أخيو ،أو زوجة عمو ،تعتير أجنيية منو  ،فبل يخلو بها في الييت وحدىا ،أو في السيارة وحدىا ،أو في المصعد
الكهربائي؛ بل ال بد أف يكوف معهم ثالث تزوؿ بو الخلوة إذا كاف في اليلد ،بشرط أف ال يكوف ىناؾ ريية ،فإف
كاف ىناؾ ريية وحتى ولو كانت اثنين أو ثالث لو كانوا ثبلثة أو أربعة ،إذا لم يكن ىناؾ ريية تزوؿ الخلوة بأف
يكوف معهم ثالث ،إما تكوف معو زوجتو ،أو تكوف معو أمو ،أو ولد كيير بالغ ،أو بنت كييرة بالغة مع التحشم مع
الحشمة والتحجب .أما السفر فبل يجوز السفر ولو كانوا ثبلثة ،ال يجوز للمرأة أف تسافر ولو كانت مع ثبلثة أو
أربعة إال أف يكوف معها محرـ ،لقوؿ النيي  في الحديث الصحيح  :ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوـ واآلخر
أف تسافر إال مع ذي محرـ . 

ثم قاؿ النيي 



ومن سرتو حسنتة وساءتو سيئتو فهو مؤمن



فيو دليل على أف المؤمن ىو الذي

يعمل الحسنة ويسر بها ،وإذا عمل سيئة ساءتو .دليل على أف اإليماف يزيد وينقص .نعم.
والشاىد من الحديث :األمر بلزوـ الجماعة في قولو:



ومن سره بحيوحة الجنة فعليو بالجماعة

فالواجب على اإلنساف أف يلزـ جماعة المسلمين وإمامهم ،وأف يحذر من الفرقة واالختبلؼ .نعم.
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الخروج عن طاعة اإلماـ ومفارقة الجماعة
وباإلسناد عن معمر ،عن أيوب ،عن غيًلف بن جرير ،عن زياد بن رباح ،عن أيب ىريرة 
قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :من فارؽ اٞتماعة ،وخرج من الطاعة ،فمات فميتتو
جاىلية ،ومن خرج على أميت يضرب برىا وفاجرىاَ ،ل ٮتشى مؤمنا إلٯتانو ،وَل يفي لذي عهد
بعهده؛ فليس من أميت ،ومن قتل ٖتت راية عمية يغضب للعصبية ،أو يقاتل للعصبية؛ فقتلتو
جاىلية . 
وأخربنا بو أبو اٟتسن بن بشراف ،عن الصفار ،وذكره .وذكره اآلجري ،عن أيب بكر بن أيب
داود السجستاين ،عن ٤تمد بن بشار ،أف ٤تمد بن جعفر حدثو ،عن شعبة ،عن غيًلف.
وأخرجو مسلم ُب الصحيح عن شيباف بن فروخ ،عن جرير بن حازـ ،عن غيًلف بن جرير ،عن
أيب قيس بن رباح ،عن أيب ىريرة  وذكره.
ػػػػػػ
نعم وىذا الحديث صحيح ،وقد رواه اإلماـ مسلم كما بين المؤلف رحمو اهلل ،أخرجو مسلم في صحيحو من

طرؽ عن غيبلف بن جرير ،ورواه عيد الرزاؽ أيضا عن معمر ،ورواه اإلماـ أحمد وىو حديث صحيح.

وف يو تحذير من مفارقة الجماعة ،ألف من فارؽ الجماعة ،وخرج على الجماعة ،وخرج على إماـ المسلمين؛

فإف ىذا من كيائر الذنوب ،ولهذا قاؿ النيي 



من فارؽ الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتتو جاىلية

 ىذا يدؿ على أف من خرج عن الطاعة ،وخرج على إماـ المسلمين ،وخرج عن الجماعة فهو مرتكب لكييرة

من كيائر الذنوب ،وظاىر الحديث الكفر ،قاؿ  :فميتتو جاىلية  لكن المراد الوعيد ،المراد من الحديث
الوعيد ،الحديث من أحاديث الوعيد ،وىو يدؿ على أف مفارقة جماعة المسلمين ،والخروج على جماعة

المسلمين وإمامهم؛ من كيائر الذنوب ،ولهذا توعده النيي قاؿ  :فمات فميتتو جاىلية . 


ومن خرج على أمتي يضرب برىا وفاجرىا ،ال يخشى مؤمنا إليمانو



؛ يعني ال ييالي بالمؤمن ،وال

ييالي بذي العهد .ال يتحاشى؛ ال يتحاشى مؤمنا ،وال يتحاشى صاحب عهد ،قاؿ:



ومن خرج على أمتي

يضرب برىا فاجرىا ،ال يخشى مؤمنا إليمانو ،وال يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي  ىذا وعيد شديد يدؿ
على أنو من الكيائر.
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..................................................................................
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وما أشيو الليلة باليارحة ،فهؤالء الفرقة اآلف الضالة الذين خرجوا على المسلمين وعلى أئمة المسلمين ال
يخشوف مؤمنا إليمانو ،يفجروف ويقتلوف ،ويهلكوف الحرث والنسل ،وال ييالوف بالمؤمن وال بذي العهد ،فهم ال
يخشوف مؤمنا إليمانو ،وال يفي لذي عهد بعهده ،من دخل إلى اليبلد فهو صاحب عهد ،من دخل اليبلد لو كفيل
سواء كاف من األفراد أو من الدولة ىذا يعتير صاحب عهد؛ ألجلو ال نمسو بسوء ،مالو معصوـ ودمو معصوـ.

في الحديث اآلخر يقوؿ النيي 
كذا وكذا





من قتل معاىدا لم يرح رائحة الجنة ،وإف ريحها ليوجد من مسيرة

فهؤالء الذين خرجوا على إماـ المسلمين ،وعلى جماعة المسلمين ،وصاروا يضربوف الير والفاجر،

وال يخشوف مؤمنا إليمانو ،وال يفوف لذي العهد بعهده ،عليهم ىذا الوعيد الشديد ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل،
يقوؿ النيي   فليس من أمتي  يدؿ على أنو مرتكب لكييرة من كيائر الذنوب.

ثم قاؿ النيي 



ومن قُتِل تحت راية عمية



يقاؿ ( :عمية ِ
وعمية بضم العين وكسرىا ،لغتاف
ُ

مشهورتاف ،والميم مكسورة ،والياء مشددة ،عمية ِ
وعمية ) وىي األمر األعمى الذي ال يستيين وجهو .كذا قاؿ
ُ
اإلماـ أحمد وجماعة ،والمعنى :أنو يقاتل وال يتيين لو وجو القتاؿ ،تحت راية لم يعلم وجهها من الشرع وحكمها
من الشرع ،يغضب للعصيية ،أو يقاتل للعصيية ،فقتلتو جاىلية.

وليس من ىذا قتاؿ الصحابة ،قتاؿ الصحابة رضواف اهلل عليهم عن اجتهاد وعن تأويل سائغ ،فإف عليا 
بايعو أكثر أىل الحل والعقد ،فثيتت لو الييعة ،واجتهد معاوية



وأىل الشاـ ،وتأخروا عن الييعة يطاليوف بدـ عثماف ،ىم مجتهدوف ،عن اجتهاد ،وعلي ومن معو

مجته دوف ،لكن علي ومن معو مجتهدوف مصييوف لهم أجر االجتهاد وأجر الصواب ،ومعاوية ومن معو اجتهدوا
فأخطئوا فلهم أجر االجتهاد وفاتهم أجر الصواب ،وىم الفئة الياغية كما أخير النيي  لكن ىم لم يعلموا أنهم
بغاة فهم مجتهدوف.

..................................................................................
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وأكثر الصحابة انضموا إلى علي  عمبل بقوؿ اهلل

تعالى       :

          

الصحابة كلهم مع علي عمبل

ٔ
( )

فالصواب مع علي 

ولهذا انضم أكثر

باآلية            :

     

ٕ
( )

فأىل الش اـ بغاة ،انضم أكثر الصحابة لقتالهم ألنهم بغاة؛ لكن ىم ال

يعلموف أنهم بغاة ،ىم يطاليوف بدـ عثماف . 
فقتاؿ الصحابة ال يدخل في ىذا ألنو قتاؿ عن تأويل ،عن تأويل سائغ ،وال يدخل في قوؿ النيي   ال
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
راية عمية





إنما القتاؿ الذي ال يعرؼ وجهو كما قاؿ النيي  :تحت

وليس لو دليل من الشرع ،وليس عن اجتهاد سائغ ،مثل ما جاء في الحديث أنو في آخر الزماف

يكثر القتاؿ  ،فبل يدري القاتل فيم قتل ،وال يدري المقتوؿ فيم قتل  نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
أما إذا كاف اجتهاد سائغ دليلو واضح من الشرع؛ فبل يدخل في ىذا ،قتاؿ الصحابة عن اجتهاد سائغ ،ىم
ما بين مجتهد مصيب لو أجراف ،وما بين مجتهد مخطئ لو أجر واحد.
وأشكل ىذا على بعض الصحابة واعتزلوا الفريقين كابن عمر وسلمة بن األكوع وأسامة بن زيد وجماعة،
اعتزلوا الفريقين لم يتيين لهم وجو الصواب مع من؟ وخافوا من األدلة التي فيها النهي عن القتاؿ في الفتنة ،وأنو
يجب كسر جفوف السيوؼ في الفتنة ،فلم يتيين لهم وجو الصواب ،فلهذا اعتزلوا الفريقين ،وىذا فيو الوعيد
الشديد.

 - 1سورة الحجرات آية .9 :
 - 2سورة الحجرات آية .9 :
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..................................................................................
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يقوؿ النيي  :ومن قتل تحت راية عمية ،يغضب للعصيية ،أو يقاتل للعصيية؛ فقتلتو جاىلية  ىذا وعيد
شديد؛ يعني يقاتل تحت راية عمية؛ عمياء ،ال يعرؼ وجو الصواب ،ويغضب للعصيية ،ويقاتل للعصيية .أما إذا
كاف مع إماـ المسلمين يقاتل مثبل اليغاة ويقاتل الخوارج ،أو مع إماـ مسلم تمت لو الييعة ،وجاء إنساف باغ ييغي
عليو فيقاتل الثاني ،كما في قوؿ النيي





من جاءكم وأمركم جميع ،يريد أف يفرقكم ،فاقتلوه كائنا من كاف



ىذا دليل واضح ،إذا اجتمع

المسلموف على إماـ وتمت لو الييعة وجب السمع والطاعة لو بالمعروؼ ،وال يجوز ألحد أف يفرؽ الجماعة ،فمن
جاء ينازعو أو يفرؽ المسلمين فيقتل الثاني؛ ىذا بأمر الشرع بالنصوص.

والشاىد من الحديث أف النيي 

حث على الجماعة ،وتوعد من فارؽ الجماعة فقاؿ:



من فارؽ

الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتتو جاىلية  من فارؽ الجماعة فقد ارتكب كييرة من كيائر الذنوب ،ففيو
الحث على لزوـ الجماعة ،ىذا ىو الشاىد من الترجمة ،ترجمة الياب ( وجوب النصيحة ولزوـ السنة والجماعة
).
يقوؿ  :من فارؽ الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتتو جاىلية  ىذا ىو شاىد الترجمة ،وىو وعيد
على من خرج عن الطاعة وفارؽ الجماعة ،وأنو مرتكب لكييرة من كيائر الذنوب .نعم.
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لزوـ الجماعة والتحذير من الفرقة واالختبلؼ
أخربنا أبو الفتح ىًلؿ بن ٤تمد بن جعفر ،قاؿ :أخربنا النجاد ،قاؿ :حدثنا أٛتد بن
مًلعب ،قاؿ :حدثنا ثابت بن ٤تمد الزاىد ،قاؿ :حدثنا سفياف الثوري ،عن عبد الرٛتن بن
زياد ،عن عبد اهلل بن يزيد ،عن عبد اهلل بن عمرو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   إف أىل الكتابُت
افًتقوا ُب دينهم على اثنتُت وسبعُت ملة ،وإف ىذه اْلمة ستفًتؽ على ثًلث وسبعُت ملة؛ -يعٍت
اْلىواء -وكلها ُب النار إَل واحدة ،وىي ٚتاعة . 
ورواه اآلجري ،عن الصنديل ،عن ابن ز٧تويو ،عن الفريايب ،عن سفياف الثوري ،وذكره وقاؿ
فيو  :ما أنا عليو اليوـ وأصحايب.



ػػػػػػ
نعم ىذا الحديث قولو:



إف أىل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسيعين ملة



المراد بأىل

الكتابين :اليهود والنصارى ،والمراد بالملة :األىواء ،واألىواء ىي اليدع؛ ألف أىل الكتابين افترقوا في دينهم على
اثنتين وسيعين بدعة ،وإف ىذه األمة ستفترؽ على ثبلث وسيعين بدعة ،كلها في النار إال واحدة ،وىي الجماعة.
ىذا الحديث رواه ابن بطة في اإلبانة ،ورواه البللكائي في شرح االعتقاد ،ورواه الترمذي ،وفي سنده عيد
الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريق ي وىو ضعيف ،لكن الحديث لو شواىد يتقوى بها فهو حديث حسن ،ورواه
اآلجري في آخره وقاؿ فيو  :ما أنا عليو اليوـ وأصحابي . 

والشاىد من الحديث الحث على لزوـ الجماعة ،والتحذير من الفرقة؛ ألف النيي 

أخير أف ىذه األمة

ستفترؽ على ثبلث وسيعين فرقة ،كلها متوعدة بالنار ،متوعدة بالنار لكونها مخالفة للجماعة؛ إال واحدة وىي
الجماعة ،وفي حديث اآلجري بين أف الجماعة قاؿ  :ما أنا عليو اليوـ وأصحابي  ىذه ىي الفرقة الناجية،
وىي الطائفة المنصورة ،وىم أىل السنة والجماعة ،وىم الجماعة ،ووصفهم :ىم من كاف على مثل ما أنا عليو
اليوـ وأصحابي ،ىذه الفرقة الناجية.
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أما الفرؽ األخرى فهي فرؽ متوعدة بالوعيد ،فرؽ بدع ،ىي فرؽ ميتدعة ،لكنها ليست فرقا من فرؽ الكفر،
ولهذا قاؿ العلماء :إف الجهمية والقدرية الغبلة خارجوف من الثنتين والسيعين فرقة لكفرىم وضبللهم؛ دؿ على أف
ىذه الفرؽ فرؽ بدع ،فرؽ متوعدة بالوعيد لكونها ابتدعت في دين اهلل ما ليس منو ،والناجي ىم الفرقة الناجية
التي سلمت من اليدعة وسلمت من الوعيد ،ىم الفرقة الناجية ،وىي الفرقة المنصورة ،وىم أىل السنة والجماعة،

وىم من كاف على مثل ما عليو النيي 

وأصحابو ،وفيو الحث على لزوـ الجماعة ،والتحذير من الفرقة

واالختبلؼ .نعم.
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أصوؿ اليدع أربعة :الروافض ،والخوارج ،والقدرية ،والمرجئة
وأخربنا أبو الفتح ،قاؿ :أخربنا النجاد ،قاؿ :حدثنا أبو بكر عبد اهلل بن سليماف بن
اْلشعث السجستاين ،قاؿ :حدثنا ا١تسيب بن واضح ،قاؿٝ :تعت يوسف بن أسباط يقوؿ:
أصوؿ البدع أربعة :الروافض ،وا٠توارج ،والقدرية ،وا١ترجئةٍ .ب تتشعب كل فرقة ٙتاين عشرة طائفة،
فذلك اثناف وسبعوف فرقة ،والثالث والسبعوف :اٞتماعة اليت قاؿ رسوؿ اهلل  ىي الناجية.
ورواه اآلجري ،عن أيب بكر بن أيب داود.
ػػػػػػ
نعم .ىذا األثر عن يوسف بن أسياط ،ليس حديثا ،وال قوؿ صحابي ،ولكنو قوؿ ليعض أىل الحديث اسمو
يوسف بن أسياط.
الشاىد منو يقوؿ :أصوؿ اليدع أربعة :الروافض ،والخوارج ،والقدرية ،والمرجئة .ثم تشعيت كل فرقة ثماني
عشرة طائفة ،فإذا أربع في ثمانية عشر تكوف اثنين وسيعين فرقة ،ىذه الفرؽ التي أخير عنها النيي  أنها اثنتاف
وسيعوف فرقة ،أصولها أربع :الروافض ثمانية عشر فرقة ،والخوارج ثمانية عشر فرقة ،والقدرية ثمانية عشر فرقة،
والمرجئة ثمانية عشر فرقة ،الجميع اثنا ف وسيعوف فرقة ،ىذه فرؽ ىالكة ،والفرقة الناجية ىي الثالثة والسيعوف،

ولذا قاؿ :والثالث والسيعوف :الجماعة التي قاؿ رسوؿ اهلل 

ىي الناجية .ورواه اآلجري عن أبي بكر بن أبي

داود؛ يعني قولو :الفرقة الناجية .ىذا كما سيق ،ثابت أف الفرقة الناجية ىي من كانت على مثل ما عليو اليوـ أنا
وأصحابي.
وىذا اجتهاد من يوسف بن أسياط ،اجتهاد منو ،وإال؛ تحديد االثنتين والسيعين فرقة ليس ىناؾ نص يحدد
االثنتين والسيعين فرقة ،وكذل قولو :إف الروافض اثنتاف وسيعوف فرقة ،والخوارج اثنتاف وسيعوف فرقة ،قد ينازع
في ىذا ،إلف الخوارج ذكر أىل ال فرؽ أنهم يقاربوف أربع وعشرين فرقة ،وكذل

الشيعة ،وكذل

القدرية

والمرجئة ،والروافض يقاؿ لهم الرافضة؛ ألف الروافض طائفة من طوائف الشيعة.

..................................................................................
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الشيعة -كما ذكر أىل الفرؽ  -أربع وعشروف فرقة ،منهم الكافر ،ومنهم الميتدع ،على حسب العقيدة،
ولهذا ما يقاؿ :إف الشيعة كفار ،وال يقاؿ ،بل يقاؿ :الشيعة طيقات ،طيقات وفرؽ ،أربع وعشرين فرقة كما ذكر
أىل الفرؽ ،منهم الميتدع ،ومنهم الكافر على حسب االعتقاد ،إذا كاف عقيدتو توصل للكفر صار كافرا ،وإف كاف
عقيدتو ال توصل للكفر صار ميتدعا.
وأعلى طيقة الشيعة النصيرية ،النصيرية الذين يقولوف :إف اهلل حل في علي -والعياذ باهلل -وإف عليا في
السحاب ،وإنو سيخرج ،الذين يقولوف :إف اهلل حل في علي ىؤالء ىم أعلى طيقة الشيعة ،وىم أعظم الناس كفرا
والعياذ باهلل -يقولوف :إف اهلل ىو علي ،وعلي ىو اهلل -نعوذ باهلل.-ثم يليهم المخطئة؛ طائفة من طوائف الشيعة .المخطئة الذين خطئوا جيريل ،وقالوا :إف جيريل أرسلو اهلل
بالنيوة والرسالة إلى علي؛ ولكن جيريل خاف وأوصلها إلى محمد .ويقولوف كلمة مشهورة :خاف األمين وصدىا عن
حيدرة ( .خاف األمين ) وىو جيريل ( ،وصدىا ) يعني الرسالة ( ،عن حيدرة ) لقب لعلي ،خاف األمين جيريل
وصد الرسالة عن حيدرة؛ عن علي إلى محمد .ىؤالء أيضا كفار بإجماع المسلمين ،يقولوف :إف الرسوؿ علي
وليس محمدا؛ ولكن جيريل أخطأ وخاف ،أرسلو اهلل إلى علي ،فجيريل أخطأ وخاف وأوصل وأعطى الرسالة
محمدا- ،نعوذ باهلل -ىذه يسموف المخطئة.
ثم يليهم الروافض ،سموا روافض ألنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،لما سألوه
عن أبي بكر وعمر :ما تقوؿ فيهما؟ ما تقوؿ يا زيد؟  -زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آؿ
الييت ،وىو رجل صالح -قالوا لو :ما تقوؿ في أبي بكر وعمر؟ قاؿ :ىما وزيرا جدي رسوؿ اهلل ،وزيراه .فأبغضوه
ورفضوه وتركوه ،فقاؿ :رفضتموني رفضتموني ،فسموا من ذل

الوقت الرافضة ،وكانوا يسموف قيل ذل :

الخشيية ،يسموف بالخشيية؛ ألنهم ال يقاتلوف إال بالخشب .يقولوف :ما فيو قتاؿ بالسيف حتى يخرج المهدي
المنتظر؛ إذا خرج المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين ،وىو شخص موىوـ ال حقيقة
لو؛ ألف أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد لو ،أبوه مات عقيما ولم يولد لو ،اختلقوا لو ولدا
وأدخلوه
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السرداب وىو طفل ابن ثبلث سنين أو ست سنين ،ومضى عليو سنة ستين ومائتين كم مضى عليو؟ شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية يقوؿ :مضى عليو أربعمائة سنة .في زمانو ،ونحن نقوؿ اآلف :مضى عليو ألف ومائتين سنة ولم يخرج،
دخل سرداب سامراء شخص موىوـ ،ويقولوف :إف األمة معلقة في دينها حتى يخرج المهدي ،وال يعرفوف صياـ
حتى يخرج المهدي ،وال جهاد حتى يخرج المهدي ،ولما فاتهم ىذا جعلوا مسألة الوصاية ،صار الخميني ىو
الوصي حتى يخرج المهدي المنتظر.
فهؤالء الروافض -والعياذ باهلل -من عقيدتهم عيادة آؿ الييت ،ويعيدوف آؿ الييت ويتوسلوف بهم ،ويسموف
باألئمة االثنا عشرية ،ويسموف باإلمامية ألنهم يقولوف بإمامة اثني عشر ،أولهم علي بن أبي طالب ىو اإلماـ الذي
نص عليو ،األئمة االثني عشر منصوصوف معصوموف ،نص عليهم النيي وىم معصوموف من الخطأ ،أولهم علي بن
أبي طالب ،ثم الحسن بن علي ،ثم الحسين بن علي ،ثم علي بن الحسين زين العابدين ،ثم محمد بن علي
الياقر ،ثم جعفر بن محمد الصادؽ ،ثم موسى بن جعفر الكاظم ،ثم علي بن موسى الرضا ،ثم محمد بن علي
الجواد ،ثم علي بن محمد الهادي ،ثم الحسن بن علي ا لعسكري ،ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن
الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى اآلف ،ىؤالء األئمة منصوصوف معصوموف،
نص عليهم الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم-؛ لكن يقولوف :إف الرسوؿ نص عليهم لكن الصحابة أخفوا ىذه

النصوص ،وكفروا وارتدوا بعد وفاة النيي 

وأخفوا ىذه النصوص ،وولوا أبا بكر زورا وبهتانا ،وىو ليس أىبل

للخبلفة ،ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وىو ليس أىبل للخبلفة ،ثم ولوا عثماف زورا وبهتانا وىو ليس أىبل للخبلفة ،ثم

وصلت النوبة إلى علي إلى الخليفة األوؿ ،فقالوا :الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسوؿ 

ىم أخفوا

النصوص ،وإال أف الرسوؿ  نص على الخليفة بعدي علي.
فهؤالء كفروا الصحابة والعياذ باهلل ،تكفير الصحابة تكذيب هلل ،اهلل زكاىم وعدلهم ووعدىم بالجنة ،كما قاؿ
اهلل تعالى:

                 

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

 وقاؿ سيحانو، كل الصحابة وعدىم اهلل الحسنى، الجنة: الحسنى، ( ) الجنة        
                  

:وتعالى

                   
                
       :وقاؿ

ٕ
) (

      

                 
ٖ

، فمن كفرىم فقد كذب اهلل، ( ) أليس ىذا تعديبل من اهلل؟! اهلل عدلهم وزكاىم ووعدىم الجنة   
 وإذا كاف الصحابة كفار وىم الذين نقلوا إلينا الشريعة وحملوىا إلينا كيف يوثق بدين نقلو،ومن كذب اهلل كفر
.الكفار؟! نسأؿ اهلل السبلمة والعافية
، وأنو فقد من القرآف ثلثي القرآف، وأنو ما بقي منو إال الثلث،من عقيدتهم أف القرآف غير محفوظ

كذل

 وىذا تكذيب هلل،ىناؾ مصحف يسمى مصحف فاطمة يعادؿ المصحف الذي بين أيدي أىل السنة ثبلث مرات
ٗ

. ومن كذب اهلل كفر، ( ) فهذا تكذيب هلل          :في قولو
 ػػػػػػػػ
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فتكوف عقيدة الروافض فيها كفر من ثبلثة وجوه :الوجو األوؿ :عيادة آؿ الييت .الوجو الثاني :تكذيب اهلل
في تعديل الصحابة وتزكيتهم ووعدىم بالجنة .الوجو الثالث :تكذيب اهلل في أف القرآف محفوظ في
       

قولو  :

ٔ
( )

بقية فرؽ الشيعة ميتدعة كالزيدية الذين يفضلوف علي على عثماف ،ىؤالء ميتدعة ،فالمقصود أف الشيعة
طيقات منهم الكافر ،ومنهم ...يعني على حسب العقيدة.
والفرقة الثانية :الخوارج .الخوارج ىم الذين خرجوا على علي والصحابة ،وقتلوا عثماف ،وقتلوا عليا ،وىم
الذين يكفروف المسلمين .من عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي؛ يقولوف :المؤمن إذا فعل كييرة كفر وخرج من
الملة وخلد في النار .فيقولوف :الزاني كافر ،وشارب الخمر كافر ،والعاؽ لوالديو كافر ،والمرابي كافر ،وآكل
الرشوة كافر ،وىكذا؛ عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار فجعلوىا في المسلمين ،فصاروا يستحلوف
دماء المسلمين بالمعاصي ،ويكفرونهم ويخلدونهم في النار.
والمعتزلة يوافقونهم في التخليد في النار؛ لكنهم يخالفونهم في الدنيا ،فيقولوف :إنو في الدنيا إذا فعل
الكييرة خرج من اإليماف ولم يدخل في الكفر ،فكاف في منزلة بين المنزلتين ،يسمى فاسق ال مؤمن وال كافر،
والخوارج يقولوف :خرج من اإليماف ودخل في الكفر .ويستحلوف دمو ومالو.
وىم فرؽ كثيرة ،منهم اإلباضية ،ما يقرب من أربع وعشرين فرقة -كما ذكر أىل الفرؽ -والصحابة عاملوىم

معاملة أىل اليدع فلم يكفروىم ،وسئل علي 

ىل ىم كفار؟ قاؿ :من الكفر فروا .والجمهور على أنهم

ميتدعة ،ومن العلماء من كفرىم ،وروي عن اإلماـ أحمد أنهم كفار ،واستدلوا بالنصوص التي فيها تصريح
بكفرىم ،كقولو  في الصحيحين وفي غيره  :يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية  وفي لفظ:
 يمرقوف من اإلسبلـ ثم ال يعودوف إليو  وفي لفظ قاؿ  :ألف لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد  فشيههم بعاد
قوـ

وىم

 - 1سورة الحجر آية .9 :
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سماحة الشيخ عيد العزيز بن عيد اهلل بن باز رحمو اهلل يرى كفر الخوارج ،والصحابة -كما ذكر شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية -عاملوىم معاملة الميتدعة.
( والقدرية ) القدرية طائفتاف :طائفة الكفار ،وطائفة ميتدعة ،فالكفار :ىم الذين أنكروا المرتيتين من مراتب
القدر ،مراتب القدر أربع ال بد من اإليماف بها ،من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر .المرتية األولى :العلم ،علم اهلل
باألشياء قيل كونها ،اهلل يعلم ما كاف في الماضي ،وما يكوف في الحاضر والمستقيل ،وما لم يكن لو كاف كيف
يكوف.
والثاني :الكتابة؛ كتابة األشياء في اللوح المحفوظ ،بالذوات والصفات ،كل شيء مكتوب.
والثالث :اإلرادة والمشيئة ،كل شيء في ىذا الكوف؛ كل شيء يقع في ىذا الكوف ال بد أف تكوف سيقت بو
إرادة اهلل ومشيئتو.
والمرتية الرابعة :الخلق واإليجاد ،أف اهلل خالق كل شيء بالذوات والصفات .ىذه مراتب القدر :العلم،
والكتابة ،واإلرادة ،والخلق.
علػم

كتػابة

مػوالنا

مشيئتو  خلقػو



وىػو

إيجػاد

وتقدير



من لم يؤمن بهذه المراتب األربع لم يؤمن بالقدر.
القدرية األولى أنكروا المرتيتين األوليين ،قالوا :إف اهلل تعالى لم يسيق علمو باألشياء قيل كونها ،وأنكروا
كتابتها؛ أي في اللوح المحفوظ ،وىم الذين خرجوا في عهد الصحابة رضواف اهلل عليهم ،وىم الذين سأؿ عنهم
حميد الطويل وصاحيو معمر أوؿ ما خرجوا في اليصرة ،غيبلف الدمشقي ومعيد الجهني ،فجاء حميد الطويل

وصاحيو من اليصرة ،وقالوا :لو وفق لنا أحد أصحاب رسوؿ اهلل 

لسألنا عن ىؤالء ،قاؿ :فخرجنا حاجين،

فوفق لنا عيد اهلل بن عمر -الصحابي -قاؿ :فاكتنفتو أنا وصاحيي وظننت أنو سيكل الحديث إلي فقلنا لو :أبا
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عيد ..................................................................................
ػػػػػػػػ 
الرحمن ،إنو ظهر قِيَػلَنا  -يعني في اليصرة  -قوـ يتقفروف العلم  -يعني يطليوف العلم -ويزعموف أف األمر أُنُف
 يعني :مستأنف وجديد ،لم يسيق بو علم اهلل ،يقولوف :إف اهلل ما يعلم بالشيء حتى يقع ،نسيوا اهلل إلى الجهل فقاؿ ابن عمر  إذا لقيت ىؤالء فأخيرىم أني منهم بريء ،وأنهم مني براء ،والذي نفس ابن عمر بيده ،لوأنفق أحدىم مثل أحد ذىيا ما قيلو اهلل منو حتى يؤمن بالقدر خيره وشره .ثم ساؽ حديث عمر وحديث جيرائيل
في سؤاالت النيي صلى اهلل عليو وسلم؛ يسألو جيرائيل عن اإلسبلـ وعن اإليماف وعن اإلحساف وعن الساعة
وعن أماراتها ،ولما سألو عن اإليماف قاؿ:



اإليماف :أف تؤمن باهلل ،ومبلئكتو ،وكتيو ،ورسلو ،واليوـ اآلخر،

وتؤمن بالقدر خيره وشره  ىذا أوؿ حديث في صحيح اإلماـ مسلم.
ىؤالء القدرية األولى كفار ،كفرىم العلماء ،وقالوا :إنهم خارجوف من االثنتين والسيعين فرقة لماذا؟ ألنهم
أنكروا علم اهلل ب األشياء ،قالوا :ما يعلم اهلل باألشياء حتى تقع ،ىم نسيوا اهلل إلى الجهل ،فهم كفار ،وىم الذين
قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي :ناظروا القدرية بالعلم ،فإف أقروا بو خصموا ،وإف أنكروه كفروا .وىذه انقرضت؛
الطائفة األولى انقرضت.
الطائفة الثانية :القدرية المتوسطة ،الذين أثيتوا علم اهلل باألشياء وكتابتو لو في اللوح المحفوظ ،ولكنهم
أنكروا عموـ اإلرادة والمشيئة ،وعموـ الخلق واإليجاد ،فقالوا :إف اهلل قدر كل شيء ،وأراد كل شيء؛ إال أفعاؿ
العياد ،ما أرادىا وال قدرىا من الطاعات والمعاصي ،وقالوا :إف اهلل خالق كل شيء من الذوات والصفات إال
أفعاؿ العياد لم يخلقها؛ بل العياد ىم الذين خلقوىا بأنفسهم استقبلال .لشيهة عرضت لهم ،ما ىذه الشيهة؟
يقولوف :لو قلنا إف اهلل خلق المعاصي وعذب عليها لصار ظالما .ففرارا من ذل قالوا :إف اهلل ما خلق المعاصي
وال الطاعات ،فالعيد ىو الذي خلق الطاعة يجب على اهلل أف يثييو؛ يستحق الثواب على اهلل كما يستحق األجير
أجره ،وإذا فعل المعصية يجب على اهلل أف يعذبو ويخلده في النار.

..................................................................................
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ولزمهم على ىذا فظائع ،لزمهم :أف يقع في مل اهلل ما ال يريد ،وأف مشيئة العاصي تغلب مشيئة اهلل.
أما القوؿ بأف اهلل تعالى خلق المعاصي؛ وإنما خلقها لحكم وأسرار ،لوال خلق اهلل للمعاصي والكفر فاتت
عيوديات محيوبة هلل ،عيودية الجهاد في سييل اهلل ،عيودية الوالء واليراء ،عيودية الدعوة إلى اهلل ،عيودية األمر
بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،عيودية الحب في اهلل واليغض في اهلل ،لو كاف الناس كلهم من أين ىذه
العيوديات؟! والذي ينسب إلى اهلل إنما ىو الخلق واإليجاد ،والخلق واإليجاد ميني على الحكمة ،وىذا ىو معنى
قوؿ النيي  في الحديث الصحيح  :والشر ليس إلي  يعني الشر المحض الذي ال حكمة في تقديره
ليس إلى اهلل .فهؤالء الطائفة القدرية ميتدعة من أجل الشيهة التي حصلت لهم ،ألنهم متأولوف ،والمراد بالقدرية
ىم ىؤالء.
( الروافض ،والخوارج ،والقدرية ،والمرجئة )
والمرجئة ىم الذين قالوا :إف األعماؿ غير داخلة في مسمى اإليماف ،قالوا :إف اإليماف ىو التصديق في
القلب ،وىم أربع فرؽ :الفرقة األولى :الجهمية :الذين يقولوف إف اإليماف مجرد معرفة الرب بالقلب ،والكفر ىو
جهل الرب بالقلب ،فمن عرؼ ربو بقليو فهو مؤمن ،ومن جهل ربو بقليو فهو كافر ،ولزمهم على ذل أف إبليس
مؤمن ألنو يعرؼ ربو بقليو ،وفرعوف مؤمن يعرؼ ربو بقليو - ،على مذىب الجهم  -واليهود مؤمنوف يعرفوف ،قاؿ
اهلل تعالى:



ٔ

 ) (         وكذل أيضا أبو طالب مؤمن؛ بل إف

العلماء كفروا الجهم بتعريفو ىو ،قالوا :ىو أجهل الناس بربو ،فيكوف كافرا بشهادتو على نفسو- .نعوذ باهلل -ىذا
أفسد قوؿ في اإلرجاء ،وىو مذىب الجهم.
والطائفة الثانية :الكرامية الذين قالوا :إف اإليماف ىو مجرد النطق باللساف ،فمن نطق باللساف فهو مؤمن؛
ولو كاف مكذبا بقليو ،وىذا أيضا يلي المذىب الثاني في اإلرجاء ،الكرامية الذين يقولوف :إف اإليماف ىو مجرد
النطق باللساف؛ ومع ذل يقولوف :إذا نطق اللساف بالشهادتين فهو مؤمن وإف كاف مكذبا بقليو ،فيخلد في النار.
فيلزـ
 - 1سورة البقرة آية .146 :
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على قولهم التناقض ،وىو أف المؤمن كامل اإليماف يخلد في النار ،قالوا :إذا نطق بالشهادتين فهو كامل اإليماف،
وإذا كاف مكذبا فيخلد في النار .فيلزـ على قولهم أف المؤمن كامل اإليماف يخلد في النار.
الطائفة الثالثة :األشعرية الذين يقولوف :اإليماف مجرد التصديق بالقلب ،اإليماف ىو التصديق ،الجهمية
يقولوف :اإليماف ىو المعرفة بالقلب .الكرامية يقولوف :اإليماف ىو قوؿ اللساف ،األشعرية والماتريدية :اإليماف ىو
التصديق بالقلب ،وىو روي عن اإلماـ أبي حنيفة وعليو طائفة من أصحابو.
الطائفة الرابعة :مرجئة الفقهاء ،وىو مذىب اإلماـ أبي حنيفة ،وعليو الجماىير من أصحابو يقولوف :اإليماف
شيئاف :تصديق القلب ،وإقرار باللساف؛ لكن األعماؿ مطلوبة ،ىم طائفة من أىل السنة يقولوف :األعماؿ مطلوبة
لكن ما نسميها اإليماف ،الصبلة والصوـ والزكاة والحج ،والواجيات واجيات ،المحرمات محرمات؛ لكن ما
نسميها إيمانا ،نسميها برا ،نسميها تقوى ،نسميها ىدى ،وال نسميها إيمانا.
وأىل السنة انفصلوا عن جميع الطوائف فقالوا :إف األعماؿ داخلة في مسمى اإليماف ،اإليماف تصديق
بالقلب وعمل بالقلب وقوؿ باللساف وعمل بالجوارح ،يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ،ويذىب بعضو وييقى
بعضو ،ويزيد وينقص ،واألعماؿ تسمى إيمانا ،وتسمى برا ،وتسمى تقوى.
فيوسف بن أسياط يقوؿ :أصوؿ اليدع أربعة :الروافض ،والخوارج ،والقدرية ،والمرجئة .ثم تشعيت كل فرقة
ثماني عشرة فرقة .ىذا اجتهاد منو ،وليس ىناؾ دليل يدؿ على تعداد ىذه الفرؽ .نعم.
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ترؾ اليدع واليعد عن الفرؽ واتياع الصراط المستقيم
وروى اآلجري حديث ( :تفًتؽ ) ...من طرؽ ،وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قاؿ:
كاف علي بن أيب طالب إذا حدث هبذا اٟتديث عن رسوؿ اهلل  تًل فيو قرآنا:
       
   
   

(ٕ)

(ٔ)

ٍب ذكر أمة عيسى فقاؿ:

اآلية ،قاؿٍ :ب ذكر أمتنا فقرأ:

  

   

     

(ٖ)

قاؿ اآلجري :رحم اهلل عبدا حذر ىذه الفرؽ ،وجانب البدع ،واتبع ومل يبتدع ،ولزـ اْلثر،
وطلب الطريق ا١تستقيم ،واستعاف ٔتوَله الكرًن.
ػػػػػػ
نعم .روى اآلجري الحديث حديث  :تفترؽ أمتي على ثبلث وسيعين فرقة  من طرؽ متعددة ،وذكر عن يعقوب
بن زيد بن طلحة قاؿ :كاف علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؛ يعني
حديث  :ستفترؽ أمتي على ثبلث وسيعين فرقة  تبل فيو قرآنا وىي قاؿ:
ٗ

 ) (     ثم ذكر أمة عيسى فقاؿ فقرأ:



     
ٔ

 ) (       قاؿ :ثم

..................................................................................
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ذكر أمتنا فقرأ:

         

ٕ
( )

المعنى أف كل أمة فيها فرؽ على

الياطل ،وفرقة على الحق؛ فاليهود على الياطل وفيهم فرقة على الحق ،وىم الذين قاؿ اهلل فيهم:
       

الذين قاؿ
ٗ
( )

ٖ
( )

وكذل

  

النصارى فرؽ على الياطل وفرقة على الحق ،وىم

اهلل               :

وىذه األمة افترقت ثبلث وسيعين فرقة ،كلها في النار إال الفرقة الناجية ،وىم الذين قاؿ اهلل فيهم:

       

 

٘
( )

قاؿ اآلجري رحمو اهلل في كتابو -يعني كتاب الشريعة  ( :-رحم اهلل عيدا حذر ىذه الفرؽ ) يعني ابتعد
عنها ،ولم يسل

مسالكها ( ،وجانب اليدع ) يعني ابتعد عن اليدع ( ،واتيع ولم ييتدع ،ولزـ األثر ) يعني

النصوص ،ما دلت عليو النصوص ( ،وطلب الطريق المستقيم ) وىو العمل بكتاب اهلل ،وسنة رسولو  واليعد
عن اليدع ( واستعاف بمواله الكريم ) نعم وىذه نصيحة من اآلجري رحمو اهلل؛ ينصح المسلم ويدعو لو ،قاؿ:
رحم اهلل عيدا ابتعد عن الفرؽ ،وابتعد عن اليدع ،واتيع الصراط المستقيم ،واستعاف بمواله ،واستقاـ على دين
اهلل .نعم.

 - 1سورة المائدة آية .65 :
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باب الحث على التمس بكتاب اهلل وسنة رسولو وترؾ اليدع
حديث أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة
باب اٟتث على التمسك بكتاب اهلل وسنة رسولو ،وترؾ البدع ،وترؾ النظر واٞتدؿ فيما
ٮتالف الكتاب والسنة وقوؿ الصحابة.
أخربنا أب و القاسم عبيد اهلل بن عمر الفقيو ا١تصري رٛتو اهلل ،قاؿ :حدثنا النجاد ،قاؿ:
حدثنا عبد ا١تلك بن ٤تمد ،قاؿ :حدثنا أبو عاصم يعٍت :الضحاؾ بن ٥تلد ،عن ثور يعٍت :ابن
يزيد ،عن خالد بن معداف ،عن عبد الرٛتن بن عمرو السلمي ،عن العرباض بن سارية قاؿ:
صلى بنا رسوؿ اهلل  صًلة الصبحٍ ،ب أقبل علينا بوجهو فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها
اْلعُت ووجلت منها القلوب ،فقاؿ قائل :يا رسوؿ اهلل ،كأهنا موعظة مودع؛ فأوصنا .فقاؿ:



أوصيكم بتقوى اهلل ،والطاعة؛ وإف كاف عبدا حبشيا ،فإنو من يعش منكم بعدي فسَتى اختًلفا
كثَتا ،فعليكم بسنيت ،وسن ة ا٠تلفاء بعدي ،الراشدين ا١تهديُت ،وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم
و٤تدثات اْلمور ،فإف كل بدعة ضًللة . 
ورواه اآلجري ،عن ابن عبد اٟتميد الواسطي ،عن زىَت ا١تروزي ،عن أيب عاصم .ورواه عن
الصنديل ،عن الفضل بن زياد ،عن أٛتد بن حنبل ،عن الوليد بن مسلم ،عن ثور بن يزيد.
ػػػػػػ
ىذا الياب ىو الياب الثاني من أبواب ىذا الكتاب ،قاؿ المؤلف :باب الحث على التمس

بكتاب اهلل

وسنة رسولو ،وترؾ اليدع ،وترؾ النظر والجدؿ فيما يخالف الكتاب والسنة وقوؿ الصحابة.
فهذا الياب فيو الحث على التمس

بكتاب اهلل وسنة رسولو ،والعمل بهما ،وفيو الحث على ترؾ اليدع،

وفيو الحث على ترؾ النظر والجدؿ فيما يخالف الكتاب والسنة ويخالف أقواؿ الصحابة ،فهو مكوف من ثبلث
فقرات :األولى :الحث على التمس

بالكتاب والسنة .الفقرة الثانية :الحث على ترؾ اليدع .الفقرة الثالثة:

الحث على ترؾ النظر والجدؿ فيما يخالف الكتاب ،أو يخالف السنة ،أو يخالف أقواؿ لصحابة.
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ذكر حديث العرباض بن سارية ،وىو حديث رواه األئمة والمحدثوف ،رواه اإلماـ أحمد ،والترمذي،
والدارمي ،وابن حياف ،واليغوي كما بين أىل العلم ،وكما ذكر المحقق وفقو اهلل ،رواه اليغوي في شرح السنة،
رواه أحمد ،وأبو داود ،وابن أبي عاصم ،وقاؿ الترمذي :حديث حسن صحيح ،صححو ابن حياف والحاكم وقاؿ:
صحيح على شرط الشيخين .وصححو األلياني.
وذكر المحقق فائدة نقلها عن ابن حياف ،قاؿ ابن حياف بعد روايتو لهذا الحديث :في قولو   فعليكم
بسنتي



عند ذكر االختبلؼ الذي يكوف في أمتو بياف واضح أف من واظب على السنن ،وقاؿ بها ،ولم يعرج

على غيرىا من اآلراء؛ من الفرقة الناجية في القيامة ،جعلنا اهلل منهم بمنو آمين .يقوؿ ابن حياف :من عبلمة أىل
السنة أف الذي يواظب على السنن ،ويقوؿ بها ،وال يعرج على اآلراء؛ فهذا من الفرقة الناجية .يقوؿ :يواظب على
السنن ،ويداوـ على فعل السنن ،ويترؾ اآلراء التي تخالف السنن ،فهذا من الفرقة الناجية.
وىذا الحديث حديث ثابت ،حديث صحيح ،وفيو أف العرباض بن سارية يقوؿ :إف الرسوؿ  صلى بهم،
بعد صبلة الصيح ،ثم وعظهم .فيو مشروعية الموعظة ،وأف اإلماـ يعظ أصحابو ،وال بأس بالموعظة بعد الصلوات
الخمس كما فعل النيي  فإف النيي  وعظهم بعد صبلة الصيح.
قاؿ العرباض ( :وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيوف ) من اليكاء ( ،ووجلت منها القلوب ) خافت؛
خافت منها القلوب ،ألنها حارة ومؤثرة ونابعة من القلب ،فلهذا أثرت في الصحابة ( ،فقاؿ قائل :يا رسوؿ اهلل
كأنها موعظة مودع ) يعني :لكونها مؤثرة كأن تودعنا (فأوصنا .فقاؿ  :أوصيكم بتقوى اهلل والطاعة وإف كاف
عيدا حيشيا)  .
 أوصيكم بتقوى اهلل  تقوى اهلل ىي وصية اهلل لؤلولين واآلخرين ،قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم:
ٔ



 ) (             وأصل التقوى توحيد اهلل ،وإخبلص الدين

 - 1سورة النساء آية .131 :
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ػػػػػػػػ 

لو ،وأداء الواجيات ،وترؾ المحرمات .قاؿ بعض السلف( :تقوى اهلل أف تعمل بطاعة اهلل ،على نور من اهلل ،ترجو
ثواب اهلل ،وأف تترؾ معصية اهلل ،على نور من اهلل ،تخشى عقاب اهلل) .التقوى أف تجعل بين وبين غضب اهلل
وسخطو وقاية تقي  ،تجعل بين

وبين النار وقاية ،بالتوحيد بتوحيد اهلل وإخبلص الدين لو ،وأداء حقو ،وأداء

الواجيات ،وترؾ المحرمات ،والوقوؼ عند حدود اهلل ،واالستقامة على دين اهلل ،ىذه ىي التقوى.
 أوصيكم بتقوى اهلل والطاعة  الطاعة يعني لوالة األمور  ،وإف كانت عيدا حيشيا  لو كاف ولي
األمر عيدا حيشيا؛ أوصيكم بالطاعة ،وىذا الحديث تقيده األحاديث األخرى كقولو:



إنما الطاعة في

المعروؼ  يعني الطاعة في طاعة اهلل ،أما المعاصي فبل يطاع فيها أحد ،لقوؿ النيي   ال طاعة لمخلوؽ
في معصية الخالق  ىذا الحديث مقيد باألحاديث األخرى ،والطاعة يعني الطاعة في المعروؼ ،وإف كاف عيدا
حيشيا ،لو كاف إماـ المسلمين عيدا حيشيا يجب السمع لو والطاعة في المعروؼ ،وال يجوز الخروج عليو.
وىذا دليل على أف الوالية تثيت لولي األمر إذا غلب الناس بقوتو وسيفو وجب السمع لو والطاعة ،ولو كاف
عيدا حيشيا ،ولو لم تثيت واليتو باالختيار؛ ألنو لو كانت الوالية باالختيار الختير القرشي ،يقوؿ النيي  :األئمة
من قريش



إذا توفرت فيهم الشروط ،كما في الحديث اآلخر:



ما أقاموا الدين



فإذا وجد من يقوـ

بالدين وكاف االختيار للمسلمين اختاروا القرشي ،فإف لم يوجد من يقوـ بالدين من القرشيين يختار من غيره ،كما
ثيتت الخبلفة ألبي بكر وعمر وعثماف وعلي باالختيار ،فالخبلفة تثيت باالختيار ،كما ثيتت ألبي بكر ،وبوالية
العهد كما ثيتت لعمر بوالية العهد من أبي بكر ،واألمر الثالث إذا ثيتت بالقوة ،تثيت لو إذا غلب الناس بقوتو
وسلطان و واستتب األمر وجب السمع لو والطاعة ،وثيتت باالختيار واالتفاؽ في عهد الخلفاء الراشدين ،ومن عهد
الخلفاء الراشدين إلى اليوـ ما ثيتت باالختيار واالتفاؽ .الدولة األموية والعياسية وىذه كلها ثيتت بالقوة وبوالية
العهد ،فيجب السمع والطاعة لوالة األمور ولو كاف ولي األمر عيدا حيشيا ،وفي اللفظ اآلخر حديث أبي ذر:
 أمرني خليلي بأف أسمع وأطيع -يعني ولي األمر -وإف كاف عيدا حيشيا مجدع األطراؼ  مقطوع األنف
واألذف ،فالواجب السمع والطاعة لما في السمع والطاعة من استتياب األمن ،وأداء ما أوجب اهلل ،وترؾ ما حرـ
اهلل.
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أما االختبلؼ ييقى فيو الشر ،فيو الفوضى ،وفيو االضطراب ،وفيو إراقة الدماء ،وفيو اختبلؿ األمن ،اختبلؿ
المعيشة ،واختبلؿ االقتصاد ،واختبلؿ الدين ،ويحصل فتن وشرور ال أوؿ لها وال آخر ،فالواجب السمع والطاعة
لولي األمر بالمعروؼ؛ ولو كاف عيدا حيشيا مجدع األطراؼ ،ولهذا قاؿ النيي   والطاعة  -يعني لولي األمر
 وإف كاف عيدا حيشيا ،فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختبلفا كثيرا  ىذا فيو علم من أعبلـ النيوة؛ حيثأخير النيي  أنو سيحصل اختبلؼ ،وقد وقع االختبلؼ.
ثم قاؿ  :فعليكم بسنتي  الزموا سنتي ،الواجب لزوـ السنة  ،وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من
بعدي



سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها إذا لم يكن في المسألة نص ،إذا لم يكن في المسألة نص وفيها سنة

للخلفاء الراشدين يؤخذ بها ،ما لم يخالف نصا ،مثل األذاف الثاني يوـ الجمعة سنة الخليفة الراشد ،ىذا إنما أمر

بو عثماف 

لما كثر الناس في المدينة أمر بأف يؤذف األذاف األوؿ على الزوراء؛ في مكاف ،لما كثر الناس في

المدينة ،وكاف في عهد النيي  وأبي بكر وعمر وجزء من خبلفة عثماف ليس ىناؾ يوـ الجمعة إال أذاف واحد،
وىو األذاف عند دخوؿ اإلماـ والخطيب ،ثم لما كثر الناس واستشار عثماف الصحابة أمر باألذاف األوؿ للتنييو،
ىذه سنة الخليفة الراشد ،سنة الخلفاء الراشدين.
وقد قاؿ النيي   عليكم بها وعضوا عليها بالنواجذ  أي :تمسكوا بها .النواجذ ىي :األسناف التي
تلي األضراس ،والمعنى :تمسكوا بها ،واإلنساف إذا أراد أف يهتم بشيء عض عليو بالنواجذ.


وإياكم ومحدثات األمور

النيي 





تحذير ،محدثات األمور يعني :الحدث الذي مخالف لدين اهلل كما قاؿ

من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد

 

وإياكم ومحدثات األمور



تحذير



وإياكم ومحدثات األمور فإف كل بدعة ضبللة . 
ىذا الحديث واضح في الترجمة في الحث على التمس بالسنة ،والحث على طاعة والة األمور ،والتحذير
من اليدع .نعم.
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حديث أصدؽ الحديث كتاب اهلل
وأخربنا أبو القاسم عبد ا١تلك بن ٤تمد الزاىد ،قاؿ :أخربنا ابن الصواؼ ،قاؿ :حدثنا عبد
اهلل بن أٛتد بن حنبل ،قاؿ :حدثٍت أيب ،قاؿ :حدثنا مصعب بن سًلـ ،قاؿ :حدثنا جعفر بن
٤تمد ،عن أبيو ،عن جابر بن عبد اهلل قاؿ :خطبنا رسوؿ اهلل  فحمد اهلل وأثٌت عليو ٔتا ىو
أىلوٍ ،ب قاؿ  :أما بعد :فإف أصدؽ اٟتديث كتاب اهلل ،وإف أفضل ا٢تدي ىدي ٤تمد ،وشر
اْلمور ٤تدثاهتا ،وكل بدعة ضًللة . 
ورواه اآلجري ،عن الفريايب ،عن حباف بن موسى ،عن أيب ا١تبارؾ ،عن سفياف الثوري ،عن
جعفر بن ٤تمد ،وذكره وقاؿ فيو  :وكل ضًللة ُب النار . 
ػػػػػػ
نعم وىذا الحديث رواه اإلماـ مسلم في صحيحو :كاف النيي  يقوؿ في يوـ الجمعة إذا خطب الناس:
أما بعد :فإف أصدؽ الحديث كتاب اهلل ،وإف أفضل الهدي ىدي محمد



وفي اللفظ اآلخر:





وإف خير

الهدي ىدي محمد  وشر األمور محدثاتها ،وكل بدعة ضبللة . 
ىذا الحديث صحيح ،وفيو التحذير من اليدع والمحدثات ،يقوؿ:
ضبللة



اهلل 



وشر األمور محدثاتها ،وكل بدعة

والمحدثات :كل ما خالف الشرع ،كل ما خالف دين اهلل ،كل ما جاء مخالفا لكتاب اهلل وسنة رسوؿ

فهو بدعة ،وىو محدث ،وىو من محدثات األمور ،كما قاؿ النيي   من أحدث في أمرنا ىذا ما

ليس منو فهو رد



رواه الشيخاف ،وفي لفظ لمسلم:



من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد  واليدع

كلها ضبلؿ ،وفي اللفظ اآلخر  :وكل ضبللة في النار  نعم.
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األمر بلزوـ السنة
وروي عن عمر بن ا٠تطاب  أنو قاؿ :إف ناسا ٬تادلونكم ٔتشتبو القرآف؛ فخذوىم
بالسنن ،فإف أصحاب السنن أعلم بكتاب اهلل . 
ػػػػػػ
نعم .وىذا اللفظ موقوؼ على عمر  والحديث أيضا رواه حنيل بن إسحاؽ في كتاب السنة عن عمر بن
أبي سلمة ،فقاؿ :حدثنا أبو الوليد ،قاؿ :حدثنا الليث بن سعد ،قاؿ :أخيرني يزيد بن أبي حييب ،عن ابن عيد
اهلل بن األشج قاؿ :قاؿ عمر بن أبي سلمة :سيأتي قوـ يجادلونكم بمشتيو القرآف؛ فجادولهم بالسنن ،فإف
أصحاب السنن أعلم بكتاب اهلل.
فهذا األثر عن عمر  فيو الحث على األخذ بالسنن ،قاؿ :فخذوىم بالسنن .ىذا ىو الشاىد ،لزوـ السنة
( إف ناسا يجادلونكم بمشتيو القرآف ) فأىل اليدع يجادلونكم بالمشتيو ،فإذا جادلوكم بالمشتيو فخذوىم
بالسنن ،السنة تيين القرآف وتوضحو وتزيل الليس.
ىذا فيو الحث على األخذ بالسنن ،فقاؿ :فإف أصحاب السنن أعلم بكتاب اهلل .السنة توضح القرآف وتيينو.
السنة لها أحواؿ مع القرآف :أحيانا السنة تأتي بأحكاـ مماثلة ألحكاـ القرآف؛ كالصبلة وجوب الصبلة،
ووجوب الزكاة ،وجوب الصوـ ،وجوب الحج ىذه جاءت في القرآف وجاءت في السنة .وأحيانا تأتي السنة
موضحة لما أجمل في القرآف ومقيدة لما أطلق ومخصصة للعاـ في القرآف .وأحيانا تأتي بأحكاـ جديدة ليست
في القرآف كتحريم كل ذي ناب من السياع ،وتحريم كل ذي مخلب من الطير ،وتحريم الجمع بين المرأة
وعمتها ،والجمع بين المرأة وخالتها ،ىذه أحكاـ ليست في القرآف ولكنها في السنة.

ويجب العمل بالسنة ،قاؿ النيي 
ٔ

 ) (   وقاؿ:





أال إني أوتيت القرآف ومثلو معو



وقاؿ تعالى:
ٔ

  

 ) (          فالسنة وحي ثاف ،قاؿ

 - 1سورة المائدة آية .92 :
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اهلل

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

ػػػػػػػػ 

(ٕ

) فالواجب العمل بالسنة ،فالسنة توضح القرآف،

فإذا جادؿ مجادؿ بمشتيو القرآف فإف السنة تزيل ،يأخذ المسلم بالسنة ،وتزيل ىذا االشتياه الذي حصل من أىل
اليدع .نعم.

 - 1سورة الحشر آية .7 :
 - 2سورة النجم آية .4-3 :
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الرد على القرآنيين
فصل :قاؿ أبو بكري اآلجري رٛتو اهلل :ينبغي ْلىل العلم والعقل إذا ٝتعوا قائًل يقوؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل ُب شيء قد ثبت عند العلماء؛ فعارض إنساف جاىل فقاؿَ :ل أقبل إَل ما قاؿ اهلل ُب
كتابو قيل لو :أنت رجل سوء ،وأنت ٦تن حذرنا رسوؿ اهلل ،وحذرنا منك العلماء.
وقيل لو :يا جاىل إف اهلل أنزؿ فرائضو ٚتلة ،وأمر نبيو أف يبُت للناس ما نزؿ إليو ،قاؿ اهلل
تعاىل ) (              :فأقاـ اهلل
ٔ

 نبيو عليو السًلـ مقاـ البياف عنو ،وأمر ا٠تلق بطاعتو ،وهناىم عن معصيتو وأمرىم باَلنتهاء
عما هناىم عنو ،فقاؿ تعاىل:



 ) (          كما

حذرىم أف ٮتالفوا أمر رسوؿ اهلل فقاؿ تعاىل:
وقاؿ:

ٕ

      

          

(ٗ)

(ٖ)

اآلية،

اآليةٍ ،ب فرض على

ا٠تلق طاعتو ُب نيف وثًلثُت موضعا من كتابو.
وقيل ٢تذا ا١تعارض لسنن الرسوؿ :يا جاىل قاؿ اهلل
( ٘)

تعاىل      :

أين ٕتد ُب كتاب اهلل أف الفجر ركعتاف ،والظهر أربع ،والعصر أربع ،وا١تغرب ثًلث ،وعشاء

 - 1سورة النحل آية .44 :
 - 2سورة الحشر آية .7 :
 - 3سورة النور آية .63 :
 - 4سورة النساء آية .65 :
 - 5سورة البقرة آية .43 :
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اآلخرة أربع؟! أين ٕتد أحكاـ الصًلة ومواقيتها ،وما يصلحها وما يبطلها إَل من تبيُت النيب عليو
السًلـ.
ومثلو الزكاة :أين ٕتد ُب كتاب اهلل :من كل مائيت درىم ٜتسة دراىم ،ومن عشرين دينارا
نصف دينار ،ومن أربعُت شاة شاة ،ومن ٜتس من اإلبل شاة ،ومن ٚتيع أحكاـ الزكاة؟! أين
ٕتدىا ُب كتاب اهلل؟ وكذلك ٚتيع فرائض اهلل اليت فرضها ُب كتابو َل نعلم اٟتكم فيو إَل بسنن
الرسوؿ عليو السًلـ.
ىذا قوؿ العلماء علماء ا١تسلمُت ،من قاؿ غَت ىذا خرج عن ملة اإلسًلـ ،ودخل ُب ملة
ا١تلحدين ،نعوذ باهلل من الضًللة بعد ا٢تدى ،وقد روي عن نبينا عليو السًلـ وعن صحابتو مثل
ذلك.
ػػػػػػ
المؤلف -رحمو اهلل -نقل عن أبي بكر اآلجري في كتاب الشريعة نصيحةً ألىل العلم والعقل؛ ماذا يكوف
موقفهم من أىل اليدع الذين ال يعملوف بالسنة؟ فقاؿ :قاؿ أبو بكر اآلجري -رحمو اهلل :-ينيغي ألىل العلم
والعقل إذا سمعوا قائبل يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  في شيء قد ثيت عند العلماء؛ فعارض إنساف جاىل فقاؿ :ال
أقيل إال ما قاؿ اهلل في كتابو .ماذا يقاؿ لو؟ إذا قاؿ بعض الجهاؿ :ما أقيل إال بالقرآف ،ما أقيل السنة.
ىناؾ طائفة يسموف القرآنيين؛ الذين يزعموف أنهم ال يعملوف إال بالقرآف ،وىؤالء كذبوا ،لو كانوا يعملوف
بالقرآف لعملوا بالسنة ،ألف اهلل أمر باألخذ بالسنة@ ،قاؿ:
        



ٔ

 ) (     قاؿ:

 

ٕ
( )

...................................................................... ............
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فيقوؿ أبو بكر اآلجري رحمو اهلل :ييغي ألىل العلم والعقل أف يجادلوا ىذا الميتدع الذي يقوؿ :ال آخذ
بالسنة .وقد ثيت عن رسوؿ اهلل  تعارض ىذا الجاىل وقاؿ :ال أقيل إال ما في الكتاب العزيز ،يقوؿ :قيل لو:
أنت رجل سوء ،وأنت ممن حذرنا رسوؿ اهلل من  ،وحذر من العلماء ،وقيل لو :يا جاىل إف اهلل أنزؿ فرائضو
ٔ

جملة ،وأمر نييو أف ييين للناس فقاؿ ) (           :السنة تيين القرآف،

فأقاـ اهلل 

نييو مقاـ اليياف ،فالرسوؿ ميلغ عن اهلل وميين ،وأمر الخلق بطاعتو ،ونهاىم عن معصيتو

    

ٕ
( )

وأمرىم باالنتهاء عما نهاىم عنو فقاؿ:

ٖ

 ) (     كما حذرىم أف يخالفوا أمر رسولو قاؿ:
      

ٗ
( )

فقاؿ :

     

       

ىذا وعيد شديد ،ونفى اهلل اإليماف عن من لم يحكم النيي  في النزاع

فقاؿ           :

٘
( )

قاؿ :ثم فرض على الخلق طاعتو؛ يعني طاعة الرسوؿ ،في نيف وثبلثين موضعا من كتابو ،والنيف يعني ما زاد
عن الثبلثين؛ يعني فيما يزيد على الثبلثين موضعا كلها فيها األمر بطاعة النيي . 

..................................................................................
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وقيل لو؛ أي المعارض لسنن الرسوؿ الذي يقوؿ :ال آخذ بسنن الرسوؿ يقاؿ لو :يا جاىل ،اهلل قاؿ:
    

ٔ
( )



إذا كنت ال تأخذ بالسنة؛ كيف تؤدي الصبلة؟ أين تجد في كتاب اهلل أف

الفجر ركعتاف ،والظهر أربع ،والعصر أربع ،والمغرب ثبلث؟ ليس موجود ىذا في القرآف وإنما موجود في السنة.
أين تجد أحكاـ الصبلة ،أركاف الصبلة ،واجياتها؟ ىل تجدىا في القرآف وال في السنة؟ في السنة .أين تجد
المواقيت؟ تحديد المواقيت؟ القرآف قاؿ:

         

ٕ
( )

يعني:

مفروضة في أوقات ،لكن ما ىو تحديد األوقات؟ وأف صبلة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،والظهر
من زواؿ الشمس إلى أف يصير ظل كل شيء مثلو ،والعصر إلى اصفرار الشمس ،والمغرب إلى بياض الشفق ،ال
تجد ىذا في القرآف ،وإنما تجده في السنة ،أين تجد مواقيت الصبلة وما يصلحها وما ييطلها وميطبلت الصبلة؟
تجدىا في القرآف وال في السنة؟
الزكاة أين تجد في كتاب اهلل أنو يجب ربع العشر في الدراىم ؛ في كل مائتي درىم خمسة دراىم ،ومن
عشرين دينار نصف دينار ،وفي الغنم في األربعين شاة شاة ،وفي خمس من اإلبل شاة ،ال تجد ىذا إال في
السنة ،وكذل جميع الفرائض.
يقوؿ المؤلف رحمو اهلل :ىذا قوؿ العلماء علماء المسلمين ،من قاؿ غير ىذا خرج من ملة اإلسبلـ ،ودخل
في ملة الملحدين ،نعوذ باهلل من الضبللة بعد الهدى.
ال ش أف من أنكر السنة كافر؛ من أنكر السنة وجحدىا فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل ،ومن كذب اهلل كفر،
ومن جحد السنة أو لم يعمل بها وقاؿ :ال أعمل بها .واعتقد أنو ال يجوز العمل بها فهو كافر مرتد بإجماع
المسلمين.

........................................................................... .......
 - 1سورة البقرة آية .43 :
 - 2سورة النساء آية .113 :
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نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،ونسألو أف يهدي قلوبنا ،وأف يعيذنا من مضبلت الفتن ،وأف يوفقنا للعمل بكتابو

وسنة رسولو 

والقادر عليو ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عيد اهلل

ولزومهما واالعتصاـ بهما ،إنو ولي ذل

ورسولو نيينا محمد ،وعلى آلو وأصحابو والتابعين.

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم .األسئلة كثيرة حقيقة جاءت من الشيكة ،فليعذرنا اإلخوة لتقديمها؛ ألف بعض اإلخوة في
تل اليبلد ال يتسنى لهم رؤية مشايخ وال سؤالهم إال من ىذه اللقاءات المياركة.
ىذا أخ من ليييا يقوؿ :نحن في بلد يقصر فيو نهار العلم ،ويطوؿ ليل الجهل ،واليد العليا للمتصوفة
الدجالين ،وال سييل لنا لنيل العلم إال عن طريق االتصاؿ بالعلماء أو بسماع أشرطتهم وقراءة كتيهم؛ لدحض شيو
ىؤالء الميتدعة ،ولكنهم يشيهوف على العامة بعد ة شيو منها :االستدالؿ بمقولة ( :من كاف شيخو كتابو؛ كاف
خطؤه أكثر من صوابو ) ،االستدالؿ بحديث:



إذا اجتهد الحاكم فلو أجراف



وغيرىا من الشيو

واالستدالالت الياطلة ،فما ردكم عليهم؟ وما نصيحتكم لنا ،وجزاكم اهلل خيرا؟
نعم .أما قوؿ ( :من كاف شيخو كتابو؛ فخطؤه أكثر من صوابو ) .فهذا صحيح؛ يعني اإلنساف الذي يطلب
العلم من الكتب فقط ،وال يأخذ العلم من أفواه العلماء ،وال يحضر حلقات الدروس؛ ال ش أنو يغلط ويخطئ،
ال ش أنو ..وال يكوف طالب علم ،وليس ىناؾ طالب علم خرج من الكتب وحدىا ،طالب العلم ال بد أف يكوف
لو -كل العلم اء كل واحد منهم لو شيوخ ولهم تبلميذ ،فبل بد أف يؤخذ العلم عن مشافهة العلماء ،واألخذ عنهم،
واللقاء بهم ،وسؤالهم ،واستفتائهم ،ومزاحمة التبلميذ في العلم ،ىذا الصحيح.
وأما حديث  :إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجراف ،وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر  ىذا العالم؛ العلماء
أىل اليصيرة ،العالم إذا اجتهد في مسألة ،واستفرغ وسعو  -الذي عنده أىلية  -استفرغ وسعو في االجتهاد؛
فإف أصاب فلو أجراف؛ أجر االجتهاد ،وأجر الصواب ،وإف أخطأ فاتو أجر الصواب ،ولو أجر االجتهاد ،ىذا
للعالم.

..................................................................................
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أما غير العالم فيسأؿ أىل العلم ،الذي ليس عنده بصيرة ال يجتهد ،ما ىو محل االجتهاد ،الذي لم يصل
إلى درجة االجتهاد ،والذي ليس عنده علم وال بصيرة يقلد من يثق بدينو وعلمو وورعو ،يسأؿ لكن ال يسأؿ من
ىب ودب؛ بل يسأ ؿ من يثق بدينو وعلمو وورعو ،فإذا أفتاه يعمل بو ،كما قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم:
        



ٔ
( )

ىذا ىو فطالب العلم ال يعتمد على الكتاب؛ بل يعتمد على أىل العلم ،واالجتهاد إنما ىو ألىل العلم وليس
ل لعامة ،والعامة ومن ليس لو أىلية ،ىذا يسأؿ ،يسأؿ أىل العلم ،يسأؿ أىل اليصيرة ،يسأؿ من يثق بدينو وعلمو
وأمانتو وورعو .نعم.
سائل آخر يقوؿ :فضيلة الشيخ :في ىذه األياـ كثر الخوض في شؤوف األمة ممن ليس لديهم علم ،وليسوا
مؤىلين لذل  ،وأصيح الناس يتعرضوف لكثير من الشيهات التي تليس عليهم دينهم ،وساعد في ذل

وسائل

اإلعبلـ كاإلنترنت.
فضيلة الشيخ :نحن في حيرة ،ونحتاج إلى كشف الحقائق ،ودفع الشيهات ،ومنها :أوال :االستدالؿ
بحديث  :أخرجوا اليهود من جزيرة العرب  على شرعية الجهاد في ببلدنا.
ثانيا :قوؿ :إف العهد واألماف ل من في ىذه اليبلد في ببلد المسلمين منقوض بما يفعلو الكفار المحاربين في
اليبلد األخرى.
ىذه واحدة واحدة .األوؿ؟ األوؿ" :أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".
نعم  .أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب  وقولو عليو السبلـ  :ال ييقى بجزيرة العرب ديناف



فهذا دل يل على أنو ال يجوز لئلنساف أف يستخدـ الكفرة ،وليس لئلنساف أف يستخدـ خادما أو خادمة كافرا في

..................................................................................
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جزيرة العرب ،وليس لو أف يستخدـ عامبل كافرا ،ألف ىذه الجزيرة ىي التي ىي منيع اإلسبلـ ومهد اإلسبلـ،
واإلسبلـ قاـ على أكتاؼ العرب ،فينيغي أف تكوف سالمة خالصة.
 - 1سورة النحل آية .43 :
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بعض الناس ال ييالي ،قد يستخدـ خادمة كافرة ،سائق كافر ،ىندوس ،تجده ال ييالي ،بعض الناس يستخدـ
عماؿ كفرة ،وحكى بعضهم وقاؿ :إف العماؿ الكفرة أحسن في العمل ،أو أنهم يعملوف في وقت الصبلة ،والعياذ
باهلل؛ ىذا ال يجوز ،يحرـ عليو ،ال يجوز لئلنساف أف يستخدـ إال مسلما ،وأيضا يختار ،بعض الناس يكوف مسلما
ولكنو يتسمى ،ليس لو من اإلسبلـ إال االسم ،يختار الناس الطييين الذي يمكن توجيههم ،ألف المسلمين يمكن
توجيههم ،من كاف على دين فهو يعين  ،فبل يجوز لئلنساف أف يستخدـ الكفرة ،الحمد هلل نستخدـ مسلمين.
وال ينيغي أف ييقى الكافر في جزيرة العرب؛ إال مثل ما كاف يفعل عمر بن الخطاب في زمن الصحابة ،كاف
النيط يعني :األنياط الكفار يأتوف يييعوف سلعتهم ،وما يأتوف بو من الطعاـ ثم يذىيوف وال يستقروف.
وىذا غير ما يتعلق بوالة األمور ،ما يتعلق بوالة األمور من الوفود وأشياىهم ،فوالة األمور لهم اختصاص؛
لكن بكل حاؿ ال ينيغي لئلنساف أف يستخدـ الكفرة ،وإذا وجدوا واستقروا في ببلد جزيرة العرب فبل يجوز

قتالهم ،لهم أمن ،ال يجوز قتلهم فهم لهم عهد ولهم أمن ،والنيي 
يسعى بذمتهم أدناىم ،وىم يد على من سواىم



يقوؿ:



المؤمنوف كالجسد الواحد،

فإذا كفل اإلنساف واحدا فإنو يكوف في ىذه الحالة يكوف

معصوـ الدـ والماؿ؛ ألنو صاحب عهد لو إجارة ،والنيي  قاؿ ألـ ىانئ  :قد أجرنا من أجرت يا أـ ىانئ
.
فإذا أجار واحد من المسل مين ولو كاف عيدا أو امرأة فإنو يجب على الناس أف يحترموه في إجارتو وأمانو ،يكوف
صاحب أماف ،صاحب عهد ،وليس معنى ذل أف من استخدـ الكفرة وأف من استخدـ من الكفرة يقتلوف ،ال ما
ىو من الجهاد؛ الجهاد القتاؿ في سييل اهلل حينما تعقد الراية ،يعقدىا ولي األمر ويقاتل الكفار ،أما ىؤالء لهم
عهد ولهم ذمة ولهم أماف ،وىم محترموف دماؤىم معصومة وأموالهم معصومة ،ولو غلط من غلط ،إذا غلط الناس
واستخدموىم جعلوىم يجلسوف مدة ،صحيح ىذا غلط؛ ولكن ليس معنى ذل

أنهم يقتلوف ،ال،

..................................................................................
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دماؤىم معصومة ،وأموالهم معصومة ،وليس ىذا جهاد؛ ىذا إخبلؿ باألمن ،وىذه عقيدة الخوارج ،ىذا إخبلؿ
باألمن ،وقتل لنفوس معصومة ،فالواجب الحذر من ىذا.
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فالجهاد جهاد ،واإلخبلؿ باألمن وطريقة الخوارج شيء آخر ،طريقة الخوارج ما تكوف جهادا ،الخوارج كما
قاؿ النيي   يقتلوف أىل اإلسبلـ ويدعوف أىل األوثاف



الخوارج يكفروف الناس بالمعاصي ،ويستحلوف

دماءىم وأموالهم ،ويقتلوف المؤمنين ،ويستحلوف قتل المعاىدين ،فيقتلوف المؤمنين والمعاىدين جميعا ،بسيب
العقيدة المنحرفة ،ألنهم عندىم أىل انحراؼ وأىل زيغ وأىل ضبلؿ.
ومن ضبللهم أنهم يقولوف :نقتل الكفار ومن تعلق بهم ،يعني تترس بهم ،كل من يتيعهم من المؤمنين نقتلهم
معهم .ىذا كبلـ باطل ،يقتلوف المعاىدين يزعموف أنهم يقتلوف الكفار ،فإذا قيل لهم :والمؤمنوف الذين معهم؛
المسلموف الذين معهم؟ قالوا :ىؤالء تترسوا بهم .وأين التترس؟!! التترس ىذا في الجهاد في صف القتاؿ ،في
صف القتاؿ إذا جاء الكفار وجعلوا أمامهم مؤمنين ،مأسورين جعلوىم أمامهم دروع ،ىذا التترس.
أما أف تقتل في ببلد المسلمين في ببلد آمنة تحت والية مسلمة ومعاىدوف؛ تقتل المعاىدين وتقتل المؤمنين
معه م وتقوؿ إف ىذا تترس!! نعوذ باهلل من زيغ القلوب ،ىذا زيغ قلوب ،وىذا ىو العمى ،وىذه طريقة الخوارج
الذين يكفروف المسلم بالمعاصي ،ويضعوف اآليات التي في الكفار يضعونها في المسلمين ،سلم منهم اليهود
والنصارى ولم يسلم المسلموف ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،نعوذ باهلل من زيغ القلوب .نعم.
أحسن اهلل إليكم .الشيو الثانية :يقوؿ :قولهم :أف العهد واألماف لمن في ببلد المسلمين منقوض بما يفعلو
الكفار المحاربين في ببلد األخرى ،وأف نقض العهد ليس خاصا باإلماـ.
ىذا ليس بصحيح ،ىذا باطل ،من قاؿ إنو منقوض؟ لو كانت ىناؾ دولة كافرة ،ثم جاء واحد منها ودخل في ببلد
المسلمين باألماف؛ يصير معصوـ الدـ والماؿ .المهم أف ىذا ما ىم مقاتلة دخلوا بأماف ،ىذا أمر ظاىر ليس
بمنقوض ،ىذه اآلراء الفاسدة وىذه اآلراء المنحرفة وىذه مصادمة النصوص باآلراء الفاسدة ،ىذا قوؿ باطل ليس
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بصحيح؛ بل ىم لهم أمانهم ،ولهم عهدىم؛ حتى ولو كانت دولتهم تقاتل وتحارب المسلمين ،ثم دخل أحد
منهم بأماف في ببلد المسلمين صار معصوـ الدـ والماؿ وال يجوز قتلو ،دمو معصوـ ومالو معصوـ .نعم.
الشيهة الثالثة :قولهم :الزعم بأف العلماء يخفوف الحقائق خوفا من السلطاف.
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ىذا اتهاـ للنيات ،ىذا اتهاـ باطل والعياذ باهلل ،العلماء ييينوف ويوضحوف ،وال يخافوف في اهلل لومة الئم ،أين
الحقائق التي يخفونها؟ ىذه النصوص وىذه األدلة ،ما فيو حقائق يخفونها .الحق واضح أبلج ،ىذا من المصائب
في ىذا الزماف أنهم يتهموف العلماء ،وكذل

أيضا يتدخلوف في النيات ويقولوف :فبلف مقصده كذا ،وفبلف

مقصده كذا ،ىذا إذا تكلم في الفقو يعني إذا شرح اإلنساف بعض الكتب ،أحيانا .شرحت أنا نواقض اإلسبلـ
فجاء بعض الناس وقاؿ :تقصد كذا ،تقصد الدولة الفبلنية ،تقصد الشخص الفبلني ،كيف؟ أنا أشرح اآلف أشرح
كبلـ أىل العلم يقولوف تقصد شخص في نيت ؛ من قاؿ؟ تعلم الغيب؟ تعلم ماذا أريد؟ نعم تقصد ىذا كنت
تريده .من قاؿ أني أقصد ىذا؟ ،ىات الدليل .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
يعني يوجد في ىذا الزمن شرور وفتن ،تدخل في النيات ،يقوؿ :تقصد كذا وتقصد الشخص الفبلني تقصد
الحالة الفبلنية ،تقصد الجهة الفبلنية ،تقصد المؤسسة الفبلنية وما فيو دليل يدؿ على ىذا؛ ىذا اتهاـ والعياذ
باهلل ،مثل ىؤالء يتهموف العلماء والعياذ باهلل ،ىذا من الزيغ ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
الواجب على اإلنساف أف يحذر ،وأف يمس لسانو ،وأف يمس أيضا قليو عن االعتقاد الفاسد؛ يحفظ قليو

من االعتقاد الفاسد ،ويحفظ لسانو من الكبلـ السيئ ،والنيي 

يقوؿ:



المسلم من سلم المسلموف من

لسانو ويده  نعم.
أحسن اهلل إليكم .وىذه مجموعة من األسئلة من جمعية اإلسبلـ في فرنسا.
السؤاؿ األوؿ يقوؿ :يقوـ إماـ المسجد بترجمة الخطية التي يلقيها في الخطية األولى يوـ الجمعة في
الخطية الثانية إلى اللغة الفرنسية حتى يفهم من ال يفهم فهل فعلو صحيح؟
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إذا كاف الذين يستمعوف الخطية كلهم أعاجم ال يفهموف العربية فبل بأس من إلقاء الخطية بالترجمة ،أما
إذا كاف فيهم عرب وفيهم من يفهم العربية تكوف الخطية بالعربية ،والترجمة تكوف بعد الصبلة ،ال بأس ،لكن في
الخطية تكوف باللغة العربية؛ ما داـ أف فيهم من يفهم العربية ،أما إذا كاف كلهم ال يفهم العربية فبل بأس أف
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تترجم؛ ألف المقصود فهمهم وىم ال يفهموف كلهم ،أما إذا كاف يوجد من يفهم العربية فتكوف باللغة العربية،
والترجمة بعد ذل بعد الصبلة .نعم.
سؤالهم الثاني أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما ىو ضابط تسمية اليلد بأنو بلد إسبلمي؟
ىذا فيو اختبلؼ ألىل العلم ،من العلماء قاؿ :إذا كاف اليلد تعلن فيو شعائر اإلسبلـ ،وفيو األذاف والصبلة،
تقاـ شعائر اإلسبلـ يسمى بلدا إسبلميا ،ومن العلماء من قاؿ :العيرة بالحكومة ،إذا كانت الحكومة تقيم شرع
اهلل ،وتحكم بشريعة اهلل فهو بلد إسبلمي .نعم.
سؤالهم الثالث يقوؿ :من ىو الذي يتولى إقامة الحدود على المسلمين في ببلد الكفر مثلما ىو الحاؿ
عندنا في فرنسا إذا كاف المسؤوؿ عن المركز اإلسبلمي من الفرؽ الضالة؟ وىل يجوز للفرد المسلم أف يقيم
الحدود على أىلو؟
ليس لئلنساف أف يقيم الحد بنفسو ،أما على أىلو إذا كاف على أىلو يؤدبهم .اإلنساف لو أف يؤدب أىلو
وأوالده فهو لو سلطاف عليهم ،أما غيرىم فليس لو أف يقيم الحد ،يتصل بالمركز اإلسبلمي والمركز اإلسبلمي ىو
المسؤوؿ؛ ولو كاف عندىم بعض اليدع ،إذا كاف المسؤوؿ عن المركز اإلسبلمي يقيم الحدود ،وال يغير شرع اهلل؛
ولكن عنده بعض اليدع التي ال تخرجو من ملة اإلسبلـ؛ فبل بأس ولو كاف عنده بعض اليدع ،مثل ولي األمر إذا
كاف عنده بعض اليدع وبعض المعاصي ىو الذي يتولى ىذا يجب السمع لو والطاعة .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ ىذا سائل من األردف يقوؿ حفظكم اهلل :يزعم بعض من يدعي العلم أف اعتيار
المصالح والمفاسد من تقديم العقل على الشرع .فهل ىذا صحيح؟

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

ػػػػػػػػ 

تقديم المصالح على المفاسد ىذا ال بد أف يكوف فيو المصالح والمفاسد ال بد من اعتيار الشرع ،ما اعتيره
الشرع مصلحة فهو مصلحة ،وما اعتيره مفسدة فهو مفسدة .العقل ال يعرؼ المصالح على استقبللو ،وال يعرؼ
المفاسد ،والمراد المصالح التي دؿ عليها الشرع والعقل من المصالح ،كل ىذا مربوط بالشرع ،المصالح التي
اعتيرىا الشارع ،والمفاسد التي اعتيارىا الشارع مفاسد .نعم.
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ىذا سائل من المغرب يقوؿ :أرجو أف تيينوا لنا كيفية ىذا الحديث:



من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

 إلى آخر الحديث .بارؾ اهلل فيكم!
ىذا الحديث رواه اإلماـ مسلم في صحيحو من حديث أبي سعيد  أف النيي  قاؿ  :من رأى منكم
منكرا فليغيره بيده ،فإف لم يستطع فيلسانو ،فإف لم يستطع فيقليو ،وذل أضعف اإليماف



فيو أف الحديث

دليل على وجوب إنكار المنكر ،وأنو على ثبلث مراتب:
المرتية األولى :تغيير المنكر باليد إذا كاف يستطيع إذا كاف ولي األمر إذا كاف أمير أو من رجاؿ الحسية في
حدود ما أعطوا من الصبلحيات ،وكذل

اإلنساف في بيتو ،إذا كاف يقدر على ىذا أف يغير المنكر في بيتو ،إذا

كاف مثبل خمر يتلف الخمر ،إذا كاف آلة لهو يتلفها ،أما إذا كاف ال يستطيع وليس من أىل االختصاص؛ فإنو
ينتقل إلى المرتية الثانية؛ حيث إنو إذا غير بيده ينالو ضرر في بدنو أو أىلو أو مالو تسقط ىذه المرتية.
وينتقل إلى المرتية التي بعدىا ،وىي التغيير باللساف ،بالنصيحة واليياف واإلنكار ،ييين فيقوؿ :يا ىذا اتق اهلل،
ىذا منكر ،ىذا ال يجوز.
فإف كاف ال يستطيع التغيير باللساف؛ بحيث إذا غير بلسانو ضرب أو أخذ مالو أو أوذي ،ضرر محقق ،ليس
توىمات ،في ىذه الحا ؿ يسقط عنو اإلنكار باللساف وينكر بالقلب ،والمعنى أنو يكره ىذا المنكر بقليو ،وتظهر
عبلمات اإلنكار على قليو ،وال يجالس أىل المنكر ،وإنما يقوـ عنهم؛ يقوـ وال يجالسهم ،ىذه ىي المراتب.
والذي ال ينكر بالقلب قاؿ  :وىذا أضعف اإليماف  الذي ال ينكر بالقلب معناه مشارؾ ألىل المعاصي في
المعاصي ،والذي ال ينكر بقليو مثبل شرب الخمر؛ الذي ال يشرب الخمر؛ بل ال يكرىو يكوف حكمو حكم من
يشرب الخمر ،آثم ،ومن ال يكره الغيية حكمو حكم أىل الغيية ،وىكذا ومن ال يكره التعامل بالربا يكوف حكمو

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

ػػػػػػػػ 

حكم المتعامل بالربا .نعم .أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على سيدنا محمد ،وعلى آلو
وصحيو أجمعين.
وفق اهلل الجميع ،وثيت اهلل دينكم ،وصلى اهلل وسلم على رسولو.
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حديث ال ألفين أحدكم متكئا على أريكتو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-وروى حديث عبيد اهلل بن أيب رافع؛ عن أبيو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
َ  ل ألفُت أحدكم متكئا على أريكتو يبلغو اْلمر عٍت فيقوؿ :مل أجد ىذا ُب كتاب اهلل
.



ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلـ على نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو أجمعين.
أما بعد :ىذا الحديث ذكره المؤلف في ىذا الياب؛ ( باب الحث على التمس بكتاب اهلل ،وسنة رسولو



وترؾ اليدع ،وترؾ النظر والجدؿ فيما يخالف الكتاب والسنة ) ىذا الياب عقده المؤلف في ىذه األمور

الثبلثة :الحث على التمس

بالكتاب والسنة ،وترؾ اليدع ،وترؾ النظر والجدؿ فيما يخالف الكتاب والسنة

وأقواؿ لصحابة.

ىذا الحديث ىو حديث عن عييد اهلل بن أبي رافع عن أبيو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



ال ألفين أحدكم

متكئا في أريكتو ييلغو األمر عني فيقوؿ :لم أجد ىذا في كتاب اهلل  النيي  يحذر من ترؾ العمل بالسنة،
يقوؿ  :ال ألفين أحدكم  ال أجدف أحدكم  ،متكئا في أريكتو  يعني على كرسيو أو على سريره،

ييلغو األمر عني  يعني عن النيي 



فيقوؿ :لم أجد ىذا في كتاب هلل





فبل يعمل بو ،وفي اللفظ

اآلخر  :أال إني أوتيت الكتاب ومثلو معو . 

..................................................................................
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ىذا الحديث رواه اآلجري في الشريعة ،ورواه أبو داود ،والترمذي ،والطيراني في الكيير ،والحاكم ،وابن عيد
الير في التمهيد ،واليغوي في شرح السنة ،والبللكائي في شرح االعتقاد من طريق سفياف عن أبي النضر عن عييد
اهلل بن أبي رافع ،وقاؿ الترمذي :ىذا حديث حسن صحيح ،قاؿ الحاكم :صحيح على شرط الشيخين ،وقاؿ
اليغ وي :ىذا حديث حسن ،وقاؿ األلياني في تخريج المشكاة :وإسناده صحيح كما ذكر المحقق وفقو اهلل.
قالوا :وفي الحديث رد على من شغب من أىل األىواء ،دليل على من جادؿ من أىل األىواء واليدع وادعى
االستغناء بالقرآف عن السنة ،مثل الطائفة الذين يتسموف بالقرآنيين ،وغيرىم ممن سار على نهجهم ،فطائفة
يسموف أنفسهم القرآنيين؛ يزعموف أنهم ال يعملوف إال بالقرآف ،ال يعملوف بالسنة ،وىؤالء في الحقيقة ميتدعة،
وىم كاذبوف في قولهم ال يعملوف إال بالقرآف ،لو كانوا صادقين في عملهم بالقرآف لعملوا بالسنة ،ألف اهلل أمر في
القرآف بالعمل بالسنة قاؿ اهلل
ٕ

تعالى      :

 ) (      وقاؿ:



ٔ
( )

وقاؿ     :
ٖ

 ) (         فهم كذبة في قولهم

إنهم يعملوف بالقرآف.
وىناؾ رسالة للشيخ األلياني تسمى منزلة السنة في اإلسبلـ ،وبياف أنو ال يستغنى عنها بالقرآف .وىؤالء،
وحقيقة أمر ىؤالء عندي ليست ىي الدعوة إلى القرآف والتمس بو ،وإنما ىي الدعوة إلى اليدع واألىواء؛ ولهذا
جاء عن ابن مسعود  أنو قاؿ  :إنك م ستجدوف أقواما يزعموف أنهم يدعونكم إلى كتاب اهلل وقد نيذوه وراء
ظهورىم؛ فعليكم بالعلم وإياكم والتيدع ،وإياكم والتنطع ،وإياكم والتعمق ،وعليكم بالعتيق  رواه الدارمي وابن
وضاح والمروزي في السنة.

..................................................................................
 - 1سورة المائدة آية .92 :
 - 2سورة الحشر آية .7 :
 - 3سورة آل عمران آية .31 :
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فهذا الحديث فيو رد على ىؤالء الطائفة الذين يزعموف أنهم ال يعملوف إال بالقرآف ويسموف أنفسهم
بالقرآنيين ،الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم -يقوؿ  :ال ألفين أحدكم -ال أجدف أحدكم -متكئا في أريكتو -
على سريره أو على كرسيو -ييلغو األمر عني فبل يعمل بو؛ فيقوؿ :لم أجد ىذا في كتاب اهلل ،وأنا ال أعمل إال
بكتاب اهلل  ىذا رد عليو ،نعم .تحذير منو.
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عبلقة السنة بالقرآف
وحدثنا ٤تمد بن أٛتد اٟتافظ قاؿ :أٛتد بن جعفر بن أيب سلمة قاؿ :حدثنا أٛتد بن
إسحاؽ بن هبلوؿ قاؿ :حدثنا أيب قاؿ:حدثنا م وسى بن داود عن ابن ا١تبارؾ عن معمر عن علي
بن زيد بن جدعاف عن أيب نضرة عن عمراف بن حصُت :أهنم كانوا يتذاكروف اٟتديث فقاؿ
رجل :دعونا من ىذا ،وجيئونا بكتاب اهلل ،فقاؿ لو عمراف :إنك أٛتق ،إٔتد ُب كتاب اهلل
الصًلة مفسرة؟ إٔتد ُب كتاب اهلل الصياـ مفسرا؟ القرآف أحكم ذلك والسنة تفسره ،ورواه
اآلجري عن اْلشناين عن اٟتسُت بن علي عن ٭تِت بن آدـ عن ابن ا١تبارؾ ،وذكره وقرر بو
نظائره ُب ذلك.
ػػػػػػ
ىذا األثر عن عمراف بن الحصين  لكن األوؿ فيو علي بن زيد بن جدعاف وىو ضعيف ،لكن األثر الثاني
ليس فيو ،وإف كاف عن ابن الميارؾ عن معمر عن علي إال أنو لو شواىد ،ومن طريق اآلجري أيضا عن ابن الميارؾ
عن علي عن زيد بن جدعاف ،فيو أنهم كانوا يتذاكروف الحديث فقاؿ رجل :دعونا من ىذا ،وجيئونا بكتاب اهلل.
يعني يزعم أنو يعمل بالقرآف وال يعمل بالسنة ،فقاؿ لو عمراف الصحابي الجليل :إن أحمق .يعني :كيف تقوؿ:
دعونا من السنة وأتونا بالقرآف؟ ال يمكن فصل السنة عن القرآف؟!!.
السنة وحي ثاف والسنة تيين القرآف وتوضحو وتفصلو وتيين مجملو ،وتقيد المطلق وتخص العاـ ،فقاؿ لو
عمراف :إن أحمق أتجد في كتاب اهلل الصبلة مفسرة؟!! تجد يعني :الصبلة أربع ركعات في الظهر ،والمغرب
ثبلث ركعات ،والعشاء أربعا ركعات؟!! تجد تحديد األوقات؟!! تجد بياف األركاف الواجية ،والشروط في
القرآف؟!! ما تجد.
أتجد في كتاب اهلل الصياـ مفسرا؟!! جاء وجوب الصياـ في القرآف ،لكن ما جاء بياف كيفية الصياـ ،وبياف
المفطرات؛ ما الذي يفطر والذي ال يفطر؟ وإف كاف أصوؿ الفطر قد ذكرىا اهلل فيو ،في آيات الصياـ في قولو:
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..................................................................................
      

       

(ٔ)

ٖ
( )

   

ٕ
( )

ػػػػػػػػ 

      

ىذه تسمى المفطرات الجماع واألكل والشرب؛ لكن التفاصيل في

السنة .وىذا فيو دليل على بطبلف مذىب ىؤالء الذين يزعموف أنهم يعملوف بالقرآف .نعم .مذىيهم باطل؛ ال
يمكن العمل بالقرآف إال بالعمل بالسنة .نعم.

 - 1سورة البقرة آية .187 :
 - 2سورة البقرة آية .187 :
 - 3سورة البقرة آية .187 :
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حديث ما ضل قوـ بعد ىدى
أخربنا ىًلؿ بن ٤تمد اٟتفار قاؿ :أخربنا أبو جعفر ٤تمد بن عمرو بن َٓتًَْتي قاؿ :حدثنا

أٛتد بن مًلعب بن حياف ا١تخرمي قاؿ :حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد قاؿ :حدثنا شهاب
بن خراش عن اٟتجاج بن دينار عن أيب غالب عن أيب أمامة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
ضل قوـ بعد ىدى كانوا عليو إَل أوتوا اٞتدؿ ٍب تًل:
  

(ٔ)





ما

         

ورواه اآلجري عن ابن عبد اٟتميد الواسطي عن زىَت بن ٤تمد ا١تروزي

عن يعلى بن عبيد عن اٟتجاج بن دينار.
ػػػػػػ
ىذا الحديث رواه اإلماـ أحمد والترمذي وابن ماجو والطيراني في الكيير والحاكم من طريق الحجاج بن
دينار .وقاؿ الترمذي :حسن صحيح ،وقاؿ الحاكم :صحيح اإلسناد ،وقاؿ األلياني في تخريج المشكاة :وسنده
صحيح .وفيو :أف الذين يضلوف بعد الهدى يعاقيوف بأف يؤتوا الجدؿ.
يقوؿ النيي-صلى اهلل عليو وسلم -في الحديث الذي مضى  :ما ضل قوـ بعد ىدى كانوا عليو إال أوتوا
الجدؿ  وال حوؿ وال قوة إال باهلل!! عقوبة كما قاؿ اهلل تعالى:
         

ٖ
( )

 - 1سورة الزخرف آية .58 :
 - 2سورة الصف آية .5 :
 - 3سورة األنعام آية .111 :
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ٕ

 ) (       وقاؿ:
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إذا ترؾ الحق عن بصيرة عاقيو اهلل بالزيغ؛ عاقيهم اهلل إذا تركوا الهدى وضلوا عاقيهم اهلل بإيتاء الجدؿ؛
ولهذا قاؿ النيي -صلى اهلل عليو وسلم  :-ما ضل قوـ بعد ىدى كانوا عليو إال أوتوا الجدؿ ،ثم تبل قوؿ اهلل
تعالى:



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

ػػػػػػػػ 

  )ٔ(            ومن أتي الجدؿ فإنو يكوف ميخوس الحق لم يؤت ما أوتي الصحابة
والتابعوف واألئمة من الهدى والعلم ،الجدؿ ليس فيو علم ،وإنما يكوف الجدؿ باآلراء الفاسدة؛ بالتخرصات.
نعم.

 - 1سورة الزخرف آية .58 :
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األمر باألخذ بالسنن وترؾ المراء والجدؿ
ٍب قاؿ١ :تا ٝتع ىذا أىل العلم من التابعُت ومن بعدىم من أئمة ا١تسلمُت؛ مل ٯتاروا ُب
الدين ،ومل ٬تادلوا وحذروا ا١تسلمُت ا١تراء واٞتدؿ ،وأمروىم باْلخذ بالسنن ؤتا كاف عليو
الصحابة .وىذا طريق أىل اٟتق ٦تن وفقو اهلل  وسنذكر عنهم ما دؿ على ما قلنا إف شاء
اهلل.
ػػػػػػ
ىذا كبلـ اآلجري -رحمو اهلل -قاؿ :لما سمع ىذا أىل العلم والتابعوف من بعدىم من أئمة المسلمين؛ لم
يماروا في الدين ولم يجادلوا .لما سمعوا التحذير من الجداؿ بالياطل والتحذير من الخصومات حذروا المماراة
في الدين ،ولم يجادلوا .حذروا المسلمين المراء والجدؿ ىذا .يقوؿ الشيخ اآلجري-رحمو اهلل :-لما سمع أىل
العلم من التابعين ومن بعدىم التحذير من الجداؿ والمراء؛ حذروا من ذل  ،وصاروا ال يماروف في الدين وال
يجادلوف ،وحذروا المسلمين المراء والجداؿ ،وأمروىم باألخذ بالسنن وبما كاف عليو الصحابة؛ ألف المراء
والجدؿ مقابل السنن .فمن أخذ بالسنن واآلثار ترؾ الجدؿ ،ومن جادؿ ومارى ترؾ السنن وأقواؿ الصحابة
والتابعين .قاؿ المؤلف :وىذا طريق أىل الحق ممن وفقو اهلل  . نعم وسنيينو ،نذكر ما دؿ على ذل  .نعم.
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النهي عن مجالسة أىل اليدع ومجادلتهم
حدثنا علي بن ٤تمد ا١تعدؿ قاؿ :أخربنا ٛتزة بن ٤تمد الدىقاف قاؿ :حدثنا العباس بن
٤تمد قاؿ :حدثنا اٟتجاج قاؿ :حدثنا ٛتاد بن زيد قاؿ :حدثنا أيوب قاؿ :كاف أبو قًلبة
يقوؿَ " :ل ٕتالسوا أىل اْلىواء وَل ٕتادلوىم؛ فإين َل آمن أف يغمسوكم ُب ضًللتهم أو يلبسوا
عليكم ما تعرفوف" ورواه اآلجري عن الفريايب عن قتيبة بن سعيد عن ٛتاد بن زيد ،وذكره.
ػػػػػػ
نعم؛ ىذا األثر عن أبي قبلبة وىو التابعي رواه الدارمي ،ورواه ابن وضاح في اليدع في النهي عنها،
والبللكائي في شرح االعتقاد ،وابن بطة في اإلبانة .
يقوؿ أبو قبلبة -رحمو اهلل :-ال تجالسوا أىل األىواء .أىل األىواء :أىل اليدع .تحذير ،يحذر من مجالسة
أىل األىواء؛ قاؿ :ال تجالسوا أىل األىواء ،وال تجادلوىم .حذر من شيئين:
األمر األوؿ :مجالسة أىل اليدع .واألمر الثاني :مجادلتهم ،وبين ما يترتب على تل المسألة؛ قاؿ :فإني ال
آمن أف يغمسوكم في ضبللتهم أو يليسوا عليكم ما تعرفوف.
إذف! مجالسة أىل ا ليدع ومجادلتهم تخشى فيها من أف يغمسوا اإلنساف في ضبللتهم؛ فيحملونو على
بدعتهم ،أو يليسوا عليو الحق بالياطل؛ فيكوف اإلنساف في حيرة .ال بد أف تيتعد عن أىل اليدع ال تجالسهم وال
تجادلهم؛ يعني :يخشى علي

إذا جلست إليهم أو جادلتهم أف يحملوؾ على بدعتهم فتعتقد ما يعتقدوف ،أو

يليسوا علي الحق بالياطل فتكوف في حيرة .نعم.
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الرد على من قاؿ بخلق القرآف
قاؿ أبو بكر اآلجري :وبلغٍت عن ا١تهتدي أنو قاؿ :ما قطع أيب ،يعٍت الواثق إَل شيخ جيء
بو من ا١تصيصة ،فمكث ُب السجن مدةٍ ،ب إف أيب ذكره يوما فقاؿ :علي بالشيخ ،فأٌب بو
مقيدا .فلما أوقف بُت يديو سلم فلم يرد عليو السًلـ ،فقاؿ لو الشيخ :يا أمَت ا١تؤمنُت :ما
استعملت معي أدب اهلل  وَل أدب رسولو؛ قاؿ اهلل تعاىل:
     

(ٔ)

    

وأمر النيب -عليو الصًلة والسًلـ -برد السًلـ؛ فقاؿ لو :وعليكم

السًلـٍ ،ب قاؿ َلبن أيب دؤاد :سلو ،فقاؿ :يا أمَت ا١تؤمنُت ،إين ٤تبوس مقيد ،أصلي ُب اٟتبس
بتيمم منعت ا١تاء فمر بقيودي ٖتل ومر يل ٔتاء أتطهر وأصلي ٍب سلٍت ،قاؿ :فأمر ْتل قيده وأمر
لو ٔتاء ،فتوضأ وصلى ٍب قاؿ :يا ابن أيب دؤاد :سلو ،فقاؿ الشيخ :ا١تسألة يل فمره أف ٬تيبٍت
فقاؿ :سل ،فأقبل الشيخ على ابن أيب دؤاد ،فقاؿ :أخربين عن ىذا الذي تدعو الناس إليو؛
شيء دعا إليو رسوؿ اهلل؟ قاؿَ :ل ،قاؿ :فشيء دعا إليو أبو بكر الصديق بعده؟ قاؿَ :ل .قاؿ:
فشيء دعا إليو عمر بن ا٠تطاب بعد٫تا؟ قاؿَ :ل ،قاؿ :فشيء دعا إليو عثماف بن عفاف
بعدىم؟ قاؿَ :ل ،قاؿ :فشيء دعا إليو علي بن أيب طالب بعدىم؟ قاؿَ :ل ،قاؿ الشيخ :فشيء
مل يدع إليو رسوؿ اهلل وَل أبو بكر وَل عمر وَل عثماف وَل علي ،تدعو أنت الناس إليو؟! ليس
ٮتلو أف تقوؿ :علموه أو جهلوه ،فإف قلت :علموه وسكتوا عنو وسعنا وإياؾ من السكوت ما
وسع القوـ ،وإف قلت :جهلوه وعلمتو أنا ،فيا لكع ابن لكع ٬تهل النيب عليو السًلـ وا٠تلفاء
الراشدوف شيئا تعلمو أنت وأصحابك؟! فرأيت أيب وثب قائما ،ودخل ا٠تلوة -يعٍت مكاف-
فدخل جدي ورجع ثوبو ُب فيو فضحكٍ ،ب جعل يقوؿ :صدؽ ،ليس ٮتلو من أف يقوؿ :علموه
 - 1سورة النساء آية .86 :
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أو جهلوه ،فإف قلنا :علموه وسكتوا عنو وسعنا من السكوت ما وسع القوـ ،وإف قلنا :جهلوه
وعلمتو أنت ،فيا لكع ابن لكع؛ ٬تهل النيب  وأصحابو شيئا وتعلمو أنت وأصحابك ٍب قاؿ:
يا ٤تمد ،قلت لبيك ،فقاؿ :لست أعنيك ،إ٪تا أعٍت ابن أيب دؤاد فوثب إليو فقاؿ :أعط ىذا
الشيخ نفقة وأخرجو عن بلدنا.
ػػػػػػ
ىذه القصة التي ذكر أبو بكر اآلجري ذكرىا ببلغا أو بلغني عن المهتدي يعني الخليفة العياسي المهتدي،
يروي عن أبيو؛ أبيو الواثق .المهتدي الخليفة العياسي ،وأبوه الواثق يروي عنو ىذه القصة؛ قاؿ :بلغني .يروي أبو
بكر اآل جري ىذه القصة عن المهتدي الخليفة من أنو قاؿ :ما قطع أبي يعني الواثق إال شيخ ،لعل المراد :ما قطع
حجة أبي؛ يعني :ما قطع حجة أبي إال شيخ؛ إال ىذا الشيخ.
يعني :ألف الواثق امتحن الناس وأثر عليو المعتزلة .المعتزلة حملوا الناس على القوؿ بخلق القرآف ،يقولوف:
الق رآف مخلوؽ وأثروا على المأموف ثم أثروا بعده على الواثق ،وصار رئيس القضاة عنده ابن أبي دؤاد؛ أحمد ابن
أبي دؤاد وىو معتزلي ،والمعتزلة يروف القوؿ بخلق القرآف فأثروا على الخليفة ،أثروا على الخلفاء من قيل الواثق؛
المأموف ومن بعده إلى الواثق ،فجاء المتوكل بعد الواثق وحل الفتنة.
أثروا عليو وقالوا :إنو يجب على الناس أف يقولوا القرآف مخلوؽ؛ فحمل الخليفة الناس على القوؿ بخلق
القرآف ،زمن المأموف إلى زمن الواثق ،وصاروا يفتنوف العلماء ويأتوف بالعلماء من ببلد الخليفة من أي بلد
ويمتحنونهم؛ فالذي يقوؿ :القرآف مخلوؽ يتركونو والذي يقوؿ :غير مخلوؽ يحيسونو؛ يحيس.
من ذل

فتنة اإلماـ أحمد رحمو اهلل .اإلماـ أحمد حيس وضرب وأوذي .بعض العلماء تأوؿ ألنو مكره،

وبعضهم لم يتأوؿ؛ واإلماـ لَ ْم يتأوؿ؛ ألنو خشي أف يضل الناس حتى أنو ضرب وسجن ،ويغمى عليو ويؤذى.
بعض العلماء من أقراف اإلماـ قد تأولوا ألنو رخصة ما داـ وصلت المسألة لحد اإلكراه؛ فجاء رجل إلى اإلماـ
أحمد وقاؿ لو :يا إماـ أنت أوذيت وضربت وسجنت حتى كنت في غييوبة ،تأوؿ ،أنت في مندوحة ،فقاؿ لو:
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انظر إلى رحية دار الخليفة ،رحية واسعة ،فإذا ىي مآلنة ناس كتاب؛ كل واحد معو آلة الكتابة يريد أف

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

ػػػػػػػػ 

يكتب مقالة اإلماـ أحمد ،تريد أف أضل ىؤالء؟ كبل ،بل أموت وال أضلهم .وصير رحمو اهلل؛ صير حتى نصره
اهلل ،وصار بذل إماـ أىل السنة.
ومن ذل ىذه القصة؛ ىذه القصة أتي بشيخ؛ جيء بو من المصيصة فمكث في السجن؛ سجن ألنو لم يقل
القرآف مخلوؽ ،سجن مدة ثم قاؿ المهتدي :ثم إف أبي ذكره يوما فقاؿ :علي بالشيخ .جلس مدة أخرجوا الشيخ
من السجن فأخرجوه فأتي بو مقيدا؛ مقيدا عليو القيود في يديو وفي رجليو ،فلما أوقف بين يدي الخليفة؛ يدي
الواثق سلم فلم يرد الخليفة عليو السبلـ؛ فقاؿ لو الشيخ :يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب اهلل  وال
ٔ

أدب رسولو ،ما رددت السبلـ علي؛ قاؿ اهلل تعالى ) (            :وأمر
النيي برد ا لسبلـ؛ فقاؿ لو الخليفة :وعليكم السبلـ؛ رد السبلـ عليو ،ثم قاؿ البن أبي دؤاد رئيس القضاة
المعتزلي -يريد أف يمتحن ىذا الشيخ :-سلو.
يقوؿ البن أبي دؤاد رئيس القضاة عنده ،وىو معتزلي :سلو؛ سل ىذا الشيخ .فقاؿ الشيخ :يا أمير المؤمنين
إني محيوس مقيد أصلي في الحيس بتيمم ،منعت الماء فمر بقيودي تحل ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سل.
قاؿ :أنا محيوس مقيد وال توضأت وال صليت؛ فأمر بقيوده فحلت وأعطاه الماء وتوضأ وصلى .ثم قاؿ لرئيس
القضاة المعتزلي :سلو؛ سل ىذا الشيخ ،امتحنو؛ امتحنو ىل يقوؿ القرآف مخلوؽ وال؟
إف قاؿ :مخلوؽ أطلقو وإف قاؿ :غير مخلوؽ رددناه في السجن.
فلما توضأ وصلى ،قاؿ :يا ابن أبي دؤاد ،سلو .فقاؿ الشيخ :المسألة لي أنا الذي أسألو وىو الذي يجيب،
فمره أف يجييني فقاؿ :سل .فأقيل الشيخ على ابن أبي دؤاد ،فقاؿ لو :أخيرني عن ىذا الذي تدعو الناس إليو؛
وىو القوؿ بخلق القرآف.
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 ......................................................................................ػ
ػػػػػػػ 
يدعو الناس إلى القوؿ بخلق القرآف شيء دعا إليو الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم -ىل الرسوؿ قاؿ
للناس :قولوا القرآف مخلوؽ؟ قاؿ :ال .قاؿ :فشيء دعا إليو أبو بكر الصديق؛ ىل أبو بكر الصديق قاؿ للناس:
قولوا أف القرآف مخلوؽ؟ قاؿ :ال .قاؿ :فشيء دعا إليو عمر بن الخطاب؟ قاؿ :ال .قاؿ :شيء دعا إليو عثماف
عفاف؟

بن

قاؿ :ال .قاؿ :شيء دعا إليو علي بن أبي طالب؟ قاؿ :ال .قاؿ الشيخ :فشيء ال يدعو إليو رسوؿ اهلل-
صلى اهلل عليو وسلم ،-وال أبو بكر وال عمر وال عثماف وال علي تدعو أنت الناس إليو؟
ليس يخلو من أحد أمرين؛ ليس يخلو أف تقوؿ :علموه أو جهلوه .ىل الرسوؿ والصحابة علموا ىذا األمر أو
جهلوه؟ فإف قلت :علموه وسكتوا عنو وسعنا وإياؾ السكوت ما وسع القوـ؛ ما داـ الرسوؿ علمو والخلفاء علموا
وسكتوا نسكت .أو جهلوه؟ فإف قلت :جهلوه وعلمتو أنت فيا لكع ابن لكع -ىذا سب لو -يا لكع ابن لكع
يجهل النيي-صلى اهلل عليو وسلم -وأصحابو شيئا وتعلمو أنت وأصحاب  .كيف الرسوؿ  ما علم ىذا وأنت
تعلمو .قاؿ المهتدي :فرأيت أبي وثب قائما؛ الواثق الخليفة وثب قائما ،ودخل جدي -وفي نسخة دخل
الخلوة ،وفي نسخة دخل المجلس -الخليفة ،وجعل ثوبو في فيو فضح .
وجعل الخليفة يردد مقالة الشيخ ،ثم جعل يقوؿ :صدؽ .يقوؿ الخليفة :صدؽ؛ صدؽ الشيخ ،ليس يخلو
من أف يقوؿ :علموه أو جهلوه؛ فإف قلنا :علموه وسكتوا عنو وسعنا من السكوت ما وسع القوـ ،وإف قلنا:
جهلوه وعلمتو أنت فيا لكع ابن لكع ،يجهل النيي-صلى اهلل عليو وسلم -وأصحابو شيئا وتعلمو أنت
وأصحاب  .ىذا الكبلـ الخليفة يردده .ثم قاؿ :يا أحمد ،كاف يخاطب ابن أبي دؤاد قلت- :الشيخ -ليي .
قاؿ :لست أعني إنما أعني ابن أبي دؤاد فوثب إليو قاؿ :أعطي ىذا الشيخ نفقة ،وأخرجو من بلدنا فسلم من
الحيس وأخرجو.
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فهذه القصة أوال :رواىا أبو بكر اآلجري ببلغا؛ قاؿ :بلغني .والمعروؼ أف اليبلغ؛ ما يروى ببلغا يكوف منقطعا
يكوف ضعيفا .ما فيو سند بين اآلجري والمهتدي قاؿ :بلغني .ما يعرؼ الميلغ؟ فتكوف ضعيفة؛ لكن أسندىا

 ............................................................................... .......ػ
ػػػػػػػ 

اآلجري في مكاف آخر؛ كما ذكر المحقق ،وعن اآلجري رواىا ابن بطة في اإلبانة في الرد على الجهمية ،ولها
طرؽ أخرى عند ابن بطة والخطيب في تاريخ بغداد وابن الجوزي في مناقب اإلماـ أحمد ،وعيد الغني المقدسي
في المحنة وابن قدامة في التوابين ،وأوردىا الذىيي في سير أعبلـ النيبلء بسياؽ آخر ،ثم لما أوردىا الذىيي
عقب على القصة بقولو :وفي إسنادىا مجاىيل فاهلل أعلم بصحتها.
وقاؿ أيضا في موطن آخر :وىذه قصة مليحة وإف كاف في طريقها من يجهل ولها شاىد؛ قاؿ :في طريقها
من يجهل ولها شاىد .يعني ىذه القصة يعني سواء صحت أو لم تصح يستأنس بها ،ويستدؿ بها على أف أىل
اليدع محجوجوف مغلوبوف يغليهم كل أحد ،وأف حجتهم داحضة .والمؤلف أتى بها من باب االستئناس .ليست
حديثا وليست كبلما للنيي-صلى اهلل عليو وسلم ،-وال كبلما للصحابة وليست من كبلـ الصحابة ،وإنما ىي قصة
يستأنس بها وتدؿ على أف أىل اليدع مغليوف ،وأف حجتهم داحضة ،وأنهم يمتحنوف الناس بشيء ىم في عافية
منو وليس عليو دليل .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
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نصيحة المؤلف لطلية العلم
فصل :قاؿ ٤تمد بن اٟت سُت اآلجري رٛتو اهلل :وبعد ىذا فنأمر ْتفظ السنن عن رسوؿ اهلل
 وسنن أصحابو والتابعُت ٢تم بإحساف وقوؿ أئمة ا١تسلمُت؛ مثل مالك بن أنس واْلوزاعي
وسفياف الثوري وابن ا١تبارؾ وأمثا٢تم ،والشافعي وأٛتد بن حنبل والقاسم بن سًلـ ،ومن كاف
على طريقتهم من العلماء ،وننبذ ما سواىم وَل نناظر وَل ٧تادؿ وَل ٩تاصم ،وإذا لقي صاحب
بدعة ُب طريق أخذ ُب غَته ،وإذا حضر ٣تلسا ىو فيو قاـ عنو ىكذا أدبنا من مضى من سلفنا
قاؿ ٭تِت بن أيب كثَت :إذا لقيت صاحب بدعة ُب طريق فخذ ُب غَته وقاؿ أبو قًلبة :ما ابتدع
رجل بدعة إَل استحل السيف.
ػػػػػػ
يعني :ىذا الفصل نصيحة من اآلجري رحمو اهلل ،قاؿ محمد بن الحسين اآلجري رحمو اهلل :وبعد ىذا فنأمر
بحفظ السنن عن رسوؿ اهلل ،وسنن أصحابو والتابعين لهم بإحساف وقوؿ أئمة المسلمين؛ نصيحة .اآلجري ينصح
طلية العلم بحفظ السنن عن رسوؿ اهلل ،يعتني اإلنساف بالسنن واألحاديث يحفظها ،ويحفظ أيضا سنن الصحابة
وسنن التابعين لهم بإحساف ،ويحفظ أقواؿ المسلمين ،وأقواؿ األئمة مثل؛ مال

بن أنس واألوزاعي وسفياف

الثوري وابن الميارؾ وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنيل والقاسم بن سبلـ ومن كاف على طريقتهم من العلماء.
وينصح بهجر ما سواىم؛ نيذ أقواؿ الميتدعة واليعد عنهم قاؿ :وال نناظر وال نجادؿ وال نخاصم .اليعد عن
الجداؿ والمناظرة والخصاـ مع أىل اليدع .قاؿ :وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره .إذا لقيت
صاحب بدعة في طريق خذ طريقا آخر لئبل يكوف بينكما كبلـ وأخذ ورد فيكوف سييا في ضبلل  ،ابتعد عنو من
األساس ،ال تقابلو .إذا رأيتو في طريق؛ إذا لقيتو في طريق خذ في الطريق اآلخر؛ ألن إذا لقيتو لو مشيت في
الطريق الذي ىو فيو ربما يتكلم مع  ،ربما تأمرؾ نفس بأف تكلمو ثم يأتي بشيهة وىكذا فتضل.
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 ......................................................................................ػ
ػػػػػػػ 
قاؿ :وإف حضر مجلسا ىو فيو قاـ عنو.إذا حضرت مجلسا فيو ميتدع قم ،قم عن ىذا المجلس وال تجلس
فيو خشية أف يتكلم ىذا الميتدع بياطل أو يأتي بشيهة .قاؿ :ىكذا أدبنا من مضى من سلفنا .قاؿ يحيى بن أبي
كثير:
إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره لئبل يكوف سييا في ضبلل  ،وقاؿ أبو قبلبة :ما ابتدع رجل بدعة
إال استحل السيف وىذا صحيح.
ومن ذل

بدعة الخوارج؛ الخوارج استحلوا السيف .الخوارج الذين كفروا المسلم بالمعاصي استحلوا

السيف ،كفروا العلماء وكفروا المسلمين ،وصاروا يقتلوف الناس؛ كما ىو واقع اآلف .يكفروف ويفجروف اآلف
بالتفجيرات؛ ناشئ عن التكفير؛ ألنهم يعتقدوف يكفروف فهم يقتلوف ،استحلوا دماء الناس؛ دماء المسلمين
وأموالهم .سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم المسلموف؛ مثل ما قاؿ النيي:
ويدعوف أىل األوثاف





يقتلوف أىل اإلسبلـ

ال حوؿ وال قوة إال باهلل .ما ابتدع رجل بدعة إال استحل السيف .يستحل السيف يعني

يستحل دماء المسلمين بسيب ىذه اليدعة كالخوارج وأشياىهم نعم.
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فصل :قاؿ :فإف كانت مسألة ُب الفقو وأحكاـ الشريعة فمباح لو النظر فيها طلب السًلمة
َل يريد ا١تغالبة فيحمر وجهو وتنتفخ أوداجو ،ويعلو صوتو و٭تب أف ٮتطئ صاحبو فهذا َل ٖتمد
عاقبتو فإف أردت السًلمة ُب النظر فإف كنت أنت حجازيا والذي يناظرؾ عراقيا ،وبينكما مسألة
تقوؿ أنت :حًلؿ ،ويقوؿ ىو :حراـ ،ناظرتو على إف كاف اٟتق معو تبعتو وإف كاف معك تبعك
فهذا حسن ،وما أعزه ُب الناس ،وإَل فقل :قد عرفت قولك وعرفت قويل فًل أنت تتبعٍت إذا
ظهر اٟتق على لساين ،وَل أنا أتبعك ،فسكوتنا عن النظر أسلم .وَل تأمن أف يقوؿ لك ُب
مناظرتو :قاؿ رسوؿ اهلل فتقوؿ لو :ىذا حديث ضعيف وىو ٓتًلفو لًتد قولو ،وكذلك يقوؿ لك،
فما أعظم ىذا ُب الدين وعليو أكثر أىل زماننا إَل من عصم اهلل . 
ػػػػػػ
يعني :وىذه أيضا نصيحة من أبي بكر اآلجري ،النصيحة األولى ما يتعلق بالعقيدة والدين والسنن واليدع.
قاؿ :أىل اليدع ننصح

أال تكلمهم ،وال تجلس معهم ،وال تخاطيهم ،وال تلقهم في الطريق .إذا لقيتهم في

طريق خذ من طريق آخر ،وإذا كاف ميتدع في مجلس فقم عن المجلس وال تكلمو وال تخاطيو؛ يعني :ىذا يتعلق
بالعقيدة والسنة واليدعة .أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية في الفروع فأمرىا أخف.
في نصيحة أخرى لآلجري ما يتعلق باليدع والدين وأصوؿ الدين والسنن ،ال تكلم أىل اليدع وال تجادلهم
وال تخاصمهم ،وال تجلس في المكاف الذي ىم فيو ،وال تقابلهم في الطريق خشية أف يضلوؾ.
أما المسائل الفقهية وأحكاـ الشريعة؛ فيجوز ل أف تناظر وتجادؿ بشروط :إذا أردت أف يكوف ل مناظرة
مع شخص في مسائل فقهية فبل بأس بشرط أف تطلب الحق ويطلب الحق ،أف يكوف مقصودؾ الحق ويكوف
مق صوده الحق .تتناظروف وكل يدلي بحجتو ،وكل يدلي بدليلو؛ فإف كاف الحق معو تيعتو وإف كاف الحق مع
تيع .
بشرط أن ال تريد المغالية وال تريد االنتصار لنفس  .قاؿ رحمو اهلل :فإف كانت مسألة في الفقو وأحكاـ الشريعة
فمياح ل

النظر فيها طلب السبلمة يعني طليا للسبلمة ال يريد المغالية .مياح لئلنساف أف ينظر فيها،
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ػػػػػػػ 
ويطلب السبلمة يعني يطلب الحق وال يريد المغالية؛ فيحمر بذل وجهو وتنتفخ أوداجو ويعلو صوتو ويحب أف
يخطئ صاحيو؛ فبل تحمد عاقيتو.
يعني :إذا أردت أف تناظر في مسألة فقهية مياح ل بشرط أف يكوف طلي للحق ،وبشرط أال تؤدي المناظرة
إلى المغالية والخصومة؛ فيحمر وجو المناظر وتنتفخ أوداجو ويعلو صوتو ويحب أف يخطئ صاحيو.
فإذا وصلت الحالة إلى ىذا فاترؾ المجادلة والمناظرة؛ ولهذا قاؿ :فهذا ال تحمد عاقيتو ،فإف أردت
السبلمة في النظر فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرؾ عراقيا وبينكما مسألة .حجازي وعراقي يتناظراف بينهم
مسألة؛ يقوؿ الحجازي :ىذه المسألة حبلؿ ويقوؿ العراقي :ىذه حراـ .تقوؿ أنت :حبلؿ ،ويقوؿ ىو :حراـ؛
ناظرتو مناظرة ىادئة تأتي بالدليل اللي عندؾ ،ويأتي بالدليل اللي عنده .إف كاف الحق معو تيعتو ،وإف كاف الحق
مع تيع  ،فهذا حسن إذا كاف مقصودا.
ثم قاؿ :وما أعزه في الناس؛ يعني :ما أندره ،ىذا نادر أف يكوف ىذا الهدؼ ،فالغالب أف يكوف ىدؼ
المتناظرين االنتصار للنفس؛ يريد أف يغلب صاحيو ،يريد أف يخطئ صاحيو .أما أف يطلب كل واحد منهما الحق
يقوؿ :ما أعز ىذا في الناس.
أيش معنى ما أعزه؟ يعني ما أقلو .ىذا قليل نادر ،وإال إذا كاف ال يريد أف يتيع إذا كاف الحق مع  ،أو
تتيعو إذا كاف الحق معو؛ فقل :عرفت قول وعرفت قولي؛ فبل أنت تتيعني إذا ظهر الحق على لساني ،وال أنا
أتيع ؛ فسكوتنا عن النظر أسلم.
ثم قاؿ :وال تأمن أف يقوؿ ل في مناظرتو :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ فتقوؿ لو :ىذا الحديث
الضعيف وىو بخبلفو لترد قولو .يعني إذا كانت المناظرة فيها انتصار للنفس قد يقوؿ ل  ،يأتي ل بحديث ،ثم
تريد االنتصار لنفس وتقوؿ :ىذا الحديث ضعيف ،وىو ما بضعيف ،ولكن تريد أف تيطل حجتو؛ وىذه مصيية.

..................................................................................
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وكذل

يقوؿ ل  :فما أعظم ىذا في الدين!! ما أعظم ىذا في الدين!! يقوؿ المتناظراف :يأتي أحدىما

بالدليل ثم يقوؿ اآلخر ليرده ،يقوؿ :ضعيف ألجل أف ينتصر لنفسو .قاؿ :ما أعظم ىذا في الدين!! وعليو أكثر
أىل زماننا إال من عصم اهلل  . ىذه نصيحة من المؤلف في المناظرة في المسائل الفقهية الفرعية .نعم.
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المراء في القرآف كفر
فصل :وروى أبو ىريرة عن النيب  أنو قاؿ:



ا١تراء ُب القرآف كفر



قاؿ اآلجري:

وبياف ىذا أف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ ومعناىا على سبع لغات ،فكاف يلقن كل قبيلة من
العرب القرآف حسب ما ٭تتمل من لغتهم ٗتفيفا من اهلل تعاىل ،وكانوا رٔتا إذا التقوا يقوؿ بعضهم
لبعض :ليس ىذا القرآف وَل ىكذا علمتو ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن ذلك وقيل ٢تم:
اقرءوا كما علمتم ،وَل ٬تحد بعضكم قراءة بعض ،واحذروا اٞتدؿ وا١تراء فيما قد تعلمتم.
ػػػػػػ
نعم .ذكر حديث أبي ىريرة عن النيي-صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ:



المراء في القرآف كفر



وىذا

الحديث رواه اإلماـ أحمد من طريق أبي داود من طريق يزيد بن ىاروف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي ىريرة ،ورواه الحاكم بإسناده من طريق محمد بن عمرو ،وقاؿ :صحيح على شرط مسلم.قاؿ األلياني إسناده
حسن ،وصححو الحاكم ووافقو الذىيي ولو شواىد وىو صحيح باعتيار أف لو شواىد صحيحة.
قاؿ اآلجري :وبياف ىذا؛ بياف ىذا الحديث:



المراء في القرآف كفر



أف القرآف نزؿ على سيعة

أحرؼ .جاء ىذا في الحديث  إف ىذا القرآف أنزؿ على سيعة أحرؼ فاقرءوا ما تيسر منو  وىذا الحديث
ثابت رواه مسلم في صحيحو وغيره   ،إف ىذا القرآف أنزؿ على سيعة أحرؼ . 
اآلجري رحمو اهلل فسر الحديث سيعة األحرؼ ومعناىا على سيع لغات .فكاف الرسوؿ يلقن كل قييلة من
العرب القرآف على حسب ما يحتمل مع لغتهم تخفيفا من اهلل تعالى ،وكانوا ربما إذا التقوا يقوؿ بعضهم ليعض:
ليس ىكذا القرآف وال ىكذا علمتو؛ ويعيب بعضهم قراءة بعض ،فنهوا عن ذل  ،وقيل لهم :اقرءوا كما علمتم،
وال يجحد بعضكم قراءة بعض ،و احذروا الجدؿ والمراء فيما قد تعلمتم.

..................................................................................
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وذكر ىذا ابن عيد الير في كتابو الجامع كتاب العلم وفضلو إيضاحا مفيدا لقوؿ الرسوؿ   المراء في
القرآف كفر  فقاؿ :والمعنى إذا تمارى اثناف في آية يجحدىا أحدىما ويدفعها أو يسوقها إلى الش ذل ىو

المراء الذي ىو الكفر ،وأما التنازع في أحكاـ القرآف ومعانيو؛ فقد تنازع أصحاب رسوؿ اهلل 

في كثير من

ذل .

وىذا ييين ل أف المراء الذي ىو كفر ىو الجحود والش  .اآلجري رحمو اهلل جزـ بأف قوؿ النيي 



إف ىذا القرآف أنزؿ على سيعة أحرؼ  سيع لغات وىذا أحد األقواؿ؛ أحد األقواؿ أف القرآف أنزؿ على سيعة
أحرؼ أي :سيع لغات ،وىناؾ مثلو أقواؿ أخرى قيل :إف المراد بو سيعة أوجو من المعاني ،وليس ىو سيع لغات
وقيل غير ذل ؛ لكن اآلجري اختار أحد األقواؿ وجزـ بذل  ،وقد ثيت أف حذيفة رضي اهلل تعالى عنو حينما كاف
يغازي أرمينية وأذربيجاف سمع اختبلؼ الناس في القراءة وبعضهم يقوؿ :قراءتي أحسن من قراءت ؛ فجاء إلى
أمير المؤمنين عثماف وقاؿ :يا أمير المؤمنين أدرؾ ىذه األمة قيل أف تختلف في كتابها اختبلؼ اليهود والنصارى؛
فأمر بجمع القرآف فجمع القرآف.
أمر بالصحف التي كانت عند حفصة وأمر بجمع القرآف مرة أخرى ،فجمع القرآف المرة ثانية وجمعو على
حرؼ واحد ،وىو الحرؼ الذي كاف في العرضة األخيرة؛ عرض جيريل القرآف على النيي-صلى اهلل عليو وسلم-
 .وقاؿ للشياب الذين يكتيوف :إذا اختلفتم فاكتيوا بلغة قريش ،وجمعو على حرؼ واحد ،وألغى بقية الحروؼ
وأحرؽ المصاحف ،ونسخ عدة مصاحف ،وأبقى في المدينة مصحفا ،وأرسل إلى مكة مصحفا ،وإلى الكوفة
مصحفا ،وإلى مصر مصحفا ،وإلى اليصرة مصحفا وىكذا.
وىذا الحرؼ الواحد يدخل فيو القراءات التسع والعشر داخلة في الحرؼ الواحد؛ فالمقصود أف اآلجري
رحمو اهلل لما روى عن المراء في القرآف فيو تحذير من المراء والجداؿ في القرآف؛ فيين معنى الحديث  :أف
ىذا القرآف أنزؿ على سيعة أحرؼ  وجزـ بأنو سيع لغات .ىذا أحد األقواؿ؛ فالمسألة فيها خبلؼ في معاني
األحرؼ .قيل :ىي سيع لغات ،وقيل :أوجو من المعاني ،وقيل غير ذل  .نعم فالمقصود أنو واجب على المسلم
أف يحذر من الجداؿ والمراء والش والشكوؾ فيما يتعلق بكتاب اهلل وسنة رسولو-صلى اهلل عليو وسلم -نعم.
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باب ذكر اإليماف بأف القرآف كبلـ اهلل وأف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ
باب ذكر اإلٯتاف بأف القرآف كًلـ اهلل وأف كًلـ اهلل ليس ٔتخلوؽ ،ومن زعم أف القرآف
٥تلوؽ فقد كفر.
قاؿ أبو بكر اآلجري رٛتو اهلل :اعلموا -رٛتنا اهلل وإياكم -أف قوؿ ا١تسلمُت الذين مل تزغ
قلوهبم عن اٟتق ووفقوا للرشاد قدٯتا وحديثا أف القرآف كًلـ اهلل -جل ثناؤه -ليس ٥تلوقا؛ ْلف
القرآف من علم اهلل تعاىل وعلم اهلل َل يكوف ٥تلوقا؛ تعاىل اهلل عن ذلك؛ دؿ على ذلك القرآف
والسنة وقوؿ الصحابة وقوؿ أئمة ا١تسلمُت وَل ينكر ىذا إَل جهمي خبيث ،واٞتهمي عند
العلماء كافر .قاؿ اهلل
( ٔ)

وقاؿ:

            

        

 ) (        إىل
ٖ



(ٗ)

وىو القرآف ،وقاؿ ١توسى:

(ٕ)

وقاؿ اهلل لنبيو عليو السًلـ:

قولو     :

       

 ) (      فقد فصل بينهما ،وقاؿ:
ٙ

 - 1سورة التوبة آية .6 :
 - 2سورة البقرة آية .75 :
 - 3سورة األعراف آية .158 :
 - 4سورة األعراف آية .158 :
 - 5سورة األعراف آية .144 :
 - 6سورة األعراف آية .54 :
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(٘)

وقاؿ:
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وقاؿ:

(ٔ)

فلو كانت :كن ٥تلوقة َلفتقرت إىل كن أخري غَت ٥تلوقة إىل ما َل هناية لو،

               

(ٕ)

فلو

كاف ٥تلوقا لنفد ومثل ىذا كثَت.
وقاؿ:



 ) (          وقاؿ:

       

ٖ

(ٗ)

   

وعلم اهلل القرآف ،قاؿ اآلجري :مل يزؿ اهلل تعاىل عا١تا

متكلماٝ ،تيعا بصَتا بصفاتو قبل خلق اْلشياء؛ من قاؿ غَت ىذا فقد كفر ،وسنذكر من السنن
واآلثار وقوؿ العلماء الذين َل يستوحش من ذكرىم ،ما إذا ٝتعو من لو علم وعقل؛ زاده علما
وفهما وإذا ٝتعها من ُب قلبو زيغ فإف أراد اهلل ىدايتو إىل طريق اٟتق رجع عن مذىبو وإف مل
يرجع فالبًلء عليو أعظم.
ػػػػػػ
ىذا الياب الثالث من أبواب ىذا الكتاب (المختار في أصوؿ السنة).
قاؿ :باب ذكر اإليماف بأف القرآف كبلـ اهلل ،وأف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ؛ فمن زعم أف القرآف مخلوؽ فقد
كفر .ىذا الياب عقده المؤلف ليياف وجوب اإليماف بأف القرآف كبلـ اهلل .كبلـ اهلل القرآف ،كبلـ اهلل منزؿ غير
مخلوؽ ،صفة من صفاتو ،لفظو ومعناه؛ ليس كبلـ اهلل الحروؼ دوف المعاني وال المعاني دوف الحروؼ؛ فالقرآف
كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ.

 - 1سورة النحل آية .41 :
 - 2سورة الكهف آية .119 :
 - 3سورة آل عمران آية .61 :
 - 4سورة البقرة آية .145 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

المعاني والحروؼ .الكبلـ اسم للمعنى واأللفاظ؛ خبلفا ألىل اليدع كاألشاعرة الذين يقولوف :الكبلـ ىو
المعنى ،وأما األلفاظ فهي مخلوقة والحروؼ؛ ولهذا فإف األشاعرة يقولوف :كبلـ اهلل معنى قائم بنفسو ليس بحرؼ
وال صوت ،وقالوا :إف ىذه الحروؼ والكلمات الموجودة في الكوف ليست كبلـ اهلل ،وإنما عيارة عير بها جيريل
أومحمد .وقالوا :إف اهلل لم يتكلم بكلمة واحدة ،ما سمع جيرائيل كبلـ اهلل بل قالوا :إف اهلل ال يتكلم؛ جعلوا
الرب أبكم والعياذ باهلل ،فما يتكلم؛ ألنو لو تكلم بحروؼ وأصوات لصارت الحروؼ واألصوات حادثة ،فتحل
الحوادث في ذاتو وىو منزه عن الحوادث.
إذف قالوا :والكبلـ معنى قائم بنفسو ال يسمع مثل العلم؛ كما أف العلم ال يسمع في الصدر ،فكذل
الكبلـ .وقالوا :إف اهلل اضطر جيريل ففهم المعنى القائم بنفسو فعير بهذا القرآف ،فهذا القرآف كبلـ جيريل عير بو
عن المعنى القائم بنفس اهلل .اهلل اضطر جيريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسو ففهم المعنى فعير عنو بهذا
القرآف .وقالت طائفة :إف الذي عير محمد ،وقالت طائفة ثالثة من األشاعرة :إف جيريل أخذ القرآف من اللوح
المحفوظ واهلل لم يتكلم بكلمة واحدة ،وقابلهم بعض المعتزلة فقالوا :الكبلـ ىو الحروؼ واأللفاظ ،وأما المعنى
فليس بكبلـ.
وكل من المذىيين باطل .األشاعرة ىم أقرب الطوائف إلى أىل السنة يقولوف :المصحف ما فيو كبلـ اهلل؛
حتى إف بعض الغبلة والعياذ باهلل قد يدوس المصحف بقدميو ويقوؿ :ما فيو كبلـ اهلل ،ىذا حروؼ .كبلـ اهلل معنى
قائم بنفسو نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
والحق أف كبلـ اهلل األلفاظ والمعاني؛ كبلـ اهلل األلفاظ والمعاني؛ الحروؼ والمعاني؛ كبلـ اهلل بحرؼ
وصوت يسمع ،وىو صفة من صفاتو؛ ولهذا قاؿ المؤلف :باب ذكر اإليماف بأف القرآف كبلـ اهلل لفظا ومعنى ،وأف
كبلـ اهلل ل يس بمخلوؽ خبلفا للمعتزلة .المعتزلة يقولوف :كبلـ اهلل اللفظ والمعنى مخلوؽ؛ مخلوؽ من مخلوقاتو
خلقو في الهواء أو خلقو في اللوح المحفوظ؛ فهم يقولوف :كبلـ اهلل مخلوؽ.
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المؤلف بوب قاؿ :باب ذكر اإليماف بأف القرآف كبلـ اهلل ،وأف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ؛ ومن زعم أف القرآف
مخلوؽ فقد كفر .من قاؿ القرآف مخلوؽ فقد كفر ،كفره األئمة اإلماـ أحمد وغيره .قاؿ :من قاؿ القرآف كبلـ
اهلل

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

ػػػػػػػػ 

فهو مخلوؽ ألنو أنكر صفة من صفات اهلل ،القرآف صفة اهلل وىذا على العموـ؛ من قاؿ :القرآف مخلوؽ كافر
على العموـ .أما الشخص المعين فبل بد من إقامة الحجة عليو ،ال يكفر حتى تزاؿ الشيهة ،الشخص المعين ال
بد أف تزاؿ الشيهة تقاـ عليو الحجة ؛ فإذا أقيمت عليو الحجة وأصر؛ حكم بكفره ،لكن على العموـ يقاؿ :من
قاؿ :القرآف مخلوؽ؛ فهو كافر؛ كما قالو األئمة اإلماـ أحمد وغيره.
نقل المؤلف عن اآلجري في كتاب الشريعة قاؿ أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري :اعلموا -رحمنا اهلل
وإياكم -اعلموا يعني :تيقنوا .العلم ىو اليقين؛ اعلموا-تيقنوا -العلم ىو حكم فيو جازـ؛ يعني :ال تشكوا وال
تظنوا وال تتناحروا؛ ألف المعلومات أربعة أشياء :فيها العلم وىو يقين القلب ،والش ما تردد بين األمرين من دوف
ترجيح؛ يقاؿ لو :ش  ،والظن أحد األمرين الراجح من األمرين ،إذا ترددت بين أمرين أحدىما أرجح من اآلخر،
فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وىما.
المؤلف يقوؿ :اعلم وا تيقنوا ال تشكوا وال تظنوا وال تتوىموا ،اعلموا ثم دعا -رحمنا اهلل وإياكم -أف قوؿ
المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أف القرآف كبلـ اهلل .قوؿ المسلمين الذين
لم تزغ قلوبهم بخبلؼ المعتزلة ،وإف كانوا داخلين في عداد المسلمين عند بعض العلماء .فيهم خبلؼ؛ خبلؼ
في تكفيرىم الجمهور على أنهم ميتدعة لكن زاغت قلوبهم عن الحق.
اعلموا أف قوؿ المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد يعني :األمر الراشد قديما وحديثا،
ما ىو كبلمهم أف القرآف كبلـ اهلل -جل ثناؤه -ليس مخلوقا .قاؿ :ألف القرآف من علم اهلل ،وعلم اهلل ال يكوف
مخلوقا ،تعالى اهلل عن ذل .
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قاؿ :دؿ على ذل القرآف والسنة وقوؿ الصحابة وقوؿ أئمة المسلمين ،دؿ على أف القرآف كبلـ اهلل منزؿ
غير مخلوؽ؛ القرآف العظيم والسنة المطهرة وقوؿ الصحابة وقوؿ أئمة المسلمين؛ كم األدلة على أف القرآف كبلـ
اهلل؟ القرآف والسنة وأقواؿ الصحابة وأقواؿ التابعين.

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

ػػػػػػػػ 

قاؿ :ال ينكر ىذا إال جهمي خييث ،جهمي منسوب إلى الجهم بن صفواف؛ والجهم بن صفواف أنكر أسماء
اهلل وصفا تو حين ناظر قوما يقاؿ لهم :السمانية ،فبلسفة في الهند ال يؤمنوف إال بالمحسوسات .ما يدركو اإلنساف
بحواسو الخمس .ما ىي الحواس الخمس؟ الذوؽ والشم والسمع والنظر والجس .ناظروا جهما فقالوا :إله
ىذا الذي تعيده ىل رأيتو بعيني ؟ قاؿ :ال .قالوا :ىل سمعتو بإذن ؟ قاؿ :ال .قالوا :ىل شممتو بأنف ؟ قاؿ:
ال .قالوا :ىل ذقتو بلسان ؟ قاؿ :ال .قالوا :ىل جسستو بيدؾ؟ قاؿ :ال .قالوا :إذف معدوـ.
فش في ربو وترؾ الصبلة أربعين يوما -أعوذ باهلل -ثم نقش الشيطاف في ذىنو أف اهلل موجود وجودا مطلقا،
والوجود المطلق ىو الذي ليس لو اسم وال صفة؛ فأثيت وجود اهلل في الذىن وسليو جميع األسماء والصفات -
والعياذ باهلل.-
ىذا الجهم ينكر األسماء والصفات .يقوؿ :وال ينكر ىذا إال جهمي خييث .والجهمي عند العلماء كافر.
الجهمية كفرىم العلماء .ذكر ابن القيم رحمو اهلل أنو كفرىم خمسمائة عالم؛ خمسمائة عالم كفروا الجهمية .قاؿ
في النونية الكافية الشافية:
ولقػد

تقلد

كفػرىم

خمسوف

عشػر

في

مػن

العلماء

في

اليلداف

خمسين في عشرة ،كم؟ خمسمائة.
ولقػد

تقلػد

والبللكائي

كفػرىم
اإلمػاـ

خمسوف
حكػاه

عشػر

في

بػل

عنػهم
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مػن
قػد

العلماء
حكػاه

في
قيلو

اليلداف
الطيػراني

المختار في أصوؿ السنة
 سرد أدلة آيات كلها. ثم ذكر األدلة؛ ذكر األدلة من كتاب اهلل تعالى، والجهمي عند العلماء كافر:لذا قاؿ
    

 ػػػػػػػػ




: الدليل األوؿ قاؿ اهلل تعالى.تدؿ على أف القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ

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

، حتى يسمع ما ىو مخلوؽ: ( ) ولم يقل    

 :فيو

 (ٔ) الشاىد      
ٖ

. ( ) ؛ دؿ على أف القرآف كبلـ اهلل    
٘

ٗ

. ) (      : ( ) الشاىد         : وقاؿ:الدليل الثاني
           

: قاؿ اهلل لنييو:الدليل الثالث

                 
ٚ

ٙ

. ( ) فأضاؼ الكبلـ إليو وىو القرآف      : ( ) ىذا الشاىد 
ٜ

ٛ

 ( ) ؛    ( ) الشاىد        :الدليل الرابع وقاؿ لموسى
.؛ فأضاؼ الكبلـ إليو
.6 :  سورة التوبة آية- 1
.6 :  سورة التوبة آية- 2
.6 :  سورة التوبة آية- 3
.75 :  سورة البقرة آية- 4
.75 :  سورة البقرة آية- 5
.158 :  سورة األعراف آية- 6
.158 :  سورة األعراف آية- 7
.144 :  سورة األعراف آية- 8
.144 :  سورة األعراف آية- 9
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..................................................................................
الدليل الذي بعده قاؿ:

      

الخلق واألمر فدؿ على أف الخلق غير

األمر :

ٔ
( )

ػػػػػػػػ 

قاؿ المؤلف في وجو الداللة فقد فصل بينهما فصل بين
ٕ

 ) (      قاؿ في القرآف :األمر ىو كبلـ اهلل

           

ٖ
( )

؛

األمر ىو الكبلـ والخلق غير األمر .لو كاف الكبلـ

مخلوقا؛ لصار داخبل في الخلق لم يفصل بينهما فلما فصل بين األمر الذي ىو الكبلـ والخلق؛ دؿ على أف
الكبلـ غير

مخلوؽ       :

ٗ
( )

والدليل الذي بعده؛ قاؿ :ومن األدلة على أف القرآف كبلـ اهلل قولو

تعالى       :

٘

 ) (      إذا أراد اهلل أف يخلق شيئا يخلقو بكلمة ( كن ) يخلقو بكلمة ( كن ) وكلمة ( كن )
) كبلـ .فلو كاف الكبلـ مخلوقا؛ لو كانت ( كن ) مخلوقة الفتقرت إلى ( كن ) أخرى و( كن ) تفتقر إلى أخرى
إلى ما ال نهاية ،وىذا يدؿ على أيش ؟ يدؿ على أف الكبلـ غير مخلوؽ .الخلق يكوف بأي شيء؟ بالكبلـ .اهلل
تعالى يخلق بالكبلـ



ٙ

 ) (            فيخلقو اهلل .فلو كاف الكبلـ

مخلوقا صارت ( كن ) مخلوقة تحتاج إلى ( كن ) أخرى و( كن ) تحتاج إلى ( كن ) أخرى إلى ما ال نهاية ،وىذا
باطل.

 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
 - 3سورة يس آية .82 :
 - 4سورة األعراف آية .54 :
 - 5سورة النحل آية .41 :
 - 6سورة يس آية .82 :
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..................................................................................
ومن األدلة قالوا:

ػػػػػػػػ 

وقاؿ                :

لو كاف الكبلـ مخلوقا لنفد .المخلوقات تنفد وكبلـ اهلل ال

ٔ
( )

ينفد         :

ٕ

 ) (       ينفد اليحر وال تنفد كلمات اهلل ،وفي اآلية األخرى يقوؿ اهلل

تعالى  :

ٖ

. ) (                  
لو كاف جميع ما في األرض من شجر أقبلـ يكتب بها ،واليحر يمده سيعة أبحر وصار مدادا يكتب بو
لنفدت اليحار وتكسرت األقبلـ ،ولم تنفد كلمات اهلل.
ومن األدلة قاؿ:
كثير وقاؿ:



          
٘

 ) (          وقاؿ:

ٗ
( )

يقوؿ المؤلف رحمو اهلل :ومثل ىذا

     

ٙ

 ) (   قاؿ :وعلم اهلل القرآف ،وعلم اهلل غير مخلوؽ.
قاؿ اآلجري رحمو اهلل :لم يزؿ اهلل تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاتو قيل خلق األشياء؛ من قاؿ غير ىذا
كفر .يعني اهلل تعالى لم يزؿ عالما متكلما سميعا بصيرا متصفا بالصفات قيل خلق الخلق .قيل أف يخلق الخلق

 - 1سورة الكهف آية .119 :
 - 2سورة الكهف آية .119 :
 - 3سورة لقمان آية .27 :
 - 4سورة آل عمران آية .61 :
 - 5سورة آل عمران آية .61 :
 - 6سورة الرعد آية .37 :
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واهلل ..................................................................................
ػػػػػػػػ 
تعالى متكلم عالم سميع بصير ما استفاد سيحانو صفاتو من الخلق .فاهلل تعالى متصف بالصفات قيل خلق
الخلق .لم يزؿ اهلل تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاتو ،فكيف يقوؿ ىؤالء :إف كبلـ اهلل مخلوؽ واهلل تعالى
متصف بالصفات قيل خلق الخلق؟!! لم يزؿ اهلل تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاتو قيل خلق األشياء؛ من
قاؿ غير ىذا كفر.
والعلماء كفروا من قاؿ :كبلـ اهلل مخلوؽ .قاؿ :وسنذكر من السنن واآلثار وقوؿ العلماء الذين ال يستوحش
من ذكرىم ما إذا سمعو من لو علم وعقل زاده علما وفهما.
وإذا سمع من في قليو زيغ؛ فإف أراد اهلل ىدايتو إلى طريق الحق رجع عن مذىيو ،وإف لم يرجع فاليبلء عليو
أعظم .وسنذكر األدلة التي تدؿ على أف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ إذا سمعها من لو علم وبصيرة ازداد علما
وفهما ،وإذا سمعها من في قل يو زيغ؛ إف أراد اهلل ىدايتو رجع عن مذىيو إلى الحق ،وإف لم يرجع فاليبلء عليو
أعظم؛
ال يزداد إال شرا وببلء على حد قوؿ اهلل

تعالى             :

ٔ

( ) والعياذ باهلل.
فالقرآف ىدى وشفاء

        

     

ٔ
( )

لكن الظالمين ال يزيدىم:

ٕ
( )

      

    

ٕ
( )

واليهود ال يزدادوف

......................................................................... .........
 - 1سورة المائدة آية .64 :
 - 2سورة اإلسراء آية .9 :
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بالقرآف إال طغيانا وكفرا أعوذ باهلل:

            

ٖ
( )

ىذا

القرآف الذي ىو ىدى وشفاء ى ؤالء الكفار يزدادوف بو طغيانا وكفرا ....نسأؿ اهلل السبلمة والعافية؛ أعوذ باهلل من
زيغ القلوب نعم.

 - 1سورة يونس آية .57 :
 - 2سورة اإلسراء آية .82 :
 - 3سورة المائدة آية .64 :
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كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ

المخلوقات كلها أعبلىا عرش الرحمن وأسفلها األرض السابعة السفلى كلها
مخلوقة إال القرآف

أخربنا ىًلؿ بن ٤تمد بن جعفر اٟتفار قاؿ :أخربنا ابن الصواؼ قاؿ :حدثٍت أبو بكر ٤تمد
بن جعفر بن حبيش اْل٪تاطي قاؿ :حدثٍت إسحاؽ بن علي بن معاوية اْل٪تاطي قاؿ :حدثنا
عيسى بن موسى اْلنصاري قاؿ :حدثنا أبو داود الطيالسي قاؿ :حدثٍت سفياف الثوري قاؿ:
نفعٍت بو معمر وكنت صغَتا عن ىًلؿ الوزاف عن يزيد بن حساف عن ابن عباس قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل   العرش والكرسي وٛتلتهما وما دوهنما من السماوات السبع إىل ٗتوـ اْلرضُت السابعة
السفلى ،وا١تاء اْلسود والريح ا٢تفافة ْتيث ما انتهى من اٟتدود ا١تتناىية ٥تلوؽ إَل القرآف فإنو
كًلـ اهلل   وعن ابن عباس ُب قولو.
ػػػػػػ
نعم ىذا الحديث رواه عن ابن عياس ليستدؿ بو على أف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ  العرش والكرسي وما
دونهما وحملتهما وما دونهم من السماوات السيع إلى تخوـ األرضين السابعة كل ىذا مخلوؽ،



والقرآف

كبلمو صفة من صفاتو .لكن ىذا الحديث فيو كبلـ في صحتو .الحديث رواه السيوطي في الآللئ المصنوعة من
طريق محمد بن عيد الصمد الخزالي؛ قاؿ :حدثنا أبو داود عن سفياف الثوري ،قاؿ :أنيأني معمر عن ىبلؿ الوزاف
عن يزيد بن حساف عن معاذ بن جيل قاؿ :قاؿ النيي  ثم قاؿ السيوطي :أبو داود ىو النخعي أجمعوا على أنو
كذاب يضع الحديث.
وقد نقل ابن حجر فيو عددا كييرا من أقواؿ أىل العلم في تكذييو ثم قاؿ :والكبلـ فيو ال يحصر فقد كذبو
ونسيو إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كبلمهم .لكن في إسناد المؤلف ىنا نص على أنو
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الطيالسي ،نص على أنو أبو داود الطيالسي ،وليس أبو داود الكذاب ىذا ،وليس أبو داود النخعي وإنما قاؿ
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قاؿ :حدثني أبو داود الطيالسي .وأثير اختبلؼ في الصحابي فعند السيوطي أنو معاذ وعند ابن مناف ابن
عياس ،وذكر اإلسناد عند الديلمي ويلتقي مع إسناد السيوطي في سفياف الثوري.
وعلى كل حاؿ المؤلف-رحمو اهلل -أراد أف ييين أف المخلوقات كلها أعبلىا عرش الرحمن وأسفلها األرض
السابعة السفلى؛ كلها مخلوقة إال القرآف ،لكن ىذا معلوـ من النصوص وال حاجة إلى مثل ىذا الحديث .لو
قاؿ ،لو استغنى المؤلف عن ذك ر ىذا الحديث الذي في سنده من ىو متكلم فيو وفيو أيضا نكارة قاؿ:



العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السيع إلى أف تخوـ األرض السابعة السفلى والماء األسود
والريح الهفافة



ىذا فيو نكارة الماء وين الماء األسود؟ الماء األسود في األرض السابعة ،والريح الهفافة

بحيث ما ينتهي إليو من الحدود المتناىية مخلوؽ.
يعني كل ىذه األشياء مخلوقة من العرش والكرسي إلى تخوـ األرض السابعة ،والماء األسود والريح الهفافة
كلها بحيث ما انتهت إليو من الحدود كلها مخلوقة إال القرآف فإنو كبلـ اهلل؛ يعني ال حاجة إلى ىذا الحديث
ال ذي متكلم في سنده ،وفي متنو ىذه النكارة .يكفي األحاديث الصحيحة والنصوص الواضحة واآليات القرآنية
الكريمة؛ تكفي في الداللة على أف كبلـ اهلل منزؿ وغير مخلوؽ.
نعم .ولكن عذر المؤلف -رحمو اهلل -في ىذا أنو يريد أف يذكر كل ما ورد في الياب ،وييين أيضا اآليات
واألحا ديث الصحيحة ،وأيضا كذل

األحاديث التي في سندىا بعض الشيء ،وكذل

اآلثار كلها من باب

االستئناس ،ومن باب تضافر األدلة وتناصرىا .نعم .وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وصلى اهلل على محمد وسلم.

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل يقوؿ :من ىو الميتدع الذي حذر السلف من مجالستو ومناظرتو؟ ألف اليدع
تتفاوت ،وأيضا بعضهم يرى من يخالفو في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء أنو ميتدع ويطيق ىذه األقواؿ
عليو .نرجو تييين حد اليدعة التي يهجر صاحيها .وجزاكم اهلل خيرا!!
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نعم .اليدعة ىي الحدث في دين اهلل؛ فمن أحدث في دين اهلل ما ليس منو فهذه ىي اليدعة كما قاؿ النيي -
صلى اهلل عليو وسلم  :-من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس فيو فهو رد  رواه الشيخاف  .وفي لفظ مسلم :
 من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد



؛ مثل بدعة الجهمية كأف يكوف جهميا ينكر األسماء والصفات

فهو ميتدع ،أو يكوف معتزليا ينكر األسماء ،وينكر الصفات وينكر األسماء ،أو أشعريا يثيت سيع صفات ،أو
يكوف قدريا يقوؿ :إف أفعاؿ العياد مخلوقة لهم ،وليست مخلوقة هلل.
أو يكوف من الخوارج يكفر الناس بالمعاصي ،يكفر المسلمين بالمعاصي ،أو يكوف من الرافضة الذين
يكفروف الصحابة ويعيدوف آؿ الييت ،أو يكوف صوفيا يقوؿ بقوؿ الصوفية ،وأف من ألغى صفاتو وجعلها صفة هلل
وعلم أف ما قدر سيكوف ،وأنو تسقط عنو التكاليف .أو يكوف من الحلولية الذين يقولوف :إف اهلل حاؿ في كل
مكاف ،أو يكوف من الياطنية الذين يقولوف :إف للشريعة ظاىرا وباطنا؛ ىؤالء الميتدعة.
أما من يخالف في مسألة من المسائل؛ مثل ما يقوؿ بعض الناس ،مثل ما ىو موجود من بعض الشياب اآلف
ىم يتحزبوف أحزابا وفرقا ويقولوف :ىؤالء ميتدعة .وىذا يقوؿ مثبل :ىذا إخواني ،وىذا سلفي ،وىذا كذا ،ىذا
سروري وىذا تكفيري ،ىذا جامي وىكذا ،وصار عندىم تحزبات ،ويتحزبوف ويعادي بعضهم بعضا ،وييدع بعضهم
بعضا ويهجر بعضهم بعضا ،ويغتاب بعضهم بعضا.
فصار ىمهم الشاغل وصرفهم عن طلب العلم وصارت بينهم العداوات والحزازات ،وكل واحد يرمي الثاني
باليدع؛ ىذا غلط .ىذا غلط كيير.
الواجب على الشياب أف يقيل على طلب العلم ،نحن نكرر ىذا كثيرا ،ونقوؿ :الواجب على الشياب أف
يطليوا العلم ويتركوا ىذه التحزبات .قل :أنا من أىل السنة والجماعة ،أعمل بكتاب اهلل وسنة رسولو ،وإذا سأل
عن فبلف ؛ فقل :ما أعلم ىذا أنا أطلب العلم ،وال أحكم على الناس بشيء؛ فارجعوا إلى العلماء واسألوىم
واتركوا ىذه التحزبات.

..................................................................................
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المختار في أصوؿ السنة
إذا قاؿ :أنت كذا ،أنت جامي ،أنت كذا ،أنت سروري .أنا من أىل السنة والجماعة أعمل بكتاب اهلل وسنة
رسولو ،أطلب العلم على أىل العلم وال أتكلم في أحد وال أنتسب لشيء إال أىل السنة والجماعة .أنا من أىل
السنة والجماعة.
ىذا ىو الواجب ،أما ىذه التحزبات ىذه ،فرقت الشياب وأضاعت أوقاتهم وضيعت عليهم العلم وأضعفت
دينهم؛ وجعلت الحزازات والعداوات واليغضاء والغيية والنميمة تشيع فيما بينهم؛ حتى قيل :إف بعض الطلية
الصغار من المتوسط وغيره أنو يطارد ،كلما جاء يطارد أنت كذا يجعل في حيرة أنت جامي أنت سروري أنت
كذا ،أنت تكفيري ،أنت كذا ،أنت إخواني ،أنت تيليغي ،وىكذا.
فصار يطرد كل ما جاءت جماعة حتى في حلقات تحفيظ القرآف صاروا يطردونو؛ صار بعضهم يحذر بعضا
حتى من حلقات بعض دروس أىل العلم .ىذه من المصائب؟ ال تسمع لفبلف وال تتعلم على فبلف وفبلف ميتدع
ولو كاف من أىل العلم ولو كاف من الدعاة .ىذا غلط ،ىذا من المصائب وبعضهم يحذر قاؿ :ال تدرسوا العلم ال
تدرسوا اآلف نحن في الدورة اآلف فما بلغت ىذا فأوؿ شيء عرفت المختصرات .بعضهم يقوؿ ال تدرس في
اليخاري ،ىذا درس في اليخاري ،ما وصلت لليخاري ال تجلس معهم روح اآلف ..حتى سمح ليعضهم يأخذه من
الحلقة...السهلة ،يأخذه من الحلقة ويأخذه من الدرس .ويقوؿ :ىذا يدرس اليخاري.
ىذا يدرس كتاب التوحيد ،أنت ما وصلت لهذا ،ىو يأخذه ويقوؿ :علي أوال أف تقرأ في الرسائل الصغيرة،
ويأخذه من حلقات الدروس؛ من حلقات العلم ويحرمو بحجة أنو ما وصل إلى ىذا؛ ىذا من المصائب واليبليا
الحمد هلل تجلس في أي حلقة فتستفد وتفهم؛ حتى العواـ يجلسوف؛ يجلسوف ويستفيدوف من العلم .وما زاؿ
العواـ يجلسوف بصدد مدرسين وصارت لهم أفهاـ وصار عندىم شيء من العلم ،وال زاؿ العواـ يجلسوف في
مجالس أىل العلم ويستفيدوف .كل حلقة اجلس فيها ،كل درس اجلس فيو مهما كاف مستواؾ .اترؾ ىذه
التحزبات وإطبلؽ اليدع على أىل العلم؛ ىذا غلط كيير.

..................................................................................
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بعض الناس يطلق على الدعاة يقولوف :إنهم ميتدعة ىم دعاة معروفوف ال نعلم عنهم إال الخير درسوا في
الجامعات اإلسبلمية ،ودرسوا العقيدة الواسطية ودرسوا الحموية والتدمرية والطحاوية .وىم دعاة ومع ذل بعض
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الناس يحذروف ويقولوف :ىؤالء ميتدعة .ىل ىم ميتدعة؟ ىل ىم جهمية؟!! ىل ىم أشاعرة؟!! ىل ىم قدرية؟!!
ىل ىم رافضة؟ ىل ىم خوارج؟!! ما علمنا ىذا عنهم .وإذا غلط في بعض المسائل الحمد هلل ليس ىناؾ أحد
معصوما؛ الغلط مردود على صاحيو ،كل يؤخذ من قولو ويرد إال قوؿ الرسوؿ . 
أما أف يرمى باليدعة وىو داعية معروؼ من أىل العلم .معروؼ نشأ في ىذه اليبلد ودرس في الجامعات،
ودرس كتب العقيدة وكتب التوحيد ،وىو يعلمها للناس ويتيرأ إلى اهلل من مذاىب الخوارج والمعتزلة والجهمية
والرافضة ثم يرمى باليدعة ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
أحسن اهلل إليكم! .وىذا سائل يقوؿ :أنا موظف في التعليم بوظيفة ممتازة وراتيي جيد ،وأبلغ من العمر
ثمانية وعشرين عاما .يقوؿ :وأرغب في زواج ولكن الذي يمنعني ىو تعلق قليي بالجهاد والقتاؿ في سييل اهلل،
وال أريد أف أضعف بسيب الزوج ة واألبناء ،وجميع من حولي يقوؿ :وأريد جهادا صحيحا بإذف اهلل تعالى .يقوؿ:
وجميع من أعرؼ يضغطوف علي بشكل كيير من أجل الزواج ،فوقعت في حيرة فهل أصير حتى يتيسر لي جهاد
صحيح؟ أـ أتزوج؟ وجزاكم اهلل خيرا!
نعم .ننصح بأف تتزوج وتطلب العلم؛ وطلب العلم جهاد؛ فاطلب العلم وتعلم .والحمد هلل وأنت على خير
والزواج من سنن المرسلين؛ قاؿ اهلل تعالى:

           

ٔ
( )

فالرسل لهم أزواج وذرية ،تزوج والحمد هلل واطلب العلم في حلق العلم .وطلب العلم من الجهاد وأنت على
خير .نعم.

 - 1سورة الرعد آية .38 :
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وىذا يقوؿ -أحسن اهلل إليكم :-ما حكم المناظرات التي تلقى بين بعض أىل السنة وبعض الميتدعة في
القنوات الفضائية؟
ىذا فيو تفصيل ،إف كاف المناظر من أىل السنة متمكنا عنده قدرة عنده علم وبصيرة عنده معرفة باألدلة
واالستدالؿ والجداؿ ،وعنده قدرة على كشف الشيو ويكوف بين المناظرين يكوف بينهم مرجع إذا اختلفوا .ال بد
أف يكوف بينهم مرجع؛ فبل بأس .أما إذا كاف المناظر ليس عنده علم وال بصيرة ،أو ليس عنده قدرة على رد الشيو
أو ليس ىناؾ مرجع يرجع إليو المتناظروف ،ال بد أف يكوف فيو مرجع يرجعوف إليو وىو الكتاب والسنة.
يروى أنو جاء جماعة يريدوف أف يناظروا الشيخ محمد بن إبراىيم رحمو اهلل في حياتو من أىل اليدع؛ فقاؿ
لهم :نريد أف يكوف ىناؾ فيو شيء نرجع إليو ،يك وف مرجعا يعني الكتاب والسنة .فقالوا :ال .فقاؿ :إذا ال ليس
ىناؾ مناظرة إال أف يكوف مرجعنا الكتاب والسنة .فبل بد أف يكوف المناظر عنده علم وبصيرة بالكتاب والسنة،
وعنده القدرة على رد الشيو ،ويكوف ىناؾ مرجع يرجع إليو المختلفوف .أما أف يكوف المناظر ما عنده علم وال
بصيرة ،يكوف ضعيفا ما يستطيع أف يستدؿ باألدلة أو ال يستطيع أف يرد الشيو ويكوف خصمو من أىل اليدع أقوى
منو يورد الشيو ويضل الناس فهذا ال يجوز نعم.
أحسن اهلل إليكم!! .وىذه مجموعة أسئلة من فرنسا:
وسؤالهم األوؿ :جمعية اإلسبلـ في فرنسا تقوؿ :أخت تقوؿ :إنها عندما تصلي وتتوضأ وتقرأ القرآف تحس
بغم وضيق ،وتأتيها وساوس تأمرىا بترؾ ىذه األمور ووساوس أخرى تقوؿ لها :استمري فما نصيحت لها؟ وجزاؾ
اهلل خيرا!
نصيحتي لها أف تعتمد على اهلل  وتتوكل عليو وتتحصن باألوراد الشرعية ،وتنظر في عيادتها وفي طهارتها
وفي صبلتها ،وتع رض عن ىذه الخواطر وتزوؿ عنها إف شاء اهلل .تعتمد على اهلل وتتوكل على اهلل ،وتتحصن
باألوراد الشرعية ،وتكثر من ذكر اهلل ومن تبلوة القرآف ،وتستعين باهلل وتعزـ في أداء العيادة ،وال تتوانى حتى ال
تستولي عليها ىذه الوساوس ،تعزـ وإف شاء اهلل يزوؿ عنها ما تجد نعم.
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سؤالهم الثاني يقوؿ :ىل يجوز أخذ الماؿ على الرقية وعلى تغسيل األموات؟
نعم .ال بأس من أخذه؛ الرقية ال بأس من أخذ األجرة عليها .فقد رقى الصحابة أناسا لديغا أناس من العرب
واشترطوا ثبلثين رأسا من الغنم ،وقد رقاه بفاتحة الكتاب؛ فاتحة الكتاب .ألنهم الصحابة استضافوا قوما من
العرب فلم يضيفوىم فلدغ سيدىم ،فالتمسوا لو األطياب ولم يستفد؛ فيعثوا لهم ىل عندكم من راؽ ،إف سيدنا
لدغ فالتمسنا لو وال ينفعو شيء؛ فقاؿ أحدىم :نعم .فجاء إليو وقاؿ :إني ال أرقيكم إال بجعل؛ ألننا استضفناكم
ولم تضيفونا .فاتفقوا على ثبلثين رأسا من الغنم.
ٔ

فجاء وأخذ بيد اللديغ وجعل يقرأ عليو الفاتحة وينفث ) (        :جعل السم
يسري ويخرج ما قرأ إال الفاتحة ،يكررىا وي نفث؛ فقاـ الرجل ليس بو قلية ،فساقوا الثبلثين رأسا من الغنم .فلما
جاءوا إلى النيي-صلى اهلل عليو وسلم -سألوه عن ذل وخشوا أف يكوف في ذل شيء فقاؿ النيي-صلى اهلل
عليو وسلم  :-وما يدري أنها رقية ،خذوىا واضربوا لي معكم بسهم  فبل بأس بأخذ الجعل على الرقية.
وعلى تغسيل األموات .ال بأس إذا لم يوجد مغسل؛ مغسل متيرع؛ فيستأجر من يغسل .ال بأس ،ال حرج،
وإف وجد من يتيرع فهو أفضل نعم.
أحسن اهلل إليكم !! وىذا يقوؿ :أنا أعيش في بلد كافر؛ فهل يجوز لي الدخوؿ في جيش ىذه اليبلد من
أجل طلب الوظيفة؟
ليس ل ذل  ،ليس ل أف تدخل في جيوش الدوؿ الكافرة نعم.
أحسن اهلل إليكم!! وىذا سؤاؿ أيضا من فرنسا يقوؿ :ما معنى عيارة عيد آبق؟
العيد اآلبق الهارب الشارد؛ العيد اآلبق إذا كاف السيد لو عيد ثم ىرب واختفى عنو يقاؿ :عيد آبق نعم.

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

 - 1سورة الفاتحة آية .2 :

021

ػػػػػػػػ 

المختار في أصوؿ السنة

أحسن اهلل إليكم!! يقوؿ ىذا :في قوؿ اهلل 
قولو سيحانو:





ٔ

 ) (      فغاير بين الخلق واألمر ،وفي

ٕ

 ) (      جعل الروح وىي مخلوقة من األمر ،فما توجيهكم وجزاكم اهلل خيرا؟

      

    

ٗ
( )

ٖ
( )

ىنا فرؽ بين الخلق واألمر .األمر كبلـ والخلق شيء آخر .أما قولو:

 

فالمراد من مأمور ربي ،من مأمور األمر بمعنى المأمور من مأمور ربي .الخلق من أمر

بمعنى المأمور نعم.
وىذا يقوؿ- :أحسن اهلل إليكم -ىل يفهم من قولو تعالى:

        

٘

 ) (       فهل نفهم أف كلمات اهلل تنفد؟
نعم .نفهم منها أف كلمات اهلل ال تنفد ،وأف اليحر وىو مخلوؽ
اهلل يكتب بو كلمات اهلل



ينفد       :

ٚ

 ) (   وانتهى اليحر المتبلطم لو كاف مداد حير يكتب فيو كلمات اهلل

ٙ
( )



ٛ

 ) (   وانتهى المداد وتكسرت األقبلـ وكلمات اهلل لم تنفد نعم.

..................................................................................
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المختار في أصوؿ السنة
ٔ

أحسن اهلل إليكم!! يقوؿ :في قولو تعالى ) (       :فهل نثيت الروح هلل؟
الروح ىنا أضيفت إلى اهلل إضافة مخلوؽ إلى خالقو

     

ٕ
( )

من روح المخلوؽ

أضيفت إلى اهلل للتشريف والتكريم؛ كما يقاؿ :عيد اهلل وناقة اهلل وبيت اهلل ورسوؿ اهلل وعيسى روح اهلل؛ يعني
روح من األرواح التي خلقها ،أضيفت إلى اهلل للتشريف وللتكريم إضافة مخلوؽ إلى خالقو ،ونفخت فيو من
روحي من الروح المخلوقة المضافة إلى اهلل للتشريف والتكريم؛ ألف اإلضافة نوعاف:
إضافة أعياف قائمة بنفسها مثل الروح والعيد والرسوؿ والناقة ،ىذه إضافة مخلوؽ إلى خالقو.
والثاني :إضافة معاني ال تقوـ بنفسها فهذه إضافة صفة إلى الموصوؼ مثل إضافة العلم والسمع واليصر
والك بلـ إلى اهلل ىذه معاني ال تقوـ بنفسها فإضافتها إلى اهلل إضافة الصفة إلى الموصوؼ ،بخبلؼ الروح والعيد
والرسوؿ والناقة والييت والعيد؛ فهذه أعياف قائمة بنفسها فإضافتها إلى اهلل إضافة مخلوؽ إلى خالقو نعم.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :بعض الطبلب في ىذا المسجد يمد رجلو باتجاه المصحف؟
األولى عدـ مد الرجل أو إبعاد المصحف عنو .العلماء يقولوف :يكره مد الرجل إليو ،يكره مد الرجل إلى
المصحف إذا كاف أمامو .أما إذا كاف مرتفعا أو عن يمينو أو شمالو فاألمر واسع نعم.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :إنني أعيش في مجتمع كلو ميتدعة ،فكيف يمكنني التعامل معهم بهذا المنهج
المذكور آنفا؟ وجزاكم اهلل خيرا!
العلماء يروف استحياب؛ أنو يستحب لئلنساف أف يهاجر من المكاف الذي فيو ميتدعة أو عصاة؛ من اليلد
التي فيها عصاة أو ميتدعة يستحب الهجرة منها .أما بلد الكفار يجب الهجرة يجب الهجرة من بلد الكفار .إذا
ال

كاف
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يستطيع إظهار دينو يجب عليو وجوبا .أما إذا كانت اليلد ليست بلدؾ ولكن بلد ميتدعة أو عصاة فيستحب
الهجرة منو حتى ال .ابتعد عنهم وىاجر إف استطعت وإف لم تستطع فافعل ما تستطيع اقرأ كتب أىل السنة
والجماعة واسمع األشرطة المفيدة واقرأ الدروس العلمية إذا ما كاف عندؾ دروس واستماع ما يشرح في الشيكة
المعلوماتية واسأؿ عما أشكل علي وابتعد عنهم بقدر اإلمكاف واحذرىم نعم.
يقوؿ :ىل لنا أف نترؾ صاحب اليدعة على بدعتو وال ننصحو؟ فكيف يهتدي إلى الصواب؟!
إذا كنت تستطيع النصيحة وإف كنت من أىل العلم واليصيرة انصح؛ علي أف تنصحو ويقيل من  .أما إذا
كنت لست من أىل العلم؛ فعلي باالبتعاد ،ابتعد عنو ألن ليس عندؾ أىلية للنصح؛ ألنو قد يضل اآلف قد
يضل  .قد يكوف عنده حجج وشيو تضل ؛ إف كنت من أىل العلم واليصيرة انصح وإف لم تصل إلى ىذه المرتية
فعلي بالحذر واليعد عنو نعم.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ىل من ابتدع بدعة يكوف ميتدعا؟ وما حكم من لم ييدع الميتدع؟
نعم .من ابتدع بدعة وىو يعلم أنها بدعة فهو ميتدع ،وقد يكوف اإلنساف قد يكوف فعلها عن اجتهاد وىو ال
يعلم أنها بدعة؛ فيكوف معذورا .أما إذا كانت بدعة ظاىرة وىو يعلمها فهو ميتدع .أما من لم ييتدع بدع ىذا فيو
تفصيل؛ إف كاف ىو يرى بدعتو فهو ميتدع مثلو ،وإف كاف لم ييدعو؛ ألنو ما ظهر لو أنها بدعة ،ىذا قد ال يكوف
ميتدعا نعم.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ما ىو الشيء الذي يترتب على من قاؿ :إف القرآف مخلوؽ؟
الذي يترتب عليو أنو أنكر صفة من صفات اهلل ،أنكر صفة اهلل وقاؿ :إف صفة اهلل مخلوقة .وىذا عظيم؛ أمر
عظيم .اهلل تعالى بذاتو وأسمائو صفاتو ىو الخالق؛ فمن قاؿ :إف كبلـ اهلل مخلوؽ فقد جعل صفة من صفات اهلل
مخلوقة  ،وىذا أمر عظيم!! كيف يجعل صفة الرب مخلوقة؟! المخلوؽ فاف ولو أوؿ ولو بداية ،واهلل تعالى ىو
األوؿ الذي ليس قيلو شيء وىو اآلخر الذي ليس بعده شيء في ذاتو وفي صفاتو ،فكيف يقاؿ :إف كبلمو
يجعل

مخلوؽ؟
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جزءا من المخلوقات؟ ىذا أمر عظيم ،كيف يترتب؟ يترتب عليو أمر عظيم صفة اهلل يقاؿ :إنها مخلوقة من جنس
المخلوقات؛ ولهذا كفر العلماء من قاؿ :إف كبلـ اهلل مخلوؽ نعم.
أحسن اهلل إليكم!! يقوؿ :ما نصيحتكم لمن يدخل في منتديات في الساحات واإلنترنت فيطالع مناظرات
فربما تأثر بذل ؟ وجزاكم اهلل خيرا!
نصيحتي لمن يدخل في منتديات أف يكوف على حذر ،وأال يدخل في المناظرات ،وأال يقرأ كل ما يكتب لئبل
تزؿ بو القدـ إال إذا كاف عنده بصيرة .إذا كاف من أىل العلم وأىل اليصيرة يريد أف يرد عليهم؛ فبل بأس ،أما إذا
كاف ليس من أىل العلم وال أىل اليصيرة فنصيحتي أال يقرأ ما كتيو أىل اليدع؛ لئبل تزؿ بو القدـ ،وكما سمعنا
تحذير من العلماء واألئمة ،التحذير من أىل اليدع ومن مجالستهم وقراءة كبلمهم وشيههم.
بل كما مر علينا أف الميتدع إذا وجدتو في طريق فاذىب إلى طريق آخر ،وإذا كاف في مجلس فبل تجلس في
المجلس الذي يجلس فيو .فكيف تقرأ في المنتديات كبلـ الميتدعة وكتاباتهم وشيههم؟ ! أين تحذير العلماء؟!
أين التحذير منهم؟! ىل عملت بالتحذير؟! العلماء وأىل السنة يحذرون ؛ يقولوف :ال تجالس أىل اليدع ،وال
تلتق معهم في الطريق ،وأنت تقرأ كبلمهم اآلف ،وتقرأ شيههم إف ىذا المصادمة .واجب علي أف تحذر؛ ال تقرأ
ما كتيوه وال تدخل في ىذه المنتديات ،واحذر .علي أف تكوف على حذر ،واقرأ الشيء الذي ينفع  .ادخل في
مواقع أىل السنة وأىل الحق وأىل اليصيرة حتى تستفيد مما تسمع ومما تقرأ نعم.
أحسن اهلل إليكم!! ىذا السؤاؿ األخير يقوؿ :ما رأي فضيلتكم في مسجد بني بماؿ حراـ؟ وما الواجب
على المصلين فيو؟
ال حرج في الصبلة في المسجد .اإلثم على صاحب الحراـ ،وقد يكوف ىذا الذي بناه ماؿ يريد أف يتخلص
منو .إذا كاف اإلنساف عنده ماؿ مشتيو أو فوائد ربوية أو أمواؿ ضائعة ماذا يعمل بها؟ يقوؿ العلماء :يصرفها في
المصالح العامة بنية التخلص منها؛ فييني بها مسجدا أو ييني بها دورة مياه أو ينفقها على طلية العلم أو على
مدارس
تحفيظ القرآف أو غيرىا .ىذا مصرؼ لها ،ال حرج ،ىذا تصلي فيو وال محذور في ذل  .وفق اهلل الجميع
لطاعتو ،وثيت الجميع على ىداه ،وصلى اهلل على محمد وسلم.
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قوؿ ابن عياس في قولو تعالى "قرآنا عربيا غير ذي عوج" غير مخلوؽ
بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
اٟتمد هلل رب العا١تُت .وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .أما بعد.
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ُب قولو تعاىل:
 

    

(ٔ

) قاؿ :غَت ٥تلوؽ .وسر أٛتد بن حنبل هبذا اٟتديث.

ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين .وصلى اهلل وسلم وبارؾ عيد اهلل ورسولو نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو أجمعين .أما
بعد.
فهذا األثر موقوؼ على ابن عياس رضي اهلل عنهما ،ذكره المؤلف -رحمو اهلل -تحت الياب الثالث من
أبواب ىذا الكتاب؛ وىو ذكر اإليماف بأف القرآف كبلـ اهلل ،وأف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ ،ومن زعم أف القرآف
مخلوؽ فقد كفر.
ىذا الياب مشتمل على ىذه الجمل الثبلث:
الجملة األولى :اإليماف بأف القرآف كبلـ اهلل؛ يعني القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ ،صفة من صفاتو.
الجملة الثانية :أف كبلـ اهلل القرآف ،بأف كبلـ اهلل ،بأف القرآف كبلـ اهلل .كبلـ اهلل لفظو ومعناه ،حروفو وألفاظو
ومعانيو .الجملة الثانية :أف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ.
الجملة الثالثة :أف من زعم أف القرآف مخلوؽ فقد كفر.

 - 1سورة الزمر آية .28 :
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ىذا األثر عن ابن عياس -رضي اهلل عنهما -في تفسير قوؿ اهلل تعالى:

      

قاؿ :غير مخلوؽ .قاؿ :وسر اإلماـ أحمد بن حنيل رحمو اهلل بهذا الحديث.
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................................................................... ...............
ذكره اآلجري في الشريعة ،ولم يذكر لو المؤلف ىنا سندا .فهذا تفسير لػ
(ٔ

) قاؿ :غير مخلوؽ.

         

ػػػػػػػػ 

      

(ٕ

) ىذا التفسير إذا صح سنده عن

ابن عياس يحتاج إلى ذكر السند ،ىنا ما ذكر لو سندا؛ قاؿ :عن ابن عياس فقط ،وسر أحمد بن حنيل بهذا
الحديث نعم.
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أثر عمر بن الخطاب القرآف كبلـ اهلل
وعن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب  قاؿ :القرآف كًلـ اهلل تعاىل فًل تصرفوه على
آرائكم.
ػػػػػػ

نعم .وىذا أيضا األثر موقوؼ على عمر 

رواه اآلجري في الشريعة ،والمؤلف أكثر ىذا الكتاب منقوؿ

عن اآلجري في الشريعة .قاؿ :القرآف كبلـ اهلل فبل تصرفوه على آرائكم.
ومن اآلراء التي يصرفها بعض الناس القوؿ بأف القرآف مخلوؽ ،الذي يصرفو بعض الميتدعة .فهذا كبلـ عمر



إف صح عنو ىذا ،ألنو أيضا ما ذكر لو سندا ،وإف كاف ذكر لو سندا في الشريعة لآلجري فينظر فيو .فقاؿ:

القرآف كبلـ اهلل تعالى فبل تصرفوه على آرائكم؛ يعني ال تصرفوا كبلـ اهلل على آرائكم؛ يعني المخالفة للشرع.
ومن اآلراء المخالفة للشرع قوؿ أىل اليدع من المعتزلة وغيرىم أف القرآف مخلوؽ ،ال ش أف ىذا من اآلراء
الياطلة الفاسدة نعم.
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أثر علي بن أبي طالب ما حكمت مخلوقا
وأخربنا ىًلؿ بن ٤تمد قاؿ :قاؿ :أخربنا ابن الصواؼ ،قاؿ :وقاؿ يل أبو بكر ٤تمد بن
جعفر اْل٪تاطي بعد أف حدثٍت بو فيما كتبتو بيدي عنو ،أخرجو من كتاب الواقدي عن أيب ٥تنف
وغَته من ٛتلة السَت أف ا٢تمداين شاعر علي عليو السًلـ قاـ إليو وىو يناظر ا٠توارج فقاؿ :يا
أمَت ا١تؤمنُت إف ىؤَلء يزعموف أنك حكمت ُب دين اهلل الرجاؿ .فقاؿَ :ل ،واهلل ما حكمت
٥تلوقا ،إ٪تا حكمت القرآف وأنا لو متبع ،فأنشأ ا٢تمداين يقوؿ:
أيهػػا
إ٪تػا
أعلػم

السػػاعوف
حػكم
النػاس

إف

القػػرآف

عليػػا

لػم

٭تػكم

وقػد كا

ف

بتحكيمػػو

بالكتػاب



وبالسنة والل ػػو

دينػو

فػي

القػرآف

يلهػػم

٥تلوقا
حقيقػا
التوفيقػػا



ػػػػػػ
نعم ىذا األثر ساؽ لو المؤلف سندا عن أبي مخنف وغيره من حملة السير أف الهمداني شاعر علي ،قاؿ:
شاعر علي عليو السبلـ تخصيص علي بقوؿ عليو السبلـ ىذا شعار ألىل اليدع ،وكذل

تخصيص قولو :علي

كرـ اهلل وجو ال يخصص علي بشيء ،الصحابة كلهم كرـ اهلل وجههم ،كل الصحابة -رضي اهلل عنهم .-المعروؼ
عند العلماء أف الصحابة يترضى عنهم يقاؿ :رضي اهلل عن الصحابي ،والرسل يصلى عليهم؛ عليهم الصبلة
والسبلـ .ومن بعد الصحابة يترحم عليهم.
إذا كاف رسوال نقوؿ :عليو الصبلة والسبلـ ،وإف كاف صحابيا نقوؿ  :كل الصحابة رضي اهلل عنهم وال
نخصص عليا بعليو السبلـ؛ ىذا شعار الشيعة ،قولة علي عليو السبلـ أو كرـ اهلل وجهو .وإذا كاف بعد الصحابة

..................................................................................
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نقوؿ :رحمو اهلل .ولكن ال مانع أف نصلي على غير األنيياء أحيانا؛ ما لم يتخذ شعارا فبل بأس أف نصلي على
بعض الصحابة ،الصحابي عليو الصبلة والسبلـ أو غيره في بعض األحياف ال حرج ،لكن ما يتخذ ىذا باستمرار.
ومن ذل أف النيي  كاف إذا أتاه أحد بصدقة صلى عليو ،ولما أتى ابن أبي أوفى بصدقتو قاؿ  :اللهم
صل على آؿ أبي أوفى  وقد ذكر؛ نقل ،المحقق كبلما عن ابن كثير رحمو اهلل قاؿ :قاؿ ابن كثير في تفسيره
(جػ/ٙصػ ٗٙٛط .الشاـ):

"وقد غلب ىذا في عيارة كثير من مستأخري الكتب أف يفردوا عليا 

بأف يقاؿ :عليو السبلـ من دوف

سائر الصحابة ،أو كرـ اهلل وجهو .وىذا وإف كاف معناه صحيحا لكن ينيغي أف يساوى بين الصحابة في ذل  .فإف
ىذا من باب التعظيم والتكريم؛ -فالشيخاف وىما أبو بكر وعمر -فالشيخاف وأمير المؤمنين عثماف أولى بذل
منو رضي اهلل عنهم أجمعين".
يعني إذا أريد أف يخصص ،إذا أريد أف يخصص كاف يخصص الشيخاف أبو بكر وعمر وعثماف أفضل من
علي .فلماذا يخصص عليا عليو السبلـ؟ ومن ىو أفضل منو الشيخاف وعثماف ال يقاؿ :عليهم السبلـ ،ولكن
رضي اهلل عنهم .فيقوؿ :إف ىذا غلب في عيارة كثير من النساخ .فإما أف يكوف من كبلـ الشيعة ،أو يكوف من
بعض النساخ .بعض النساخ الذين ليس عندىم بصيرة إذا مروا على ذكر علي قالوا :كرـ اهلل وجهو ،أو قالوا :عليو
السبلـ.
ولكن ألف الشيعة معرفوف أنهم يخصصوف آؿ الييت ،وعلي من آؿ الييت فيقولوف :عليو السبلـ .ىذا األثر
الذي رواه الهمداني شاعر علي أنو قاـ إليو وىو يناظر الخوارج؛ فقاؿ :يا أمير المؤمنين إف ىؤالء يزعموف أن
حكمت في دين اهلل الرجاؿ؛ لما في النزاع الذي كا ف بينو وبين معاوية في بعض الوقائع كصفين أو غيرىا ،فطليوا
بعض جيش معاوية رفعوا المصاحف وقالوا :نتحاكم إلى كتاب اهلل؛ فقاؿ علي  كما ىو مشهور :كلمة حق
أريد بها باطل.

..................................................................................
لكن الخوارج عابوا عليا؛ على علي 

ػػػػػػػػ 

قالوا :حكمت الرجاؿ في دين اهلل ،حكمت في دين اهلل الرجاؿ؛

فقاؿ :ال واهلل ما حكمت مخلوقا ،إنما حكمت القرآف وأنا لو متيع .فقالوا لو :ال واهلل ما حكمت مخلوقا فيو الرد
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على من قاؿ :إف القرآف مخلوؽ؛ ألنو حاكم .قاؿ :حكمت في دين اهلل الرجاؿ .قاؿ :ما حكمت مخلوقا،
حكمت كتاب اهلل وكتاب اهلل ليس بمخلوؽ ،كبلـ اهلل لفظو ومعانيو صفة من صفاتو ليس مخلوقا .وىذا ىو
الشاىد؛ قاؿ :واهلل ما حكمت مخلوقا ،إنما حكمت القرآف وأنا لو متيع فأنشأ الهمداني يقوؿ:
أيهػػا

السػػاعوف

عليػػا لػم

إف



فػي

يحػكم

دينػو

مخلوقا



ما حكم مخلوقا ،حكم كبلـ اهلل ،وكبلـ اهلل ليس بمخلوؽ صفة من صفاتو.
إنمػا
أعػلم


حػكم
الناس

القػرآف
بالكتػاب

وقػد

ف

كػا

وبالسػنة والل ػػو


نعم.
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بتحكيمػػو
يلهػػم

حقيقػػا
التوفيق ػػا

المختار في أصوؿ السنة

ترجمة عييد بن عيد الغافر
أخربنا ٤تمد بن أٛتد اٟتافظ قاؿ :حدثنا عمر بن أٛتد ،قاؿ :حدثنا عبد اهلل بن معمر
البلخي ،قاؿ :حدثنا إٝتاعيل بن بشر قاؿ :حدثنا ٭تِت خالد ا١تهليب عن علي بن ٤تمد ،عن
ٛتاد بن سلمة عن ثابت البناين عن عبيد بن عبد الغافر وكاف موىل للنيب عتاقة.
ػػػػػػ

ذكر ابن حجر في اإلصابة في ترجمة الصحابي مولى النيي 

عيد اهلل بن عيد الغافر وقيل عييد بن عيد

الغافر  ،قاؿ :روى أبو موسى من طريق علي بن محمد بن المنجوري ،عن محمد بن ثابت ،عن عيد اهلل بن عيد

الغافر ،وكاف مولى النيي -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ :قاؿ النيي 



إذا ذكر أصحابي فأمسكوا



الحديث.
وفي إسناده محمد بن علي الحنحاني .ذكره الحاكم وقاؿ :أكثر أحاديثو مناكير ،وأخرجو ابن منده من غير
طريق مختصرا ،لكنو قاؿ :عن عييد بن عيد الغافر فالمقصود ابن عيد الغافر.

032

المختار في أصوؿ السنة

تكفير من قاؿ بخلق القرآف
وعن النيب -عليو السًلـ -قاؿ  :إذا ذكر القرآف فقولوا :كًلـ اهلل غَت ٥تلوؽ ،ومن قاؿ:
٥تلوؽ فهو كافر . 
ػػػػػػ

قوؿ علي 

في مناظرة الخوارج :ما حكمت مخلوقا ،إنما حكمت القرآف .ذكر المحقق أنو رواه الييهقي

في األسماء والصفات ،ثم قاؿ :ىذه الحكاية عن علي  شائعة فيما بين أىل العلم .وال أراىا شائعة إال عن
أصل .واهلل أعلم.
وذكره شيخ اإلسبلـ في مجموعة الفتاوى ،وقاؿ :رواه ابن أبي حاتم ،وابن شهيد ،والبللكائي ،وغيرىم من

غير وجو عن علي بن أبي طالب 

أنو قاؿ :واهلل ما حكمت مخلوقا ،إنما حكمت القرآف .وأما ىذا األثر

الذي رواه عييد بن عيد الغافر -وكاف مولى النيي  قاؿ :عن النيي
 أنو قاؿ  :إذا ذكر القرآف فقولوا :كبلـ اهلل غير مخلوؽ ،ومن قاؿ :مخلوؽ فهو كافر . 
ىذا رفعو إلى النيي  عييد بن عيد الغافر ،وكاف مولى النيي  . وفي رفعو نظر؛ ألف المتن -واهلل أعلم-
أنو ال يصح عن النيي  وييعد أف يكوف ىذا من كبلـ النيي  أف يقوؿ  :إذا ذكر القرآف فقولوا :كبلـ اهلل
غير مخلوؽ ،ومن قاؿ :مخلوؽ فهو كافر  األقرب -واهلل أعلم -أف ىذا ليس من كبلـ النيي  . ييعد أف
يكوف من كبلـ النيي  أف يقوؿ مثل ىذا الكبلـ .إف -ىذا من كبلـ -مسألة القرآف مخلوؽ ىذا حدثت في

المتأخرين  ،وىذا من كبلـ العلماء .وصيغة الكبلـ ،واألسلوب ال يناسب أنو من كبلـ النيي 

مثل ىذا

األسلوب .والمحدثوف يعرفوف ىذا .وأسلوب النيي  معروؼ؛ فييعد أف يكوف من أسلوبو أف يقوؿ  :إذا ذكر
القرآف فقولوا :كبلـ اهلل غير مخلوؽ ،ومن قاؿ :مخلوؽ فهو كافر  ىذا األسلوب بعيد أف يكوف أسلوب النيي

 . وقد ذكر المحشي أنو قاؿ :قاؿ النيي 



إذا ذكر أصحابي فأمسكوا

محمد بن علي الحناحاني .ذكره الحاكم؛ فقاؿ :أكثر أحاديثو مناكير.
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الحديث .وفيو سالم بن
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..................................................................................
فالمقصود أف األسلوب -أسلوب ىذا الحديث -ييعد أف يكوف من كبلـ النيي 

ػػػػػػػػ 

 .وإذا كاف في إسناده

أيضا من ىو حديث المناكير .ىذا يدؿ على عدـ صحتو في الحديث .وال حاجة إلى مثل ىذا الحديث .لكن
المؤلف -رحمو اهلل -يريد أف يثيت كل ما ورد في الياب ،يريد أف يذكره .أما القوؿ ( :كبلـ اهلل ومن قاؿ القرآف
مخلوؽ ) ىذا كبلـ من كبلـ األئمة .ولو كاف ىذا ثابتا؛ الستدؿ بو اإلماـ أحمد .وكاف ىذا من كبلـ النيي  أنو
قاؿ ( :من قاؿ :القرآف مخلوؽ؛ فهو كافر ) الستدؿ بو اإلماـ أحمد ،واستدؿ بو األئمة.

األئمة قالوا :من قاؿ :القرآف مخلوؽ؛ فهو كافر؛ اإلماـ أحمد ،وغيره .ولم يقولوا :إف ىذا من قوؿ النيي 
 .لو ثيت أف ىذا من قوؿ النيي 

الحتج بو اإلماـ أحمد واحتج بو غيره .فاألقرب -واهلل أعلم -أف ىذا ال

يصح،وأف ىذا األسلوب ليس من أسلوب النيي 

 .وإنما ىذا من كبلـ العلماء يقولوف :من قاؿ :القرآف

مخلوؽ؛ فهو كافر .وىنا فبل يصح ىذا الحديث .لو صح لكاف األئمة يحتجوف بو في كل مناسية .ولم أر أحدا
من األئمة كاإلماـ أحمد وغيره؛ حينما قالوا :القرآف مخلوؽ رفعوه إلى النيي  وقالوا :إف ىذا ثابت عن النيي
 نعم.
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أثر جعفر بن محمد لما سئل عن القرآف خالق أو مخلوؽ
وعن معاوية بن عمار قاؿ :سئل جعفر بن ٤تمد عن القرآف خالق ىو أو ٥تلوؽ؛ فقاؿ:
ليس ٓتالق ولكنو كًلـ هلل 
ػػػػػػ
نعم .ىذا األثر عن جعفر بن محمد أنو لما سئل عن القرآف خالق أو مخلوؽ؟ فقاؿ :ليس بخالق وال
مخلوؽ ،ولكنو كبلـ اهلل  وىذا حق .ىذا رواه اآلجري في الشريعة ،والبللكائي في شرح االعتقاد .وىذا كبلـ
صحيح نعم.
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تكفير عيد اهلل بن إدريس من قاؿ بخلق القرآف
أخربنا أبو القاسم عبيد اهلل بن أٛتد اْلزىري قاؿ :حدثنا أبو القاسم عبيد اهلل قاؿ :حدثنا
علي بن ٤تمد البصري قاؿ :حدثنا ٤تمد بن اٟتسُت اْل٪تاطي قاؿ :حدثنا ٭تِت بن يوسف الزمي
قاؿ :وكتب عنو ٭تِت بن معُت قاؿ :كنا عند عبد اهلل بن إدريس بالكوفة فأتاه رجل فقاؿ :إف
عندنا قوما ببغداد يزعموف أف القرآف ٥تلوؽ .قاؿ :فقاؿ عبد اهلل بن إدريس من اليهود ىؤَلء؟
قاؿَ :ل .قاؿ :فمن النصارى؟ قاؿَ :ل .قاؿ :فمن اجملوس؟ قاؿَ :ل .قاؿ :فمن الصابئُت؟ قاؿ:
َل .قاؿ :فممن ىؤَلء؟ قاؿ :من أىل التوحيد .فقاؿ ابن إدريس :ما ىؤَلء من أىل التوحيد .من
زعم أف القرآف ٥تلوؽ فقد زعم أف اهلل ٥تلوؽ وىذا كًلـ الزنادقة.
ػػػػػػ
نعم .وىذا األثر عن عيد اهلل بن إدريس رواه اآلج ري في الشريعة ،والبللكائي في شرح االعتقاد شرح اعتقاد
أىل السنة والجماعة .وفيو أف عيد اهلل بن إدريس أتاه رجل ،وقاؿ :إف عندنا قوما بيغداد يزعموف أف القرآف
مخلوؽ .فسأؿ قاؿ :ىل ىم من اليهود؟ قاؿ :ال .قاؿ :ىل ىم من النصارى؟ قاؿ :ال .قاؿ :ىل ىم من الصابئة؟
قاؿ :ال .قاؿ :فممن ىؤالء؟ قاؿ :من أىل التوحيد .فقاؿ :ليسوا من أىل التوحيد .من يقوؿ :إف القرآف مخلوؽ
ليسوا من أىل التوحيد؛ بل ىو كافر .وىذا حق ،وقاؿ :من زعم أف القرآف مخلوؽ فقد زعم أف اهلل مخلوؽ ،وىذا
كبلـ الزنادقة.
وقد مر باألمس سؤاؿ -أو الليلة التي قيلها -أف أحد السائلين قاؿ :ما المحذور من قوؿ أف القرآف
مخلوؽ؟ المحذور كما قاؿ عيد الرازؽ من قاؿ :إف القرآف مخلوؽ فقد زعم أف اهلل مخلوؽ؛ ألف الكبلـ صفتو؛
صفة اهلل .واهلل بذاتو وأسمائو وصفاتو ىو الخالق؛ فمن قاؿ :إف القرآف مخلوؽ؛ فقد قاؿ :إف اهلل مخلوؽ -
والعياذ باهلل -وىذا كفر ،كفر وضبلؿ .ىذا ىو المحذور.

..................................................................................
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من بعض السائلين يقوؿ :ما المحذور من قوؿ أف القرآف مخلوؽ؟ المحذور؟ المحذور عظيم .المحذور قاؿ
على القرآف -صفة اهلل-؛ ي قوؿ :صفة اهلل مخلوؽ .من قاؿ :إف صفة اهلل مخلوقة فقد قاؿ :إف اهلل مخلوؽ؛ ألف
اهلل ىو الخالق بذاتو وأسمائو وصفاتو .والصفة ال تنفصل عن الذات .نعم.
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تكفير أبو بكر بن عياش من قاؿ بخلق القرآف
وقاؿ أبو بكر بن عياش :من زعم أف القرآف ٥تلوؽ فهو عندنا كافر زنديق عدو هلل؛ َل
٧تالسو وَل نكلمو.
ػػػػػػ
نسأؿ اهلل العافية .نعم؛ ىذا رواه اآلجري في الشريعة ،عن أبي بكر بن عياش .قاؿ :من زعم أف القرآف
مخلوؽ فهو عندنا كافر زنديق عدو هلل ال نجالسو وال نكلمو .وىذا حق .سيق أف التكفير إنما ىو على العموـ.
يقاؿ" :من قاؿ :القرآف مخلوؽ" كافر على العموـ.
أما الشخص المعين فبلف ابن فبلف إذا قاؿ :إف القرآف مخلوؽ ال بد من إقامة الحجة عليو .إذا أقيمت
الحجة عليو وأصر؛ حكم بكفره .وقد يكوف عنده شيهة ،قد يكوف جاىبل ،قد يكوف رجع عن ىذه المقالة؛ تاب
ورجع ،ثم نقلت عنو قيل توبتو .ال بد نسألو .نسألو ونيين لو ىذا الشخص .تعاؿ ،تقوؿ أنت :القرآف مخلوؽ،
تيين لو وىو صفة اهلل ،فتيين لو .وأنو يلزـ من ىذا أف يجعل الرب مخلوقا أف يكوف الرب مخلوقا .وإذا أصر بعد
أف انكشفت الشيهة عنو حكم بكفره .وأما قيل ذل فبل يحكم بكفره.
وإنما ىذا كبلـ العلماء على العموـ؛ من قاؿ :القرآف مخلوؽ كافر .مثل اللعن على العموـ؛ لعن اهلل المرابي،
لعن اهلل السارؽ ،لعن اهلل آكل الربا ،لعن اهلل الزاني ،لعن اهلل شارب الخمر .لكن فبلف ابن فبلف شرب الخمر
ىل نلعنو؟ الصواب ال يلعن؛ ألف الشخص المعين ال يدرى قد يكوف تاب ،قد يكوف معذورا ،ما علم الحكم .قد
يكوف لو حسنة ماحية ،قد يصاب بمصائب تكفر عنو.
واللعن ىو الطرد واإلبعاد عن رحمة اهلل؛ ولهذا لما جيء برجل إلى النيي يشرب الخمر .كاف كثيرا ما يجلد؛
فقاؿ بعض الصحابة -وكاف يجلد -فجيء بو مرة فجلد فقاؿ بعضهم :أخزاه اهلل ،أو لعنو اهلل ما أكثر ما يؤتى بو!

فقاؿ النيي 



ال تلعنو فإنو يحب اهلل ورسولو



فالمعين ال يلعن ،والمعين ال يكفر بعينو؛ حتى تكشف

الشيهة ،ويصر بعد ذل  .وربما ىذا من العلم على العموـ .نقوؿ :من قاؿ :القرآف مخلوؽ فهو كافر ،من أنكر
اهلل

رؤية

في اآلخرة فهو كافر وىكذا؛ مثل اللعن على العموـ .فرؽ بين تكفير المعين والتكفير على العموـ ،فرؽ بين لعن
المعين واللعن على العموـ .نعم.
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أثر عيد اهلل بن الميارؾ "من زعم أف القرآف مخلوؽ فقد كفر"
وقاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،وقرأ شيئا من القرآف :من زعم أف ىذا ٥تلوؽ فقد كفر باهلل
العظيم.
ػػػػػػ
نعم .وىذا رواه أبو بكر اآلجري في الشريعة ،والبللكائي في شرح اعتقاد أىل السنة والجماعة .والمؤلف -
رحمو اهلل -يريد أف يذكر أقواؿ العلماء واألئمة مع النصوص ،وأنها متضافرة .النصوص من كتاب اهلل ،وسنة
رسوؿ اهلل ،وأقواؿ أىل العلم واألئمة كلها متضافرة؛ تدؿ على أف القوؿ بأف القرآف مخلوؽ كفر وضبلؿ ،وأنو من
أقواؿ أىل اليدع ،وأنو مخالف لكتاب اهلل ،ومخالف لسنة رسولو ،ومخالف لما عليو األئمة .نعم.

041
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أثر مال بن أنس "القرآف كبلـ اهلل"
وقاؿ مالك بن أنس :القرآف كًلـ اهلل ،وكًلـ اهلل من اهلل ،وليس من اهلل شيء ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
نعم .وىذا حق من اإلماـ مال  .اإلماـ مال  -إماـ دار الهجرة في زمانو ،وىو أحد األئمة األربعة -يقوؿ:
القرآف كبلـ اهلل ،وكبلـ اهلل من اهلل ،وليس من اهلل شيء مخلوؽ .ىذا رواه اآلجري في الشريعة ،ورواه البللكائي
في شرح اعتقاد أىل السنة .واإلماـ مال

معروؼ أنو إماـ ألىل السنة والجماعة ،وىو الذي روي عنو المقالة

المشهورة التي تلقاىا األمة بالقيوؿ لما سأؿ رجل عن االستواء كيف استوى؟ فقاؿ :االستواء معلوـ ،والكيف
مجهوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة .نعم.

040
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أثر عيد الرحمن بن مهدي "لو أني سلطاف"
وقاؿ عبد الرٛتن بن مهدي :لو أين سلطاف لقمت على اٞتسر ،فكاف َل ٯتر يب رجل إَل
سألتو؛ فإذا قاؿ بأف القرآف ٥تلوؽ؛ ضربت عنقو ،وألقيتو ُب ا١تاء.
ػػػػػػ
نعم .وىذا رواه اآلجري في الشريعة ،ورواه أبو داود في مسائل اإلماـ أحمد ،والبللكائي في شرح االعتقاد.
وع يد الرحمن المهدي من األئمة؛ من المحدثين ومن أىل السنة والجماعة المعروفين .يقوؿ :لو أني سلطاف؛ لو
أني سلطاف -أمير أو مل

أو خليفة -لقمت على الجسر -جسر على النهر ،على اليحر .-فإذا مر بي رجل

سألتو؛ يعني من الميتدعة فإذا قاؿ بأف القرآف مخلوؽ؛ ضربت عنقو بالسيف وألقيتو في اليحر -وألقيتو في
النهر -لكفره وضبللو.
نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.

042
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تكفير يزيد بن ىاروف للجهمية
وقاؿ يزيد بن ىاروف -وذكر اٞتهمية -فقاؿ :ىم -واهلل الذي َل إلو إَل ىو -زنادقة عليهم
لعنة هلل.
ػػػػػػ
نعم .وىذا رواه اآلجري في الشريعة .عن يزيد بن ىاروف .وقاؿ ابن ىانئ في مسائل اإلماـ أحمد :سمعت
أبا عيد اهلل يقوؿ :أربعة مواضع في

القرآف 

ٔ

 ) (        ؛ فمن زعم أف القرآف مخلوؽ

فهو كافر .وسمعتو يقوؿ :القرآف علم من علم اهلل؛ فمن زعم أف علم اهلل مخلوؽ فهو كافر.
ويزيد بن ىاروف من العلماء ومن األئمة؛ لما ذكر الجهمية قاؿ :ىم -واهلل الذي ال إلو إال ىو -زنادقة؛
حلف .الزنديق ىو المنافق .الزنديق ىو المنافق الذي يظهر اإلسبلـ وييطن الكفر .يعني الجهمية يدعوف أنهم
مسلموف ،ويتستروف بأنهم يعملوف بالقرآف ويعملوف بالسنة؛ وىم كفرة في الياطن .فهم ال يصرحوف بالكفر خشية
أف تقاـ عليهم الحدود.
رسالة اإلماـ أحمد في الرد على الزنادقة رد على الجهمية .الجهمية زنادقة؛ يعني يظهروف أنهم على اإلسبلـ،
وأنهم يعملوف بالقرآف والسنة؛ وىم في الياطن كفرة؛ ألنهم ينكروف أسماء اهلل وصفاتو .وإنكار األسماء والصفات
ينتج العدـ .ذات ليس لها أسماء وصفات ال وجود لها إال في الذىن.
فهم أنكروا وجود اهلل لكن ما صرحوا .لو صرحوا لقتلوا؛ فلذل صاروا زنادقة؛ صاروا زنادقة .ولهذا قاؿ ابن
ىاروف -وذكر الجهمية -فقاؿ :ىم -واهلل الذي ال إلو إال ىو -زنادقة عليهم لعنة اهلل؛ يعني على العموـ .سيق
أف ابن القيم -رحمو اهلل -ذكر أف كفرىم من العلماء خمسمائة عالم؛ الجهمية .والزنديق :ىو المنافق الذي

يظهر اإلسبلـ وييطن الكفر .كاف يسمى في عهد النيي 
صار يسمى زنديقا.
 - 1سورة البقرة آية .145 :
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المختار في أصوؿ السنة

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

ػػػػػػػػ 

وأصل الزنديق كلمة فارسية ،والزنديق ىو الذي يظهر اإلسبلـ وييطن الكفر .ويطلق الزنديق على الجاحد في
الزمن الماضي ،وفي زمننا ىذا يسمى علمانيا .العلمانيوف؛ العلمانيوف ىم الزنادقة ،ىم المنافقوف .العلمانيين من
الصحفيين وغيرىم الذين يطعنوف في اإلسبلـ ويطعنوف في الدين ،يتستروف باسم اإلسبلـ ىم منافقوف ،علماني؛

يسمى في عهد النيي 

منافقا ثم في ..يسمى زنديقا ،وفي زمننا يسمى علمانيا ،يسمى علمانيين .العلمانيوف

ىم المنافقوف زنادقة .أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم تدؿ على كفرىم.
نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
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تكفير اإلماـ أحمد بن حنيل لمن قاؿ بخلق القرآف
وقاؿ حنبل بن إسحاؽٝ :تعت أبا عبد اهلل أٛتد بن حنبل ،وسألو يعقوب الدورقي عمن
قاؿ :القرآف ٥تلوؽ؛ فقاؿ :من زعم أف علم اهلل وأٝتاءه ٥تلوقة فقد كفر .يقوؿ اهلل تعاىل
        

 

(ٔ

) أفليس ىو القرآف؟ فمن زعم أف علم اهلل وأٝتاءه

وصفاتو ٥تلوقة فهو كافرَ .ل أشك ُب ذلك؛ إذا اعتقد ذلك وكاف رأيو ومذىبو ،وكاف دينا يتدين
بو كاف عندنا كافرا.
ػػػػػػ
نعم .أورد المقالة لئلماـ أحمد إماـ أىل السنة والجماعة؛ لما سألو يعقوب الدورقي عمن قاؿ :القرآف
مخلوؽ؛ فقاؿ اإلماـ -في مقالة اإلماـ أحمد إماـ أىل السنة الجماعة :-من زعم أف علم اهلل وأسماءه مخلوقة
فقد كفر .استدؿ بقولو تعالى:

          

(ٕ

).

قاؿ :أفليس ىو القرآف؟ فمن زعم أف علم اهلل وأسماءه وصفاتو مخلوقة فهو كافر .ال أش في ذل ؛ إذا
اعتقد ذل  .إذا اعتقد أف القرآف مخلوؽ ،وكاف رأيو ومذىيو ،وكاف دينا يتدين بو؛ كاف عندنا كافرا .وقاؿ ابن
ىانئ في مسائل اإلماـ أحمد :سمعت أبا عيد اهلل -يعني اإلماـ أحمد -يقوؿ :أربعة مواضع في القرآف

 - 1سورة آل عمران آية .61 :
 - 2سورة آل عمران آية .61 :
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(ٔ)

فمن زعم أف القرآف مخلوؽ فهو كافر .وسمعتو يقوؿ :القرآف علم من علم

اهلل ،فمن زعم أف علم اهلل مخلوؽ؛ فهو كافر.

..................................................................................
نسأؿ اهلل العافية .وىذا قوؿ أىل العلم قاطية .نعم.

 - 1سورة البقرة آية .145 :
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رد ابن عيينة على المريسي في القوؿ بخلق القرآف
وقاؿ ابن عيينة :ىذا الدويبة -يعٍت بشر ا١تريسي -قالوا :يا أبا ٤تمد يزعم أف القرآف ٥تلوؽ،
فقاؿ:كذب؛ قاؿ اهلل تعاىل ) (        :فا٠تلق خلق اهلل واْلمر القرآف.
ٔ

ػػػػػػ
نعم .سفياف بن عيينة -اإلماـ المحدث المشهور -قاؿ :ىذا الدويية يعني :بشر المريسي ،سماه الدويية
تحقيرا لو .بشر الم ريسي جهم من الجهمية المتأخرين تزعم طائفة يسموف المريسية .وبعد جهم في القرف الثالث
تزعم طائفة يسموف المريسية على مذىب الجهم ،ويقولوف :القرآف مخلوؽ .واإلماـ عثماف بن سعيد الدارمي لو
مؤلف خاص ردا على بشر المريسي .رد عثماف بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد أو الضاؿ العنيد بشر
المريسي .المريسية جهمية فهم كفرة يتزعمهم بشر المريسي.
يقوؿ سفياف بن عيينة :ىذا الدويية تحقيرا لو -يعني :بشر المريسي .قالوا :يا أبا محمد -كنية سفياف بن
عيينة ،-يزعم أف القرآف مخلوؽ؛ يعني :بشر المريسي يزعم أف القرآف مخلوؽ؛ فقاؿ :كذب؛ قاؿ اهلل

تعالى :

ٕ

 ) (      فػالخلق خلق اهلل ،واألمر القرآف.
سفياف بن عيينة -رحمو اهلل -يرد على بشر المريسي يقوؿ :اهلل تعالى فرؽ بين الخلق واألمر؛ فقاؿ:

 

ٖ

 ) (     فالخلق المخلوقات ،واألمر كبلـ اهلل.

..................................................................................
 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
 - 3سورة األعراف آية .54 :
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ٔ

 ) (            إذف األمر كبلـ اهلل .فلو كاف الكبلـ مخلوقا؛
ٕ

لما فرؽ اهلل بينهما فصل؛ قاؿ ) (        :لو كاف األمر -اللي ىو الكبلـ -مخلوقا؛ قاؿ :أال لو
الخلق فقط .فلما فرؽ اهلل بين الخلق واألمر

قاؿ :

ٖ

 ) (      ؛ دؿ على أف الكبلـ غير الخلق،

فالخلق شيء ،وكبلـ اهلل صفة من صفاتو.
كبلـ اهلل نوعاف :كبلـ كوني قدري؛ كقولو
ٗ
( )

تعالى             :

وكبلـ اهلل الديني الشرعي وىو القرآف والكتب المنزلة .وىذا كبلـ اهلل الديني الشرعي .وكبلـ اهلل الكوني

القدري؛ مثل ما جاء في الحديث  أعوذ بكلمات اهلل التامات التي ال يجاوزىن بر وال فاجر  الير والفاجر
ال يمكن أف يتجاوز كبلـ اهلل الكوني؛ لكن كبلـ اهلل الديني يتجاوزه الفاجر.
كبلـ اهلل الديني
اهلل الكوني



قاؿ :

٘

 ) (   ىذا كبلـ اهلل الديني فالفاجر يتجاوز ىذا وال يصلي؛ لكن كبلـ
ٙ

 ) (          ال يمكن أف يتجاوزه .إذا أراد اهلل -كونا وقدرا-

شيئا أف يكوف ال بد أف يفعل .نعم .فاهلل تعالى فرؽ بين الخلق واألمر؛ فدؿ على أف األمر غير الخلق .األمر كبلـ
اهلل ،والخلق المخلوقات .نعم.

 - 1سورة يس آية .82 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
 - 3سورة األعراف آية .54 :
 - 4سورة يس آية .82 :
 - 5سورة األنعام آية .72 :
 - 6سورة يس آية .82 :
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أثر وكيع من قاؿ :القرآف مخلوؽ فقد كفر
وقاؿ وكيع :من قاؿ :القرآف ٥تلوؽ فقد كفر.
ػػػػػػ
نعم .وكيع بن الجراح -شيخ اإلماـ أحمد والشافعي -يقوؿ -رحمو اهلل -من قاؿ :القرآف مخلوؽ قد كفر،
كما قالو األئمة والعلماء .رواه اآلجري في الشريعة نعم.

049
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الصبلة خلف من يقوؿ :القرآف مخلوؽ
وقاؿ يوسف بن الطباعٝ :تعت رجًل سأؿ أٛتد بن حنبل؛ فقاؿ يا أبا عبد اهلل :أصلي
خلف من يشرب ا١تسكر؟ قاؿَ :ل .قاؿ :فأصلي خلف من يقوؿ :القرآف ٥تلوؽ؟ قاؿَ :ل؛
فقاؿ :سبحاف اهلل!! أهناؾ عن مسلم وتسألٍت عن كافر!!.
ػػػػػػ
نعم .ىذا فيو أف اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -كفر من يقوؿ :القرآف مخلوؽ .لما سألو؛ أيصلي خلف من
يشرب المسكر؛ الخمر؟ قاؿ :ال .قاؿ :فأصلي خلف من يقوؿ :القرآف مخلوؽ؟ فقاؿ :سيحاف اهلل!! أنا أنهاؾ
عن الصبلة خلف الفاسق ،وتسألني عن الصبلة خلف الكافر!! .إذا كنت نهيت عن الصبلة خلف الفاسق والذي
يشرب المسكر؛ فالذي يقوؿ :القرآف مخلوؽ كافر ،وال يصلى خلفو من باب أولى .نعم .نسأؿ اهلل العافية! نعم.
ورواه اآلجري في الشريعة .نعم.

051
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تكفير الشافعي لمن قاؿ بخلق القرآف
وقاؿ الشافعي ،وناظره حفص الفرد ْتضرة واؿ كاف ٔتصر -وكاف يسميو حفص ا١تنفرد؛ ْلنو
كاف يقوؿ ٓتلق القرآف -فقاؿ لو الشافعي :كفرت واهلل الذي َل إلو إَل ىوٍ ،ب قاموا فانصرفوا،
فسمعت حفصا يقوؿ :أشاط واهلل بدمي .قاؿ الشافعي :القرآف كًلـ اهلل غَت ٥تلوؽ؛ فمن قاؿ
٥تلوؽ فهو كافر.
ػػػػػػ
نعم .وىذا رواه اإلماـ اآلجري في الشريعة بأف الشافعي ناظره حفص الفرد -وىو من المعتزلة ومن
الجهمية -بحضرة والي مصر .وكاف الشافعي يسميو حفص المنفرد؛ يعني المنفرد بالكبلـ الياطل .انفرد بهذا
الكبلـ الياطل؛ بأنو يقوؿ بخلق القرآف .فقاؿ لو الشافعي :كفرت .الشافعي قاؿ لحفص الفرد :كفرت ،واهلل الذي
ال إلو إال ىو؛ أقسم .أقسم الشافعي إماـ من أئمة أىل السنة .أقسم أنو كفر بهذه المقالة .قاؿ :كفرت واهلل الذي
ال إلو إال ىو.
ثم قاموا فانصرفوا .فسمعت حفصا يقوؿ :أشاط اهلل بدمي؛ يعني أىدر دمي .قاؿ :الشافعي أىدر دمي أي
واحد اآلف يعني جعلو  ...أي واحد يقتلو .يعني :الشافعي كفره فقاؿ حفص الفرد -خاؼ أف يقتل -قاؿ :أشاط
بدمي؛ يعني :أباح للناس قتلو .نسأؿ اهلل العافية .قاؿ الشافعي :القرآف كبلـ اهلل غير مخلوؽ ،ومن قاؿ مخلوؽ
فهو كافر .ىذه مقالة الشافعي؛ مثل مقالة اإلماـ أحمد .اإلماـ أحمد كفر من قاؿ :القرآف مخلوؽ ،واإلماـ
الشافعي وغيرىم .نعم.

050
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أثر أبو عييد القاسم بن سبلـ "من قاؿ :القرآف مخلوؽ فقد افترى على اهلل"
وقاؿ أبو عبيد القاسم بن سًلـ :من قاؿ :القرآف ٥تلوؽ فقد افًتى على اهلل ،وقاؿ على اهلل
ما مل يقلو اليهود وَل النصارى.
ػػػػػػ
وىذا رواه ا آلجري في الشريعة .أبو عييد القاسم بن سبلـ المعروؼ؛ لو كتاب اإليماف ولو كتاب األمواؿ.
المعروؼ الفقيو ،المعروؼ صاحب كتاب اإليماف المعروؼ .صاحب التأليف في التوحيد والعقيدة وفي الفقو؛
يقوؿ :من قاؿ :القرآف مخلوؽ فقد افترى على اهلل ،وقاؿ على اهلل ما لم يقلو اليهود والنصارى؛ وىذا مثل مقالة
عيد اهلل بن الميارؾ .يقوؿ عيد اهلل الميارؾ :إنا لنحكي أقواؿ اليهود والنصارى ،وال نحكي أقواؿ الجهمية؛
لخيثها وفسادىا .يعني كبلـ الجهمية أشر من كبلـ اليهود والنصارى .نستطيع نحكي أقواؿ اليهود والنصارى ،وال
نستطيع أف نحكي كبلـ الجهمية؛ لخيثها وفسادىا وشرىا نعم.
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حجة اإلماـ أحمد في الرد على من قاؿ بخلق القرآف
قاؿ اآلجري :وقد احتج أٛتد بن حنبل ْتديث ابن عباس:
شيء القلم





إف أوؿ ما خلق اهلل من

وذكر أنو حجة قوية على من يقوؿ :القرآف ٥تلوؽ ،كأنو يقوؿ :قد كاف الكًلـ

قبل خلق القلم .فإف كاف أوؿ ما خلق اهلل من شيء القلم دؿ على أنو كًلمو ليس ٔتخلوؽ؛ ْلنو
قبل خلق اْلشياء .قاؿ أٛتد :وقد رواه ٜتسة عشر نفسا عن ابن عباس.
ػػػػػػ
نعم .وىذا األثر قولو  :إف أوؿ ما خلق اهلل من شيء القلم  .- رواه ابن جرير والييهقي؛ في األسماء
والصفات من طريق عيد اهلل بن الميارؾ ورجالو رجاؿ ثقات ،ورواه اآلجري في الشريعة من طرؽ  .والحديث لو
شواىد ،وفيو أف اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -احتج بحديث ابن عياس  :إف أوؿ ما خلق اهلل القلم  احتج بو
على أف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ ،وذكر أنو حجة قوية على من يقوؿ :القرآف مخلوؽ.
وجو ذل الحديث يقوؿ  :إف أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو :اكتب  فيقوؿ :قد كاف الكبلـ قيل خلق
القلم .فإذا كاف أوؿ ما خلق اهلل من شيء القلم؛ دؿ على أف كبلمو ليس بمخلوؽ؛ ألنو قيل خلق األشياء .قيل
خلق األشياء قاؿ لو للقلم :اكتب األشياء .كتب اهلل المخلوقات بالقلم.
في الحديث  كتب اهلل مقادير الخبلئق قيل أف يخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة وكاف عرشو
على الماء  و  أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو :اكتب  وقوؿ اهلل قيل خلق القلم؛ فقد كاف الكبلـ قيل
خلق القلم .فإذا كاف القلم أوؿ المخلوقات؛ أوؿ ما خلق اهلل من شيء القلم دؿ على أف كبلـ اهلل ليس
بمخلوؽ؛ ألنو ثابت بخلق القلم؛ ألنو قيل خلق األشياء .ىذه حجة اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في الحديث .نعم.
قاؿ اإلماـ أحمد :وقد رواه ىذا الحديث خمسة عشر نفسا عن ابن عياس نعم.
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أثر ىاروف القزويني "من وقف على القرآف بالش "
وقاؿ ابن أيب عوؼٝ :تعت ىاروف القزويٍت يقوؿ :من وقف على القرآف بالشك فلم يقل
غَت ٥تلوؽ فهو كمن قاؿ ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
نعم .قاؿ ىاروف صوابو ىاروف الفروي؛ كما في الشريعة لآلجري ،وكما في شرح االعتقاد لبللكائي .وىو
ىاروف بن موسى بن أبي علقمة الفروي المديني .رواى عنو الترمذي والنسائي .قاؿ أبو حاتم -شيخ :-قاؿ
النسائي :ال بأس بو؛ ترجمتو في التهذيب .صوابو ىاروف الفروي وليس القزوينى .صححوىا.
قاؿ ابن أبي عوؼ :سمعت ىاروف الفروي يقوؿ :من وقف على القرآف بالش

فلم يقل غير مخلوؽ فهو

كمن قاؿ مخلوؽ.
يعني المتوقف .بعضهم يقوؿ -بعض الناس -يقوؿ :القرآف مخلوؽ ،وبعضهم يقوؿ :أنا متوقف؛ ما يقوؿ
مخلوؽ وال غير مخلوؽ .يقوؿ ىاروف الفروي :من توقف وش  ،فهو كمن قاؿ :مخلوؽ .ال فرؽ؛ فالذي يقوؿ:
القرآف مخلوؽ كافر ،والذي يش كافر.
الذي يتوقف ويش مثل الذي يقوؿ :القرآف مخلوؽ؛ ال فرؽ بينهما .فالواجب الجزـ تقوؿ :القرآف كبلـ اهلل
منزؿ وغير مخلوؽ .فمن قاؿ :إف القرآف مخلوؽ كفر ،ومن ش

وتوقف وقاؿ :ال أقوؿ :مخلوؽ وال غير

مخلوؽ؛ فهو كافر مثل من قاؿ :القرآف مخلوؽ .ىذا كبلـ ىاروف القزويني وىو صحيح .وقد وافق ىاروف الفروي
أىل العلم .كما سينقل المؤلف -رحمو اهلل -ليس خاصا بو؛ ىذه المقالة بهاروف ،بل ىذا قوؿ أىل العلم قاطية،
قولو الذي يش

حكمو حكم من قاؿ :القرآف مخلوؽ .والذي يش

مخلوؽ نعم.
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أثر عيد اهلل بن الميارؾ "من قاؿ :القرآف مخلوؽ فامرأتو طالق"
وحدثنا ٤تمد بن أٛتد اٟتافظ قاؿ :حدثنا عمر بن أٛتد الواعظ قاؿ :حدثنا اٟتسُت بن
إٝتاعيل احملاملي قاؿ :حدثنا سًلـ بن سامل قاؿ :حدثنا موسى بن إبراىيم الوراؽ قاؿ :أخربنا
عبد اهلل بن ا١تبارؾ قاؿٝ :تعت الناس منذ سبع وأربعُت عاما وىم يقولوف :من قاؿ :القرآف
٥تلوؽ فامرأتو طالق ثًلثة أل بتة .قلنا :ومل ذاؾ؟ قاؿْ :لف امرأتو مسلمة ،ومسلمة َل تكوف ٖتت
كافر.
ػػػػػػ
نعم .وىذا األثر عن عيد اهلل بن الميارؾ اإلماـ المعروؼ .قاؿ عنو الحافظ ابن حجر في التقريب :إنو إماـ
جواد مجاىد عابد ثقة ،وصفو بأوصاؼ فاضلة ورع زاىد .عيد اهلل بن الميارؾ؛ الورع الزاىد العالم الفاضل
المجاىد المنفق أموالو في الخيرات؛ يقوؿ :سمعت الناس منذ سيع وأربعين عاما؛ سيع وأربعين عاما عاشها في
العلم ونسمع الناس؛ يقولوف :من قاؿ :القرآف مخلوؽ فهو كافر ،وتطلق امرأتو طبلقا أليتة ،امرأتو طالق ثبلثة
أليتة.
تطلق زوجتو منو ،وال يرث وال يورث ،ويقتل وال يدفن في مقابر المسلمين ،وال يغسل وال يصلى عليو .فقيل
لو :ولماذا؟ قاؿ :ألف امرأتو مسلمة وىو كافر ،والمسلمة ال تكوف تحت الكافر .يقوؿ عيد اهلل بن الميارؾ :من
قاؿ :القرآف مخلوؽ كفر ،وإذا كفر طلقت منو امرأتو وال تعود إليو ،وحينئذ يقتل وال يغسل وال يصلى عليو وال
يدفن في مقابر المسلمين -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية -مصداقا لقوؿ اهلل تعالى في المسلمات:
      

(ٔ

   

) فامرأتو ليست حبل لو؛ ألنها مسلمة وىو كافر؛ فبل تحل لو وال يحل لها نعوذ باهلل

لكفره وضبللو نعم.

 - 1سورة الممتحنة آية .11 :

055

المختار في أصوؿ السنة

أثر "كيف أنتم إذا كفر بالقرآف"
أخربنا أبو القاسم عبيد اهلل بن أٛتد اْلزىري قاؿ :حدثنا علي بن عبد الرٛتن بالكوفة قاؿ:
حدثنا عبد اهلل بن زيداف البجلي قاؿ :حدثنا اٟتسن بن علي -ا١تعروؼ بلؤلؤ ا١تهدي -قاؿ:
حدثنا وكيع عن اْلعمش عن زيد بن وىب عن حذيفة وعبد اهلل بن مسعود قاَل :قاؿ رسوؿ اهلل
  كيف أنتم إذا كفر بالقرآف ،وقالوا :إنو ٥تلوؽ؟ أما إنكما لن تدركا ذلك ،ولكن إذا كاف
ذلك برئ اهلل منهم وجربيل وصاّب ا١تؤمنُت وكفروا ٔتا أنزؿ علي . 
ػػػػػػ
نعم .وىذا األثر -عن حذيفة وعيد اهلل بن مسعود -رواه الديلمي في الفردوس ،والشيرازي في األلقاب ،كما
في الآللئ المصنوعة؛ كما ذكر المحقق منفرد الحسن بن علي المعروؼ بلؤلؤ .والحسن ىذا ذكره ابن حجر في
األلقاب فيمن عرؼ بلؤلؤ؛ فقاؿ :والحسن بن علي الطحاف -روى التنار -عن واحد عنو في ألقاب الشيرازي
ولم أقف لو على ترجمة.
ىذا األثر كما سيق؛ األقرب -واهلل أعلم -أنو ال يصح أف يكوف عن النيي  وألف ىذا األسلوب ليس من
كبلـ النيي -صلى اهلل عليو وسلم-؛ يعني :فيو الحسن بن علي الطحاف ولم يذكر .يحتاج إلى مراجعة؛ مراجعة
السنة .واألقرب -واهلل أعلم -أنو ال يصح مرفوعا عن النيي  ولكن ىذا من كبلـ أىل العلم ،من كبلـ أىل
العلم الذين قالوا :إف من قاؿ :القرآف مخلوؽ فهو كافر .نعم؛ لكن المؤلف -رحمو اهلل -عذره أنو يذكر كل ما
قيل في الياب.
وإذا ثيت كفره؛ فيكوف برئ منو جيريل ،وبرئ اهلل منو .اهلل تعالى بريء من الكافر ،وبرئ منو جيريل وصالح
المؤمنين ،وصار كافرا بما أنزؿ على النيي  نعم.
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أثر عمرو بن دينار "أدركت الناس وىم يقولوف"
وأخربنا عبيد اهلل قاؿ :حدثنا أٛتد بن منصور الوراؽ قاؿ :حدثنا اٟتسُت بن إٝتاعيل قاؿ:
حدثنا سًلـ بن سامل قاؿ :حدثنا موسى بن إبراىيم قاؿٝ :تعت سفياف بن عيينة سنة أخذ بشر
ا١تريسي ٔتكة؛ سنة ٜتس وتسعُت وىو يقوؿ :شاىداف يشهداف عليو حىت أقدمو إىل القاضي
فأضرب عنقو أنا بيدي ،وبسط سفياف كفو اليمٌت وردىا .وقاؿ سفيافٝ :تعت عمرو بن دينار
يقوؿ :أدركت الناس وىم يقولوف :اهلل خالق كل شيء ،وما دونو ٥تلوؽ إَل كًلمو . 
ػػػػػػ
نعم .األثر األوؿ عن سفياف بن عيينة اإلماـ .يقوؿ :حين أخذ بشرا المريسي -بشر المريسي سيق أنو
جهمي -بمكة أخذ سنة خمس وتسعين بسيب مقالتو؛ فقاؿ سفياف بن عيينة :شاىداف يشهداف عليو حتى أقدمو
إلى القاضي؛ فأضرب عنقو أنا بيدي .يعني ىاتوا شاىدين يشهداف على بشر أنو قاؿ :القرآف مخلوؽ؛ حتى أقتلو.
فدؿ على أف من قاؿ :القرآف مخلوؽ؛ فهو كافر يقتل يستحق القتل من قيل والة األمور .إذا قيل :إنو يقتل
أو يستحق القتل ليس معناه أف كل أحد يقتلو .ال .ييقى تكوف المسألة فوضى؛ لكن القتل يكوف من قيل والة
األمور بعد أف تثيت عليو .يعني وال ة األمور يتحققوف ويحيلونو إلى المحكمة؛ وإلى القضاء فإذا ثيت عنو
واستتيب فلم يتب قتل من قيل والة األمور .أما األشخاص ال يقتلوف أحدا؛ بحيث ال تكوف المسألة فوضى .لو
كاف كل أحد يقتل لصارت المسألة فوضى .كل من كاف لو عدو قتلو وقاؿ :إنو قاؿ كذا وقاؿ ،أوفعل الكفر
أوقاؿ الكفر .نعم .أما األثر الثاني عن عمرو بن دينار يقوؿ :أدركت الناس وىم يقولوف :اهلل خالق كل شيء وما

دونو مخلوؽ إال كبلمو 

 .ىذا رواه البللكائي بمختصر من قوؿ سفياف في بشر .ومن طريق أخرى بلفظ قاؿ

ابن عيينة :سمعت عمرو بن دينار يقوؿ :أدركت مشايخنا والناس منذ سيعين سنة يقولوف :القرآف كبلـ اهلل منو بدأ
وإليو يعود .وفي لفظ آخر :القرآف كبلـ اهلل غير مخلوؽ .وقاؿ محمد بن عمار -أحد رواتو  :-ومن مشيختو إال
أصحاب رسوؿ اهلل  ابن عياس وجابر ،وذكر جماعة .نعم.
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القوؿ بخلق القرآف من وساوس الشيطاف
وأخربنا عبيد اهلل قا ؿ :حدثنا أٛتد بن إبراىيم قاؿ :حدثنا أبو عبيد القاسم بن إٝتاعيل
قاؿٝ :تعت داود بن علي اْلصفهاين يقوؿ :كاف بشر ا١تريسي ٮترج إىل ناحية الزابُت يغتسل
ويتطهر ( الزابُت هنر احتفره اٟتجاج فوؽ واسط فسماه بذلك ) .يعٍت :ٮترج يغتسل من النهر.
بشر ا١تريسي ىذا الذي يقوؿ :إف القرآف ٥تلوؽ .نعم .يغتسل ويصلي .نعم؛ يغتسل ويتطهر؛
وكاف بو ا١تذىب .قاؿ :فمضى وليد الكرابيسي إليو وىو ُب ا١تاء فقاؿ لو مسألة .قاؿ :وأنا على
ىذه اٟتاؿ؟ قاؿ :نعم .فقاؿ :أليس يروى عن النيب -عليو السًلـ -أنو كاف يتوضأ با١تد ويغتسل
بالصاع؟ فما ىذا الذي أنت فيو؟ قاؿ :إبليس يوسوس يل فيو٫تٍت أين مل أتطهر .قاؿ :فهو الذي
وسوس لك حىت قلت :إف القرآف ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
يعني بشر المريسي ىذا موسوس .موسوس في الطهارة وفي العيادة -أيضا ،-وموسوس أيضا في القوؿ بأف
القرآف .يقوؿ :القرآف كبلـ اهلل وىو مخلوؽ ،ىذا من وسوستو ،من استيبلء الشيطاف عليو .يقوؿ داود بن علي
األصفهاني :كاف بشر المريسي يخرج إلى ناحية الزابين -الزابين نهر احتفره الحجاج -يغتسل ويتطهر .من
وسوستو ما يكفيو الماء اللي في الييت ،أو ما يتوضأ في الييت .يخرج إلى النهر حتى يغتسل؛ من الوسوسة
يغتسل ويتطهر.
وكاف بو المذىب؛ يعني كاف -بو الوسواس -فمضى وليد الكرابيسي إليو -وىو في الماء يغتسل في النهر-

فقاؿ مسألة؟ قاؿ :وأنا على ىذه الحالة .قاؿ :نعم وأنت على ىذه الحالة .فقاؿ بشر :أليس يروى عن النيي 
أنو كاف يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؟ وأنت تذىب إلى النهر؟ يكفي

الصاع .فما ىذا الذي أنت فيو؟ قاؿ:

إبليس .قاؿ بشر المريسي :إبليس يوسوس لي فيوىمني أني لم أتطهر .فقاؿ لو وليد :فهو الذي وسوس ل ؛
حتى قلت :إف القرآف مخلوؽ.

..................................................................................
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كما ذكر مح قق األنوار ورد في ترجمة بشر ىذا ما يدؿ على أف عنده شيئا من ىذه الوساوس .عنده
وساوس؛ وساوس في العقيدة ،أعظمها وسوسة العقيدة وىو القوؿ بأف القرآف مخلوؽ .وساوس في الطهارة؛ يروح
يغتسل في النهر وال يكفيو الماء القليل.
وكذل أيضا ذكر الذىيي في ترجمتو في سير أعبلـ النيبلء عن اليلخي أنو قاؿ :بلغ من ورعو -يعني بشر-
أنو كاف ال يطأ أىلو ليبل؛ مخافة الشيهة من وسوستو .ال يطأ زوجتو في الليل ىم ما عندىم كهرباء وال نور ،يخشى
أف تكوف امرأة غير زوجتو ،فبل يطؤىا إال في النهار حتى يراىا ويرى وجهها ويتحقق أنها زوجتو .يخشى أنو إذا
كاف في الليل تكوف امرأة أخرى جاءت زائرة جاءت في فراشو .ومن وسوستو أنو ال يطأ زوجتو إال في النهار حتى
يراىا ويتحقق.
ومن وسوستو -أيضا -يقوؿ :وال يتزوج إال من ىي أصغر منو بعشر سنين؛ مخافة أف تكوف رضيعتو .فما
يتزوج إال امرأة أصغر منو بعشر سنين خوفا أف تكوف رضعت معو وىو ال يدري في الصغر .فيكوف الشيطاف
استولى عليو -والعياذ باهلل -في العيادة ،وفي الطهارة وفي الوضوء ،وفي -أيضا -فيما يتعلق بالزواج والرضاعة،
وأعظمها -الوسوسة -في القوؿ بخلق القرآف.
نسأؿ اهلل السبلمة العافية ،نعوذ باهلل من الشيطاف ووساوسو نعم.
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رؤية عيد اهلل بن الميارؾ لزبيدة في المناـ
وأخربنا عبيد اهلل قاؿ :أخربنا أبو الفتح القواس إجازة قاؿ :حدثنا صدقة بن ىبَتة ا١توصلي
قاؿ :حدثنا ٤تمد بن عبد اهلل الواسطي قاؿ :قاؿ :عبد اهلل بن ا١تبارؾ. .الزمي ..رأيت زبيدة ُب
ا١تناـ فقلت :ما فعل اهلل بك؟ قالت :غفر يل ُب أوؿ معوؿ ضرب ُب طريق مكة .قلت :فما
ىذه الصفرة ُب وجهك؟ قالت :دفن بُت ظهرانينا رجل يقاؿ لو :بشر ا١تريسي زفرت جهنم عليو
زفرة؛ فاقشعر ٢تا جسدي .فهذه الصفرة من تلك الزفرة .قلت :فما فعل أٛتد بن حنبل؟ قالت:
الساعة؛ فارقٍت أٛتد ُب طيار من درة بيضاء ُب ٞتة ٛتراء ،يريد زيارة اٞتبار  . قلت :مب ناؿ
ذلك؟ قالت :بقولو :القرآف كًلـ اهلل غَت ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
نعم .وىذه الحكاية -أو الرؤيا -عن عيد اهلل بن الميارؾ .ىذا رواه ابن الجوزي في مناقب اإلماـ أحمد من
طريق أبي الفتح؛أبي الفتح القواس .-يقوؿ عيد اهلل بن الميارؾ :إنو رأى زبيدة في المناـ .زبيدة زوجة ىاروف
الرشيد ،وىي التي استخرجت عينا في مكة؛ وجعلت لها مجرى حتى شرب أىل مكة وشرب الحجاج .معروؼ
عن زبيدة مشهورة بالخير .نعم؛ معروفة -يعني -بالصبلح وباألعماؿ الخيرية.
ومن األعماؿ الخيرية التي تذكر بها عين اشتهرت بها عين زبيدة .إلى اآلف معروفة في مكة عين زبيدة ،إلى
اآلف موجود مكانها .استخرجت ماء عين زبيدة من الجياؿ؛ من الجياؿ وجعلتها طريقا ألنها زوجة المل  .زوجة
الخليفة ىاروف الرشيد عندىا أمواؿ ،سخرت األمواؿ.
في ذل الوقت ما في عندىم تطور الصناعات والدركوات والحفارات؛ ما عندىم ،لكن مع ذل ىي زوجة
الخليفة فسخرت العماؿ وكذا حتى استخرجوا ىذا العين من الجيل ،وجعلوه طريقا حتى شرب منها أىل مكة
وشرب الحجاج ،وصارت عمبل خيريا عظيما.

..................................................................................
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ويقوؿ عيد اهلل بن الميارؾ :إنو رآىا -رأى زبيدة -في المناـ ولها أعماؿ خيرية ،فقاؿ لها-:سألها في
الرؤيا -ما فعل اهلل ب ؟ قالت :غفر لي في أوؿ معوؿ ضرب في طريق مكة .أوؿ معوؿ أوؿ فأس حفرىا العماؿ
بتوجيهها
وعملها غفر اهلل لها .أوؿ معوؿ أوؿ فأس حفرت في العين .فقاؿ -:ورأى في وجهها الصفرة -قاؿ :ما ىذه
الصفرة في وجه ؟ قالت :دفن بين ظهرانينا رجل يقاؿ لو :بشر المريسي الذي يقوؿ :القرآف مخلوؽ ،زفرت
جهنم عليو زفرة؛ فاقشعر لها جسدي .فهذه الصفرة من تل الزفرة.
زفرت جهنم .زفرت على بشر المريسي فاصفر وجو زبيدة .ثم سألها قاؿ :فما فعل أحمد بن حنيل إماـ أىل
السنة والجماعة؟ قالت :الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في لجة حمراء يزور الجيار جل جبللو.
فقاؿ لها :بم ناؿ ذل ؟ قالت :بقولو دفاعا عن القرآف حينما قاؿ :القرآف كبلـ اهلل غير مخلوؽ؛ على كل حاؿ
ىذه حكاية مناـ ،رؤيا منامية عن عيد اهلل بن الميارؾ .رواه ابن الجوزي في مناقب اإلماـ أحمد .وعلى كل سواء
صحت أو لم تصح؛ فالقرآف ال ش أنو كبلـ اهلل منزؿ وغير مخلوؽ .ولكن المؤلف -رحمو اهلل -إنما ذكرىا
لبلستئناس بها نعم.
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أثر أبي بكر بن أبي العواـ "مررت في بعض األزقة بمجنوف"
حدثنا أبو الفتح ٤تمد بن أٛتد اٟتافظ قاؿ :حدثنا ابن الصواؼ قاؿ :حدثنا أبو العباس
أٛتد بن عمرو الوراؽ قاؿ :حدثنا أبو بكر بن أيب العواـ قاؿ :حدثٍت أيب العواـ قاؿ :حدثٍت أيب
قاؿ :مررت ُب بعض اْلزقة ٔتجنوف قد وقع ،فقيل يل :تقدـ فاقرأ عليو .فتقدمت ْلقرأ عليو فقاؿ
يل شيطاف ُب جوفو :دعو فإنو يقوؿ :القرآف ٥تلوؽ ،فقلتُ :ب شأنك وإياه.
ػػػػػػ
ىذا األثر عن أبي بكر ابن أبي العواـ؛ العواـ والد أبي بكر قاؿ :مر في بعض األزقة بمجنوف .المجنوف
مصروع؛ فقيل لو :اقرأ عليو.اقرأ عليو ،انفث عليو؛ حتى يخرج الجني .فلما جاء ليقرأ تكلم الجني-الجني -ال
ال تقرأ عليو ،ىذا قييح ،ىذا يقوؿ :القرآف مخلوؽ .قاؿ :فتركتو ،وقلت :أنت وشأن  ،علي بو .فتركو فلم يقرأ
عليو.
على كل حاؿ ىذه القصة -يعني -ذكرىا من باب االستئناس والتأييد ،قد تصح وقد ال تصح .واهلل أعلم.
نعم .وىذه القصة رواىا البل لكائي في شرح االعتقاد ،ورواىا اليغدادي في تاريخ بغداد عن أحمد بن نصر بن
مال الخزاعي نحو ىذه القصة .والعلماء يذكروف كل ما قيل في المسألة من باب االستئناس .واألدلة من القرآف
والسنة ،وكبلـ أىل العلم كافية في ىذا نعم.
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باب ذكرالنهي عن مذاىب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أف ىذا القرآف
حكاية لما في اللوح المحفوظ

من زعم أف القرآف حكاية للقرآف الذي في اللوح المحفوظ
باب ذكر النهي عن مذاىب الواقفة ،وذكر اللفظية ،ومن زعم أف ىذا القرآف حكاية للقرآف
الذي ُب اللوح احملفوظ.
ػػػػػػ
ىذا الياب الرابع من أبواب الكتاب عقده للنهي عن مذىب الواقفة ،وذكر اللفظية ،ومن زعم أف ىذا القرآف
حكاية للقرآف الذي في اللوح المحفوظ.
يعني :ىذا الياب مشتمل لثبلثة أمور .األمر األوؿ :مذىب الواقفة .والواقفة الذي يتوقف في القرآف؛ شكوا
ال يقولوف :مخلوؽ وال غير مخلوؽ .ما حكمهم؟ سيق أف حكمهم؛ أف الواقف كافر .من قاؿ :القرآف مخلوؽ
فهو كافر ،والواقف شاؾ .الواقف ىو متوقف؛ ال يقوؿ :مخلوؽ وال غير مخلوؽ؛ حكمو حكم من قاؿ :القرآف
مخلوؽ.
وذكر اللفظية .اللفظية الذي يقوؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ -اللفظية سموا اللفظية -يعني يقوؿ :لفظي
بالقرآف مخلوؽ ،أو ي قوؿ :لفظي بالقرآف غير مخلوؽ .وىذا أيضا من األلفاظ الميتدعة.العلماء قالوا :ال يقاؿ
لفظي بالقرآف مخلوؽ وال غير مخلوؽ ىذا ميتدع .ولهذا ثيت عن اإلماـ أحمد أنو قاؿ :من قاؿ :لفظي بالقرآف
مخلوؽ فهو جهمي ،ومن قاؿ :غير مخلوؽ فهو ميتدع .فبل تقل :لفظي بالقرآف مخلوؽ وال غير مخلوؽ ،ال
تيتدع شيئا لم يقلو السلف.
المسألة الثالثة -واألمر الثالث الذي تشتمل عليو الترجمة -من زعم أف القرآف حكاية للقرآف الذي في اللوح
المحفوظ .ىذا يقولو األشاعرة والكبلبية يقولوف :القرآف حكاية؛ القرآف اللي في المصاحف حكاية كبلمنا ،وليس
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كبلـ اهلل .األشاعرة يقولوف :عيارة عن كبلـ اهلل .يقولوف :عيارة عن كبلـ اهلل .وغيرىم يقوؿ :حكاية عن كبلـ اهلل.
والعيارات تكوف متقارب؛ حكاية عن كبلـ اهلل .بعض األشعرية ،يقولوف :عيارة عن كبلـ اهلل ،وغيرىم
يقوؿ :حكاية عن كبلـ اهلل؛ وىذا ال ش

أنو باطل ،وفيو عدوؿ عن كبلـ السلف ،وىو مثل قولو :القرآف

مخلوؽ .نعم.
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النهي عن مذىب الواقفة
قاؿ أبو بكر ٤تمد بن اٟتسُت -اآلجري رٛتو اهلل :-وأما الذين قالوا :القرآف كًلـ اهلل
توق فوا ،وقالواَ :ل نقوؿ :غَت ٥تلوؽ؛ فهؤَلء عند العلماء مثل من قاؿ :القرآف ٥تلوؽ وأشر؛ ْلهنم
شكوا ُب دينهم .نعوذ باهلل ٦تن شك ُب كًلـ الرب؛ أنو غَت ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
نعم .نقل المؤلف عن أبي بكر اآلجري -رحمو اهلل -في كتاب الشريعة قاؿ :وأما الذين قالوا :القرآف كبلـ
اهلل ،ووقفوا-يعني توقفوا ،شكوا -ولم يقولوا :غير مخلوؽ .وقالوا :ال نقوؿ :غير مخلوؽ ،وال نقوؿ :مخلوؽ.
يقوؿ :فهؤالء عند العلماء مثل من قاؿ :القرآف مخلوؽ؛ يعني ال فرؽ .الذي يقوؿ :القرآف مخلوؽ ،والذي يقوؿ:
القرآف كبلـ اهلل ونتوقف؛ الحكم واحد؛ كلهم كفرىم العلماء واألئمة ،مثل من قاؿ :القرآف مخلوؽ بل وأشر منو.
لماذا؟ يقوؿ :ألنهم شكوا في دينهم .نعوذ باهلل ممن ش في كبلـ الرب ،أنو غير مخلوؽ نعم.
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قوؿ اإلماـ أحمد في الواقفة
قاؿ اآلجري :حدثنا ابن ٥تلد قاؿ :حدثنا أبو داود السجستاين قاؿٝ :تعت أٛتد بن حنبل
س ئل ىل ٢تم رخصة؟ ىل يقوؿ الرجل :القرآف كًلـ اهلل ٍب يسكت؟ فقاؿ :ومل يسكت؟ لوَل ما
وقع فيو الناس كاف يسعو السكوت ،ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا ْلي شيء َل يتكلم؟
ػػػػػػ
أىل اليدع حوؿ القرآف؛ منهم من يقوؿ :القرآف مخلوؽ لفظو ومعناه ،وىذا قوؿ المعتزلة .ومنهم من يقوؿ:
القرآف معنى قائم بالنفس وىم الكبلبية واألشعرية .يقوؿ :القرآف معنى قائم بالنفس؛ ليس ألفاظا وال حروفا ولكنو
معنى؛ معنى قائم بالنفس .وأما ىذه الحروؼ واأللفاظ التي في المصاحف التي بأيدينا يقولوف :ليست كبلـ اهلل
ولكنها عيارة تأدى بها كبلـ اهلل؛ تأدى بها كبلـ اهلل .يقولوف :ليس في المصحف كبلـ اهلل بل في المصحف عيارة
تأدى بها كبلـ اهلل .فاألشعرية يقولوف :عيارة ،والكبلبية كعيد اهلل بن . .يقوؿ :حكاية.
وكلهم من الطائفتين؛ كلهم قالوا :ليس في المصحف كبلـ اهلل ،وإنما ىذه العيارة أو الحكاية من جيريل.
جيريل ى و الذي فهم المعنى القائم بنفس الرب .اضطره اهلل ففهم المعنى القائم بنفسو فعير بهذه الحروؼ
واأللفاظ.
والكبلبية يقولوف :حكاية .ومنهم من يقوؿ :إف جيريل أخذه من اللوح المحفوظ ،فما في القرآف حكاية عن
كبلـ اهلل .ومنهم من يقوؿ :الذي عير ىو محمد .وكل من الطوائف -والعياذ باهلل -كلهم ضاؿ .ولهذا يقوؿ
العلماء :األشعرية مذىيهم نصف مذىب المعتزلة .المعتزلة يقولوف :القرآف مخلوؽ لفظو ومعناه ،واألشاعرة
والكبلبية يقولوف :القرآف نصفو مخلوؽ ونصفو غير مخلوؽ .نصف مخلوؽ وىو األلفاظ والحروؼ ،ونصفو غير
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مخلوؽ وىو المعاني؛ ألنهم يقولوف :األلفاظ ليست كبلما ،الكبلـ يكوف في النفس وفي المعنى وفي القلب،
واأللفاظ ىذه يتأدى بها الكبلـ ويستدلوف بمثل قوؿ األخطل النصراني:

..................................................................................
إف

الكػبلـ

لفي

الفؤاد

وإنما جعل



اللساف

على

الفؤاد

ػػػػػػػػ 

دليبل



يعني دليل؛ دليل على األلفاظ ودليل على الكبلـ .وىذا الكبلـ ىو المعنى القائم بالنفس ،وىذا من أبطل
الياطل .وفق اهلل الجميع لطاعتو وصلى اهلل على محمد.

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم .وىذه مجموعة من األسئلة ،وأكثرىا عير الشيكة ونعتذر لئلخوة؛ الحقيقة األسئلة كثيرة
جدا .ىذه المجموعة من األسئلة من الجوؼ .يقوؿ :فضيلة الشيخ ال يخفى عليكم ما تتعرض لو ىذه اليبلد من
ىجمات شرسة من جهات متعددة؛ فتارة يتهموننا بعدـ تطييق الشريعة ،وتارة يتهموننا بتفريخ اإلرىاب ،وتارة
يتهموننا بانتهاؾ حقوؽ اإلنساف .يا شيخنا :نريد منكم كلمة تطمئن بها قلوبنا ،وتسكن بها نفوسنا فنحن في
حاجة لذل !.
نعم .ىذا ال يستغرب ألف أعداء اهلل؛ أعداء اهلل من الكفرة ال يألوف جهدا في الطعن في اإلسبلـ والمسلمين،
وفي إيصاؿ األذى إليهم بكل طريق ،وال يزالوف يريدوف الشر لئلسبلـ والمسلمين .وكما قاؿ اهلل تعالى عنهم:
ٔ

 ) (           ىذا كبلـ
      

ٕ
( )

 - 1سورة البقرة آية .217 :
 - 2سورة البقرة آية .217 :
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وىم ينظروف ما ىو األنسب للطعن في اإلسبلـ وينسيوف بو أىلو؟ وأنسب ما يرونو في طعن اإلسبلـ الغزو
الفكري .غزونا؛ الغزو الفكري اآلف .الغزو الفكري اآلف في القنوات الفضائية ،والشيكات المعلوماتية ،وما ينشر

..................................................................................
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في الفيديو وفي غيره من الشرور والفتن .ينشر في القنوات الفضائية الطعن في اإلسبلـ والمسلمين ،ينشر الدعوة
إلى اليهودية والنصرانية والوثنية.
ينشر في القنوات الفضائية تشكي
والتشكي

في ربوبية اهلل ،والتشكي

في استحقاقو العيادة ،والتشكي

في إلهيتو ،والتشكي

في المبلئكة ،والتشكي

في أسمائو وصفاتو،

في الجنة ،والتشكي

في النار،

والتشكي في الكتب وفي الرسل .ومما ينشر فيها من السخرية والتشكي ما حدثني بعض الثقات أنو رأى في
القنوات سخرية بالنار ومال خازف النار.
قصة خبلصتها أف أناسا أرادوا دخوؿ النار .دخلوا النار ولعيوا على خازف -مال  -النار ثم استغفلوه
وخرجوا من النار .وىذا سخرية!! سخرية بالجنة والنار!! .فبل يستغرب .فاآلف الغزو الفكري؛ غزونا اآلف بكل
األفكار لزعزعة العقيدة ،غزونا إلفساد األخبلؽ .تنشر المرأة عارية كما ولدتها أمها ،وقد تنشر وىي تفعل بها
الفاحشة أماـ الناس في القنوات أماـ الشياب والشابات.
ىذا غزو للقضاء على األخبلؽ ،للقضاء على الدين ،ىذا يسمع وإذا سمحت لهم الفرصة غزوا بالسبلح كما
ىو الموجود اآلف في العراؽ وفي غيرىا .ىم يغزوننا غزوا فكريا ،ىذا أىم وىو الذي يقضي على األمة بخبلؼ
الغزو بالسبلح ىذا يثير مشاعر الناس فيغزونههم ويدافعوف عن دينهم؛ لكن الغزو الفكري ىذا ،وغزو األخبلؽ
فبل يستغرب فهم يغزوننا؛ كما قاؿ

اهلل            :

 - 1سورة البقرة آية .217 :
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    :سيحانو

ٔ

 ( ) وقاؿ          

 :سيحانو

وقاؿ

ٕ

. ) (      
 ػػػػػػػػ

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

 وأسياب اليركات التي تنزؿ من، وأسياب التوفيق،بل إنهم يودوف لو يقطعوف األسياب التي؛ أسياب النصر












 











 لو استطاعوا حجزوىا عن المسلمين.السماء

.121 :  سورة البقرة آية- 1
.89 :  سورة النساء آية- 2
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 )ٔ(       ما يودوف أف ينزؿ علينا خير من ربنا .أىل الكتاب اليهود والنصارى والمشركوف
الوثنيوف.
فبل يستغرب-يا أخي !!-كونهم يطعنوف في المسلمين وال سيما في ىذه اليبلد التي ىي قلب اإلسبلـ؛
الجزيرة العربية ،وببلد الحرمين التي ىي مهيط الوحي ،والتي ىي منيع اإلسبلـ والتي قاـ اإلسبلـ على أكتاؼ
العرب والمسلمين فيها .وىي اليقية الياقية إذا قضي عليها قضي على اإلسبلـ والمسلمين.
ويأبى اهلل ذل
  

              
ٕ
( )

فبل يستغرب كونهم يطعنوف في ىذه اليبلد ،ويقولوف :تفرخ اإلرىاب ،وأنها ال تحكم

الشريعة ،وأنها -مثبل -تخالف ما عليو الناس ،إلى غير ذل ؛ ال يستغرب يا أخي!! الكفرة أعداء وال يستغرب.
لكن على المسلمين ،أف يثيتوا على دينهم ،وأف يستقيموا على شرع اهلل ودينو ،وأف يدافعوا عن دينهم
وإسبلمهم بما أوتوا من قوة ،وأف يردوا الشيو .واهلل تعالى ناصر دينو فبل بد من االمتحاف؛ لكن ىل نحن من
أنصار دينو؟ إف نصرنا دين اهلل نصرنا اهلل
ينصروف دينو



     

ٖ
( )

وإف لم ننصره أبدلنا اهلل بخير منا
ٗ

. ) (           

..................................................................................
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كما قاؿ ابن القيم رحمو اهلل :والدين ممتحن ومنصور .فبل تعجب فهذه سنة الرحمن .ممتحن ونصر،
امتحاف ثم النصر .فبل تعجب يا أخي!! ىذه سنة اهلل في خلقو؛ الصراع بين الحق والياطل .فعلينا جميعا -وعلى
أف

المسلمين-
 - 1سورة البقرة آية .115 :
 - 2سورة التوبة آية .32 :
 - 3سورة محمد آية .7 :
 - 4سورة محمد آية .38 :
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يثيتوا على دينهم ،وأف يستقيموا على شرع اهلل ودينو ويخلصوا لو العيادة ،وأف يحققوا توحيدىم وإيمانهم باهلل
 وأف يصيروا على أذى الكفرة ويدافعوا عن دينهم ورد الشيهات.
وأف يعلموا أف الحق منصور ،وأف العاقية للمؤمنين

    

ٔ
( )

ٕ

  
ٖ

    ) (               ) (  

            

ٗ
( )

قاؿ عليو الصبلة

السبلـ  :ال تزاؿ طائفة من أمتي على الحق منصورة ال يضرىم من خذلهم وال من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل
تيارؾ وتعالى . 
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ:



افترقت اليهود على إحدى وسيعين فرقة ،وافترقت النصارى على ثنتين

وسيعين فرقة ،وستفترؽ ىذه األمة على ثبلث وسيعين فرقة؛ كلها في النار إال واحدة .قيل :من ىي يا رسوؿ اهلل؟
قاؿ :ما أنا عليو اليوـ أنا وأصحابي  وفي لفظو الجماعة ىم أىل السنة والجماعة ،ىم الطائفة المنصورة ،ىم
أىل الحق .فالواجب على المسلم أف يثيت على دينو ،وأف يستقيم على شرع اهلل ودينو.
والطائفة المنصورة أحيانا تقل؛ في بعض األزمنة تقل ،وفي بعض األزمنة تكثر ،وقد تكوف متفرقة وقد تكوف
مجتمعة .والطائفة المنصورة كل من استقاـ على شرع اهلل ودينو وفي مقدمتهم العلماء؛العلماء وأىل الحق .ومنهم
من يستقيم على شرع اهلل ودينو من الطائفة المنصورة؛ ولو لم يكن من أىل العلم ،قد يكوف منهم المزارع ،منهم

 - 1سورة األعراف آية .128 :
 - 2سورة البقرة آية .97 :
 - 3سورة غافر آية .51 :
 - 4سورة التوبة آية .33 :
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التاجر ،منهم الصانع ،منهم الجزار ،منهم المهندس؛ يكوف من الطائفة المنصورة؛ لكن مقدمتهم العلماء مستقيم
على شرع اهلل ودينو الطائفة المنصورة؛ ولو لم يكن من أىل العلم.
بعض التجار لهم جهود ،وبعض المزارعين لهم جهود في نصر اإلسبلـ .فعلينا جميعا أف نستقيم على شرع
اهلل ،ونثيت على دينو ،وأال يضيق صدر مسلم بما يسمع ويلقى من شيهات من الطعن .فبل تستغرب يا أخي!!
العدو ال يود لعدوه خيرا ،وىم أعداء .ال ش

أنهم أعداء؛ فبل تستغرب كونهم يقولوف :إف -مثبل -مدرس

تحفيظ القرآف -أو كذا -يفرخ اإلرىاب ،أو القرآف يفرخ اإلرىاب،كيف يكوف القرآف يفرخ اإلرىاب؟ !! أو -
مثبل -قالوا :ىذه الدولة ال تحكم الشريعة ،وىذه الدولة كذا وكذا.
ىذه الدولة دولة التوحيد .قامت على التوحيد ،وعلى تحكيم شرع اهلل ودينو .الدعوة المياركة؛ دعوة اإلماـ
المجدد محمد عيد الوىاب -رحمو اهلل -ال زلنا نقطف ثمارىا ،وال زلنا ننعم بخيراتها وآثارىا والحمد هلل.
فالحمد هلل على ىذه النعمة ،وىذه الدعوة -دعوة اإلماـ محمد -استفاد منها عامة في مشارؽ األرض ومغاربها.
لكن الجزيرة في الداخل -والحمد هلل -تروف اآلف؛ في الجزيرة اآلف ما في شرؾ ،وال في قيور تعيد من دوف اهلل
أو يطاؼ بها أو يذبح لها ،أو ينذر لها.
بينما أخرج عن ىذه اليبلد تجد القيور تعيد في كل مكاف إال ما شاء اهلل .قيور يطاؼ بها وتعيد من دوف اهلل
ويذبح لها وينذر لها .كل من آثار ىذه الدعوة المياركة السلفية .قيل الدعوة السلفية في ىذه اليبلد كانت القيور
تعيد ،كانت تعيد وكاف يطاؼ بالقيور.
وكانت المرأة تأتي إلى بعض القيور إذا تأخر عنها الزواج تقوؿ :يا فحل الفحوؿ أريد زوجا قيل الحوؿ.
ويأتين قير زيد بن الخطاب في الجييلة ويدعونو من دوف اهلل ،حتى ىيأ اهلل ىذه الدعوة المياركة التي ساندىا
وأقامها ،وساعد على قيامها اإلماـ محمد بن سعود رحمهم اهلل.

..................................................................................
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فاإلماـ محمد بن عيد الوىاب رحمو اهلل معو المصحف والدعوة ،واإلماـ محمد بن سعود معو السيف والقوة
يدافع عن توحيد اهلل ودينو .وقامت ىذه الدولة على التوحيد .ىي دولة توحيد .نسأؿ اهلل أف يثيتنا وإياكم على
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دينو ،ونسألو أف يعيذنا وإياكم من الفتن ،والنقص حاصل ،والضعف حاصل للجميع .ال نقوؿ :إف عندنا كماؿ أو
الدولة عندىا كماؿ ،الكماؿ هلل .النقص حاصل؛ كما نحن عندنا اآلف نقص اآلف.
النقص اآلف والتقصير حاصل؛ كما تكونوا يولى عليكم .إذا حصل -مثبل -تقصير أو نقص عند بعض
الدوؿ.
الدولة -كذل الشعوب واألفراد عندىم نقص؛ أكثر عندىم كثير .وإذا صلحت الرعية صلحت الراعي؛كما تكونوا يولى عليكم .فعلينا أف نتقي اهلل ،وأف نستقيم على شرع اهلل ودينو ،وأف نحذر من الضعف ومن اليأس
ومن تأثير األعداء .وفق اهلل الجميع لطاعتو وثيت اهلل الجميع على ىداه .نعم.
أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من اليرازيل يقوؿ :ىل يجوز أف نقوؿ :اهلل مع ؟
نعم .يجوز تقوؿ :اهلل مع  .اهلل مع المؤمنين ،اهلل مع الخلق باطبلعو وإحاطتو ورؤيتو ونفوذ سمعو وبصره
وىو فوؽ عرش و ،وىو ومع المؤمنين بنصره وعونو وتأييده .فالمعية معيتاف المعية صفة من صفات اهلل؛ معية عامة
لجميع الخلق مع المؤمن والكافر بعلمو واطبلعو وإحاطتو ورؤيتو من فوؽ عرشو ونفوذ سمعو ونفوذ قدرتو
ومشيئتو.
وىو مع المؤمنين بنصره وتأييده .قاؿ اهلل تعالى في قصة موسى وفرعوف قاؿ:
 

ٔ
( )

    

موسى وىاروف ىذه معية خاصة .ولما دخل معهم فرعوف جاءت المعية العامة قاؿ:

  

ٕ
( )

  

فإذا قلت :اهلل مع فأنت تسأؿ اهلل لو المعية الخاصة .اهلل مع إليمان واستقامت على

..................................................................................
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شرع اهلل .لو كنت مؤمنا كاف اهلل مع الستقامت وتوحيدؾ وإيمان  .فالمعنى :وحد اهلل ،واستقم على طاعة اهلل،
واهلل مع بعونو ونصره وتأييده نعم.

 - 1سورة طه آية .46 :
 - 2سورة الشعراء آية .15 :
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ىذا يقوؿ فضيلة الشيخ :ما رأيكم فيمن يقلل من شأف فتنة التكفير والتفجير ،ويتخذ لهؤالء المفجرين
األعذار بحجة أف المجتمع يوجد فيو ظلم واستحبلؿ للمحرمات كالربا وغيره؟
ىذا باطل .ىذا أمر باطل .ىذا تأويل باطل .كما سيق أف الخروج على والة األمور ال يكوف؛ أنو ال تزاؿ
معصية بمعصية أكير منها .اإلنكار؛ إنكار المنكر ،إذا حصل مثل بعض المنكرات من الربا وغيره؛ ىذه مفسدة؛
مفسدة صغرى؛ لكن ال تزاؿ بمفسدة أكير .ال يزاؿ المنكر بمنكر أكير كما سيق ،وإنما المعاصي تزاؿ
بالنصيحة؛ بالنصيحة والدعوة لوالة األمور بالتوفيق .وبالنصيحة من قيل أىل الحل والعقل من قيل أىل العلم،
وبالنصيحة لوالة األمور؛ فإف قيلوىا فالحمد هلل ،وإف لم يقيلوىا فلنا أف نسعى إلزالتها.
أما الخروج عن والة األمور بالقتاؿ وبالتفجير ،ىذه طريقة الخوارج طريقة المعتزلة وطريقة الرافضة .الروافض
أىل اليدع .الخوارج يروف أف ولي األمر إذا فعل م عصية أو كييرة كفر استحلوا دمو ومالو ،ويوجيوف خلعو ،ويروف
أنو كفر ويخلدونو في النار .والمعتزلة يروف أنو خرج من اإليماف ودخل في الكفر .والروافض-الرافضة -يروف أنو
ال يستحق اإلمامة إال اإلماـ المعصوـ .وكل إماـ من أئمة أىل السنة والجماعة يروف أف إمامتو باطلة وليس ىناؾ
إال اإلماـ المعصوـ عندىم ،يستحلوف قتالو.
فأنت رأيت-يا أخي -أف الخروج على والة األمور بالمعاصي؛ ىذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة وطريقة
الروافض .أما أىل السنة والجماعة فبل يروف الخروج على والة األمور .في كل عقيدة كتيها العلماء يقولوف :وال
يجوز خروج على أئمتنا بالسيف ،ونرى طاعتهم من طاعة اهلل ،وندعو لهم بالصبلح والمعافاة .كل من ألف في
العقيدة يقوؿ ىذا .العقيدة الطحاوية ،وعقيدة السنة ألبي بكر والطحاوي وغيرىم .احنا شرحنا اآلف عدة رسائل
في العقيدة.

..................................................................................
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كلها في ىذا .مرت علينا -أنها -عقيدة أىل السنة والجماعة ال يروف الخروج على والة األمور في
المعاصي ،بل يروف وجوب السمع والطاعة في طاعة اهلل ،والمعاصي ال يطاع فيها أحد .وأما المعاصي فبل توجب
الخروج .وقد سمعتم الحديث الذي رواه اإلماـ مسلم



الجماعة

من رأى من أميره شيئا يكرىو فليصير فإنو من فارؽ
شيرا

074

المختار في أصوؿ السنة
فمات فميتتو جاىلية  ىذا رواه اإلماـ مسلم في صحيحو  .ىذا فيو دليل على أف الخروج على والة األمور من
كيائر الذنوب .كييرة من كيائر الذنوب ،وظاىره كظاىر الكفر.
لكن ىذا عن د أىل العلم باب الوعيد .عند أىل العلم وعند أىل الحق أف ىذا من باب الوعيد ،ويدؿ على
أف الخروج على والة األمور بالمعاصي من كيائر الذنوب .وال ينكر المنكر بمنكر أعظم .إذا وجد في مجتمع
أوفي بلد الربا أو الزنا أو السرقة ،أو ظلم بعض الناس؛ فهذه مفسدة صغرى ،ىذه منكر أصغر .تنكر المنكر
بمنكر أكير؟!! الخروج على والة األمور منكر أكير؛ يترتب عليو إراقة الدماء والفوضى واالضطراب ،واختبلؿ
األمن في المعيشة واالقتصاد والزراعة والتجارة ،وتدخل األعداء ،وتحصل الفتن التي تقضي على األخضر
واليابس...يعني سيق ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا أمثلة لعدـ إنكار المنكر بمنكر أعظم منو .نعم .فبل نعيدىا
نعم.
أحسن اهلل إليكم .ىذا السؤاؿ من فرنسا يقوؿ :وقع في عبلقة محرمة في سابق عهده ولو طفل في الحراـ.
واآلف يريد الزواج بتل المرأة في الحبلؿ يسأؿ؛ ىل يجوز لو ىذا؟ وىل يعتير ذل الطفل ابنا لهما؟
إذا زنا اإلنساف بامرأة -والعياذ باهلل -يفرؽ بينهما ،وال يجوز لو أف يتزوجها؛ لقوؿ اهلل تعالى:

   

ٔ

 ) (                  إال بعد التوبة .إذا
ظهرت التوبة وتكوف بعد مدة أما التوبة بعد يوـ ويومين ال بد أف تظهر التوبة النصوح بعد مدة .إذا

..................................................................................
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ظهرت التوبة النصوح منو ومنها جاز .وأما ىذا ال طفل الذي حصل ،ىذا ال ينسب إلى أبيو ينسب إلى أمو ىذا
ولد سفاح.
ولد سفاح -والعياذ باهلل -ال ينسب إلى الزاني ،وإنما ينسب إلى أمو .وىذه المسألة ينيغي االنتياه لها .ترد
األسئلة؛ يقوؿ بعض الناس-والعياذ باهلل :-يحصل -مثبل -يفعل فاحشة بامرأة أو بنتا يقوؿ :ثم يريدوف أف

 - 1سورة النور آية .3 :
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يستروا عليو ويريدوا أف يزوجوه؛ حتى يكوف الولد لو فما يصلح لو .الولد ألف ىذا من سفاح وال ينسب إليو .ال
يجوز لو أف يتزوجها إال بعد التوبة .والتوبة بشروطها .وال يجوز أف ينسب ىذا الولد من سفاح إلى الرجل ،وإنما
ينسب إلى أمو فقط .ويقاؿ :فبلف؛ ويسمى باسم -عطاء اهلل -فبلف بن عطاء اهلل أو ابن ىية اهلل .نعم .فينيغي
للمسلم أف يكوف على بصيرة في دينو .نعم .الحديث الصحيح الذي رواه اليخاري قاؿ:
وللعاىر الحجر





الولد للفراش

العاىر الزاني .العاىر الزاني لو الحجر ،ولو الخيية وال يعطى ولد ،حتى ولو فعل الفاحشة

بامرأة لها زوج يكوف الولد ينسب إلى الزوج الذي كانت المرأة فراشا لو والزاني ال يعطى شيء .الزاني يتولى

الخيية والخسراف وإقامة الحد .قاؿ النيي 



الولد للفراش وللعاىر الحجر

 

العاىر-الزاني -لو

الحجر  يعني الخيية والخسراف ،وإقامة الحد عليو وليس لو ولد .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما رأيكم فيمن يطالب بإقامة مدارس خاصة ألىل اليدع يدرسوف فيها بدعهم في
ببلدنا ويزعم أف ىذا من العدؿ بين الرعية؟
ىذا باطل .ىذا أمر باطل .ال يجوز أف نمكن الكفار من إقامة مدارس يدرسونها وال أىل اليدع .ال يمكنوف
من اليدعة ،ىذا يسهل لهم اليدعة والواجب منعهم-.يدعوف إلى -أىل اليدع يدعوف إلى ترؾ بدعتهم حتى
يصيروا على مذىب أىل السنة والجماعة .والكفار يدعوف إلى اإلسبلـ ،وال يمكنوف من التدريس في ببلد
المسلمين .نعم - .نسأؿ اهلل ينيغي -إذا كاف يوجد مدارس فينيغي أف يراجع المسئولين في ىذا ،ونسأؿ اهلل أف
يوفق والة أمورنا لكل خير نعم.

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

ػػػػػػػػ 

أحسن اهلل إليكم .ىذا من مصر يقوؿ :نحن مجموعة من الشياب نحرص على طلب العلم والدعوة والعقيدة
الصحيحة ،لكن يتعرض لنا بعض الناس ويقولوف بأف الكبلـ في مسائل االعتقاد سيب في تفريق المسلمين فما
نرد عليهم؟
نعم-.الكبلـ في العقيدة -العقيدة ىي أصل الدين وأساس الملة .ينيغي تحقيق التوحيد واإليماف .الذي
يحقق التوحيد واإليماف ىو أخوؾ؛ ال يجب التفريق .أما المنحرؼ الذي ليس عنده إيماف وال توحيد؛ ىذا ينيغي
نيتعد

أف
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عنو ،وأف يكوف بعيدا عنا .كيف-اآلف -نجمع مؤمنا وكافرا؟ ما يجتمعاف!! الذي يحقق التوحيد واإليماف أخوي،
والذي عقيدتو فاسدة ومنحرفة بكفره وضبللو ىذا بعيد عني .يجب أف نحقق العقيدة؛ حتى نتيرأ من الكافر بكفره
وضبللو .ىذا كبلـ باطل يقوؿ :الحق أ ف تفرؽ؛ إذف تريد أف تجمع الكافر والمؤمن؛ يعني :يجب التفريق .التفريق
مطلوب .التفريق مطلوب؛ المؤمن مؤمن والكافر كافر ،فبل يجمع المؤمن مع الكافر .نعم .نسأؿ اهلل السبلمة
والعافية نعم.
أحسن اهلل إلي  .يقوؿ :ىل الجهاد في ىذا الزماف فرض عين؟ وىل واقع المسلمين اليوـ مؤىل لمواجهة
الكفار؟ أـ أف الحالة مشابهة لحاؿ دعوة النيي-عليو الصبلة والسبلـ -في أوؿ أمره؟
الجهاد؟ الجهاد -مستحب -ذروة سناـ اإلسبلـ ،فضلو عظيم ،ويكوف واجيا في ثبلث حاالت .ثبلث
حاالت يكوف فرضا :الحالة األولى :إذا داىم العدو بلدا من المسلمين؛ ففي ىذا الحاؿ يكوف فرضا عليهم أف
يدافعوا عن أنفسهم .فإف لم يندفع العدو صار فرضا على من حولهم ،وىكذا .والحالة الثانية :إذا استنفر اإلماـ
أحدا .إذا استنفرىم للجهاد صار فرضا .والحالة الثالثة :إذا وقف في الصف.
إذا وقف -في الصف -في صف المسلمين مقابل صف الكفار؛ فبل يجوز لو الفرار في ىذه الحالة و..
إخوانو؛ بل يكوف فرض عين .وما عداه يكوف مستحيا .ونسأؿ اهلل أف يقوي المسلمين ،ونسأؿ اهلل أف يقويهم.
ونسأؿ اهلل أف يفقههم وييصرىم في دينهم ،وأف يجمع كلمتهم على الحق ،وأف يخذؿ أعداءىم الكفرة نعم.

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

ػػػػػػػػ 

أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل الحكم على أحد من الناس بأنو علماني يحتاج إلى قضاء
حاكم؟ ألننا الحظنا كثيرا ممن كاف يطلق ىذا اللفظ على ىؤالء تراجع عن ذل ؛ مما يدؿ على أف المسألة
تحتاج إلى ضيط حتى ال تلقى التهم جزافا؟
نعم .ال بد من التثيت لكن يطلق عليو على العموـ- .إذا كاف لو كبلـ-؛ إذا كاف كبلما؛ كبلما كفريا ،يقاؿ:
ىذا الكبلـ كفر بصرؼ النظر عن القاعدة .أما القاعدة عن الشخص المعين ،فبل يكفر حتى تقوـ عليو
الحجة؛ فييين لو؛ لكن يقاؿ :على العموـ .قاؿ ىذا الكبلـ كبلـ كفري مثل من قاؿ :القرآف مخلوؽ فهو كافر،
لكن الشخص المعين كما سيق ال بد من إقامة الحجة عليو.
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أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو أجمعين.
وفقكم اهلل جميعا ونسأؿ اهلل العافية.
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دعاء اإلماـ أحمد على الواقفة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .اٟتمد هلل رب العا١تُت .وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .أما بعد ،قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-وقاؿ أبو داودٝ :تعت أٛتد ،وذكر
رجلُت كانا وقفا ُب القرآف ودعيا إليو فجعل يدعو عليهما وقاؿ :ىؤَلء فتنة عظيمة وجعل
يذكر٫تا با١تكروه.
ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عيد اهلل ورسولو نيينا محمد
وعلى آلو وصحيو أجمعين.
أما بعد:
فهذا الياب الرابع من أبواب ىذا الكتاب (المختار في أصوؿ السنة البن اليناء اليغدادي رحمو اهلل) عقده
ليياف ثبلث مسائل:
المسألة األولى :النهي عن مذىب الواقفية .والمراد بالواقفية الذين يتوقفوف في القرآف؛ فبل يقولوف :مخلوؽ
وال غير مخلوؽ .قد ساؽ من األدلة ،ومن أقواؿ السلف ما يدؿ على أنو ال يجوز لئلنساف أف يتوقف بل عليو أف
يجزـ بأف يقوؿ :القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ ،وأف من توقف فحكمو حكم من قاؿ :إنو مخلوؽ؛ ميتدع؛
حكمو حكم من قاؿ :إف القرآف مخلوؽ بل أشد عند بعض السلف.
والمسألة الثانية :ذكر اللفظية .اللفظية الذي يقوؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ أو غير مخلوؽ .ىؤالء ميتدعة؛
ألنهم عدلوا عن قوؿ السلف .لهذا جاء عن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل ،-روي عن اإلماـ أحمد؛ ثيت عنو أنو قاؿ:
من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،ومن قاؿ :غير مخلق فهو ميتدع .أراد سد الياب نفيا وإثياتا؛ يعني
ىذا خبلؼ قوؿ الشرع؛ فبل تقل :لفظ القرآف مخلوؽ ،وال تقل :غير مخلوؽ .وإف كاف عند التخصيص معروؼ
أف اإلنساف مخلوؽ .اإلنساف مخلوؽ ذاتو وأفعالو وحركاتو وسكناتو .ومن أفعالو كبلمو ،لكن ال ينيغي لئلنساف أف
يخصص ويقوؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ؛ ألف ىذا قوؿ أىل اليدع.
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

والمسألة الثالثة :من زعم أف ىذا القرآف حكاية للقرآف الذي في اللوح المحفوظ فهو ميتدع .ىذا قوؿ
األشاعرة والكبلبية؛ ولهذا نقل المؤلف عن اآلجري عن اإلماـ أحمد أنو سئل ىل لو رخصة أف يقوؿ الرجل:
القرآف كبلـ اهلل ،ثم يسكت؛ فقاؿ :لم يسكت؟ ال يسكت ،فليقل :كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ .ولوال ما وقع فيو
الناس كاف يسعو السكوت .لوال أف الناس يتكلموف بالياطل كذا يقوؿ :كبلـ اهلل منزؿ لكن لم يتكلم على نفس
الياطل .يجب عليو أف ييين يقوؿ :كبلـ اهلل منزؿ وغير مخلوؽ.
وقاؿ أبو داود :سمعت -أحمد -اإلما ـ أحمد ،وذكر رجلين كانا وقفا في القرآف ودعيا إليو .معنى وقفا:
توقفا؛ فلم يقوال :إنو مخلوؽ وال غير مخلوؽ؛ سكتا .وقفا توقفا .شكا ىذا ش  .سئل الرجلين توقفا قيل لو:
ماذا تقوؿ؟ ىل تقوؿ :مخلوؽ أو غير مخلوؽ؟ قاؿ :أنا متوقف؛ فجعل يدعو عليهما .اإلماـ أحمد -رحمو اهلل-
جعل يدعو عليهما ،وقاؿ :ىؤالء فتنة عظيمة ،وجعل يذكرىما بالمكروه .ىذا رواه اآلجري في الشريعة ،ورواه أبو
داود في مسائلو نعم.
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األمر بهجر أىل اليدع
قاؿ أبو داود :ورأيت أٛتد سلم عليو رجل من أىل بغداد ٦تن وقف فيما بلغٍت فقاؿ لو:
اغربَ .ل أراؾ ٕتيء إىل بايب ُب كًلـ غليظ ،فلم يرد عليو السًلـ .وقاؿ :ما أحوجك أف يصنع
بك ما صنع عمر بصبَت!! ودخل بيتو ورد الباب.
ػػػػػػ
نعم .ىذا األثر رواه اآلجري في الشريعة ،ورواه أبو داود في مسائلو .ىذا األثر يقوؿ أبو داود :رأيت أحمد
سلم عليو رجل من أىل بغداد ممن وقف ف يما بلغني .ممن وقف؛ يعني ممن توقف في القرآف .توقف فبل يقوؿ:
مخلوؽ وال غير مخلوؽ .فقاؿ :اغرب .ال أراؾ؛ يعني :ابعد عني ،ابعد عن وجهي .اغرب :اذىب بعيدا؛ كما أف
المغترب ييتعد عن أىلو..قاؿ :اغرب عني؛ اغرب .ال أراؾ تجيء إلى بابي في كبلـ غليظ .أغلظ عليو ألنو ميتدع
ولم يرد عليو السبلـ .يدؿ على أف أىل اليدع ال يرد عليهم السبلـ ،ويغلظ عليهم ،ويهجروف ،ثم قاؿ لو :فقاؿ:
ما أحوج أف يصنع ب ما صنع عمر بصيير ودخل بيتو ،ورد الياب.
خيير ىذا معروؼ .كاف في زمن عمر بن الخطاب  يثير األشياء المتشابهة من القرآف ومن غيره .سمع بو
عمر -رضي اهلل -عنو فأعد لو عراجين فلما جاء قاؿ :ما أنت؟ قاؿ :أنا عيد اهلل الصيير؛ فجعل يضربو بالعراجين
حتى فار الدـ من رأسو .فقاؿ :يا أمير المؤمنين واهلل ذىب ما في رأسي ذىب ما في رأسي من الشيهة ،ثم غربو
إلى الكوفة أو إلى اليصرة .وقاؿ الوالي :ال يكلم أحدا؛ فلم يكلمو أحد .ىجر حتى تاب .فاإلماـ أحمد يقوؿ
لهذا الرجل -الذي سمعو :-ما أحوج إلى أف يفعل ب

مثل ما فعل عمر بن الخطاب بصيير .يعني :تضرب

بالدر والنعاؿ حتى يخرج الدـ من رأس ؛ حتى تزوؿ الشيهة من رأس نعم.
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الواقفة شر ممن قاؿ القرآف مخلوؽ
وقاؿ أبو داودٝ :تعت إسحاؽ بن راىويو يقوؿ :من قاؿَ :ل أقوؿ القرآف غَت ٥تلوؽ فهو
جهمي .وٝتعت قتيبة بن سعيد يقوؿ :ىؤَلء الواقفة شر ٦تن قاؿ :القرآف ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
نعم .ىذا األثر رواه اآلجري في الشريعة ،ورواه أبو داود في المسائل .وىو -ىذا األثر -عن إسحاؽ بن
رىوايو.
إسحاؽ بن رىوايو إماـ من أىل الحديث مثل اإلماـ أحمد يقوؿ :من قاؿ :ال أقوؿ :القرآف غير مخلوؽ؛
فهو جهمي؛ من الجهمية ،والجهمية كفرىم السلف كما سمعنا .كفرىم خمسمائة عالم .فالذي ال يقوؿ :القرآف
غير مخلوؽ جهمي .من قاؿ :ال أقوؿ :القرآف غير مخلوؽ فهو جهمي ،يجب عليو أف يقوؿ :القرآف غير
مخلوؽ ،بل ىو كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ؛ والذي ال يقوؿ ىذا جهمي.
وقاؿ :وسمعت قتيية بن سعيد يقوؿ :ىؤالء الواقفة شر ممن قاؿ :القرآف مخلوؽ .والواقفة الذين يتوقفوف
ويشكوف فبل يقولوف :مخلوؽ وال غير مخلوؽ .يقوؿ :شر ممن قاؿ :القرآف مخلوؽ؛ ألنهم يشكوف في دينهم.
أولئ تكلموا باليدعة ،وىؤالء شكوا .والشاؾ في دينو كافر .فمن ش في القيامة أو ش في اليعث ،أو ش
في الجزاء أو في الجنة أو في النار كافر .وكذل الجهمية كلهم؛ الشاؾ والجهمي كل منهما كافر نعم.
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تكفير الواقفة
وقاؿ أٛتد بن صاّب :الواقف شاؾ والشاؾ كافر.
ػػػػػػ
نعم .وىذا تصريح من أحمد بن صالح الواقف شاؾ .الواقف الذي يتوقف ال يقوؿ :القرآف مخلوؽ وال غير
مخلوؽ شاؾ ،والشاؾ كافر .وىذا رواه اآلجري في الشريعة ،ولفظو فيو قاؿ أبو داود :سألت أحمد بن صالح

عمن قاؿ :القرآف كبلـ اهلل 

وال يقوؿ غير مخلوؽ وال مخلوؽ؛ فقاؿ :ىذا شاؾ ،والشاؾ كافر .وىو في

مسائل أبي داود ،وليس فيو قولو :والشاؾ كافر نعم.
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ىجر الواقفة
وقاؿ أبو طالب :سألت أبا عبد اهلل عمن أمسك فقاؿَ :ل أقوؿ :ليس ٔتخلوؽ إذا لقيٍت ُب
طريق وسلم علي أسلم عليو؟ قاؿَ :ل تسلم عليو ،وَل تكلمو .كيف تعرفو الناس إذا سلمت
عليو؟!!
ػػػػػػ
نعم .وىذا رواه اآلجري في الشريعة وتتمتو كما في الشريعة :وكيف يعرؼ ىو أن منكر عليو؟ فإذا لم تسلم
عليو عرؼ الذؿ ،وعرؼ أن أنكرت عليو ،وعرفو الناس .ىذا األثر عن اإلماـ أحمد .سألت أبا عيد اهلل -ىو
اإلماـ أحمد بن حنيل رحمو اهلل -عمن أمس فقاؿ :ال أقوؿ :ليس بمخلوؽ؛ يتوقف؛ إذا لقيني في طريق وسلم
علي ،أسلم عليو؟ قاؿ :ال تسلم عليو ،وال تكلمو .يريد ىجره؛ يريد ىجرىم؛ فبل يسلم عليهم ،وال يكلموف ،وال
تجاب دعوتهم؛ حتى يتوبوا .قاؿ :ال تسلم عليو ،وال تكلمو .كيف يعرفو الناس إذا سلمت عليو؟!! إذا سلمت
عليو ما يعرؼ الناس أنو ميتدع ،لكن إذا ىجرتو عرؼ أنو ميتدع فاجتنيوه .نعم .وال سيما أىل العلم وأىل اليصيرة
نعم.
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ما قيل في الذين يقولوف إف لفظهم بالقرآف مخلوؽ
قاؿ ٤تمد بن اٟتسُت اآلجري -رٛتو اهلل :-احذروا -رٛتكم اهلل -الذين يقولوف :إف لفظهم
بالقرآف ٥تلوؽ .ىذا عند أٛتد بن حنبل منكر عظيم ،وقائلو مبتدع ٬تتنب وَل يكلم وَل ٬تالس
و٭تذر منو الناسَ .ل يعرؼ العلماء غَت ما تقدـ ذكرنا لو؛وىو أف القرآف كًلـ اهلل غَت ٥تلوؽ،
ومن قاؿ٥ :تلوؽ فقد كفر ،ومن وقف فهو جهمي ،ومن قاؿ :لفظي بالقرآف ٥تلوؽ فهو
جهمي .ومن قاؿ :إف ىذا القرآف الذي يقرأه الناس -وىو ُب ا١تصاحف -حكاية ١تا ُب اللوح
احملفوظ؛ فهو قوؿ منكر ينكره العلماء .يقاؿ لقائل ىذه ا١تقالة.
ػػػػػػ
نعم .وىذا نقل عن محمد بن الحسين اآلجري؛ نصيحة للناس .يقوؿ :احذروا -رحمكم اهلل -الذين يقولوف:
إف لفظي بالقرآف مخلوؽ .يعني ىم ميتدعة؛ احذروىم ،وابتعدوا عنهم وعن مقالتهم .ىذا عند أحمد بن حنيل
منكر عظيم ،وىو إماـ أىل السنة والجماعة .الذي يقوؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ ،وقائلو ميتدع يجتنب وال يكلم
وال يجالس؛ ألف أىل اليدع يهجروف ،وىذا ميتدع .يقوؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ.
القرآف غير مخلوؽ .لماذا تخصص اللفظ؟ ال تخصص اللفظ .التخصيص ىذا بدعة .معلوـ أف اإلنساف
مخلوؽ صفاتو وأفعالو ،ومن ذل كبلمو .لكن ال تخصص ال تقل :لفظي بالقرآف مخلوؽ .التخصيص ىذا بدعة،
فيو موافقة لقوؿ الجهم؛ وألف اللفظ قد يراد بو الملفوظ ،فالملفوظ ىو القرآف .وإف من المعلوـ أف اإلنساف
بصفاتو وأفعالو مخلوؽ.
ولهذا قاؿ محمد بن الحسين اآلجري :ىذا عند أحمد بن حنيل منكر عظيم ،وقائلو ميتدع يجتنب؛ ييتعد
عنو وال يكلم وال يجالس ويحذر منو الناس .ال يعرؼ العلماء غير ما تقدـ ذكرنا لو؛ وىو أف القرآف كبلـ اهلل غير
مخلوؽ .ىذا قوؿ أىل السنة وأىل الجماعة .وكبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ منو بدأ وإليو يعود ،ثم قاؿ :ومن قاؿ:
مخلوؽ فقد كفر .ىذه مقالة األئمة .من قاؿ :إف القرآف مخلوؽ فقد كفر ،ومن وقف؛ توقف يعني ال يقوؿ:
مخلوؽ وال غير مخلوؽ فهو جهمي ،والجهمي كافر.
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......................................................................... .........

ػػػػػػػػ 

الجهمية ىم الذين أنكروا أسماء اهلل وصفاتو؛ ،أنكروا جميع األسماء والصفات .ومعلوـ أف إنكار األسماء
والصفات ينتج العدـ.ذات ليس لها اسم وال صفة ال وجود لها؛ فالجهمية ينكروف أسماء اهلل وصفاتو يقولوف :ال
يكوف سميعا وال بصيرا وال عليما وال قديرا وال فوؽ وال تحت وال يمين وال شماؿ ،وليس لو كبلـ وال سمع وال
بصر وال فوؽ العالم وال تحت العالم وال مياين للعالم وال محيط لو ...أيش يكوف؟ لو ..المعدوـ ..يكوف ىذا
العدـ والعياذ باهلل ،ال نقوؿ بو.
ولهذا كفر العلماء الجهمية ،وألف اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -رسالتو المعروفة في الرد على الزنادقة ،ولهذا
قاؿ من قاؿ :مخلوؽ فهو كافر ومن توقف -يعني -توقف فهو جهمي ،ومن قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو
جهمي .ال تخصص ،القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ .ال تخصص؛ ال تخصص اللفظ ،وال اللفظ يراد بو
الملفوظ.
ثم قاؿ :ومن قاؿ :إف ىذا القرآف الذي يقرأه الناس وىو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ ،فهو
قوؿ منكر ينكره العلماء ،ىذا قوؿ الكبلبية ،حكاية عن كبلـ اهلل.
واألشاعرة يقولوف :عيارة عن كبلـ اهلل ألنهم يقولوف :كبلـ اهلل المعنى القائم بنفسو ال يسمع وليس بحرؼ وال
صوت ،ولكن القرآف الذي يقرأ ويقرأه الناس في المصاحف تقوؿ األشاعرة ما ىو كبلـ اهلل ىذا تأدى بكبلـ اهلل،
عيارة عن كبلـ اهلل ،عير بو جيريل ومحمد.
والكبلبية يقولوف :حكاية عن كبلـ اهلل واتفقوا على أف ما في المصحف ليس كبلـ اهلل كبلـ اهلل المعنى القائم
بنفسو ال يسمع مثل العلم عندىم كما أف العلم ال يسمع فالقرآف ال يسمع فالكبلـ ال يسمع وأما ما في
المصاحف فيقولوف ليس من كبلـ اهلل وإف ما في المصاحف حروؼ وألفاظ تأدى بها كبلـ اهلل فيكوف عيارة عند
األشاعرة وحكاية عند الكبلبية.
اتفقوا على . .والقرآف مثل قولو ىذا عيارة أو حكاية متقارب ،ولهذا قاؿ :من قاؿ إف ما في المصاحف
حكاية لما في اللوح المحفوظ فهو قوؿ منكر ينكره العلماء ثم أراد المؤلف -رحمو اهلل -أف يناقش قائل ىذه
المقالة الذي يقوؿ :إف ما في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ نعم.
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مناقشة المؤلف لمن يقوؿ إف القرآف حكاية عن كبلـ اهلل
يقاؿ لقائل ىذه ا١تقالة :القرآف يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك؛ قاؿ اهلل 


 ) (           فأخربنا  أنو ٝتع
ٔ

الناس كًلـ اهلل ومل يقل حكاية كًلـ اهلل ،وقاؿ تعاىل:
 

(ٕ)

فأخرب أف السامع إ٪تا يسمع القرآف ومل يقل حكاية القرآف وقاؿ:

     
 

(ٗ)

     

(ٖ)

وقاؿ:

  

       

وىذا ُب القرآف كثَت وقاؿ النيب -عليو السًلـ:-



إف الرجل الذي ليس ُب

جوفو من القرآف شيء كالبيت ا٠ترب  وقاؿ  :خَتكم من تعلم القرآف وعلمو . 
ػػػػػػ
ىذه مناقشة ،مناقشة المؤلف -رحمو اهلل -لمن يقوؿ إف القرآف حكاية عن كبلـ اهلل المناقش رد عليو
باألدلة من الكتاب و السنة وبين وجو الداللة فقاؿ يقاؿ لقائل ىذه المقالة اللي يقوؿ إف القرآف حكاية عن كبلـ
اهلل القرآف يكذب والسنة تكذب القرآف يكذب ويرد قول والسنة تكذب وترد قول ثم ذكر األدلة فقاؿ قاؿ

اهلل 



٘

. ) (           

 - 1سورة التوبة آية .6 :
 - 2سورة األعراف آية .214 :
 - 3سورة اإلسراء آية .9 :
 - 4سورة األحقاف آية .29 :
 - 5سورة التوبة آية .6 :
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..................................................................................
وجو الداللة قاؿ :فأخيرنا 
يسمع حكاية كبلـ اهلل فقاؿ



ػػػػػػػػ 

أنو سمع الناس كبلـ اهلل ولم يقل حكاية عن كبلـ اهلل ما قاؿ فأجره حتى
ٔ

 ) (     ودؿ على أف المسموع كبلـ اهلل ليس الحكاية.

والدليل الثاني قاؿ :وقاؿ تعالى:

       

فأخير أف السامع إنما يسمع القرآف ولم يقل حكاية القرآف قاؿ

   

ٖ
( )

ٕ
( )

وجو الداللة :قاؿ:

-يعني -للقرآف ولم يقل

فاستمعوا لحكايتو.
الدليل الثالث :وقاؿ



ٗ

 ) (        ولم يقل إف حكاية القرآف يهدي للتي

ىي أقوـ ،والدليل الذي بعده قاؿ وقاؿ



٘

 ) (         ولم يقل

يستمعوف حكاية القرآف قاؿ وىذا في القرآف كثير.
ثم أتى باألدلة من السنة فقاؿ :وقاؿ النيي   إف الرجل الذي ليس في جوفو من القرآف شيء كالييت
الخرب  وىذا رواه اإلماـ أحمد والترمذي والدارمي والحاكم واليغوي في شرح السنة من طريق أبي يوسف بن
أبي ربيعة وفيو لين عن ابن عياس قاؿ الترمذي حسن صحيح وقاؿ الحافظ صحيح اإلسناد وتعقيو . .بقولو
قابوس لين الحديث فيو ضعف ولكن لو شواىد ،ووجو الداللة:
شيء كالييت الخرب  ولم يقل الذي في جوفو حكاية القرآف.

 - 1سورة التوبة آية .6 :
 - 2سورة األعراف آية .214 :
 - 3سورة األعراف آية .214 :
 - 4سورة اإلسراء آية .9 :
 - 5سورة األحقاف آية .29 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

والدليل الثاني من السنة وقاؿ  :خيركم من تعلم القرآف وعلمو  ىذا الحديث رواه اإلماـ اليخاري في
صحيحو من حديث عثماف بن عفاف  وىو حديث عظيم ،وفيو بياف فضل تعلم القرآف وتعليمو ،ولما سمع أبو
عيد الرحمن السلمي التابعي ىذا الحديث جعل يقرأ الناس القرآف أربعين سنة. .



خيركم من تعلم القرآف

وعلمو  وجو الداللة أنو قاؿ  خيركم من تعلم القرآف  ولم يقل من تعلم حكاية القرآف؛ فدؿ على بطبلف
قوؿ الكبلبية الذين يقولوف :إف القرآف حكاية وكذل بطبلف قوؿ األشاعرة الذين يقولوف عيارة .نعم.
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وقاؿ  :مثل القرآف مثل اإلبل ا١تعقلة إف تعاىدىا صاحبها أمسكها وإف

ترؾىا ذىيت . 

ػػػػػػ
وىذا الحديث رواه الشيخاف اليخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي اهلل عنهما -وىذا فيو إرشاد من
النيي  لحفاظ القرآف أف يراجعوا حفظو وال يتركونو ،حافظ القرآف الزـ يراجع ويكرر حتى ال ينسى مثل القرآف
يقوؿ في اآلخر



مثل صاحب القرآف مثل اإلبل المعقلة إف تعاىدىا صاحيها أمسكها وإف تركها ذىيت



اإلبل معلوـ أنها إذا بركت تربط يدىا ،تربط كل واحد من يدىا بعقاؿ حيل قد يكوف . .وغيره فإذا لم يكن عنده
حيل تتحرؾ وتتخلل ثم ترفع رجلها فينفلت العقاؿ ثم ينفلت العقاؿ وىكذا ،ثم تتفلت ثم تمشي وتتيعها األخرى
تقتدي بها وىكذا حتى تتفلت حتى تتفلت كل اإلبل .أما إذا كانت عند صاحيها عقاؿ واحد وانفلت ربطها مرة
ثانية وإذا انفلت األخرى ربطها بقيت.
كذل صاحب القرآف إف تعاىد عليو وصار يكرر ويراجع بقي القرآف ،وإف أىمل ضاع ىذه نصيحة من النيي



والشاىد قولو :مثل القرآف ولم يقل مثل حكاية القرآف أو عيارة القرآف؛ فدؿ على بطبلف مذىب الكبلبية

واألشاعرة .نعم.
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وقاؿ -عليو السًلـ-



َل تسافروا بالقرآف إىل أرض العدو  وُب حديث آخرَ  :ل

تسافروا با١تصاحف إىل العدو فإين أخاؼ أف ينالوىا . 
ػػػػػػ

نعم ىذا الحديث رواه الشيخاف اليخاري ومسلم من حديث ابن عمر بلفظ  :نهى رسوؿ اهلل 
يسافر بالقرآف إلى أرض العدو  وفي حديث آخر:




أف

ال تسافروا بالقرآف إلى العدو فإني أخاؼ أف ينالوىا

ورواه بهذا اللفظ أحمد واليخاري في خلق أفعاؿ العياد  ،وىذا فيو النهي عن السفر بالمصاحف إلى العدو

بين النيي العلة ،العلة خشية أف ينالوىا فيمتهنوا القرآف أو يغيروه.
لكن ىذا المحظور زاؿ اآلف اآلف القرآف في ببلد الكفار بل إنهم يفتتحوف إذاعتهم بالقرآف ،اآلف ال محظور
في ىذا ،المصاحف عندىم اآلف ،والقرآف عندىم موجود في ببلدىم ولكن سابقا ىذا الكبلـ سابقا .كاف الكفار
إذا وصل القرآف إلى أيديهم والمصاحف إلى أيديهم حرفوىا وامتهنوىا ولكن زاؿ المحظور اآلف فلذل
القرآف موجود في ببلد الكفار بل إنهم يفتتحوف إذاعتهم بالقرآف كالمسلمين والشاىد:
 ولم يقل ال تسافروا بحكاية القرآف أو بعيارة القرآف .نعم.
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وقاؿَ  :ل حسد إَل ُب اثنتُت رجل آتاه اهلل القرآف فهو يقوـ بو آناء الليل والنهار



ػػػػػػ
نعم ىذا الحديث رواه اليخاري -رحمو اهلل -كما قاؿ الحافظ بن حجر في حديث أبي ىريرة  وقاؿ ىو
من أفراد اليخاري والظاىر أنو في مسلم وأنو في الصحيحين ،وقولو :ال حسد يعني ال غيطة الحسد حسداف:
حسد مذموـ :وىو أف تتمنى أف تزوؿ النعمة عن أخي وييقى فاقدا لها ،ىذا الحسد المذموـ الذي يأكل
الحسنات كما تأكل النار الحطب.
والنوع الثاني :حسد الغيطة :وىو أف تتمنى أف تكوف مثل أخي  ،أف تتمنى أف يكوف ل من النعمة مثل ما
ألخي من غير زوالها .إف تمنيت زوالها عنو ىذا حسد مذموـ يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
ٔ

 ) (      كما قاؿ اهلل



 

ٕ

. ) (       

فإف تمنيت أف تكوف مثلو وتيقى النعمة على أخي فهذا حسد الغيطة النيي   ال حسد  ال غيطة
 إال في اثنتين رجل آتاه اهلل القرآف فهو يقوـ بو آناء الليل وآناء النهار - يعني -يعمل بو ويقرأه  ورجل
آتاه اهلل ماال فهو ينفقو آناء الليل وآناء النهار . 
ىذاف الصنفاف محسوداف حسد غيطة ،والشاىد قولو :رجل آتاه اهلل القرآف ولم يقل آتاه اهلل عيارة القرآف أو
حكاية القرآف دؿ على بطبلف مذىب األشاعرة والكبلبية نعم.

 - 1سورة الفمق آية .5 :
 - 2سورة الفمق آية .5 :
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وقاؿ:



إف اهلل قرأ طو ويس قبل أف ٮتلق آدـ بألف عاـ فلما ٝتعت ا١تًلئكة القرآف قالوا

طوىب ْلمة ينزؿ ىذا عليهم ،وطوىب ْللسن تكلموا هبذا ،وطوىب ْلجواؼ ٖتمل ىذا . 
ػػػػػػ
نعم وىذا الحديث رواه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في كتاب التوحيد والييهقي في
األسماء والصفات ،ورواه ابن الجوزي وقاؿ إنو حديث موضوع مكذوب من طرؽ عن إبراىيم بن منذر ،وعن
طريق حفص بن ذكواف ،وقاؿ الحافظ ابن كثير في تفسيره :ىذا حديث غريب وفيو نكارة وإبراىيم المهاجر
وشيخو تكلم فيو قاؿ األلياني -رحمو اهلل -في تخريج السنة إسناده ضعيف جدا :آفتو عمر بن حفص بن ذكواف
قاؿ أحمد :تركنا حديثو وحركناه ،وقاؿ السائب :متروؾ ،فحكم عليو بعض العلماء بأنو موضوع منهم ابن الجوزي
في كتابو الموضوعات ،فقد قاؿ بعد سياقو لو :ىذا حديث موضوع .واألقرب أنو حديث موضوع إما حديث
ضعيف جدا أو موضوع .
وكاف على المؤلف أف ينزه كتابو عن مثل ىذا الحديث لكن عذره في ذل أنو ذكر السند ومن ذكر السند
فقد برئ من العهدة ،وىنا ما ذكر السند لكن المحدثوف الذين خرجوه الدارمي وابن أبي عاصم وابن خزيمة
والبللكائي كلهم ذكروه بالسند ،ومن ذكر السند برئ من العهدة؛ ألف العلماء كانوا في مؤلفاتهم يذكروف كل ما
ورد في الياب ،ويذكروف األسانيد وكاف العلماء يعرفوف األسانيد ومن أسند فقد برئ من العهدة.
لكن مع ذل ك اف األولى أال يذكر مثل ىذا الحديث الموضوع أوالضعيف جدا ،فبل حاجة إليو قاؿ  :إف
اهلل قرأ طو ويس قيل أف يخلق آدـ بألف عاـ ،فلما سمعت المبلئكة القرآف  ىذا الشاىد في القرآف فلم يقل
لما سمعت المبلئكة حكاية القرآف أو عيارة القرآف  قالوا طوبى ألمة ينزؿ عليهم ىذا ،وطوبى أللسن تكلموا
بهذا ،وطوبى ألجواؼ تحمل ىذا  على كل حاؿ ىذا الحديث ال يعتمد عليو وال حاجة إليو نعم.
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وقاؿ ابن مسعود :تعلموا القرآف واتلوه فإف لكم بكل حرؼ عشر حسنات وُب السنن من
ىذا كثَت.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الحديث . .في فضائل القرآف موقوؼ على عيد اهلل بن مسعود ،وللحديث طرؽ أخرى عن عيد

اهلل بن مسعود 

جاء في حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن عيد اهلل بن مسعود أف النيي  قاؿ:



من قرأ حرفا من كتاب اهلل فلو بو حسنة ،والحسنة بعشر أمثالها ال أقوؿ :ألم حرؼ ولكن ألف حرؼ والـ حرؼ
وميم حرؼ  رواه ا لترمذي وأبو داود بسند ال بأس بو لو أتى المؤلف بهذا كاف أولى ،وىو الشاىد والشاىد:
تعلموا القرآف ولم يقل تعلموا حكاية القرآف وفي الحديث اآلخر
عيارة من كبلـ اهلل .نعم.
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نصيحة اإلماـ محمد بن الحسين للوقوؼ أماـ أىل اليدع
قاؿ ٤تمد بن اٟتسُت :فينبغي للمسلمُت أف يتقوا اهلل ويتعلموا القرآف ،ويتعلموا أحكامو،
و٭تلوا حًللو و٭ترموا حرامو ،ويعملوا ٔتحكمو ويؤمنوا ٔتتشاهبو ،وَل ٯتاروا فيو ،ويعلموا أنو كًلـ اهلل
غَت ٥تلوؽ؛ فإف عارضكم إنساف جهمي فقاؿ٥ :تلوؽ أو قاؿ كًلـ اهلل ووقف ،أو قاؿ :لفظي
بالقرآف ٥تلوؽ أو قاؿ :ىذا القرآف حكاية ١تا ُب اللوح احملفوظ فحكمو أف يهجر وَل يكلم وَل
يصلى خلفو و٭تذر منو ،فمن كاف كذلك رجوت لو من اهلل  كل خَت.
ػػػػػػ
وىذه نصيحة لئلماـ محمد بن الحسين اآلجري -رحمو اهلل -قاؿ :فينيغي للمسلمين أف يتقوا اهلل تقوى اهلل
ىي توحيده وإخبلص الدين لو وأداء الواجيات وترؾ المحرمات ينيغي للمسلمين أف يوحدوا اهلل ويخلصوا لو
العيادة ويقوموا بحقو وأمره ويمتثلوا أمره ويجتنيوا نهيو ويقفوا عند حدوده ويستقيموا على دينو حتى ينصرىم اهلل
ويؤيدىم ويثييهم في الدنيا واآلخرة ،ينيغي للمسلمين أف يتقوا اهلل ويتعلموا القرآف يتعلموا القرآف بمعنى :يدرسوه
ويحفظوه.
ويتعلموا ألفاظو ويتعلموا أحكامو أيضا يتعلموا القرآف لفظو ،فيتعلموا اللفظ ويقرأوا ألفاظو ويدرسوه ويتعيدوا
لو بتبلوتو ثم يتعلموا أحكامو الحبلؿ والحراـ؛ فيحلوا حبللو ويحرموا حرامو ويعملوا بمحكمو المحكم الواضح
المعنى ،ويؤمنوا بمتشابهو المتشابو يؤمنوف بو ويردوا ... .والمحكم الواضح المعنى يعملوف بو ،وال يماروا فيو -
يعني -ال يجادلوا في القرآف ،ويعلموا أف كبلـ اهلل غير مخلوؽ.
ىذا واجب على المسلمين قد صدؽ -رحمو اهلل -نصح قاؿ :فإف عارضكم إنساف جهمي فقاؿ مخلوؽ أو
قاؿ كبلـ اهلل ووقف توقف لم يقل مخلوؽ وال غير مخلوؽ أو قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ أو قاؿ ىذا القرآف
حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا ميتدع.

..................................................................................
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أربعة كلهم ميتدعوف :الذي يقوؿ القرآف مخلوؽ فهذا ميتدع ،والذي يقوؿ كبلـ اهلل ويتوقف ميتدع والذي
يقوؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ ميتدع ،والذي يقوؿ القرآف حكاية لما في اللوح المحفوظ ميتدع .كل ىؤالء األربعة
الحكم أف يهجر وال يكلم وال يصلى خلفو ويحذر منو -يعني -يجب ىجر أىل اليدع وعدـ الكبلـ معهم وعدـ
الصبلة خلفهم والتحذير منهم؛ فمن كاف كذل رجوت لو من اهلل  كل خير.
إذا كاف اتقى اهلل وتعلم القرآف وتعلم أحكامو وأحل الحبلؿ وحرـ الحراـ وعمل بمحكمو وآمن بمتشابهو،
ولم يماري في القرآف وقاؿ :كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ وىجر من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ أو توقف أو قاؿ
القرآف مخلوؽ أو قاؿ القرآف حكاية لما في اللوح المحفوظ ولم يصلي خلفو وحذر الناس منو ىذا يقوؿ :أرجو
لو الخير أرجو لو من اهلل  كل خير استقامتو وصحة ديانتو نعم.
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رؤية علي بن الموفق لجاره المجوسي في المناـ
أخربنا علي بن ٤تمد ا١تعدؿ قاؿ أخربنا أبو عمر ٤تمد بن عبد الواحد اللغوي قاؿ أخربين
أبو عمر الطيادي قاؿ ٝتعت علي بن ا١توفق يقوؿ :كاف يل جار ٣توسي اٝتو شهرمار ،وكنت
أعرض عليو اإلسًلـ فيقوؿ٨ :تن على اٟتق فمات على اجملوسية فرأيتو ُب النوـ فقلت لو :ما
ا٠ترب قاؿ ٨تن ُب قعر جهنم ،قلتٖ :تتكم قوـ قاؿ نعم قوـ منكم قاؿ قلت من أي الطوائف
منا قاؿ :الذين يقولوف القرآف ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
ىذه القصة رواىا البللكائي في شرح اعتقاد أىل السنة ،وىذه رؤيا مناـ ،علي بن الموفق وكاف لو جار
مجوسي ،وكاف يعرض عليو اإلسبلـ فيأبى ،فلما مات رآه في النوـ ألنو جاره فسألو عن حالو ،وقاؿ أنو في قعر
جهنم نعوذ باهلل فسألو ىل تحتكم أحد تحت القعر ألف النار دركات ،كل دركة سفلى أشد عذاب من التي فوقها
والجنة . .درجات كل درجة عليا أعلى نعيم من التي تحتها قاؿ ىل تحتكم أشد منكم عذاب أيها المجوس قاؿ
نعم قوـ منكم منكم -يعني -يا أىل اإلسبلـ قاؿ قلت من أي الطوائف قاؿ الذي يقوؿ القرآف مخلوؽ على كل
حاؿ ىذه قصة -يعني -ذكرىا واهلل أعلم بصحتها وال حاجة إليها؛ األدلة واآلثار عن السلف كافية في ىذا،
ولكن ىذا من باب االستئناس بها .نعم.
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وجوب ىجر من قاؿ بخلق القرآف
وأخربنا أبو حسن اٟتمامي قاؿ أخربنا ابن الصواؼ قاؿ حدثنا أٛتد بن عمرو الوراؽ قاؿ
حدثنا أبو بكر بن أيب العواـ قاؿ حدثنا أيب قاؿ :كاف لنا جار فافتقر فباع منزلو ،فنزؿ ُب
سرداب الدار يسلم العمار ويقوؿ أنا متحوؿ فقالوا لو و٨تن أيضا ىو ذا نتحوؿ قاؿ فقلت ٢تم:
أنا افتقرت أنتم ما لكم؟ قالوا :قد اشًتى دارؾ من يقوؿ القرآف ٥تلوؽ و٨تن َل نساكن من
يقوؿ :القرآف ٥تلوؽ.
ػػػػػػ
ىذة القصة رواىا ابن بطة في اإلبانة ،وفيها أف أبي العواـ قاؿ كاف لو جار فافتقر واحتاج إلى أف يييع منزلو
ونزؿ في أسفل ،وقاؿ أنا متحوؿ فوجدىم أيضا يقولوف :نحن أيضا نريد أف نتحوؿ ،ننتقل فقاؿ أنا عذري أني
فقير أنتم ما لكم؟ قالوا :اشترى الدار التي بعتها اشتراىا رجل يقوؿ القرآف مخلوؽ ونحن ال نسكانو فلذل
انتقلنا عنها -يعني -ىذا فيو بياف أف أىل الحق ييتعدوف عن أىل اليدع وال يساكنونهم ،وعلى كل حاؿ ىذه قصة
من باب االستئناس ،وليست حديثا وال أثراً .نعم.
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عقوبة من يقوؿ بخلق القرآف
أخربنا القاضي أبو علي ٤تمد بن أٛتد بن أيب موسى ا٢تامشي اٟتنبلي  قاؿ أملى علينا
الشيخ أبو حفص عمر بن أٛتد بن إبراىيم اآلجري ا١تقرئ من حفظو يوـ ا٠تميس السادس من
احملرـ سنة إحدى وسبعُت وثًلث مائة قاؿ حدثنا أبو بكر أٛتد بن عمراف بن موسى الشاىل
قاؿ حدثنا أبو بكر حفص بن أٛتد السراويلي قاؿ حدثنا أبو موسى ٤تمد بن ا١تثٌت . .على
منربه بسر من رأى قاؿ كاف يل صديق من أىل القرآف فناظره رجل ُب خلق القرآف فقاؿ لو
صديقي :إف مل يكن القرآف ٥تلوقا فمحاه اهلل من صدري قاؿ فمحاه اهلل من صدره ،فبلغٍت فلم
أصدؽ حىت مضيت إليو فسألتو عن ذلك فقاؿ يل :ىو كما بلغك فقلت لو :أما تقرأ من القرآف
شيئا فقاؿ يلَ :ل إَل فاٖتة الكتاب ،إذا تليت ْتضرٌب عرفتها.
ػػػػػػ
نعم وىذه القصة ،ىذه قصة أيضا فيها أف محمد بن المثنى أخير أف لو صديق من أىل القرآف فناظره رجل
في خلق القرآف فقاؿ لو صديقو إف لم يكن القرآف مخلوقا فمحاه اهلل من صدري قاؿ فعوقب والعياذ باهلل عوقب
ومحا اهلل القرآف من صدره فيلغو ذل فلم يصدؽ حتى مضى إليو وسألو فقاؿ أما تقرأ القرآف فقاؿ :ال ،ال أقرأ
شيئا محاه اهلل من صدري إال فاتحة الكتاب ،وأيضا ال يحفظها إال إذا تليت في حضرتو .نسأؿ اهلل السبلمة
والعافية على كل حاؿ ىذه قصة واهلل أعلم بصحتها ،ولكن ىذا من باب االستئناس .نعم.
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أخربين ىًلؿ بن ٤تمد اٟتفار قاؿ أخربنا عبد اهلل بن إبراىيم القاضي قاؿ حدثنا اٟتسن بن رشيق قاؿ
حدثنا ٤تمد بن جباف قاؿ حدثٍت بعض إخواننا قاؿ :كنت ُب مسجد اْلقداـ وإىل جانيب إنساف،
فأنست بو وأنس يب فتحدثنا فقاؿ يل :أَل أحدثك بعجب قلت نعم .قاؿ كنت با١توصل وإذا أنا
برجل شاب قاعد ليس ُب فمو سن وَل ضرس ،فعجبت من ذلك فجلست إليو فقلت لو :مل يأت
عليك من السن ما يذىب أسنانك وأضراسك فحدثٍت بشأنك.
فقاؿ :كانت يل قصة عجيبة كنت أنا وأيب ٦تن يقوؿ ٓتلق القرآف ،فناظرت أيب ليلة من الليايل فلم
نزؿ نتناظر ونتجادؿ حىت اتفقنا ٚتيعا على أنو ٥تلوؽٍ ،ب قاـ كل واحد منا إىل فراشو فبينا أنا نائم إذا
رأيت كأنو يوـ اٞتمعة ،وأنا رائح إىل اٞتمعة حىت أتيت باب ا١تسجد اٞتامع فإذا عليو رجل فطردين
عن الدخوؿ وطرد غَتي ومل يًتكنا ندخل فقلت لرجل من ىذا؟ فقاؿ ىذا علي بن أيب طالب ،فلما
أزؿ أٖتُت غفلتو حىت وجدهتا فبصرت فدخلت ا١تسجد فقاـ إيل رجًلف فأخذا بضبعي ٍب ساقاين إىل
ا١تقصورة فأدخًلين على رجل قاعد فيها كأنو البدر حسنا وٚتاَل وعن ٯتينو شيخ وعن يساره شيخ،
فإذا ىو النيب  والشيخاف أبو بكر وعمر.
فقاؿ يل النيب  أنت ويلك الذي تقوؿ القرآف ٥تلوؽ ،ففزعت فلما أجد جوابا ،فقاؿ النيب 
قم يا عمر فجئ فكو فقاـ إيل عمر فضرب ُب فمي بيده ،فما بقي ُب فمي سن وَل ضرس إَل سقط
ُب فراشي ،فانتبهت وأنا غريق بالدماء فصحت صيحة ىائلة ،فقاـ أيب وأىل بييت فزعُت من صيحيت
مبادرين إيل فقلت ْليب :بقي شيء.
ىذا ما أمر بو النيب  عمر بن ا٠تطاب ففعلو يب ،فأنا تائب إىل اهلل وإىل رسولو ٦تا كنت قلتو،
فقاؿ أيب مثل ذلك ،ومل يتب من أىل ا١توصل من ىذه ا١تقالة أحد غَتي وغَت أيب ،فهذا ما كاف من
خرب سقوط أسناين وأضراسي.
ػػػػػػػػ 

211

المختار في أصوؿ السنة
نعم .وىذة القصة أيضا رؤيا منامية أف ىذا الرجل وأبوه كانا يقوالف بخلق القرآف ويتجادالف ثم حصلت لهم ىذه

الرؤيا ،وأنو رأى وأنو أدخل على النيي 
 ..................................................................................ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 
وأنو أمر عمر بأف يضربو فضرب فكو فتساقطت أضراسو وانتيو،

وىو غريق بالدماء وعلى كل حاؿ ىذه قصة رؤيا منامية ال يعتمد عليها ،ولو كاف المؤلف ترؾ ىذه القصص كاف
أولى ،الرؤية المنامية وىذه القصة فيها في سندىا من ىو ميهم.
قاؿ حدثني بعض إخواننا والميهم ضعيف فهذة القصة فيها ضعف ،ولكن أيضا أتي بها المؤلف من باب
االستئناس ،وفيها أيضا نكارة من جهة قولو -يعني -تائب إلى اهلل وإلى رسولو ،الرسوؿ يتاب إليو في حياتو مثل
ما قالت عائشة -رضي اهلل عنها -لما دخل عليها في الصحيح ،ولما أراد أف يدخل وعلى الياب ستر فيو صورة
فامتنع من الدخوؿ فقالت عائشة :ماذا أذنيت أتوب إلى اهلل وإلى رسولو ،أتوب إلى اهلل -يعني -من معصية اهلل
وأتوب إلى رسولو مما أخطأت في حقو ،ىذا في حياتو لكن بعد وفاتو ما يقاؿ :أتوب إلى رسوؿ اهلل بل يقاؿ:
أتوب إلى اهلل.
فهذه القصة فيها النكارة ىذة فيها النكارة من جهة أتوب إلى اهلل وإلى رسولو وفيها أيضا ميهم قولو حدثني
بعض إخواننا والميهم ضعيف فهذه القصة ضعيفة كاف األولى بالمؤلف -رحمو اهلل -ال يذكر مثل ىذه القصص
وال حاجة إليها ،لكن من بعض االستئناس ىو ينقل عن غيره .والقصة األولى روىا اآلجري في الشريعة اللي محا
اهلل القرآف من صدره.
قاؿ حدثنا أبو بكر محمد بن عيد اهلل بن عياس الطيالسي قاؿ حدثنا بندار محمد بن بشار قاؿ حدثنا أبو
بكر عيد اهلل بن محمد بن عيد الحميد الواسطي قاؿ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قاؿ كنا نقرأ على شيخ
ضرير باليصرة ،فلما ظهر بيغداد القوؿ بخلق القرآف قاؿ الشيخ إف لم يكن القرآف مخلوقا فمحا اهلل تعالى
القرآف من صدري نعوذ باهلل فلما سمعنا ىذا من قولو تركناه وانصرفنا عنو فلما كاف بعد مدة لقيناه ،فقلنا يا فبلف
فعل

ما
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القرآف قاؿ ما بقي في صدري منو شيء فقلنا :وال
(ٕ)



ٔ

 ) (      قاؿ :وال

      

إال أف أسمعها من غيري يقرأىا .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية على كل حاؿ ىذه قصص اهلل أعلم بصحتها وال

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

ػػػػػػػػ 

حاجة إليها ،واألولى عدـ ذكر مثل ىذه القصص لكن عذر المؤلف أنو نقل عن غيره ،وأنو أراد أف يكتب ما قيل
في الياب .نعم.

 - 1سورة اإلخالص آية .1 :
 - 2سورة اإلخالص آية .1 :
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وقاؿ أبو أٛتد عبيد اهلل بن ٤تمد بن أٛتد بن أيب مسلم :نقلت ىذا من كتاب عبيد اهلل بن
أٛتد النحوي يقوؿ :حدثٍت أبو بكر بن علواف ا١تقرئ قاؿ :حدثنا وكيع قاؿ حدثنا أبو ٛتدوف
ا١تقرئ قاؿ١ :تا ىاج الناس ُب اللفظ بالقرآف ٥تلوؽ ،وأمر اٟتسُت الطرابسلي ُب ذلك كنت أُقرئ
بالكرخ فأتاين رجل فجعل يناظرين ،ويقوؿ :إ٪تا أريد أف لفظي ٥تلوؽ والقرآف غَت ٥تلوؽ قاؿ:
فشككٍت فدعوت اهلل  بالفرج ،فلما كاف بالليل ٪تت فرأيت كأين ُب صحراء واسعة فيو سرير
عليو ،نضد فوقو شيخ ما رأيت أحسن وجها منو ،وَل أنقى ثوبا وَل أطيب رائحة ،وإذا الناس
قياـ عن ٯتينو وعن يساره؛ إذ جيء بالرجل الذي كاف يناظرين فأوقف بُت يديو وجيء بصورة ُب
سوسنجر،سوسنجر نوع من الفرش يصنع ُب اْلىواز يقاؿ لو سوسنجر وإليو ينسب فقاؿ :ىذه
صورة ماين.
.
ػػػػػػ
ماني ىذا ابن فات الحكيم الذي ظهر في زماف سابور بن األردرشير وقتلو اليهراـ بن ىرمز بن سابور ،وذل
بعد عيسى عليو الصبلة والسبلـ أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية ،جعلت صورة ماني بن فات الحكيم على
ظهر ىذا الرجل قيل :في قفاه نعم أخذ ىذا النوع من الفرش جعل في صورة فات
يضرب ،تضرب الصورة وىي على قفاه نعم.
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فقاؿ ىذه صورة ماين الذي أضل الناس ،فوضعت على قفا الرجل فقاؿ الشيخ :اضربوا وجو
ماين فجعلوا يضربوف الصورة والرجل يستغيث فقاؿ لو الشيخ :إ٪تا نريد الصورة ليس نريدؾ قاؿ
فنحها عن قفايا واضرب كيف شئت قاؿ :وأنت أيضا فنح لفظك عن القرآف وقل ُب لفظك ما
شئت قاؿ فانتبهت وقد سري عٍت.
ػػػػػػ
ىذه القصة رواىا البللكائي في شرح االعتقاد ،وىذة القصة أيضا قصة منامية وأف ىذا الذي يقرئ بالكرخ
جعل يناظر الرجل ويقوؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ يشككو فدعا اهلل فرأى رؤيا وأنو رأى الشيخ ولو رائحة طيية
وحسن الوجو والناس حولو ،فجيء بالرجل الذي يناظره ويقوؿ القرآف مخلوؽ وأوتي بصورة ىذا الماجوسي أو
ماني بن فات صورة وضعت في قماش ووضعت على قفاه وقاؿ لهم :اضربوىا ،اضربوا ىا الصورة فجعل يصيح
ىذا الشيخ يصيح وقاؿ تضربوني قالوا ال نحن نضرب الصورة قاؿ ابعدوا الصورة عني واضربوىا كيف شئتم قالوا
أنت أبعد كبلم لفظ للقرآف ،ال تقل :لفظي بالقرآف مخلوؽ وقل في لفظ

ما شئت ،قاؿ فانتيهت فسري

عني على كل حاؿ ىذه قصة منامية كاف األولى بالمؤلف -رحمو اهلل -أف ينزه كتابو عن مثل ىذه القصص ولكن
كما سيق عذره أنو ينقلها عن غيره ويذكرىا بالسند .نعم.
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الرد على من يقوؿ القرآف مخلوؽ
أخربنا أبو القاسم عبيد اهلل اْلزىري قاؿ أخربنا عمر بن أٛتد الواعظ قاؿ حدثنا زيد بن
خلف القرشي ٔتصر قاؿ حدثنا أٛتد بن عبد الرٛتن بن وىب قاؿ حدثنا عمي قاؿ حدثنا
ا١تاضي بن ٤تمد عن جويرب عن الضحاؾ عن ابن عباس عن النيب 



أف اهلل  ناجى

موسى -عليو السًلـٔ -تائة ألف كلمة وأربعُت ألف كلمة ُب ثًلثة أياـ وصايا كلها ،فلما ٝتع
موسى كًلـ اآلدميُت مقتهم ٦تا وقع ُب مسامعو من كًلـ -الرب تعاىل.  -
ػػػػػػ
ىذا الحديث ضعيف من جهتين :فيو جويير ،وجويير ىذا ضعيف جدا ،وفيو انقطاع بين الضحاؾ وابن عياس
فإف الضحاؾ لم يدرؾ ابن عياس.
فيكوف الحديث ضعيف فيو علتاف العلة األولى أف جويير ىذا ضعيف والعلة الثانية االنقطاع بين الضحاؾ
وابن عياس ،وىذا الحديث رواه الطيراني في الكيير واآلجري في الشريعة ،والنجاد في الرد على من يقوؿ القرآف
مخلوؽ ،واألصيهاني وقاؿ الحافظ بن كثير في تفسيره بعد أف ذكر الحديث وعزاه إلى ابن . .وىذا أيضا إسناد
ضعيف فإف جويير ضعيف والضحاؾ لم يدرؾ ابن عياس .
وفيو  أف اهلل  ناجى موسى بمائة ألف كلمة  اهلل أعلم ،ىذا الحديث ضعيف  ... .فلما سمع
موسى كبلـ اآلدميين مقتهم



-يعني -أبغض كبلـ اآلدميين بعد أف سمع كبلـ اهلل ،مما وقع في مسامعو من

كبلـ اهلل وسمع شيئا من كبلـ اهلل على كل حاؿ ىذا الحديث ضعيف ال يعوؿ عليو .نعم.
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من زعم أف اهلل -تعالى -لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب
أخربنا أبوالفتح اٟتافظ قاؿ أخربنا أٛتد بن جعفر بن سامل ،قاؿ حدثنا أبو حفص اٞتوىري
قاؿ :حدثنا صاّب بن أٛتد قاؿٝ :تعت أيب يقوؿ ٝتعت عبد الرٛتن بن مهدي وذكر عنده
ا١تريسي فقاؿ :من زعم أف اهلل -تعاىل -مل يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإف تاب وإَل ضربت
عنقو.
ػػػػػػ
وىذا األثر رواه عيد اهلل بن اإلماـ أحمد في السنة وأبو داود في مسائلو والبللكائي في شرح االعتقاد
والييهقي في األس ماء والصفات ،وىذا المقاؿ لعيد الرحمن بن مهدي اإلماـ المعروؼ المحدث النقاد .لما ذكر
عنده المريسي بشر المريسي ،وبشر المريسي جهمي يقوؿ القرآف مخلوؽ فقاؿ اإلماـ عيد الرحمن بن مهدي:
من زعم أف اهلل لم يكلم موسى فهو كافر ،يستتاب فإف تاب وإال ضربت عنقو .لكفره وضبللو والذي يستتييو ىو
الحاكم الشرعي ىذا يحاؿ إلى محكمة الحكم الشرعي ويستتاب فإف تاب وإال قتل.
وليس معنى ذل أف كل أحد يقتلو يأتي في الشارع ويقتلو ال ،وإال تكوف المسألة فوضى؛ كل من أراد أف
يقتل شخص قتلو ال بل ىذا يكوف من اختصاص الحاكم الشرعي ،يرفع إلى المحكمة والحاكم يسألو ويستتييو
فإف تاب وإال قتل كفرا ،قتل كفرا نعوذ باهلل .نعم.
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من قاؿ التبلوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآف مخلوقة والقرآف كبلـ اهلل ليس
بمخلوؽ فهو كافر

فصل قاؿ أٛتد بن حنبل ُ ب رواية عبد اهلل :من قاؿ التًلوة ٥تلوقة وألفاظنا بالقرآف
٥تلوقة ،والقرآف كًلـ اهلل ليس ٔتخلوؽ فهو كافر ،وىو فوؽ ا١تبتدع وىذا كًلـ اٞتهمية .وقاؿ ُب
رواية أيب داود ٬تانب وىو فوؽ ا١تبتدع وما أراه إَل جهميا .وقاؿ ُب رواية يعقوب بن إبراىيم
الدورقي فيمن زعم أف لفظو بالقرآف ٥تلوؽ فهو عندي أشر من اٞتهمية ،من زعم ىذا فقد زعم
أف جربيل جاء ٔتخلوؽ وأنا النيب  تكلم ٔتخلوؽ ،القرآف كًلـ اهلل غَت ٥تلوؽ على كل جهة
وكل وجو تصرؼ قاؿ اهلل
 

(ٔ)

تعاىل          :

ومل يقل حىت يسمع كًلمك يا ٤تمد ،وقاؿ النيب -عليو السًلـ  :-صًلتنا ىذه َل

يصلح فيها شيء من كًلـ الناس  وقاؿ النيب   حىت أبلغ كًلـ ريب  ىذا قوؿ جهم
على من جاء هبذا غضب اهلل.
ػػػػػػ
نعم ىذا الفصل قاؿ نقل فيو عن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في رواية عيد اهلل قاؿ أحمد بن حنيل -رحمو
اهلل -في رواية عيد اهلل :من قاؿ التبلوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآف مخلوقة والقرآف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ فهو
كافر وىو فوؽ الميتدع وىذا كبلـ الجهمية إذا قاؿ :التبلوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآف مخلوقة ،والقرآف كبلـ اهلل
ليس بمخلوؽ فهذا كافر؛ ألف قولو التبلوة مخلوقة ألف التبلوة يراد بها المتلو.
وكذل إذا قاؿ ألفاظنا بالقرآف مخلوقة ألف اللفظ يراد بو الملفوظ ،اللفظ أي يراد بو الملفوظ والملفوظ ىو
القرآف و التبلوة يراد بها المتلو؛ فلذل يكوف ىذا من أقواؿ أىل اليدع من قاؿ :التبلوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآف
مخلوقة؛ ألف التبلوة يراد بها المتلو والمتلو ىو القرآف واأللفاظ اللفظ يراد بو الملفوظ.
 - 1سورة التوبة آية .6 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

وكذل من قاؿ غير مخلوؽ أيضا ميتدع؛ ألف الملفوظ يراد بو اللفظ أيضا والمتلو يراد بو التبلوة ،فالواجب
على اإلنساف أف يقوؿ القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ وال يفسر وال يقوؿ التبلوة مخلوقة واأللفاظ مخلوقة.
والقرآف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ فهو كافر يقوؿ اإلماـ وىو فوؽ الميتدع وىذا كبلـ الجهمية الذين يقولوف
ألفاظنا بالقرآف مخلوقة قاؿ عيد اهلل في السنة :سألت أبي -رحمو اهلل -قلت ما تقوؿ في رجل قاؿ التبلوة
مخلوقة ،وألفاظنا بالقرآف مخلوقة ،والقرآف كبلـ اهلل -عزوجل -وليس بمخلوؽ وما ترى في مجانيتو وىل يسمى
ميتدعا؟
فقاؿ :ىذا يجانب وىو قوؿ ميتدع وىذا كبلـ الجهمية ليس القرآف بمخلوؽ فقولو :ىو قوؿ ميتدع ،رواه ابن
بطة في اإلبانة وقاؿ في رواية يعقوب بن إبراىيم الدورقي فيمن زعم أف لفظو بالقرآف مخلوؽ فهو عندي أشر من
الجهمية؛ ألف الجهمية قالوا :القرآف مخلوؽ وسكتوا ىذا يفصل ويشك قاؿ من زعم ىذا فقد زعم أف جيريل
جاءه بمخلوؽ وأف النيي  تكلم بمخلوؽ.
القرآف كبلـ اهلل غير مخلوؽ على كل جهة وكل وجو تصرؼ -يعني -القرآف كبلـ اهلل حيث ما تصرؼ يعني:
إف قرأه القارئ فهو كبلـ اهلل ،وإف كتيو الكاتب فالمكتوب كبلـ اهلل ،وإف سمعو السامع فالمسموع كبلـ اهلل ،وإف
حفظو الحافظ فالمحفوظ كبلـ اهلل ىذه جهة على أي جهة صرؼ فهو كبلـ اهلل إذا قرأ القارئ يقاؿ قرأ القارئ
كبلـ اهلل وإذا كتب الكاتب يقاؿ كتب الكاتب كبلـ اهلل وإذا سمع السامع يقاؿ سمع السامع كبلـ اهلل ،وإذا
حفظو الحافظ يقاؿ :حفظ الحافظ كبلـ اهلل ىذه جهة التصرؼ على كل وجو تصرؼ فهو كبلـ اهلل؛ إف قرأه
القارئ فهو كبلـ اهلل ،وإف سمعو السامع فهو كبلـ اهلل وإف كتيو الكاتب فهو كبلـ اهلل وإف حفظو الحافظ وعلمو
العالم؛ فهو كبلـ اهلل على كل وجو تصرؼ.
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..................................................................................
ثم استدؿ باآلثار قاؿ اهلل تعالى:

           

وجو الداللة قاؿ :ولم يقل حتى يسمع كبلم يا محمد

كبلـ اهلل؛ وقاؿ النيي 



ػػػػػػػػ 

قاؿ 

ٔ
( )

ٕ

 ) (     دؿ على أف المسموع

صبلتنا ىذه ال يصلح فيها شيء من كبلـ الناس



ىذا جزء من حديث رواه

اإلماـ مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء وكاف في أوؿ اإلسبلـ يتكلموف في الصبلة إذا
جاء الرجل يصلي يسأؿ كم فاتني من الصبلة فيخيروه.
ثم نسخ ىذا معاوية ما علم بالنسخ جاء يتكلم يا فبلف كم فاتني من الصبلة فجعل يشير إليو ،فجاء . .ما لي
واثكل أمياه ،جعل يضرب أصحابو الصحابو يسكتونو ثم بعد ذل أخيره النيي قاؿ  :إف صبلتنا ىذه ال يصلح
فيها شيء من كبلـ الناس إنما ىو التسييح والذكر  فهذا الحديث قولو   ال يصلح فيها شيء من كبلـ
الناس



وجو الداللة أف القرآف ليس من كبلـ الناس بل ىو كبلـ اهلل ،وقاؿ النيي   حتى أبلغ كبلـ ربي

.
ىذا رواه أبو داود في المسائل عن يعقوب أف أحمد بن حنيل قاؿ لو ذل قاؿ المؤلف ىذا قوؿ جهم على
من جاء بهذا غضب اهلل -يعني -من قاؿ القرآف كبلـ مخلوؽ أو من كبلـ الناس فهذا قوؿ جهم وعليو وعلى من
قاؿ ىذا الكبلـ عليو غضب اهلل .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية نعم.

 - 1سورة التوبة آية .6 :
 - 2سورة التوبة آية .6 :
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الرد على من قاؿ التبلوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآف مخلوقة
فقد نص أٛتد ُب ىذه الروايات وغَتىا على أف التًلوة ىي القرآف ،وأهنا غَت ٥تلوقة خًلفا
لألشعرية ُب قو٢تم :التًلوة غَت ا١تتلو والقراءة غَت ا١تقروء ،وأف التًلوة والقراءة ٥تلوقة ،وا١تقروء
وا١تتلو ٥تلوؽ ودليلنا قوؿ اهلل  إخبارا عن
 

(ٔ)

قريش         :

فوعدىم بالنار ،ومعلوـ أهنا إشارات هبذا القوؿ إىل التًلوات اليت ٝتعوىا من النيب 

وأصحابو فدؿ على أهنا ليست بقوؿ البشر ،وروى جابر بن عبد اهلل قاؿ  :كاف النيب 
يعرض نفسو على الناس با١توقف فيقوؿ ىل من رجل ٭تملٍت إىل قومو ،فإف قريشا قد منعوين أف
أبلغ كًلـ ريب  وعند ٥تالفنا أنو كاف يبلغ قراءة كًلـ اهلل ،وتًلوتو فأما أف يبلغ كًلمو فًل.
وروى علي بن أيب طالب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



إف أفواىكم طرؽ للقرآف فطهروىا

بالسواؾ  وعند ٥تالفنا ىي طرؽ للقراءات والتًلوات وليست بطرؽ للقرآف ،وأيضا ١تا أنزؿ اهلل
تعاىل:

      

(ٕ)

إىل آخر اآليتُت خرج أبو بكر الصديق -رضواف اهلل

عليو -فقرأىا رافعا هبا صوتو فقاؿ لو مشركوا مكة :ما ىذا يا ابن أيب قحافة لعلو ٦تا يأٌب بو
صاحبك ،فقاؿ َل ولكنو كًلـ اهلل وقولو وىذا إٚتاع منهم ومنا ُب ىذه ا١تسألة.
فيجب أَل يلتفت إيل خًلؼ حدث بعده ،وَل خًلؼ بُت ا١تسلمُت أف كل من ٝتع قراءة
القارئ قاؿ :ىذا كًلـ اهلل ،وأيضا فإف سامع القراءة ىو سامع القرآف؛ قاؿ اهلل تعاىل:

 - 1سورة المدثر آية .26-25 :
 - 2سورة الروم آية .2-1 :
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..................................................................................
)1(      

وقاؿ

     

(ٕ)

ػػػػػػػػ 

وْلف العرب

تسمي القراءة قرآنا قاؿ الشاعر ُب عثماف بن عفاف:
يقطػع

ضحوا بأمشط عنػواف السػجود بو

الليػػل

تسبيحا

وقرآنػا

أي :تسبيحا وقراءة وقاؿ أبو عبيدة :يقاؿ قرأت قراءة وقرآنا ٔتعٌت واحد فجعلهما مصدرين
للقرآف ،وقاؿ اهلل 

          

(ٖ)

أي قراءة

الفجر وإَل فليس لو قرآف معُت ،وإذا كانت القراءة ىي القرآف فمن قاؿ القراءة ٥تلوقة فقد قاؿ
القرآف ٥تلوؽ ،وأيضا فإف معٌت القدًن ثابت ُب التًلوة بدليل قياـ ا١تعجز وثبوت اٟترمة ،والعجز
عن اإلتياف ٔتثلو ولو حلف َل تكلمت فقرأ مل ٭تنث ولو كانت تًلوتو وقراءتو كًلما ٟتنث كما
٭تنث بغَته من الكًلـ.
ػػػػػػ
نعم ىذا الفصل بين فيو المؤلف -رحمو اهلل -أنو ال يجوز لئلنساف أف يفصل ويقوؿ التبلوة مخلوقة وألفاظنا
بالقرآف مخلوؽ؛ ألف ىذا ميتدع ألمرين :األمر األوؿ أف ىذا بدعة واألمر الثاني أف التبلوة قد يراد بها المتلو
والمتلو ىو كبلـ اهلل واأللفاظ يراد بها الملفوظ و الملفوظ ىو كبلـ اهلل؛ ولهذا قاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في
رواية عيد اهلل من قاؿ :التبلوة مخلوقة و ألفاظنا بالقرآف مخلوقة والقرآف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ؛ فهو كافر وىو
فوؽ الميتدع.

..................................................................................
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فقد نص أحمد -رحمو اهلل -في ىذه الروايات وغيرىا ،سيق اآلف لما نقل عن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -
قاؿ :فقد نص أحمد في ىذه الروايات لما ذكر األدلة وغيرىا على أف التبلوة ىي القرآف وأنها غير مخلوقة ،فقد
نص أحمد في ىذه الروايات وغيرىا على أف التبلوة ىي القرآف ألف التبلوة يراد بها المتلو وأنها غير مخلوقة
خبلفا لؤلشعرية في قولهم التبلوة غير المتلو والقراءة غير المقروء ،وأف التبلوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمتلو
غير المخلوؽ ىذا معروؼ من كبلـ األشاعرة.
األشاعرة يقولوف كبلـ اهلل المعنى القائم بالنفس أما التبلوة تبلوة الحروؼ واأللفاظ فهي مخلوقة فهي كبلـ
مخلوؽ ،الحروؼ واأللفاظ مخلوقة ،وأما القرآف فهو المعنى ولهذا قاؿ فقد نص أحمد في ىذه الروايات وغيرىا
على أف التبلوة ىي القرآف وأنها غير مخلوقة خبلفا لؤلشعرية في قولهم التبلوة غير المتلو والقراءة غير المقروء
وأف التبلوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمتلو غير المخلوؽ ،والصواب أف القرآف كبلـ اهلل لفظو ومعناه ،حروفو
ٔ

ومعانيو قاؿ :ودليلنا قوؿ اهلل  إخيارا عن قريش. ) (            :
فوعدىم بالنار الذين يقولوف لما سمعوا القرآف قالوا ىذا قوؿ اليشر فوعدىم اهلل
ٕ
( )

قاؿ     

فوعدىم بالنار ومعلوـ أنها إشارة بهذا القوؿ إلى التبلوات التي سمعوىا معلوـ أنو أشار بهذا القوؿ إلى

التبلوات التي سمعوىا من النيي  وأصحابو فدؿ على أنها ليست قوؿ اليشر ،واستدؿ بحديث جابر قاؿ كاف
النيي  يعرض نفسو على الناس بالموقف األقرب :أنو كاف يعرض نفسو بالموسم يعني موسم الحج.
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ىذا معروؼ في الحديث أنو يعرض نفسو على الناس في الموقف -يعني -يحتمل موقف عرفة ،ولكن
المعروؼ في الحديث أنو في موسم الحج فيقوؿ:



ىل من رجل يحملني إلى قومو فإف قريشا قد منعوني أف

أبلغ كبلـ ربي . 
الشاىد :كبلـ ربي ولم يقل لفظي بالقرآف مخلوؽ وىذا رواه اليخاري في خلق أفعاؿ العياد وأبو داود
والترمذي وابن ماجة وصححو األلياني .
قاؿ المؤلف :وعند مخالفنا أنو كاف ييلغ قراءة كبلـ اهلل وتبلوتو فأما أف ييلغ كبلمو فبل وعند المخالفين
الرسوؿ ما ييلغ كبلـ اهلل إ نما ييلغ قراءة كبلـ اهلل وىذا باطل ،واستدؿ بحديث علي بن أبي طالب قاؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل   إف أفواىكم طرؽ للقرآف فطهروىا بالسواؾ  وىذا رواه أبي نعيم في الحلية . .في اإلبانة
وقاؿ األلياني ضعيف لكن الحديث لو طرؽ يقوؿ المؤلف وعند مخالفنا ىي طرؽ للقراءات والتبلوة وليست
طرؽ للقرآف.
واستدؿ أيضا بقصة أبي بكر لما أنزؿ اهلل
       

تعالى            :
ٔ
( )

خرج أبو بكر الصديق 

فقرأىا على الناس رافعا بها صوتو

فقاؿ لو مشركوا مكة ما ىذا يا ابن أبي قحافة الذي تقرأ لعلو مما يأتي بو صاحي قاؿ ال ولكنو كبلـ اهلل وقولو.
الشاىد قولو كبلـ اهلل وقولو وىذا أخرجو ابن خزيمة في التوحيد وعيد اهلل بن أحمد في السنة والييهقي في
األسماء والصفات.
وفي االعتقاد عن طريق نيار بن نطفة قاؿ لما نزلت
       

           

(ٕ

) إلى آخر اآليتين خرج رسوؿ اهلل  فجعل يقرأ بسم اهلل الرحمن

 - 1سورة الروم آية .4-1 :
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(ٔ)

                   

..................................................................................
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فقاؿ رؤساء ومشركي مكة يا ابن أبي قحافة ىذا مما أتى بو صاحي قاؿ ال واهلل ولكنو كبلـ اهلل وقولو ... .رواه
الترمذي وقاؿ :حديث حسن صحيح.
يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل :-وىذا إجماع منهم ومنا في ىذه المسألة على أنو كبلـ اهلل ،وأف ما بلغو النيي



ىو كبلـ اهلل فيجب أال يلتفت إلى خبلؼ حدث بعده إلى خبلؼ أىل اليدع الذين يقولوف اللفظ مخلوؽ

قاؿ :وال خبلؼ بين المسلمين أف كل من سمع قراءة القارئ قاؿ ىذا كبلـ اهلل ،وأيضا فإف سامع القراءة ىو
سامع القرآف ليسمع القراءة من القارئ يسمع القرآف يسمع كبلـ اهلل قاؿ اهلل
ٕ

 ) (    الذي يستمع لو ما ىو كبلـ اهلل

وقاؿ 

تعالى    :-ٖ

 ) (     قاؿ :وألف العرب

تسمي القراءة قرآف وسييلو قاؿ الشاعر في عثماف بن عفاف:
ضػحوا

بأشمط

عنػواف

السػجود

يقطػع

بو

الليػػل

تسييحا

وقرآنػا

الشاىد قولو :تسييحا وقرآنا-يعني -حينما قتلوا عثماف أشمط شيخ ،يقطع الليل تسييحا وقرآنا :وقراءة -يعني-
تسييحا وقراءة وقاؿ أبو عييدة معمر بن المثنى مؤلف كتاب مجاز القرآف يقاؿ :قرأت قراءة وقرآنا بمعنى واحد،
فجعلها مصدرين لقرأت وقاؿ اهلل -عزوجل-
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الفجر -يعني -قراءة الفجر قاؿ :وإال فليس لو قرآف معين وإذا كانت القراءة ىي القرآف فمن قاؿ:

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

ػػػػػػػػ 

القراءة مخلوقة فقد قاؿ القرآف مخلوؽ -يعني -ييين المؤلف -رحمو اهلل -أف القراءة يراد بها المقروء ،فبل يقاؿ
إف القراءة مخلوقة ،بل يقاؿ :القرآف كبلـ اهلل وما نسمعو كبلـ اهلل.
وأيضا فإف معنى القديم ثابت في التبلوة؛ بدليل قياـ المعجز وثيوت الحرمة والعجز عن اإلتياف بمثلو-
يعني -القارئ حينما يقرأ كبلـ اهلل معجز فبل يستطيع أف يأتي بمثل ما يسمع القارئ وكذل أيضا حرمة القرآف
حينما تسمع القرآف ،وكذل العجز عن اإلتياف بمثلو؛ فدؿ على أنو ال يقاؿ :التبلوة مخلوقة.
قاؿ :ولو حلفت ،لو حلف إنساف ،لو حلف أال يتكلم فقرأ ىل يحنث وال ما يحنث؟ ما يحنث ألنو ما
تكلم ،القرآف ليس من ك بلـ اآلدميين بل ىو كبلـ اهلل لو شخص قاؿ :واهلل ال أتكلم ثم جعل يقرأ القرآف يحنث
وال ما يحنث؟ ما يحنث ،من حلف باهلل لكن لو كلم إنساف حنث قالوا :ولو كانت تبلوتو وقراءتو كبلما لحنث؛
كما يحنث بغيره من الكبلـ ،وىذا حكى التيمي في الحجة إجماع األمة على أف من حلف بالطبلؽ أال يتكلم
فقرأ القرآف أنو ال يحنث ،ثم قاؿ ولو كانت القراءة كبلـ اآلدمي لحنث لو حلف إنساف بالطبلؽ قاؿ :إف
تكلمت زوجتي طالق ،وجعل يقرأ القرآف ىل تطلق؟ ما تطلق ألنو ما تكلم ألف القرآف ليس من كبلـ اآلدمي بل
ىو كبلـ اهلل  نعم.
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أصل :وىذة ا١تسألة غا مضة ا١تعٌت دقيقة الشبو ،قد كدرت مذاىب ٚتاعة؛ روي عن أيب
أٛتد اْلسدي قاؿ دخلت على أيب عبد هلل أٛتد بن حنبل  وسألتو فقلت :يا أبا عبد اهلل
لفظي بالقرآف ٥تلوؽ أو غَت ٥تلوؽ ،فما أجابٍت بشيء ٍب أعدت عليو ا١تسألة ،فما أجابٍت فيها
بشيء .قاؿٍ :ب خرجت ُب سفري إىل م كة فصارت البادية ُب طريقي على شبو اٟتبس من شدة
الفكرة ُب أمره .قاؿ :فدخلت إىل مكة فقطع يب الطواؼ فخرجت إىل بئر زمزـ وقبة الشراب
فصليت هبا ركعتُت ٍب نعست فرأيت -رب العزة -جلت عظمتو ُب منامي فكاف آخر ما قلت
لو:
إ٢تي قراءٌب بكًلمك غَت ٥تلوؽ قاؿ :نعم وقوى عزمي وىذه ٨تو حكاية أيب ٛتدوف ا١تقرئ
ا١تتقدمة وأصابٍت ُب ىذه ا١تسألة شيء يشبو ٨تو ىذا رأيت لبعض من أسكن إىل علمو قوَل شغل
قليب وأحوجٍت إىل النظر فيما أستدؿ بو وكنت قد بلغت إليها فنهضت و٪تت وتركتها ،فرأيت ُب
منامي كأين ُب جامع ا١تهدي وُب الصحن الذي فيو ا١تنارة خلق عظيم ورأيت ثًلث حلق
مستديرة ،وفيها خلق قياـ وقعودُ ،ب كل حلقة شبو الدقل الطويل ْتبلُت متصلُت كأهنما قد
جعًل ١تن يعتصم هبما ويرقى فيو.
فدخلت إىل أحد اٟتلق وأخذت باٟتبلُت أحد٫تا بيميٍت واآلخر بشمايل ومل أزؿ أرتقي إىل
أف صرت على سطح جامع وَل أدري ىل صعد غَتي أـ َل؟ واستيقظت فقلت :اٟتبل القرآف
قاؿ اهلل -تعاىل:-
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اْلخذ باإلٚتاع ٍب كتبت ُب الليل ىذا الفصل الذي أٚتع على صحتو ا١تتقدموف وا١تتأخروف إَل
الطائفة اليت ذكرهتا ،وكاف ذلك ُب ليلة اْلربعاء ا٠تامس والعشرين من ٚتاد اْلوىل من سنة ٜتس
وستُت وأربعمائة.
ػػػػػػ
نعم .ىذا فصل كما قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -ىذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشيو قد كدرت مذاىب
جماعة -يعني -مسألة القرآف ولفظي بالقرآف مخلوؽ ،وألف فيها اإلماـ اليخاري -رحمو اهلل -رسالة خاصة
سماىا خلق أفعاؿ العياد وكذل ذكر في صحيحو وأطاؿ وذكر األحاديث فيها قاؿ المسألة فيها غامضة يشتيو
صار فيها اشتياه كثير على كثير من الناس واإلماـ أحمد -رحمو اهلل -روي عنو ،ثيت عنو في عيارتو المشهورة أنو
قاؿ :من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،ومن قاؿ :غير مخلوؽ فهو ميتدع -يعني -سد الياب من قاؿ:
مخلوؽ جهمي ومن قاؿ :غير مخلوؽ ميتدع.
واإلماـ اليخاري -رحمو اهلل -فصل في كتابو الجامع الصحيح وبين أف ما يقوـ بالعياد من ألفاظهم وحركاتهم
وأصواتهم ىذا مخلوؽ اإلنساف مخلوؽ بذاتو وصفاتو ،وبهذا بوب قاؿ باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم ال
تجاوز تراقيهم؛ ألنها مخلوقة قراءتهم -يعني -أفعالهم باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم ال تجاوز حناجرىم
ذكر عدة أبواب وبين فيها أف ألفاظ العياد وصفاتهم وحركاتهم كلها مخلوقة ،والقرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ
يشت يو ىذا على كثير من الناس ،وظنوا أف ىناؾ خبلفا بين اإلماـ اليخاري واإلماـ أحمد -رحمو اهلل -وقد بحث
ىذه المسألة ابن القيم -رحمو اهلل -في مختصر الصواعق المرسلة وجمع بينهما.
والحق أنو ال خبلؼ بين اإلمامين بين إماـ أىل السنة والجماعة أئمة أىل السنة كلهم على الحق ،ولكن
اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -أجمل وسد الياب فقاؿ من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ومن قاؿ غير
مخلوؽ فهو ميتدع ،واإلماـ اليخاري فصل وميز فصل وميز بين ما يقوـ باإلنساف من ألفاظو وأصواتو وحركاتو فهو
مخلوؽ وما يقوـ باهلل فليس بمخلوؽ.

..................................................................................
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فلما أجمل اإلماـ أحمد وفصل اليخاري نشأت فتنة بين أىل الحديث ،و . .أىل الحديث نشأت من
الشيهة التي حصلت من القوؿ المجمل لئلماـ أحمد والحسد وحسد بعض الناس حتى ىجر اإلماـ اليخاري -
رحمو اهلل -وىجره بعض الناس ... .وقالوا إف اليخاري ميتدع إماـ أىل الحديث قالوا اليخاري ميتدع وأنو يقوؿ
لفظي
بالقرآف مخلوؽ ومن جالس اليخاري بعد مجلسنا فهو ميتدع ونشأت فتنة في صفوؼ المحدثين حتى ىجر اإلماـ
اليخاري -رحمو اهلل -ونسب إلى اليدعة والحق أف كل أئمة أىل السنة كلهم على الحق واإلماـ أحمد يوافق
اإلماـ اليخاري واليخاري يوافق اإلماـ أحمد وال اختبلؼ بينهم ،لكن اإلماـ أحمد أجمل وسد الياب قاؿ من
قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ومن قاؿ :غير مخلوؽ فهو ميتدع يريد أف يسد الياب من قاؿ :لفظي
بالقرآف مخلوؽ ألف الل فظ قد يراد بو الملفوظ؛ فيكوف القرآف المخلوؽ ومن قاؿ :غير مخلوؽ فهو ميتدع ألنو
خبلؼ قوؿ السلف.
وأما اإلماـ اليخاري فصل وميز وقاؿ العياد مخلوقوف بصفاتهم وذواتهم وكبلمهم وحروفهم وأدائهم وتلفظهم،
وعدد التراجم في ىذا وقاؿ :باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم ال تجاوز حناجرىم؛ فيكوف بهذا أف اإلنساف
مخلوؽ بذاتو وصفاتو وأفعالو ومن ذل  :قراءتو للقرآف لكن ال يجوز لئلنساف أف يقوؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ ال
تخصص أنت مخلوؽ لفظ بالقرآف وغير لفظ بالقرآف لماذا تخصص؟ فالتخصيص ىذا بدعة.
كما لو قاؿ شخص :الفاتحة ليست مخلوقة أو قاؿ السيع الطواؿ ليست مخلوقة نقوؿ :ىذا بدعة القرآف
غير مخلوؽ لماذا تخصص الفاتحة؟ لماذا تخصص اليقرة؟ كذل ال تخصص لفظي بالقرآف مخلوؽ ال تيتدع وإال
فالصواب أف القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ لكن ما يقرأه القارئ بألفاظو وحروفو؛ ولهذا قاؿ كثير من السلف
التبلوة تبلوة القارئ والقوؿ قوؿ الياري والكبلـ كبلـ الياري ىذا ىو الحق وىذا ىو الصواب في ىذه المسألة.
ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-ىذه مسألة غامضة ،صدؽ دقيقة الشيو قد كدرت مذاىب جماعة ولهذا نقل
عن اإلماـ أحمد أنو قاؿ لما سئل ىل لفظي بالقرآف مخلوؽ أو غير مخلوؽ؟ قاؿ فما أجابني بشيء ثم ذكر
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حاجة إلى ىذه القصة أنو ذىب إلى اليادية ،وأنو جاء إلى زمزـ وأنو نعس وأنو رأى -رب العزة والجبلؿ -وسألو
فقاؿ:
قلت إلهي ق راءتي بالقرآف غير مخلوؽ؟ قاؿ نعم وقوى عزمي ىذا رواه ابن بطة في المخطوط وال حاجة لو
وفي ىذه القصة إثيات رؤية اهلل في المناـ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية جميع الطوائف أثيتوا رؤية اهلل في المناـ إال
الجهمية
لشدة إنكارىم لرؤية اهلل حتى أنكروا رؤية اهلل في المناـ لكن ال يلزـ من ذل

المشابهة ،اإلنساف يرى ربو في

النوـ على حسب اعتقاده فإف كاف اعتقاده سليما رأى ربو بصورة حسنة وإف كاف اعتقاده غير ذل رأى ربو على
حسب اعتقاده وال يلزـ من ىذا التشييو.

ولما كاف النيي 

أصح الناس اعتقادا قاؿ في الحديث الصحيح:



رأيت ربي في أحسن صورة



وذكر الحكاية الثانية أيضا قاؿ شغل قليي وبدأ يتفكر وبعد ذل رأيت في المناـ كأني في جامع المهدي وفي
الصحن ورأيت ثبلث حلق مستديرة إلى آخره ثم قاؿ :فاستيقظت فقلت الحيل القرآف قاؿ
      

اهلل  :

ٔ
( )

كل ىذا ييين أف المسألة غامضة ،المحقق -رحمو اهلل -الشيخ أبو المحسن اليدر ذكر كبلما جيدا على
قولو فقد نص أحمد في ىذه الروايات :قاؿ ليس في ىذه الروايات ما يكره المصنف اإلماـ أحمد التنصيص على
أف التبلوة ىي القرآف وأنها غير مخلوقة وإنما فيها إنكار قوؿ الجهمية القائلين أف التبلوة مخلوقة بل ذكر شيخ
اإلسبلـ -رحمو اهلل -اإلماـ ابن تيمية أف اإلماـ أحمد أنكر على من قاؿ :إف تبلوة العياد وقراءتهم وألفاظهم
وأصواتهم غير مخلوقة وأمر بهجراف ىؤالء كما جهم األولين وبدعهم -يعني -قاؿ إنهم جهمية والنقل عنو بذل
في رواية ابنو عيد اهلل وصالح المروبي ..أبو طالب وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير إلى أف قاؿ -رحمو اهلل:-
 - 1سورة آل عمران آية .113 :
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مخلوؽ ألنو

يتضمن بأف من صفات اهلل ما ىو مخلوؽ ولما فيو من الذريعة ومنع أيضا إطبلؽ القوؿ بأنو غيرمخلوؽ لما في
ذل

من اليدعة والضبللة قاؿ :وتحرير القوؿ في مسألة التبلوة والصواب فيها ىو ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن

تيمية أف التبلوة قد يراد بها نفس ال كبلـ الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العيد وقد يراد بها مجموعهما؛ فإذا
أريد

الكبلـ

بها

نفسو

الذي يتلى فالتبلوة ىي المتلو وىو كبلـ اهلل ،وإذا أريد بها حركة العيد فالتبلوة ليست ىي المتلو وإذا أريد بها
المجموع فهي متناولة للفعل والكبلـ فبل يطلق عليها أنها المتلو وال أنها غير المتلو.
ىذا كبلـ شيخ اإلسبلـ في الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة ثبلثمائة وسيعة ،وكذل

صفحة ثبلثمائة

وخمس وسيعوف بهذا التفصيل يستيين السييل كما سيق .والصواب في ىذا أف القرآف كبلـ اهلل وأما أفعاؿ العياد
وأصواتهم وحركاتهم ىذه مخلوقة لكن ال ينيغي لئلنساف أف يخصص ويقوؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ أو غير
مخلوؽ ألف ىذا أوال قوؿ ميتدع وألف ىذا ذريعة لمن يقوؿ القرآف مخلوؽ ،وألف اللفظ يراد بو الملفوظ وألف
التبلوة يراد بها المتلو.
وبهذا نكوف انتهينا من ىذا الياب الطويل إف شاء اهلل ،ونقف على باب جديد ،وىو التحذير من مذاىب
الحلولية والمشيهة في االعتقاد إف شاء اهلل وفق اهلل الجميع إلى طاعتو ،وثيت اهلل الجميع على الهدى ،ورزقنا اهلل
العلم النافع والعمل الصالح ،وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحيو وسلم.
األسئل ػػة
ىذا سائل من الفليين يقوؿ :بارؾ اهلل فيكم أيها الشيخ الكريم ما معنى قولو -تعالى -عن اليهود في سورة
ٔ

اإلسراء ) (       :وشكر اهلل لكم.

 - 1سورة اإلسراء آية .8 :
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 وأفسدوا في األرض فسلط اهلل عليهم بختنصر وأىلكهم،ىذا في اليهود حينما استولوا على بيت المقدس
      :لهم

 ثم بعد ذل حصل ما حصل قاؿ،ثم بعد ذل تابوا بعد مدة فعاد لهم بيت المقدس

               

ٔ

:-تعالى- ( ) قاؿ اهلل
ٕ

.)(
ٖ

 قدر اهلل أف بني إسرائيل يفسدوف-يعني-  ( ) ىذا قضاء كوني قدري    
     



لما تابوا

٘
) (



-يعني-

في األرض مرتين ويعلن علوا كييرا

               

      
ٛ

ٗ

 ( ) المرة األولى    



 ( ) ىذا    



ٙ

َ َ ( ) ق       
ُاؿ اللو
ٚ

 يسلط عليكم من يهلككم-تعالى-  ( ) إف عدتم إلى الفساد فاهلل   
. نعم.معناه

.8 :  سورة اإلسراء آية- 1
.4 :  سورة اإلسراء آية- 2
.4 :  سورة اإلسراء آية- 3
.5 :  سورة اإلسراء آية- 4
.6-5 :  سورة اإلسراء آية- 5
.6 :  سورة اإلسراء آية- 6
.7 :  سورة اإلسراء آية- 7
.8 :  سورة اإلسراء آية- 8
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أحسن اهلل إليكم ىذا سائل من السويد يقوؿ لماذا المسلموف يقاتلوف غيرىم من الكفار ،أليس اهلل يقوؿ



ٔ

 ) (        ؟
نعم :المؤمنوف ىذا في الجهاد جهادنا في سييل اهلل إلخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ ألف ىذا فيو
مصلحة لهم؛ ألنهم لو بقوا على كفرى م صاروا من أىل النار والجهاد فيو مصلحو لهم؛ ألف من قدر اهلل لو
اإلسبلـ يسلم ويسلم من النار ،ومن لم يسلم يقتل فيخف عذابو؛ ألنو إذا استمر زاد عذابو فهو فيو خيرا
       
ٗ

 ) (      وكذل



ٕ
( )



ٖ

 ) (      ىذا قيل األمر بالجهاد

لهم 

 

٘

 ) (      في اليهود ،في أىل الكتاب يخيروا بين الجزية

وبين اإلسبلـ .نعم.
أحسن اهلل إليكم سؤاؿ من فرنسا يقوؿ :أخ عنده فوائد ربوية يريد التخلص منها ويسأؿ يقوؿ :ىل يجوز أف
يشتري بها أجهزة وأليسة ويوزعها على الفقراء؟
إذا كاف اإلنساف عنده فوائد ربوية وال يستطيع ردىا أو عنده أمواؿ ضائعة وال يعرؼ أصحابها فإنو ينفقها إذا
كاف عنده أمواؿ ضائعة وال يعرؼ أصحابها فإنو ينفقها في المصالح العامة األىلية واهلل ورسولو أعلم وإذا كاف
عنده أمواؿ ربوية أمواؿ مثبل رشوة أو أمواؿ مثبل أخذىا عن طريق الغش والخداع وال يعرؼ أصحابها؛ فإنو
يخرجها وينفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها ال بنية التقرب إلى اهلل.

 - 1سورة يونس آية .99 :
 - 2سورة يونس آية .99 :
 - 3سورة البقرة آية .256 :
 - 4سورة الزخرف آية .89 :
 - 5سورة البقرة آية .256 :
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إذا كاف مثبل عنده أمواؿ ربوية ما . .وال يعرؼ أصحابها وال يستطيع ردىا ماذا يعمل؟ يتخلص منها كيف
يتخلص منها؟ ينفقها في المصالح العامة بأي نية؟ بنية التعيد هلل ال ،بنية التقرب إلى اهلل بل بنية التخلص منها
وتيرأ ذمتو تنفقها في المساجد تنفقها في إصبلح الطرؽ في إصبلح دورة المياه في مدارس تحفيظ القرآف على
الفقراء على المساكين في مدارس تحفيظ القرآف في المشاريع الخيرية،بأي نية؟ بنية التخلص منها وتيرأ ذمتو
نعم.
أحسن اهلل إليكم مجموعة من األسئلة من جمعية اإلسبلـ في فرنسا يقوؿ ما ىي نصيحة فضيلتكم ألبنائكم
في ببلد الكفر في التعامل مع أىل اليدع علما بأنهم ىم األغليية ونحن األقلية؟.
نصيحتي لهم أف يجتمعوا ،يجتمع ىؤالء المسلموف اإلخوة يجتمعوف يكونوا متجاورين ،بيوتهم متجاورة لهم
صلة بالمركز اإلسبلمي ..حتى يؤيد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا حتى يسلموا من أىل اليدع وأىل الكفر،
وحتى يقوموا بالدعوة إلى اهلل وبنشر اإلسبلـ وال يتفرقوف؛ ما يكوف واحد ساكن ىنا كلهم يجتمعوف سكنهم
واحد ،ولهم صلة بالمركز اإلسبلمي؛ حتى يستطيعوا أف يتعاونوا وحتى يستطيعوا أف يقوموا بإصبلح أوالدىم
وتعليمهم وتحفيظهم وإبعادىم عن الشرور وعن الفتن .نعم
وىذا سائل من الجزائر يقوؿ :ىل يجوز أف أعمل مقهى إنترنت علما أنني أمنع فيو إعبلنات الفاحشة مثل
سماع الموسيقى أماـ المؤل.
ال ما يجوز إذا كاف ما يتحكم ال يجوز إذا كاف طريق للشر نعم.
ويقوؿ أيضا :ما ىي نصيحتكم ليعض األخوات البلتي يذىين لمقاىي اإلنترنت المختلطة حتى ييحثن فيها
عن أشياء في العلم الشرعي.
الواجب سد الذريعة ال يجوز لئلنساف إذا كاف يخشى عليو أف يخرج إلى المواقع السيئة ال يجوز لئلنساف أف
يستعمل ىذا الجهاز سواء كاف رجل أو امرأة بل ينيغي سد الذريعة نعم أما إذا كاف مأموف العاقية وال يخشى من
الشر فبل بأس يستفيد من الخير .نعم.
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ىذا سائل من اإلمارات خبلصة سؤالو يقوؿ أنو احتاج واقترض ماال ولجأ إلى بعض الينوؾ الربوية وأخذ منها
ماال يقوؿ وأنا أعيش في صراع وأخاؼ أال يغفر لي ربي فعلتي ،وأرجوا منكم النصيحة؛ ألنني أشعر بإحياط
شديد ،وأنا وهلل الحمد أصلي وأقوـ الليل وأقرأ القرآف وأخاؼ أف يضرب كل ىذا في وجهي.
علي بالتوبة الطريق التوبة ،التوبة النصوح لها شروط :الشرط األوؿ :اإلقبلع عن المعصية ،تقلع عن التعامل
بالربا .الشرط الثاني :الندـ التأسف .الشرط الثالث :العزـ الجازـ الصادؽ على أف ال تعود إليها مرة أخرى ،ومن
ذل

أف تتخلص من ىذه الفوائد الربوية .ىذا الييع فاسد إف استطعت أف تفسخ ىذا الييع الربوي وإال فإن

تخرج الفوائد الربوية في المصالح العامة بنية التخلص منها ،ىذا ىو الطريق -يعني -تندـ تتخلى عن المعصية
وتندـ على ما مضى وتعزـ عزما جازما على أف ال تعود إليو ،وتخرج ىذا الماؿ في المصالح العامة بنية التخلص
منو ال بنية التقرب إلى اهلل .نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نيينا محمد وعلى آلو وصحيو وسلم أجمعين.
وفق اهلل جميع لطاعتو وثيت اهلل الجميع.
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باب التحذير من مذاىب الحلولية والمشيهة والمجسمة
تحذير المؤلف من مذاىب الحلولية

بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-باب التحذير من مذاىب اٟتلولية وا١تشبهة واجملسمة.
قاؿ أبو بكر ٤تمد بن اٟتسُت اآلجري -رٛتو اهلل :-إين أحذر إخواين ا١تؤمنُت مذاىب
اٟتلولية الذين لعب هبم الشيطاف فخرجوا بسوء مذىبهم عن طريق أىل العلم مذاىبهم قبيحة َل
تكوف إَل ُب كل مفتوف ىالك.
زعموا أف اهلل  حاؿ ُب كل شيء حىت أخرجهم سوء مذىبهم إىل أف تكلموا ُب اهلل -
تعاىلٔ -تا تنكره العلماء العقًلء َل يوافق قو٢تم كتاب اهلل وَل سنة رسولو ،وَل قوؿ الصحابة ،وَل
قوؿ أئمة ا١تسلمُت ،وإين ْلستحي وأستوحش أف أذكر قبيح أقوا٢تم؛ تنزيها ٞتًلؿ اهلل الكرًن
وعظمتو كما قاؿ ابن ا١تبارؾ :إنا لنستطيع أف ٨تكي كًلـ اليهود والنصارى ،وَل نستطيع أف
٨تكي كًلـ اٞتهمية.
ٍب إهنم إذا أنكر عليهم سوء مذاىبهم قالوا :لنا حجة من كتاب اهلل

تعاىل   :

                  

 ) (  ويقوؿ
ٔ

       

(ٕ)

القرآف على أىواء أنفسهم ،فضلوا وأضلوا.
 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة الحديد آية .4 :
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فمن ٝتعهم ٦تن جهل ال علم ظن أف القوؿ كما قالوا ،وليس ىو كما تأولوه عند أىل العلم،
والذي يذىب إليو أىل العلم أف اهلل -عزوجل -على عرشو فوؽ ٝتاواتو وعلمو ٤تيط بكل
شيء ،فلما أحاط علمو ّتميع ما خلق ُب السماوات العلى وّتميع ما ُب سبع أراضُت وما
بينهما وما ٖتت الثرى:
 

(ٕ)

     

(ٔ)

      

يعلم ا٠تطرة وا٢تمة ،يعلم ما توسوس بو النفوس ،يسمع ويرى وَل يعزب عن اهلل مثقاؿ

ذرة ُب السماوات واْلراضُت وما بينهن إَل وقد علم بو ،وىو على عرشو سبحانو العلي اْلعلى،
ترفع إليو أعماؿ العباد ،وىو أعلم هبا من ا١تًلئكة الذين يرفعوهنا بالليل والنهار.
ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عيد اهلل ورسولو نيينا محمد
وعلى آلو وصحيو أجمعين.
ىذا الياب الرابع أو الياب الخامس من أبواب ىذا الكتاب المختار في أصوؿ السنة قاؿ :باب التحذير من
مذاىب الحلولية والمشيهة والمجسمة.
ىذا الياب . .التحذير من مذاىب ىذه المذاىب الحلولية والمشهية والمجسمة .الحلولية الذين يقولوف إف
اهلل حاؿ في كل مكاف أعوذ باهلل وىم الجهمية الذين يقولوف إف اهلل حاؿ في كل مكاف كما يحل الماء في الكوز،
ويقولوف :إف اهلل مختلط بالمخلوقات تعالى اهلل عما يقولوف علوا كييرا ؛ وىذا كفر وضبلؿ.
أنكروا أف يكوف اهلل فوؽ العرش وقالوا :إنو في كل مكاف حاؿ في كل مكاف ولهذا سموا بالحلولية.
والمشيهة الذين يشيهوف اهلل بالخلق ويقوؿ أحدىم هلل يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كيصري واستواء كاستوائي،
وغالب المشيهة من غبلة الشيعة؛ مثل الييانية بياف باسم علي التميمي والسالمية ىشاـ بن سالم الجواريقي وداود
الجواربي
 - 1سورة طه آية .7 :
 - 2سورة غافر آية .19 :

226

المختار في أصوؿ السنة

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

ػػ ػػػػػػ 

الذين يقولوف :إف اهلل يشيو اإلنساف حتى قاؿ بعض المشيهة -والعياذ باهلل  :-أعفوني من اللحية والفرج والياقي
فإف اهلل مثل اإلنساف ،تعالى عما يقولوف علوا كييرا.
والمجسمة الذين يقولوف :إف اهلل جسم . .قد يكوف ىم المشيهة الجسم ال يطلق على اهلل ال نفيا وال إثياتا
عند أىل الحق ،فبل يقاؿ إف اهلل جسم وال يقاؿ :إف اهلل ليس بجسم فالذي يقوؿ إف اهلل جسم ميتدع والذي
يقوؿ ليس بجسم ميتدع ،ال يطلق على اهلل جسم نفيا وال إثياتا والذي يطلقو يستفسر؛ فإف أراد المعنى الحق
بالحق رد اللفظ وإف أراد معنى الياطل رد اللفظ والمعنى .المشيهة يقولوف إف اهلل جسم يشيو األجساـ ،والمشيهة
والحلولية كفار والمشيهة كفار أيضا؛ من شيو اهلل بخلقو كفر.
كما أف المعطلة الذين عطلوا الرب من أسمائو وصفاتو كفار ولهذا قاؿ :والعلماء كفروا الحلولية وكفروا
المعطلة وكفروا المشيهة المعطلة سموا معطلة؛ ألنهم عطلوا الرب من األسماء والصفات والتعطيل وىو الخلو
والفراغ ومنو امرأة عاطل إذا كانت من غير زوج ،وكذل

الدار عاطل إذا لم يكن فيها ساكن عطل الدار عن

ساكنها واإلبل عن راعيها ،ويقاؿ لمن يزعم أف خلو العالم عن صانع أتقنو :معطل.
ولهذا قاؿ نعيم بن حماد اإلماـ المعروؼ الخزاعي :من شيو اهلل بخلقو كفر ،ومن نفى ما وصف اهلل بو نفسو
أو وصفو بو رسولو كفر وليس في ما وصف اهلل بو نفسو أو وصفو بو رسولو من ذل تشييو فالمشيو كافر والمعطل
كافر الذي عطل اهلل نفى األسماء والصفات معناه يكوف عدـ شيء ال اسم لو وال صفة ال وجود لو إال في الذىن،
ولهذا قاؿ نعيم بن حماد من نفى ما وصف اهلل بو نفسو أو وصفو بو رسولو كفر ،والمشيو كافر أيضا ألنو شيو
الخالق بالمخلوؽ.
والمشيو في الحقيقة ال يعيد اهلل وإنما يعيد وثنا صوره لو خيالو ونحتو لو فكره فهو من عياد األوثاف ال من
عياد الرحمن؛ ولهذا قاؿ ابن القيم -رحمو اهلل -في. .الكافية الشافية:
إف المشػيو عػػابد األوثػاف

لسػنا نشػيو وصػفو بصفػاتنا

..................................................................................
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والمشيو أيضا شييو بالنصارى ،النصارى قالوا :إف المسيح ابن اهلل والعياذ باهلل رفعوا المسيح من مقاـ
العيودية والنيوة إلى مقاـ األلوىية ،فشيهوا المخلوؽ بالخالق والمشيهة بالعكس ينسيونو عكسيا شيهوا الخالق
بالمخلوؽ ،جعلوا الخالق مثل المخلوؽ؛ ولهذا قاؿ العبلمة ابن القيم:
مػن

شػيو

اهلل

العظيػم

فهػو

بخلقػو

النسيب

لمشػرؾ

النصػراني

فالنسية بين المشيهة و بين النصارى عكسية ،النصارى شيهوا المخلوؽ بالخالق والمشيهة شيهوا الخالق
بالمخلوؽ.
والحلولية يقولوف إف اهلل حاؿ في كل مكاف فهم كفار بإجماع المسلمين -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية -قاؿ
المؤلف -رحمو اهلل -ىذا الياب عقده لتحذير مذاىب الحلولية والمشيهة والمجسمة والمجسمة الذين يقولوف
إف هلل جسم مثل األجساـ ،مثل األجساـ المخلوقة فهم مشيهة.
قاؿ أبو بكر محمد بن الحسين اآلجري -رحمو اهلل -إني أحذر إخواني المؤمنين مذاىب الحلولية ىذه
نصيحة منو -رحمو اهلل -الذين لعب بهم الشيطاف فخرجوا بسوء مذاىيهم عن طريق أىل العلم ،مذاىيهم قييحة
ال تكوف إال في كل مفتوف ىال .
زعموا أف اهلل  حاؿ في كل شيء حتى قالوا إف اهلل حاؿ في كل مكاف ،نعوذ باهلل ،حتى قالوا إف اهلل حاؿ
في أجواؼ الطيور وفي بطوف السياع وفي كل شيء تعالى اهلل عما يقولوف.
زعموا أف اهلل  حاؿ في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذىيهم إلى أف تكلموا في اهلل -تعالى -بما ينكره
العلماء العقبلء ال يوافق قولهم كتاب وال سنة ،ال يوافق قولهم كتاب اهلل وال سنة رسولو وال قوؿ الصحابة وال قوؿ
أئمة المسلمين بل إف قولهم ىذا كفر صريح كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -يقوؿ قولهم قوؿ

..................................................................................
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الحلولية كفر صريح باتفاؽ أىل اإليماف وىو أبطل الياطل في بديهة عقل كل إنساف وإف كاف منتحلوه يزعموف أنو
غاية التحقيق والعرفاف كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -في مجموع الفتاوى.
قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -وإني ألستحي وأستوحش أف أذكر قييح أقوالهم تنزيها لجبلؿ اهلل الكريم وعظمتو
كما قاؿ ابن الميارؾ إنا لنستطيع أف نحكي كبلـ اليهود والنصارى وال نستطيع أف نحكي كبلـ الجهمية صدؽ -
رحمو اهلل.-
عيد اهلل بن الميارؾ اإلماـ الزاىد المعروؼ يقوؿ نستطيع أف نحكي كبلـ اليهود والنصارى وال نستطيع أف
نحكي قوؿ الجهمية لخيثو وشره وىذا رواه اليخاري في خلق أفعاؿ العياد والدارمي في الرد على الجهمية
وغيرىما.
وقاؿ الدارمي لما نقل الكبلـ عن ابن الميارؾ وصدؽ ابن الميارؾ إف من كبلمهم ما ىو أوحش من كبلـ
اليهود والنصارى قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاىيهم قالوا لنا حجة من كتاب اهلل -
تعالى -يستدلوف على باطلهم بكتاب اهلل بزعمهم .قاؿ من أدلتهم التي استدلوا بها على الحلوؿ قوؿ اهلل -
تعالى -في سورة

المجادلة                  :
ٔ

 ) (                      قالوا ىذا
دليل على أف اهلل حاؿ في كل مكاف الثبلثة حاؿ معهم واألربعة معهم ،الثبلثة ىو رابعهم والخمسة ىو

سادسهم 

ٕ

 ) (          إذا ىو حاؿ معهم.

..................................................................................
 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة المجادلة آية .7 :
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واستدلوا أيضا بقوؿ اهلل تعالى:

       

ٔ
( )

قالوا :ىذا دليل على أف اهلل مختلط

بالمخلوقات قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-فليسوا على السامع منهم بما تأولوه وفسروا القرآف على أىواء نفوسهم
فضلوا وأضلوا .فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أف القوؿ كما قالوا وليس ىو كما تأولوا عند أىل العلم ،والذي

يذىب إليو أىل العلم أف اهلل 

على عرشو فوؽ سماواتو وعلمو محيط بكل شيء واهلل -تعالى -جمع بين

ىذين األصلين :العلو والمعية ،جمع ىاتين الصفتين في سورة الحديد قاؿ اهلل

تعالى     :

                     
              

      

ٗ
( )

ٕ
( )

قاؿ       

ٖ
( )

وقاؿ 

فاهلل -تعالى -فوؽ العرش بذاتو وفوؽ السماوات بذاتو وىو مع الخلق بعلمو

واطبلعو وإحاطتو ونفوذ قدرتو ومشيئتو ،يراىم من فوؽ عرشو.
المعية ليس معناىا االختبلط؛ المعية في لغة العرب معناىا المصاحية مطلق المصاحية تقوؿ العرب مازلنا
نسير والقمر معنا والقمر فوقنا ،ما زلنا نسير والنجم معنا وتقوؿ :المتاع معي وإف كاف فوؽ رأس وتقوؿ :فبلف
معي وىو فوؽ السطح ،ويقاؿ فبلف زوجتو معو وىو في المشرؽ وىي في المغرب -يعني -أنها في عصمتو.
ويقوؿ الرئيس أو المل أنا مع لمن يؤيده وينصره والمراد مع جيشي يرسل جيشو ويقوؿ أنا مع  ،إذا
المعية ليس معناىا االختبلط ما تفيد االختبلط وال االمتزاج وال المحاذاة عن يمين وال عن شماؿ وإنما تفيد
مطلق

 - 1سورة الحديد آية .4 :
 - 2سورة الحديد آية .4 :
 - 3سورة الحديد آية .4 :
 - 4سورة الحديد آية .4 :
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المصاحية ،فهؤالء الحلولية ضربوا النصوص بعضها بيعض ،ضربوا نصوص المعية بنصوص الفوقية والعلو أبطلوا
نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية وقالوا :إف اهلل مختلط بالمخلوقات تعالى اهلل عما يقولوف.
وأىل الحق وأىل السنة والجماعة وفقهم اهلل فعملوا بالنصوص من الجانيين ،وقالوا :إف اهلل فوؽ العرش
وفوؽ المخلوقات بذاتو وىو معهم بعلمو وإحاطتو واطبلعو فآية المجادلة تراد معية العلم ألف اهلل افتتح اآلية
بالعلم وختمها بالعلم؛ فدؿ على أنها معية علم وإحاطة واطبلع انظر أوؿ اآلية:

       

                    
ٔ

اؿ
 ) (                  ثُم قَ َ

    

ٕ

. ) (   
فافتتح اآلية بالعلم وختمها بالعلم فدؿ على أنها معية علم ،ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-والذي يذىب

إليو أىل العلم أف اهلل 

على عرشو فوؽ سماواتو ،وعلمو محيط بكل شيء ،فلما أحاط علمو بجميع ما خلق

في السماوات العلى وبجميع ما في سيع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى:
ٗ

. ) (        

 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة المجادلة آية .7 :
 - 3سورة طه آية .7 :
 - 4سورة غافر آية .19 :
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يعلم الخطرة والهمة ،يعلم ما توسوس بو النفوس يسمع ويرى وال يعزب عن اهلل مثقاؿ ذرة في السماوات
واألراضين وما بينهن إال وقد علم بو وىو على عرشو ،سيحانو العلي األعلى ترفع إليو أعماؿ العياد ،وىو أعلم بها
من المبلئكة الذين يرفعونها بالليل والنهار ىذا نقلو من كتاب الشريعة لآلجري.
والنقوؿ عن السلف في ذل كثيرة جدا ،أفرد فيها أىل العلم كتب مستقلة بل قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
-رحمو اهلل :-ثم عن السلف في ذل من األقواؿ ما لو جمع ليلغ مئين أو ألوفا .نعم.
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الرد على أدلة الحلولية
قاؿ أبو بكر اآلجري -رٛتو اهلل -فإف قاؿ قائل :فأيش معٌت ما ذكروه قيل لو :اهلل -تعاىل-
على عرشو وعلمو ٤تيط هبم وبكل شيء من خلقو ،كذا فسره أىل العلم واآلية يدؿ أو٢تا وآخرىا
على أنو العلم قاؿ اهلل تعاىل:

             

 ) (        إىل آخر اآلية قولو:
ٔ

     

 ) (         فابتدأ اهلل اآلية بالعلم وختمها بالعلم فعلمو ٤ تيط
ٕ

ّتميع خلقو وىو على عرشو وىذا قوؿ ا١تسلمُت.
ػػػػػػ
نعم .قاؿ أبو بكر اآلجري -رحمو اهلل -فإف قاؿ قائل :أيش فأيش معنى ما ذكروه؟ أيش نحت ..أصلها أي
شيء ،فنقلت منها أيش أيش اختصار -يعني -نحت ،أي شيء؟ سؤاؿ :أي شيء معنى ما ذكروه وىذة جاءت
كلمة أيش في كبلـ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -وجاء بها الشيخ محمد بن عيد الوىاب -رحمو اهلل -أيضا في
تقييم أصوؿ العقيدة العامة إذ يقوؿ أيش معنى المحكم؟ أيش الدليل على المخلوقات؟ أيش الدليل على كذا
وكذا؟ فإف قاؿ قائل أيش معنى ما ذكروه؟ أي شيء معنى ما ذكروه؟ قيل لو :اهلل -تعالى -على عرشو وعلمو
محيط بكل شيء إذا ال منافاة بين نصوص الفوقية والعلو ونصوص المعية.
نصوص الفوقية والعلو تدؿ على أف اهلل فوؽ العرش وفوؽ السماوات ،نصوص المعية تدؿ على معية العلم يعني
اهلل معهم بعلمو وإحاطتو واطبلعو ونفوذ قدرتو ومشيئتو وتدبيرىم واإلحاطة بهم وىو فوؽ العرش سيحانو

..................................................................................
 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة المجادلة آية .7 :
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وتعالى .فإف قاؿ قائل فأيش معنى ما ذكروه قيل لو اهلل -تعالى -على عرشو وعلمو محيط بهم وبكل شيء من
خلقو؛ كذا فسره أىل العلم واآلية يدؿ أولها وآخرىا على أنو العلم يعني آية المجادلة فإف اهلل بدأىا بالعلم
افتتحها
ٔ

بالعلم وختمها بالعلم؛ قاؿ تعالى ) (               :ىذا افتتح بالعلم ثم
قاؿ:



ٕ

 ) (         ثم قاؿ في آخر اآلية:

     

ٖ

 ) (         فابتدأ اهلل اآلية بالعلم وختمها بالعلم.
فعلمو  محيط بجميع خلقو وىو على عرشو وىذا قوؿ المسلمين ،فقوؿ المسلمين يجمعوف بين نصوص
العلو والمعية يقولوف إف اهلل فوؽ العرش بذاتو

   

ٗ
( )

مع الناس ،وىو مع الخلق بعلمو وإحاطتو

واطبلعو .ذاتو فوؽ العرش وىو معهم بعلمو واطبلعو وإحاطتو وتدبيره ونفوذ قدرتو ومشيئتو .نعم.

 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة المجادلة آية .7 :
 - 3سورة المجادلة آية .7 :
 - 4سورة النساء آية .118 :
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أخربنا أبو اٟتسن اٟتمامي  قاؿ أخربنا إٝتاعيل بن علي ا٠تطيب قاؿ حدثنا عبد اهلل بن
أٛتد بن حنبل قاؿ حدثنا أيب قاؿ حدثنا سريج بن النعماف قاؿ حدثنا عبد اهلل بن نافع قاؿ:
قاؿ :مالك بن أنس اهلل ُب السماء وعلمو ُب كل مكاف ورواه اآلجري وزاد فيو َ :ل ٮتلوا عن
علمو مكاف ،وعن سفياف الثوري  ) (        قاؿ :علمو وعن
ٔ

الضحاؾ  

 ) (        قاؿ :ىو على العرش وعلمو معهم .وقاؿ الفضل
ٕ

بن زياد وغَته عن أٛتد بن حنبل ُ ب اآلية ا١تراد بو العلم ْلنو بدأىا بالعلم وختمها بو.
ػػػػػػ
نعم ذكر المؤلف -رحمو اهلل -ىذا األثر عن مال بن أنس ،قاؿ عن مال بن أنس اهلل في السماء وعلمو
في كل مكاف .ىذا جمع بين النصوص اهلل في السماء كما دلت عليو نصوص العلو والفوقية واالستواء وعلمو في
كل مكاف كما دلت عليو نصوص المعية ورواه اآلجري وزاد فيو :ال يخلوا عن علمو مكاف ىذا رواه اآلجري من
طريق أحمد بن حنيل.
وعن سفياف الثوري
    


ٗ
( )

ٖ

 ) (       قاؿ علمو وعن الضحاؾ

    

قاؿ :ىو على العرش وعلمو معهم يعني ىذا جمع بين النصوص ىو على العرش

 - 1سورة الحديد آية .4 :
 - 2سورة المجادلة آية .7 :
 - 3سورة الحديد آية .4 :
 - 4سورة المجادلة آية .7 :
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بذاتو وعلمو مع الخلق وقاؿ الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنيل في اآلية المراد بو العلم ألنو بدأىا بالعلم
وختمها بالعلم -يعني -آية المجادلة .ذكر اإلماـ أحمد وىذا في كتاب الرد على الجهمية .نعم.
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 في السماء على عرشو وعلمو محيط بجميع خلقو-تعالى- اهلل

ذكر السنن التي دلت على أف اهلل عزوجل على عرشو وفوؽ سماواتو
 ُب السماء-تعاىل-  آيات تدؿ على أف اهلل-تعاىل- قاؿ أبو بكر اآلجري ُب كتاب اهلل
       

 تيط ّتميع خلقو قاؿ اهلل٤ على عرشو وعلمو

                

-سبحانو-  ( ) وقاؿ           ( ) وقاؿ  
ٕ

 ( ) وقاؿ    
ٗ

ٔ

 :لعيسى

 ( ) وقاؿ       :وقاؿ
ٖ

              وقاؿ

)٘(

      

. ) (   
ٙ

ػػػػػػ
 آيات تدؿ على أف اهلل في السماء على عرشو وعلمو محيط-تعالى- قاؿ أبو بكر اآلجري في كتاب اهلل
. بكل شيء

.17-16 :  سورة الممك آية- 1
.11 :  سورة فاطر آية- 2
.1 :  سورة األعمى آية- 3
.55 :  سورة آل عمران آية- 4
.158 :  سورة النساء آية- 5
.12 :  سورة الطالق آية- 6
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..................................................................................
ثم استدؿ باآليات قاؿ اهلل

ػػػػػػػػ 

عزوجل              :

             

ٔ
( )



بالسماء العلو .في الظرفية والمراد بالسماء العلو ،وكل شيء فوؽ رأس فهو

ٕ

 ) (     المراد

سماء      

ٖ
( )

يعني :من في العلو ،واهلل لو أعلى العلو وىو ما فوؽ العرش ،والمراد بالسماء الطياؽ المينية تكوف في بمعنى
ٗ

على ) (       :يعنيَ :م ْن على السماء؛ لكن األصل أف في للظرفية والمراد بالسماء العلو ىذا
ىذا ىو األصل،

و

٘

 ) (         الصعود إنما يكوف من أسفل إلى

أعلى ،فدؿ على أف اهلل في العلو.
وكذل

الرفع يكوف من أسفل إلى أعلى فدؿ على أف اهلل في العلو:

     

ٙ
( )

الرفع

ٚ

يكوف من أسفل إلى أعلى  ) (       فاهلل تعالى وصف نفسو بأنو األعلى ،ولو أعلى العلو

العلو ..................................................................................
ػػػػػػػػ 
 - 1سورة الممك آية .17-16 :
 - 2سورة الممك آية .16 :
 - 3سورة الممك آية .16 :
 - 4سورة الممك آية .16 :
 - 5سورة فاطر آية .11 :
 - 6سورة آل عمران آية .55 :
 - 7سورة األعمى آية .1 :
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ٔ

 ( ) علمو               

 :قاؿ

وىو ما فوؽ العرش

. نعم.محيط بكل شيء فهو فوؽ العرش

.12 :  سورة الطالق آية- 1
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فصل :قاؿ :والسنن واآلثار قد وردت ُب ذلك متواترة من الطرؽ الصحاح :أخربنا أبو علي
اٟتسن بن أٛتد البزاز قاؿ :حدثنا أبو الفضل عيسى بن موسى بن أيب ا١تتوكل على اهلل قاؿ:
حدثنا عبيد اهلل بن أٛتد اٞتصاص قاؿ :حدثنا ٤تمد بن شعيب التسًتي قاؿ :حدثنا صفواف بن
عيسى قاؿ :حدثنا ٤تمد بن عجًلف عن أبيو عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ١  تا
خلق اهلل ا٠تلق كتب بيده على نفسو :إف رٛتيت تغلب غضيب  ورواه اآلجري   :وىو عنده
فوؽ العرش . 
ػػػػػػ
نعم ىذا الفصل أخذ المؤلف في بياف األدلة من السنة .أف األدلة من السنة دلت على ما دلت عليو
النصوص من الكتاب؛ إثيات أف اهلل في العلو ،وأنو فوؽ العرش؛ فوؽ المخلوقات بذاتو وعلمو محيط بكل شيء.
ذكر حديث محمد بن عجبلف عن أبيو عن أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   لما خلق اهلل الخلق كتب
بيده على نفسو :إف رحمتي تغلب غضيي  فيو إثيات صفة الخلق هلل ،وفيو إثيات الكتابة هلل وفيو إثيات الرحمة
وفيو إثيات الغض ب؛ أربع صفات يعني :أربع صفات هلل :صفة الخلق ،صفة الكتابة ،صفة الرحمة ،صفة الغضب،
وفيو أف الرحمة تغلب الغضب ،وىذا الحديث رواه من ىذا الطريق أحمد والترمذي ،وابن ماجة وابن حياف وقاؿ
الترمذي :حديث حسن غريب .وىو في ىذا الحديث حسن؛ ألنو من رواية محمد بن عجبلف؛ محمد بن عجبلف
حسن الحديث ،ولكن الحديث رواه الشيخاف؛ اليخاري ومسلم من طريق األعمش .عن ذكواف عن أبي ىريرة
بلفظ:



لما خلق اهلل الخلق كتب في كتابو ،وىو يكتب على نفسو ،وىو وضع عنده على العرش :إف رحمتي

تغلب غضيي . 
الدليل على العلو قولو :كتب في كتابو وىو وضع عنده .العندية تفيد العلو عنده .اهلل تعالى فوؽ العرش كتب
في كتابو وىو عنده وىو وضع عنده على العرش ،العرش سقف المخلوقات ،واهلل تعالى فوؽ العرش ،وكتب كتابو
عنده فوؽ العرش ،فدؿ على أف اهلل في العلو .نعم.
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وحدثنا أبو الفتح ٤تمد بن أٛتد بن أيب الفوارس اٟتافظ -رٛتو اهلل -قاؿ :حدثنا أٛتد بن
سعيد قاؿ :حدثنا عمي ٤تمد بن أٛتد بن معداف قاؿ :حدثنا ابن ا١تثٌت قاؿ :حدثنا يزيد بن
داود قاؿ :حدثنا علي بن جعفر عن أيب قرة ،عن سهل بن سعد الساعدي قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
ُ ب قولو تعاىل:

       

(ٔ)

قاؿ  :كتب اهلل كتابا ُب ورقة.

.أصر ووضعو معو على العرش قبل أف ٮتلق الدنيا بألفي عاـ ،وأمر مناديا ينادي :يا أمة ٤تمد قد
غفرت لكم قبل أف تستغفروين ،وأعطيتكم قبل أف تسألوين ،فمن لقيٍت يوـ القيامة يشهد أف َل
إلو إَل اهلل ،وأف ٤تمدا عبده ورسولو ومل يشرؾ يب؛ أوجبت لو اٞتنة . 
ػػػػػػ
نعم ىذا الحديث رواه المؤلف عن سهل بن سعد الساعدي قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  في قولو

تعالى  :

ٕ

 ) (      قاؿ  :كتب اهلل كتابا في ورقة. .أصر ووضعو معو على العرش قيل أف يخلق
ال دنيا بألفي عاـ ،وأمر مناديا ينادي :يا أمة محمد قد غفرت لكم قيل أف تستغفروني ،وأعطيتكم قيل أف
تسألوني ،فمن لقيني يوـ القيامة يشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف محمدا عيده ورسولو ولم يشرؾ بي شيئا؛ أوجيت لو
الجنة . 
ىذا الحديث في عمومو فيو غرابة وىو قولو  :قيل أف يخلق الدنيا بألفي عاـ  وىذا رواه ابن مردوية
وأبو نعيم في دالئل النيوة والديلمي عن عمرو بن عيسة قاؿ :سألت النيي  عن قولو

تعالى    :

ما كاف النداء؟ وما كاف الرحمة؟ قاؿ  :كتاب كتيو اهلل قيل أف يخلق خلقو بألفي عاـ  وذكر نحوه.
 - 1سورة القصص آية .46 :
 - 2سورة القصص آية .46 :
 - 3سورة آل عمران آية .44 :
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......................................................................... .........

ػػػػػػػػ 

وىذا الحديث ال ش أف في متنو غرابة واألقرب أنو ال يصح؛ قولو( :كتب في كتاب قيل أف يخلق الدنيا
بألفي عاـ) واألحاديث الصحيحة كافية في ىذا؛ األحاديث واآليات كافية والشاىد قولو ووضعو معو على العرش
إثيات أف اهلل فوؽ العرش؛ لكن ال حاجة إلى مثل ىذا الحديث الذي في متنو غرابة .األحاديث الصحيحة كافية؛
النصوص واآليات كافية .نعم.
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وقد حدثنا بكتاب العرش َلبن أيب شيبة عن ابن الصواؼ وىو يشتمل على عدة أحاديث
ُب العرش ردا على اٞتهمية ،وذكر اآلجري ُب كتاب الشريعة من ذلك كثَتا.
ػػػػػػ
نعم ىذا ذكره اآلجري في الشريعة .قاؿ يشتمل على أحاديث في العرش :قاؿ حدثنا بكتاب العرش البن أبي
شيية وىذا معروؼ كتاب ابن أبي شيية ،يشتمل على أحاديث العرش ،وىو فيو الرد على الجهمية ،وىو مطيوع
تحقيق محمد بن محمود وىو من رواية أبي الفتح ،وىو من شيوخ المؤلف فقوؿ المؤلف :قد حدثنا يعني :ابن
أبي الفوارس .نعم.
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تكفير المشيهة والمجسمة
فصل :وأما ا١تشبهة واجملسمة فهم الذين ٬تعلوف صفات اهلل  مثل صفات ا١تخلوقُت وىم
كفار.
ػػػػػػ
نعم المشيهة والمج سمة؛ المشيهة الذين يشيهوف الخالق بالمخلوؽ يقولوف :إف هلل يدا كيدي واستواء
كاستوائي ،والمجسمة الذين يقولوف إف اهلل جسم مثل األجساـ المخلوؽ ،فسر ثم قاؿ :الذين يجعلوف صفات
اهلل  كصفات المخلوؽ وىم كفار .ىؤالء كفار كفرىم األئمة كما سمعتم نعيم بن حماد وابن خزيمة يقوؿ :من
شيو اهلل بخلقو فقد كفر .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،واهلل تعالى يقوؿ:
ٔ

 ) (   وىذا مكذب هلل ،قاؿ اهلل
   

ٖ
( )

      

تعالى؛       

      

ٗ
( )

ىذه اآليات فهم كفار نعم.

 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة مريم آية .65 :
 - 3سورة البقرة آية .22 :
 - 4سورة النحل آية .74 :
 - 5سورة النحل آية .61 :
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ٕ
( )

وقاؿ     :
٘

 ) (     فالمشيهة مكذبوف هلل في
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المشيهة يشيهوف صفات الخالق بصفات المخلوؽ
قاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل  ا١تشبهة تقوؿ :بصر كبصري ويد
كيدي .ومن قاؿ ىذا فقد شبو اهلل تعاىل ٓتلقو:

       

. ) (  
ٔ

ػػػػػػ
نعم ىذا كبلـ اإلماـ أحمد بن حنيل المشيهة تقوؿ :بصر كيصري ويد كيدي ،ومن قاؿ ىذا فقد شيو اهلل
بخلقو واهلل تعالى

ٕ

يقوؿ :

    

 ) (         وىذه اآلية الكريمة وىي
ٖ
( )

قولو :

تعد أصبل عظيما في تقرير معتقد أىل السنة ،وإبطاؿ ما سواه؛ ولهذا قاؿ شيخ

اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل :-طريقة أىل السنة. .إثيات األسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثيات
ببل تشييو وتنزيو ببل تعطيل ،كما قاؿ

تعالى :

ٗ

 ) (         ففي

٘

 ) (     رد للتشييو والتمثيل وفي قولو



قولو :

ٙ

 ) (     رد للحجر والتعطيل

وكذل في إثيات السمع واليصر بعد نفي المثلية :أبين داللة على أف إثيات الصفات على الوجو البلئق باهلل ال
يقيل تشييو اهلل بالمخلوقات .نعم.
 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة الشورى آية .11 :
 - 5سورة الشورى آية .11 :
 - 6سورة الشورى آية .11 :

245

المختار في أصوؿ السنة

إضافة التشييو والتجسيم إلى أىل السنة كذب وبهتاف
 ....وجد ا١تبتدع ا١تلحد طريقا على أىل السنة وأصحاب اٟتديث فأضاؼ إليهم التشبيو
والتجسيم ،وىذا كذب وهبتاف وإفك وطغياف ما أنزؿ اهلل بو من سلطاف .قد نزه اهلل سبحانو ٛتلة
القرآف وآثار الرسوؿ عليو السًلـ؛ الذين ىم سرج العباد ونور البًلد عن مثل ىذة ا١تقالة العوراء
واٞتهالة العمياء ،بل يصح عند العقًلء ويصح عند العلماء أهنا من أباطيل ا١تلحدة ،حُت ضاؽ
هبم ا١تخرج؛ ومل يضح ٢تم ا١تنهج ،ورأوا ما أبدى اهلل على ألسنتهم من عوراهتم الشنيعة وجهاَلهتم
الفظيعة ما خالفوا فيو الكتاب والسنة وإٚتاع اْلمة أرادوا أف ٯتوىوا على العواـ ،ويو٫توا بزخرؼ
الكًلـ ما نزه اهلل عنو كل إماـ يُقتدى بو ُب اإلسًلـ ،ويُهتدى بقولو ُب اٟتًلؿ واٟتراـ.

أترى يظن مسلم أف ما ٗترصوا يدنسوا مثل مالك بن أنس وسفياف الثوري والشافعي وأٛتد

بن حنبل وغَتىم من السادات أولو العبادات واجملاىدات؟ ىيهات! خاب واهلل ما رجوا ،وبطل
ما أملوا؛ بل ما ذكره اْلئمة ُب غًلهتم وغُواهتم أليق وإليهم أسبق؛ مثل جهم بن صفواف الذي
قاؿ فيو ابن شوذب :ترؾ الصًلة أربعُت يوما على وجو الشك .وقيل لو بالشاـ :أين تريد؟ فقاؿ:

أطلب ربا أعبده .ومثل معبد اٞتهٍت الذي قاؿ فيو اٟتسنَ :ل ٕتالسوه فإنو ضاؿ مضل.
ومثل عمرو بن عبيد الذي قاؿ فيو أبو النضرٝ :تعتو يطعن على الصحابة ويقوؿ :كاف ابن
عمر حشويا ،وقاؿ قيس العباسي سألتو عن مسألة فلم ٬تبٍت فقلتَ :ل بد يل .فقاؿ :قد كاف
من بعثة ٤تمد بُد؟! فكيف من مسألتك! وكاف يظهر الزىادة على وجو التلبيس ،وىو ُب اعتقاده
شر من إبليس ،وقد أنشدت للطولقي -رٛتو اهلل:-
دع عنػك ىزؿ ا٢تػزلة واعتزؿ ا١تعتػزلة
فإهنػػا شػرذمة عػن ا٢تػدى منخذلػة
أخػس كػلب فػي الورى أجػل منهم منزلة وأنشد آخر:
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خذىػػا أتػت مػن تبعة مقػالة مرتفػعة
ٙتامػػة ومعبػػد وجػػهمهم مبتدعػة
ثػًلثة شػر الورى إبليػس خَت اْلربػعة
ػػػػػػ
نعم يقوؿ :إف ىؤالء المشيهة الذين شيهوا اهلل بخلقو وقالوا :إف اهلل يشيو المخلوقات ،ىم الهزلة الميتدعة
لم يجدوا طريقا على أىل السنة وأصحاب الحديث ،فأضافوا إليهم التشييو والتجسيد يعني فتحوا الياب أماـ
الميتدعة الذي ن شيهوا اهلل بخلقو وقالوا :إف اهلل مثل المخلوقات وأنو من األجساـ فتحوا باب لطريق الميتدع
الملحد فقاؿ :إف أىل السنة الذين يثيتوف ىذه األسماء والصفات مشيهة .وقاؿ :كل من أثيت الصفات فهو
مشيو.
من الذي فتح الياب لو؟ ىو المشيو لما قالوا :إف اهلل يشيو المخلوقات فتحوا بابا لهؤالء الميتدعة فقالوا:
كل من يثيت الصفات فهو مشيو؛ ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-وجد الميتدع والملحد طريقا على أىل السنة
وأصحاب الحديث فأضاؼ إليهم التشييو والتجسيم .قاؿ المؤلف :فهذا كذب وبهتاف وإف وطغياف ما أنزؿ اهلل
بو من سلطاف .يعني إضافة ال تشييو والتجسيم إلى أىل السنة كذب وبهتاف .قد نزه اهلل سيحانو حملة القرآف وآثار
الرسوؿ  ؛ قد نزىهم اهلل عن التشييو والتجسيم.
الذين ىم سرج العياد ونور اليبلد عن مثل ىذة المقالة العوراء والجهالة العمياء ،وىو القوؿ أف اهلل يشيو
المخلوقات؛ بل يصح عند العقبلء ويصح عند العلماء أنها من أباطيل الملحدة حين ضاؽ بهم المخرج ولم
يصح منهم المنهج ،ورأوا ما أبدى اهلل على ألسنتهم من عوراتهم الشنيعة ،وجهاالتهم الفظعية ما خالفوا فيو
الكتاب والسنة وإجماع األمة.

..................................................................................
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أرادوا أف يموىوا على العواـ يعني :يليسوا .التمويو يعني :تمويو الياطل وتزيينو .أف يموىوا على العواـ ويوىموا
بزخرؼ الكبلـ ما نزه اهلل عنو كل إماـ يقتدى بو في اإلسبلـ؛ أرادوا أف يموىوا على الناس بأف أىل السنة مشيهة
الذين يثيتوف الصفات حتى يضطروىم إلى أف ينفوا الصفات حتى ال يكونوا مشيهة.
وقاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-ىذا ما نزه اهلل عنو كل إماـ يُقتدى بو في اإلسبلـ ويُهتدى بقولو في الحبلؿ
والحراـ ،أترى يظن مسلم أف ما تخرصوه يدنس األئمة ال يمكن؟ ىل يمكن كبلمهم يدنس مثل األئمة الكيار؛
مثل مال بن أنس وسفياف الثوري والشافعي وأحمد بن حنيل وغيرىم من السادات أولو العيادات والمجاىدات
ىيهات! بعيد ىذا الكذب.
خاب واهلل ما رجوه وبطل ما أملوه ،ال يمكن أف يدنسوا مثل ىؤالء األئمة ،وما ذكره األئمة في غبلتهم
وغواتهم أليق وإليهم أسيق .يعني :ىذا إنما ىو في -يعني :ىذه العيوب -إنما ىي في أئمة الميتدعة مثل الجهم
بن صفواف؛ ألنو ينكر األسماء والصفات الذي تنسب إليو الجهمية ،وىو الذي نشر عقيدة نفي الصفات ونسيت
إليو؛ الذي قاؿ فيو ابن شوذب :ترؾ الصبلة أربعين يوما على وجو الش  .ترؾ الصبلة أربعين يوما شاكا في ربو -
أعوذ باهلل -وقيل لو بالشاـ :أين تريد؟ قاؿ :أطلب ربا أعيده .ما يعرؼ ربو ما لو رب -والعياذ باهلل -التيس عليو
األمر .روى قوؿ ابن شوذب اليخاري في خلق أفعاؿ العياد والبللكائي في شرح االعتقاد ،وروى المقالة الثانية
رواىا ابن بطة في الشرح واإلبانة ،وىذا سييو فساد المعتقد؛ ولهذا قاؿ ابن الميارؾ :كل قوـ يعرفوف ما يعيدوف
إال الجهمية ما يعرفوف ما يعيدوف؛ أعوذ باهلل.
ومثل معيد الجهني أوؿ من تكلم في القدر باليصرة معيد الجهني الذي يقوؿ :إف اهلل ال يعلم األشياء حتى تقع.
قاؿ فيو الحسن :ال تجالسوه فإنو ضاؿ مضل .رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،ومثل عمرو بن عييد رئيس
المعتزلة عمرو بن عييد رئيس االعتزاؿ؛ الذي قاؿ أبو النضر :سمعتو يطعن على الصحابة ،ويقوؿ :كاف ابن عمر
حشويا؛ ابن عمر الصحابي حشوي؛ وحشوي ىذة نيذ ينيذ بو أىل ..أىل السنة يسمونو حشويا؛ الذي يثيت

................................................................. .................
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األسماء والصفات يسمونو حشويا ،ويسمونهم نوابت كالشيء الذي ينيت في الزرع وال فائدة فيو ،يسمونو حشويا
ويسمونو نوابت ويسميو القدرية مجيرة؛ تنفير ينيذونو باأللقاب السيئة ،فهذا عمرو بن عييد مؤسس االعتزاؿ؛
رئيس المعتزلة يقوؿ عن ابن عمر؛ عيد اهلل بن عمر الصحابي يقوؿ :إنو حشوي ،وقاؿ قيس العياسي :سألتو عن
مسألة فلم يجيني فقلت :ال بد لي .فقاؿ :قد كاف من بعثة محمد بد؟! فكيف من مسألت ! وكاف يظهر
الزىادة على وجو التلييس ،وىو في اعتقاده شر من إبليس؛ ولهذا اغتر بو أقواـ بسيب تظاىره بالزىد والعيادة،
وممن اغتر بو يعني :عمرو بن عييد .يظهر الزىد زاىد في الدنيا؛ وىو مع ذل معتزلي ينكر األسماء والصفات
كل الصفات ،وممن اغتر بو المنصور؛ أبو جعفر المنصور الخليفة كاف يعظم ابن عييد ويقوؿ :كلكم يمشي رويد؛
كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عييد؛ يعني أنو بالدنيا؛ كلكم يريد مالي إال عمرو بن عييد اغتر بو .كلكم
يمشي رويد كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عييد.
اغتر بزىده وإخبلصو وأغفل بدعتو؛ بل ذكر ابن قتيية في كتابو المعارؼ أف المنصور رثى عمرو بن عييد لما
مات فقاؿ:
صلػى
قػػيرا

اإللػو

عليػ

تضمػن

مػن
مؤمنػػا

متوسد

قػػيرا

متحنثػا

صػػدؽ

فلو أف ىػذا الدىػر أبقػى صػالحا أبقػى

ذكر ذل

مػررت

بػو

ِ
اإللػػوَ
لنػػا

علػى
وداف
َ

حقػا

أبػػا

مػراف
بالقػػرآف
عثمػاف


الذىيي في تاريخ اإلسبلـ في ترجمة عمرو بن عييد ،ثم قاؿ :ولم يُ ْسمع بخليفة رفع من دونو

سواه؛ ما يعرؼ أف خليفة رفع من دونو سوى المنصور رفع عمرو بن عييد.
وكل ىذا بسيب االغترار بو؛ ولهذا قاؿ :كاف يظهر الزىادة على وجو التلييس وىو في اعتقاده شر من
إبليس.

..................................................................................
قاؿ :وقد أنشدت للطولقي:
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دع عنػ ىزؿ الهػزلة واعتزؿ المعتػزلة يعني ابعد عن المعتزلة الذين ينكروف الصفات:
فإنهػػا شػرذمة عػن الهػدى منخذلػة يعني بعيدة عن الهدى:
أخػس كػلب فػي الورى أجػل منهم منزلة وأنشد آخر:
خذىػػا أتػت مػن تيعة مقػالة مرتفػعة ثمامة بن أشرس ومعيد الجهني؛ الذي قاؿ بالقدر وجهم.
ثمامػ ػػة ومعيػد وجػهمهم ميتدعػة
ثبلثة شػ ػ ػػر الورى ................شر الناس الورى :الناس.
.................إبليػس خػ ػػير األربعة أربع من ىم؟ ثمامة بن األشرس ىذا المعتزلي ،ومعيد الجهني القدري
وجهم بن صفواف ثبلثة ،وإبليس ىو الرابع خيرىم إبليس.
ثمامػ ػػة ومعيػد وجػهمهم ميتدعػة
ثبلثة شػ ػػر الورى إبليس خير األربعة نسأؿ اهلل السبلمة والعافية نعم.
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ذكر المؤلف ليعض أسماء الميتدعة
ومنهم غيًلف القدري الذي ضربت عنقو بعد قطع يديو ورجليو وٝتل عينيو ،وأبو ا٢تذيل
العًلؼ ،وإبراىيم النظاـ واٞتبائي وابن أيب دؤاد الذي أباف اهلل فضائحهم ،وأظهر قبائحهم على
لساف اإلماـ أٛتد بن حنبل  ومنهم ٙتامة بن أشرس وبرغوث وربالويو وأبو شعيب اٟتجاـ،
وسهل اٞتزار وأبو لقماف الكافر ،وحفص الفرد الذي كفره الشافعي -رٛتو اهلل -وٝتاه حفص
ا١تنفرد ،ولقد روي عن ا١تأموف أنو قاؿ يوما ٟتاجبو :انظر من بالباب من أصحاب الكًلـ .فخرج
وعاد إليو فقاؿ :بالباب أبو ا٢تذيل العًلؼ وىو معتزيل وعبد اهلل بن إباض اإلباضي ،وىشاـ بن
الكليب الرافضي .فقاؿ ا١تأموف :ما بقي من أعًلـ جهنم أحد إَل وقد حضر.
وقاؿ أبو عبد اهلل ٤تمد بن عباس ا١تصريٝ :تعت ىاروف الرشيد يقوؿ :طلبت أربعة فوجدهتا
ُب أربعة؛ طلبت الكفر فوجدتو ُب اٞتهمية ،وطلبت الكًلـ والشغب فوجدتو مع ا١تعتزلة ،وطلبت
الكذب فوجدتو مع الرافضة ،وطلبت اٟتق فوجدتو مع أصحاب اٟتديث.
ػػػػػػ
نعم .المؤلف -رحمو اهلل -ذكر من الميتدعة عددا ومنهم غيبلف القدري الذي ضربت عنقو ،ومنهم معيد
الجهني؛ ينكر القدر ،وينكر أف اهلل علم باألشياء قيل كونها ،وضربت عنقو وقتل بعد قطع يديو ورجليو وسمل
عينيو .قطعت يداه ورجبله وسملت عيناه؛ يعني :أحمي بالحديد ثم قتل ،وأبو ىذيل العبلؼ شيخ المعتزلة الرقم
الثالث ،وإبراىيم النظاـ معتزلي ،والجيائي  ..معتزلي وابن أبي دؤاد رئيس القضاة عند الخليفة المأموف ،وىو
معتزلي ىو الذي امتحن األئمة ،امتحن اإلماـ أحمد وأمر بسجنو الذي يقوؿ :إف القرآف مخلوؽ؛ ابن أبي دؤاد
رئيس المعتزلة ورئيس القضاة في زمن الخليفة المأموف .قاؿ :وابن أبي دؤاد الذي أباف اهلل فضائحو ىذا ابن أبي
دؤاد ،وأظهر قيائحو على لساف اإلماـ أحمد بن حنيل .حاوؿ بكل ما أوتي من قوة أف اإلماـ أحمد يقوؿ القرآف
مخلوؽ،
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فرفض؛ فسحب وضرب وأوذي وسجن وأغمي عليو ،وىو ثابت حتى فرج اهلل عنو ،واستمر وخرج من المحنة
صفيا تقيا -رحمو اهلل.-
ومنهم ثمامة بن األشرس وبرغوث؛ كل ىؤالء من الميتدعة من المعتزلة وغيرىم وربالويو ،وأبو شعيب الحجاـ
وسهل الجزار وأبو لقماف الكافر ،وحفص الفرد الذي كفره الشافعي ،وسماه حفص المنفرد.
ذكر المؤلف قصة عن المأموف أنو قاؿ يوما لحاجيو :انظر من بالياب من أصحاب الكبلـ؛ فخرج وعاد إليو
فقاؿ :بالياب أربعة أو ثبلثة .قاؿ :بالياب أبو ىذيل العبلؼ؛ ىذا معتزلي شيخ المعتزلة في القرف الثاني ،وعيد اهلل
بن إباض اإلباضي من الخوارج من اإلباضية ،وىشاـ بن كلب الرافض رافضي ثبلثة .بالياب ثبلثة معتزلي وخارجي
إباضي ورافضي؛ كلهم من أئمة اليدع ،فقاؿ المأموف :ما بقي من أعبلـ جهنم أحد وإال وقد حضر.
ىذا رواه البللكائي في شرح االعتقاد من طرؽ ،وروا ه في الشافعي :في حفص الفرد وتكفيره لو ،وتسميتو لو
حفص المنفرد .نعم وذكر كبلـ أبي عيد اهلل المصري قاؿ :سمعت ىاروف الرشيد يقوؿ :طليت أربعة فوجدتها في
أربعة؛ طليت الكفر فوجدتو في الجهمية ،والجهمية ينكروف أسماء اهلل وصفاتو؛ يقولوف :ليس لو اسم وال صفة،
ومعنى ذل ال وجود لو ،ما ال اسم لو وال صفة ال وجود لو؛ ىذا كفر وضبلؿ.
وطليت الكبلـ والشغب فوجدتو مع المعتزلة .أىل الكبلـ والشغب ،وطليت الكذب فوجدتو مع الرافضة،
والرافضة يتدينوا بالكذب حتى قاؿ الشعيي :لو أردت أف يمؤلوا لي ىذا الييت ذىيا على أف أكذب على رسوؿ

اهلل 

مؤلوه ذىيا .دينهم الكذب يتدينوا بالكذب؛ حتى قاؿ أبو العياس ابن تيمية :أكذب الطوائف على

اإلطبلؽ الرافضة شهادة .أكذب الطوائف على اإلطبلؽ؛ تدينوا بالكذب ،ودينهم ميني على الكذب ،والقوؿ
المعتمد عندىم ىو القوؿ الميهم الذي ال أصل لو .إذا اختلفت اإلمامية الرافضة في قولين أحدىما ال يعرؼ
قائلو فالحق في القوؿ الذي ال يعرؼ قائلو عندىم .إذا اختلفوا في قولين وأحد القولين ال يعرؼ قائلو يقولوف:
الحق مع القوؿ الذي ال يعرؼ قائلو -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية -قاؿ :وطليت الكذب فوجدتو مع الرافضة،
وطليت
الحق فوجدتو مع أصحاب الح ديث .ىذا رواه الخطيب في شرؼ أصحاب الحديث ىذا قريب من معنى عن
ىاروف الرشيد أنو قاؿ :المروءة في أصحاب الحديث ،والكبلـ في المعتزلة ،والكذب في الروافض .نعم.
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عقوبة اإلماـ واألمير ألىل األىواء واليدع
فصل :أما اٞتهمية فقاؿ عبد الرٛتن بن مهدي :ما كنت ْلعرض أىل اْلىواء على السيف
إَل اٞتهمية فإهنم يقولوف قوَل منكرا.
ػػػػػػ
ىذا القوؿ يعني :شهادة من ىذا اإلماـ؛ عيد الرحمن بن مهدي؛ إماـ من أئمة أىل الحديث ومن أئمة النقاد
ومن أىل الجرح والتعديل يقوؿ :ما كنت ألعرض أىل األىواء على السيف إال الجهمية فإنهم يقولوف قوال منكرا.
ىذا رواه البللكائي في شرح االعتقاد .يعني يقوؿ :ما كنت ألعرض أىل األىواء على السيف إال الجهمية
أىل األىواء؛ المراد :أىل اليدع يقوؿ :ما كنت ألعرض أىل اليدع على السيف إال الجهمية .معنى يعرضهم على
السيف ما لهم إال القتل فإنهم يقولوف قوال منكرا .نعم.
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قوؿ يزيد بن ىاروف في الجهمية
وقاؿ يزيد بن ىاروف اٞتهمية ىم واهلل زنادقة؛ عليهم لعنة اهلل .وقاؿ أٛتد بن حنبل :من
صلى خلف جهمي سنة يعيد وسنتُت .وقاؿ ُب رواية صاّب :افًتقت اٞتهمية على ثًلث فرؽ:
فرقة قالوا :القرآف ٥تلوؽ ،وفرقة قالوا :كًلـ اهلل وسكتوا ،وفرقة قالوا :لفظنا بالقرآف ٥تلوؽ،
وعندىم أف العبادات كلها ليست من اإلٯتاف وىو عندىم التصديق فقط؛ َل يزيد وَل ينقص،
وعندىم أف إٯتاف ا١تًلئكة ا١تقربُت واْلنبياء وا١ترسلُت واْلولياء ا١تتقدمُت ٍ
مساو إلٯتاف العصاة
الفاسقُت ،وعندىم أف اهلل تعاىل كاف ُب القدـ بًل اسم وَل صفة ،وأف تسمية العباد اهلل بأنو
واحد أحد ٥تلوؽ ٤تدث ،كما قالوا :إف تًلوة العباد للقرآف ٥تلوقة ٤تدثة ،وعندىم أف نبوة نبينا
عليو السًلـ -قد انقطعت ٔتوتو ،وأف قولنا ُب اْلذاف :أشهد أف ٤تمدا رسوؿ اهلل أو ُب التشهدقوؿ َل حقيقة لو اآلف ،وقالواَ :ل ٬توز أف يقاؿ :يا قدًن اإلحساف.
ػػػػػػ
ىذا من أقواؿ الجهمية إذا. .؛ ولهذا سماىم يزيد بن ىاروف قاؿ :الجهمية ىم واهلل زنادقة عليهم لعنة اهلل.
على العموـ الفساؽ يلعنوا ،وقاؿ أحمد بن حنيل :من صلى خلف جهمي سنة يعيد وسنتن .وىذا يدؿ على أنو
كافر ،دؿ على ك فرىم ألف الصبلة خلف الميتدع الصواب أنها صحيحة ،وىذا يدؿ على أف اإلماـ يكفرىم؛ ألف
الكافر ال تصح الصبلة خلفو فهكذا يقوؿ :إذا صليت خلف جهمي سنة أو سنتين تعيد الصبلة ،وقاؿ في رواية
صالح :افترقت الجهمية على ثبلث فرؽ :فرقة قالوا :القرآف مخلوؽ وىم كفار ،وفرقة قالوا :كبلـ اهلل وسكتوا
أيضا حكمهم كفر ما يجب اإلنساف يسكت؛ قد يقوؿ منزؿ ،وفرقة قالوا :لفظنا بالقرآف مخلوؽ .وىذا ىوالسيب
في التكفير .رواه اآلجري في الشريعة  ،وعندىم يعني :عند الجهمية أف العيادات كلها ليست من اإليماف ،وىو
عندىم التصديق فقط ال يزيد وال ينقص؛ ألف الجهمية مرجئة.

..................................................................................
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الجهم -قيحو اهللَ -تزعم عقائد خييثة؛ تزعم عقيدة نفي الصفات؛ أربع عقائد تزعمها؛ عقيدة نفي الصفات
وتزعم
قاؿ أيش؟ أنكر األسماء والصفات ،وتزعم عقيدة اإلرجاء فقاؿ :اإليماف ىو مجرد معرفة الرب بالقلبَ ،
عقيدة الجير قاؿ :إف العيد مجيور ،وقاؿ العقيدة الرابعة :قاؿ بفناء الجنة والنار؛ أربع عقائد خييثة تزعمها
الجهم؛ العقيدة األولى :نفي الصفات واألسماء ،والعقيدة الثانية :عقيدة اإلرجاء فقاؿ :اإليماف مجرد معرفة الرب
بالقلب والكفر ىو جهل الرب بالقلب ،قاؿ :إذا عرؼ اإلنساف ربو بقليو فهو مؤمن ،ولو فعل جميع أنواع الردة،
والكفر ال يضره حتى يجهل ربو بقليو؛ فألزمو العلماء بأف إبليس يكوف مؤمنا؛ ألنو يعرؼ ربو بقليو:
 

ٔ
( )

وفرعوف مؤمن يعرؼ ربو بقليو ،واليهود يعرفوف ربهم:

   

ٕ
( )

  

     

وأبو طالب يعرؼ ربو؛ فهؤالء كلهم كانوا مؤمنين عند الجهم ،بل إف العلماء كفروا

الجهمية؛ كفروا الجهم قالوا :إنو كافر بشهادتو على نفسو .ىو ما عرؼ ربو؛ لو عرؼ ربو ما قاؿ ىذا الكبلـ،
فدؿ على أنو كافر بتعريفو ىو.
ىذا التعريف الذي عرفو يشملو ىو .قاؿ :اإليماف معرفة الرب بالقلب ،والكفر جهل الرب بالقلب ،وال أحد
أجهل منو بربو؛ ما عرؼ ربو حينما قاؿ ىذا القوؿ؛ فدؿ على أنو كافر بشهادتو على نفسو -نسأؿ اهلل السبلمة
والعافية -فعندىم عند الجهمية العيادات كلها ليست من اإليماف؛ ال تدخل ألنهم مرجئة ،الجهمية مرجئة،
جهمية في الصفات؛ مرجئة في اإليماف ،جيرية في األفعاؿ؛ جهمية في الصفات أنكروا األسماء والصفات؛ مرجئة
في اإليماف؛ ال تدخل األعماؿ في مسمى اإليماف؛ جيرية في األفعاؿ يقولوف :العيد مجيور على أفعالو ،وىو يقوؿ
أيضا :الجنة والنار تفنياف يوـ القيامة -نعوذ باهلل -مقاالت خييثة ،وعندىم أف العيادات كلها ليست من اإليماف
عندىم

وىو

..................................................................................
 - 1سورة الحجر آية .36 :
 - 2سورة البقرة آية .146 :

255

ػػػػػػػػ 

المختار في أصوؿ السنة
التصديق فقط ال يزيد وال ينقص ،وعندىم أف إيماف المبلئكة المقربين واألنيياء المرسلين واألولياء المتقين ٍ
مساو
إليماف العصاة والفاسقين.
نعم يقولوف :إيماف أعيد الناس وأفسق الناس سواء؛ ألف اإليماف ىو التصديق .المرجئة فتحوا بابا للعصاة،
فيأتي السكير العربيد على قولهم ويقوؿ :أنا مؤمن كامل اإليماف؛ إيماني كأبي بكر وعمر وكجيريل وميكائيل ،فإذا
قيل لو :أبو بكر وعمر لهم أعماؿ عظيمة .قاؿ :ما لنا دعوة باألعماؿ .يقوؿ :أبو بكر مصدؽ وأنا مصدؽ،
واإليماف ىو التصديق والتصديق واحد ،وإيماف المبلئكة إيماف أىل السماء وإيماف أىل األرض سواء ،وإيماف
أفسق الناس وأعيد الناس شيء واحد ،ىو التصديق كلنا مصدقوف.
أما العمل شيء آخر ما ىو من اإليماف .من الذي فتح ىذا الياب؟ الجهمية لما قالوا ىذا ،والصواب ىو أنو
داخل في مسمى اإليماف؛ الير والتقوى واألعماؿ كلها من اإليماف.
وعندىم عند الجهمية أف اهلل تعالى كاف في القدـ ببل اسم وال صفة ،وأف تسمية العياد اهلل بأنو واحد أحد
مخلوؽ محدث؛ كما قالوا :إف تبلوة العياد بالقرآف مخلوقة محدثة .يقولوف :إف اهلل كاف وليس لو صفة حتى
أحدث لو العياد األسماء والصفات؛ العياد ىم الذين أحدثوا األسماء والصفات هلل ،فاهلل لم يكن اسمو الخالق إال
بعد أف خلق الخلق ،وأما قيل ذل

فبل يسمى خالقا؛ ىذا من كفرىم وضبللهم ،فاهلل تعالى لو األسماء ولو

الصفات قيل خلق الخلق ،والعياد لم يسموه باسمو ولكنو سيحانو وتعالى ىو الذي سمى نفسو بأسمائو وصفاتو،
فهم يقولوف :إ ف اهلل تعالى في القدـ ليس لو اسم وال صفة ،والعياد ىم الذين سموه فإذف أسماء اهلل وصفاتو
حادثة مخلوقة عندىم ،كما أف تبلوة العياد بالقرآف مخلوقة محدثة.

وعندىم عند الجهمية أف نيوة نيينا 

قد انقطعت بموتو؛ كاف نييا في حياتو لما مات انتهت النيوة لماذا؟

يقولوف :ألنها صفة للحي النيوة ،واآلف زالت عنو الحياة .صفة من صفات الحي مثل الكبلـ والسمع واليصر
والنيوة؛ فإذا مات انتهت الصفات وانتهت صفة النيوة معها؛ ألف صفة الحي تزوؿ بموتو كالحياة والكبلـ ،وىذا

..................................................................................
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باطل إنو أبطل الياطل ،فرسوؿ اهلل لو صفة الرسالة ،وىو نيي اهلل ،ورسوؿ اهلل ،وخاتم النييين؛ نصلي عليو ونسلم
وندين لو بالنيوة ،وال يصح إيماف المؤمن حتى تقوـ الساعة إال باإليماف بنيوتو.
إذا كانت ذىيت صفة النيوة؛ معناه كيف يسلم؟ الذي يُسلم من جديد شيء ماذا يسلم كيف يكوف إسبلمو؟
ما ىي صفة النيوة للنيي؟ ما يعترؼ بنيوة النيي ورسالتو على قوؿ الجهمية نعم ىو. .دخل ..صفة النيوة .انتهت
النيوة بموتو ،صفة النيوة مثل صفة الجسد زالت بزواؿ الجسد؛ الجسد لو السمع كاف يسمع وييصر ويتكلم
وكذا ،وكذل كاف نييا فلما انتهت الصفات انتهت صفة النيوة معو.
قالوا :وأف قولنا في األذاف أشهد أف محمدا رسوؿ اهلل ،أو في التشهد قوؿ ال حقيقة لو اآلف؛ ما لو حقيقة،
قوؿ المؤذف أشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل انتهت نيوتو ،وقالوا :ال يجوز أف يقاؿ :يا قديم
اإلحساف .ما يجوز أف يقوؿ :يا قديم اإلحساف لماذا؟ وىذا ذكره القاضي أبو يعلى في إبطاؿ التأويبلت قد عقد
فيو القاضي أبو يعلى؛ فصل :في جواز وصف اهلل سيحانو وتعالى بأنو قديم اإلحساف؛ خبلفا لؤلشعرية وغيرىم
وو ِسع خليقتو
ممن قاؿ بعدـ جواز ذل  ،وقد عير شيخ اإلسبلـ بهذا الوصف كما في مقدمة شرح العمدة قاؿَ :
إحسانو القديم .نعم.
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ذكر عقيدة الجهمية
وعندىم أف كًلـ اهلل قائم بذاتو؛ ليس ْترؼ وَل بصوت ،وعندىم التًلوة غَت ا١تتلو والقراءة
غَت ا١تقروء ،و٫تا ٥تلوقتاف عندىم؛ ْلهنم يقولوف :القرآف عبارة عن ىذه اٟتروؼ واْلصوات
والسور واآليات ،وليس ىذا ىو القدًن عندىم ،وهبذه ا١تقالة كفرىم أٛتد حُت قا٢تا ابن كًلب،
وقاؿ اهلل تعاىل إخبارا عن قريش:



 ) (          ومعلوـ
ٔ

أهنم أشاروا إىل التًلوات اليت ٝتعوىا.
وعندىم الكتا بة غَت ا١تكتوب ،وأف الكتابة ٥تلوقة كالتًلوة فعلى قو٢تم الذي ُب ا١تصحف
٥تلوؽ وليس بقدًن ،وكذلك يقولوف ُب الصدر حفظ التًلوات احملدثة وكذا يقولوف :كًلـ اهلل غَت
منزؿ على النيب  وَل على غَته من اْلنبياء ،وإ٪تا منزؿ تًلوتو وعبارتو؛ إىل أشياء كثَتة فظيعة؛
قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن ٚتيعها ْ-تمد اهلل ومنو -وخالفوا اْلخبار ا١تدونة الصحاح عن
رسوؿ اهلل عليو الصًلة والسًلـ ُب صًلة اٞتمعة خلف كل بر وفاجر ،وقالوا :قد سقطت إمامة
من فسق ُب أفعالو وخرج من اإلمامة ،وخالفوا إٚتاع الصحابة وأئمة الدين ُب تفضيل ا٠تلفاء
اْلئمة ا لراشدين اْلربعة ا١تهديُت؛ أيب بكر وعمر وعثماف وعلي رضواف اهلل عليهم وقاؿ أكثرىم:
نقف ُب ذلك .وكذلك قالوا ُب عائشة وىي عندنا أفضل نساء العا١تُت.
ػػػػػػ

 - 1سورة المدثر آية .26-25 :
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نعم ىذا المؤلف -رحمو اهلل -يذكر عقيدة الجهمية ،والجهمية كما ذكر شيخ اإلسبلـ تنقسم إلى عدة أقساـ
ج همية المخير وىم الذين ينكروف األسماء والصفات ،وجهمية المعتزلة وىم الذين ينكروف الصفات ويثيتوف
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األسماء ،وجهمية األشاعرة الذين يثيتوف األسماء وسيع صفات؛ كلهم يسموف جهمية بنوع من التجهم؛ ألنهم
وافقوا الجهم في بعض عقائده؛ ولذل تجد بعض العقائد أف األشاعرة ىي تنسب إلى الجهمية؛ ألنهم جهمية
األشاعرة؛ عندىم نوع من التجهم .يقوؿ :عندىم أف كبلـ اهلل قائم بذاتو ليس بحرؼ وال بصوت؛ ىذا مذىب
األشاعرة ،وىو أف كبلـ اهلل قائم بذاتو معنى؛ ليست بحرؼ وال صوت .الحروؼ واألصوات ليست من الكبلـ
لماذا؟ يقولوف :ألنها حادثة؛ الحروؼ واألصوات حادثة ،فلو كاف الكبلـ حرؼ وصوت للزـ أف تكوف الحوادث
صفة الرب.
وبالرغم من ذل قالوا الكبلـ في نفسو يسمونو كبلما نفسيا قائم بالنفس ،معنى قائم بالنفس .يقولوف :إف اهلل ما
تكلم وال بحرؼ ،جعلوا الرب أبكم -والعياذ باهلل -قالوا :ما تكلم وال بكلمة ،من الذي تكلم؟ الذي تكلم
جيريل ومحمد .من أي شيء تكلم؟ قالوا :فهم المعنى القائم بالرب .المعنى في نفس الرب ،من الذي يستطع
يعلم؟ قالوا :اهلل اضطره اضطرارا ففهم المعنى القائم بالنفس وىو ما يتكلم؛ ما يستطيع .الرب ما يستطيع يتكلم؛
لكن اضطره اضطرارا ففهم القائم بنفسو فعير بهذا القرآف؛ عير عن المعنى القائم بالنفس قاؿ :أنا فهمت المعنى
القائم بالنفس نفس الرب وأنا أعير لكم عنو؛ فعير بهذا القرآف الذي بين أيدينا .فهذة العيارة عير بها جيريل
وبعضها عير بها محمد .كبلـ اهلل أين ىو الكبلـ؟ قالوا كبلـ اهلل نفسو قائم بذاتو ،ما يسمع مثل العلم .الذي
يسمع قالوا :ىذه حروؼ وأصوات عيارة عن كبلـ اهلل وليست كبلـ اهلل؛ عيارة تأدى بها كبلـ اهلل ،والقوؿ الذي
يقوؿ حكاية .قاؿ المؤلف :وعندىم أف كبلـ اهلل قائم بذاتو ليس بحرؼ وال صوت .ىذا مذىب األشعرية؛ ألنهم
جهمية نوعهم نوع من التجهم ،وإال فإف الجهمية والمعتزلة ينكروف الكبلـ من أساسو يقولوف :الكبلـ؛ صفة
الكبلـ مخلوؽ مضافة إلى الخالق التشييو والتكذيب ،وعندىم التبلوة غير المتلو والقراءة غير المقروء فهما
مخ لوقتاف عندىم؛ ألنهم يقولوف :القرآف عيارة عن ىذه الحرؼ واألصوات والسور واآليات وليس ىذا ىو
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القديم .الحروؼ واألصوات والسور واآليات ىذه مخلوقة؛ ىذه قرآف وىي عيارة عن ىذه الحروؼ مخلوقة .وأما
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القديم فهو المعنى القائم بنفس الرب .ىذا القديم ىو الكبلـ يقوؿ المؤلف --رحمو اهلل -:-بهذه المقالة
كفرىم أحمد اإلماـ أحمد حين قالها ابن كبلب؛ حين قاؿ ابن كبلب قاؿ :إف الحروؼ واألصوات مخلوقة،
والكبلـ ىو المعنى القائم بالرب كفره اإلماـ أحمد ،وقاؿ اهلل تعالى إخيارا عن قريش أنهم قالوا:
   

ٔ
( )

يعني :كفار قريش قالوا عن القرآف:

       

ٕ
( )

   

ماذا توعدىم اهلل

ٖ

قاؿ ) (      :سقر :النار ،ومعلوـ أنهم أشاروا إلى التبلوات التي سمعوىا.
وعندىم يعني :عند الجهمية؛ جهمية األشاعرة الكتابة غير المكتوب فيقولوف :الكتابة غير المكتوب ،وأف
الكتابة مخلوقة فيقولوف :القرآف ىذه الكتابة؛ ما كتب القرآف ،ولكن المكتوب؛ ىذه الكتابة مخلوقة ،فالكتابة
مخلوقة كالتبلوة فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوؽ وليس بقديم وكذا يقولوف :في الصدر حفظ التبلوات

المحدثة ،وكذا يقولوف :كبلـ اهلل غير منزؿ على النيي 

وال علي غيره من األنيياء؛ إنما منزؿ تبلوتو وعيارتو؛

إلى أشياء كثيرة فظيعة؛ قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن جميعها -بحمد اهلل ومنو -يعني يقولوف :إف الكتابة
مخلوقة ،وليس في المصحف كبلـ اهلل؛ إنما في المصحف عيارة تأدى بها كبلـ اهلل ،والصواب في ىذه المسألة
أف المصحف فيو كبلـ اهلل وفيو الكتابة ،وفيو خط القارئ وفيو الورؽ والمداد والحير .فيو كبلـ اهلل وفيو غيره.
فالمكتوب كبلـ اهلل ،والكتا بة غيره .فيو خط القارئ ،وفيو الورؽ ،وفيو المداد ،وفيو الحير ،وفيو خط فبلف ،ففيو
كبلـ اهلل؛ ىذا ىو الصواب كما بين أىل العلم لكن ىذا الكبلـ ،..ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-إلى أشياء
كثيرة فظيعة قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن جميعها -بحمد اهلل ومنو -وخالفوا يعني :الجهمية واألشاعرة
والمعتزلة؛ خالفوا األخيار المدونة الصحاح عن رسوؿ اهلل  في صبلة الجمعة خلف كل بر وفاجر.
 - 1سورة المدثر آية .25 :
 - 2سورة المدثر آية .25 :
 - 3سورة المدثر آية .26 :
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األحاديث جاءت بأنو يصلى الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر من المسلمين؛ ما داـ أنو لم يفعل مكفرات ولو
كاف عاصيا؛ يصلى خلفو في الصبلة والجمعة؛ وال سيما اإلماـ واألمير وإماـ الجمعة إذا لم يوجد غيره وإماـ
العيد .ىم خالفوا؛ خالفوا أىل السنة والجماعة .أىل السنة يروف الصبلة خلف كل بر وفاجر يصلي الجمعة ،وال
يترؾ الصبلة ويصلي وحده إال أىل اليدع.
إذا كاف إماـ الجمعة فاسقا وال يوجد في اليلد إال جمعة واحدة ىل نصلي خلفو وال نصلي في الييت؟ نصلي
خلفو ،ومن صلى في الييت فهو ميتدع ،وكذل إماـ العيد وإماـ الجماعة إذا لم يوجد غيره .أما ىؤالء ال يصلوف
خلفو؛ المعتزلة واألشاعرة ال يصلوف خلفو إذا كاف عاصيا أو فاجرا أو جائرا .قالوا :قد سقطت إمامة من فسق في
أفعالو وخرج عن اإلمامة .يكفروف ولي األمر بالمعاصي ،ويخرجوف عليو ويستحلوف دمو؛ الخوارج والمعتزلة .قاؿ:
وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل الخلفاء الراشدين األربعة المهديين :أبي بكر وعمر وعثماف وعلي
رضواف اهلل عليهم .أىل الحق يفضلوف الخلفاء األربعة يقوؿ :أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ثم علي ،وأولئ المعتزلة
وغيرىم قالوا؛ أكثرىم قالوا :نقف فيهم؛ نتوقف ال ندري من ىو األفضل وال نفضل ،وكذل قالوا في عائشة؛
توقفوا في فضلها .قاؿ المؤلف :وىي عندنا أفضل نساء العالمين .نعم.
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عقيدة القدرية والمعتزلة وأنواعهم
فصل :وأما القدرية وا١تعتزلة وأنواعهم فينكروف الصراط وا١تيزاف والكرسي وفزع يوـ القيامة،
ونعيم القرب وعذابو ،وسؤاؿ منكر ونكَت ،وضغطة القرب ،وخلق اٞتنة والنار ،واٟتور العُت ،وقالوا:
ليس للنيب  يوـ القيامة شفاعة وَل حوض ،وكذبوا باْلخبار الواردة ُب ذلك وقالواَ :ل ٬توز أف
يرى اهلل  أحد َل ُب الدنيا وَل ُب اآلخرة؛ َل مؤمن وَل كافر ،وقالوا :كًلـ اهلل ٤تدث ٥تلوؽ،
وقالوا :أٝتاء اهلل ٥تلوقة ،وما كاف لو اسم حىت خلق لو ا٠تلق اٝتا ،ويبقى عند عدـ ا٠تلق بًل
اسم وَل صفة ،وقالوا٬ :توز أف يقاؿ بأف اهلل قادر على الظلم والكذب وغَت٫تا من القبائح ،وقاؿ
اٞتبائي٬ :توز أف يقاؿ بأف اهلل ٤تبل نساء العا١تُت .وقالوا٬ :تب على اهلل أف يعوض الثواب
واٞتزاء .وأىل السنة يقولوف :ذلك تفضل منو غَت واجب عليو.
وعندنا ٚتيع أفعاؿ العباد خلق اهلل تعاىل كسب ٢تم خَتىا وشرىا ،وعند القدرية ىي خلق
٢تم َل رب ٢تا وَل إلو ،وعندنا صانع العامل واحد ،وعندىم عدد كثَت يشركونو ُب الصنعة وا٠تلق،
وقالوا :ا١تقتوؿ ٯتوت بغَت أجلو .واهلل يقوؿ:

        

 ) (   وأنكروا كرامات اْلولياء ،وأنكروا اٞتن والسحر ،وقد كذهبم اهلل
ٔ

   

يوسف

وبقولو :

(ٕ)

بقولو :

وُب سورة اٞتن وغَت ذلك ،وأنكروا ا١تنامات ،وقد كذهبم اهلل بقصة

 ) (         قيل ُب تفسَته :ىي الرؤيا
ٖ

 - 1سورة األعراف آية .34 :
 - 2سورة البقرة آية .112 :
 - 3سورة يونس آية .64 :
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الصادقة ،وبقوؿ النيب عليو الصًلة والسًلـ:



ىي جزء من ستة وأربعُت جزءا من النبوة.



وغَت ذلك من اْلقواؿ القبيحة.
ػػػػػػ
ىذه ذكر المؤلف -رحمو اهلل -عقيدة القدرية والمعتزلة وأنواعهم قاؿ :وأما القدرية والمعتزلة وأنواعهم
فينكروف الصراط والميزاف؛ ينكروف الصراط والميزاف يقولوف :ليس ىناؾ ميزاف يوـ القيامة توزف بو األعماؿ
واآلثار وقالوا :المراد بالميزاف العدؿ .قالوا :وأما اهلل فبل يحتاج إلى الميزاف .الذي يحتاج إلى الميزاف اليقاؿ
والفواؿ ؛ أما اهلل فبل يحتاج إلى الميزاف ،فأنكروا الموازين قالوا :ما فيو ميزاف حسي وإنما ىو ميزاف معنوي ىذه
معرفتهم بو وىذا باطل ،والصواب أف الميزاف ميزاف حسي لو كفتاف عظيمتاف .الكفة أعظم من أطياؽ السماوات
واألرض ،ميزاف حسي توزف فيو األشخاص واألعماؿ ،وكذل

الصراط ،أنكروا الصراط الحسي وقالوا :الصراط

معنوي ،وأنكروا الكرسي وفزع يوـ القيامة ،وأنكروا نعيم القير وعذابو ،وقالوا :ما فيو نعيم .النعيم والعذاب للروح،
واليدف ليس لو نعيم وال عذاب ،وسؤاؿ منكر ونكير؛ وأنكروا اليعث؛ مع أف األحاديث واردة في ىذا .ذل
يقوؿ :لكن األحا ديث؛ يقوؿ :ىذه أخيار آحاد ما يعمل بها ،وأنكروا ضغطة القير؛ ورد في السنة أف كل إنساف
يموت يضمو القير ضمو .قاؿ:



إف للقير ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ  .الذي اىتز لو

وخلق الجنة والنار ،أنكرىا المعتزلة يقولوف :الجنة النار ما ىي مخلوقة اآلف يخلقاف يوـ القيامة.
عرش الرحمنْ ،
أما اآلف عيث ووجودىم اآلف وال جزاء عيث والعيث محاؿ على اهلل؛ وىذا من جهلهم وضبللهم ،من قاؿ إنو
عيث .الحور العين في الجنة ،واألرواح في الجنة تنعم وأرواح الكفار في النار ،والمؤمن إذا مات فتح لو باب من
الجنة يأتيو من نعيمها وروحها  ،والكافر يفتح لو باب من النار فيأتيو من حرىا وسمومها ،والنصوص صريحة؛ قاؿ:
ٔ

 ) (     

ٕ

 ) (    أعدت انتهتُ ،خلقت وأُعدت ،ثم أيضا الوعد والوعيد

 - 1سورة آل عمران آية .133 :
 - 2سورة البقرة آية .24 :
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في الجنة والنار ال ش أنها إذا كانت مخلوقة ليس كما إذا قيل :إنها تخلق يوـ القيامة .المعتزلة يقولوف :ما فيو
ال

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

ػػػػػػػػ 

جنة وال نار تخلقاف يوـ القيامة ،إذا كاف يوـ القيامة خلقهما اهلل؛ أما اآلف عيث لماذا؟ قالوا :ألف وجودىم وال
جزاء عيث ،والعيث محاؿ على اهلل وىذا من جهلهم وضبللهم.

كذل أنكروا الشفاعة؛ شفاعة النيي 

الشفاعة للعصاة قالوا :العصاة يدخلوف النار يخلدوف فيها ما لهم

شفاعة .أنكروا نصوص الشفاعة مع أنها متواترة ،وأنكروا خلق الجنة والنار والحور العين ،وأنكروا الشفاعة،

وأنكروا الحوض ،وكذبوا باألخيار الواردة في ذل وقالوا :ال يجوز أف يرى اهلل 

أحد ال في الدنيا وال في

اآلخرة ،ال مؤمن وال كافر .أنكروا رؤية اهلل في الدنيا وال في اآلخرة -نعوذ باهلل -وىذا كفر وضبلؿ ،وقالوا :كبلـ
اهلل مخلوؽ ،قالوا :كبلـ اهلل مخلوؽ .وقالوا :أسم اء اهلل مخلوقة .قالوا :وما كاف لو اسم حتى خلق لو الخلق
اسما ،كاف اهلل تعالى ما لو أسماء حتى خلق الخلق .قيل خلق الخلق ما لو اسم وال صفة -نعوذ باهلل -وإذا عدـ
الخلق ومات الخلق زالت أسماء اهلل وصفاتو عندىم؛ ولهذا قالوا وييقى عند عدـ الخلق ببل اسم وال صفة،
وقا لوا :يجوز أف يقاؿ بأف اهلل قادر على الظلم والكذب وغيرىما من القيائح؛ ىذه المسألة فيها تفصيل :الظلم
اختلف فيو الناس ،فالجيرية من األشاعرة والجهمية يقولوف :الظلم محاؿ على اهلل وغير مقدور على اهلل؛ قالوا:
الظلم غير مقدور هلل ممتنع؛ قالوا :ممتنع على اهلل وال يقدر اهلل عليو كالجمع بين النقيضين ،فالظلم مستحيل
على اهلل ،وقالوا :إف الظلم ىو تصرؼ المال في غير ملكو ،وكل من في السماوات واألرض مل هلل متى يكوف
ظالما؟ لو تصرؼ في غير ملكو وىل ىنا تصرؼ خارج عن مل اهلل؟ ما تصف إذًا قالوا :ما فيو حسن وال قييح
يجوز على اهلل عقبل أف يعاقب األنيياء والصالحين والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ،ويدخلهم النار وييطل
حسناتهم ،ويجوز أف ينعم الكفار والمشركين ويدخلهم الجنة ،وال يسمى ىذا ظلما؛ ألنو تصرؼ في ملكو ،فإف
إذا غير مقدور ،مستحيل الظلم على اهلل ما ىو مقدور هلل؛ ليس بمقدور.
الظلم تصرؼ المال في غير ملكو؛ ً
أما المعتزلة :الظلم بالنسية هلل مثل ظلم المخلوؽ .ما كاف ظلما وقييحا من المخلوؽ فهو ظلم من الخالق
تعالى .شيهوا اهلل بخلقو ،وأما أىل السنة والجماعة فقالوا :الظلم وضع الشيء في غير موضعو ،كأف يُ َحمل أحدا
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أوزار غيره ،أو يحرمو ثواب حس ناتو وىو مقدور هلل يقدر عليو ،ولكن اهلل تنزه عنو ،نزه نفسو؛ حرمو على نفسو،
في

قاؿ

..................................................................................
يا عيادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم محرما فبل تظالموا

الحديث القدسي:



شيئا ال يقدر عليو؟

قاؿ      :

هلل ىل يؤمن اإلنساف من خوؼ الظلم؟

ٔ
( )





ػػػػػػػػ 

ىل يحرـ

ٕ

 ) (       لو كاف الظلم غير مقدور

           

ٖ

 ) (  لو كاف الظلم غير مقدور هلل كما تقوؿ األشاعرة والجيرية ىل يخاؼ اإلنساف من شيء ال يقدر عليو اهلل؛
إذا تتيين بهذا أف الظلم عند المعتزلة مثل الظلم؛ يشيهوف الخالق بالمخلوؽ .الظلم عند المخلوؽ ما كاف ظلما
ً
وقييحا من المخلوؽ فهو ظلم من الخال ق تعالى .األشاعرة والجيرية يقولوف :الظلم مستحيل على اهلل وىم ما
يفصلوف .أىل السنة :الظلم وضع الشيء في غير موضعو ،وىو مقدور هلل؛ لكن اهلل تنزه عنو وحرمو على نفسو.
قوؿ المؤلف قالوا :يجوز أف يقاؿ بأف اهلل قادر على الظلم والكذب وغيرىما من القيائح يتمشى مع أي
المذاىب؟ مع مذىب األشاعرة فهذا غلط؛ قوؿ المؤلف قالوا :يجوز أف يقاؿ بأف اهلل قادر على الظلم والكذب
وغيرىما من القيائح؛ ألف األشاعرة يقولوف ال يجوز أف يقاؿ :أنو غير قادر على الظلم .نحن نقوؿ :الظلم يقدر
عليو اهلل؛ لكن اهلل تنزه عنو وحرمو على نفسو ونفاه ،فالمؤلف تأثر ىنا بمذىب األشاعرة ،فقولو :يجوز أف يقاؿ
بأف اهلل قادر على الظلم والكذب وغيرىما من القيائح نقوؿ :أىل السنة يقولوف :إنو قادر ولكنو تنزه عنو .أما
األشاعرة فيقولوف :غير قادر على الظلم ،مستحيل ،وقاؿ الجيائي وىو من المعتزلة :يجوز أف يقاؿ بأف اهلل محيل
نس اء العالمين لماذا؟ يعني ىذا القوؿ بأف اهلل على القوؿ بأنو ىو الخالق .إذا كاف ىو الخالق ىو محيل نساء

 - 1سورة غافر آية .17 :
 - 2سورة طه آية .112 :
 - 3سورة طه آية .112 :
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العالمين؛ ألف المعتزلة ماذا يقولوف؟ يقولوف :العياد يخلقوف أفعاؿ أنفسهم من دوف اهلل استقبلال ،وقالوا :يجب
على

أف

اهلل

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

ػػػػػػػػ 

يعوض الثواب والجزاء .إف المعتزلة يقولوف :إف العيد ىو الذي يخلق فعلو؛ يخلق الطاعات والمعاصي ،وإذا كاف
يخلق الطاعات ،ويخلق الحسنات فيجب على اهلل أف يثييو ،كما ظن؛ يجب على اهلل أف يثيب المطيع ويعطيو
ثوابو كما يعطي األجير أجرتو ،ويجب على اهلل أف يعاقب العاصي فيخلده في النار؛ ىذا قوؿ من؟ ىذا قوؿ
المعتزلة ،وىذا باطل .فاهلل تعالى تفضل على العيد بالثواب؛ ألنو ىو الذي وفقو وىداه ،وال يجب عليو أف يعذب
العاصي فهو تحت مشيئتو؛ ولهذا قاؿ :يجب على اهلل أف يعوض الثواب والجزاء ،وأىل السنة يقولوف :ذل
تفضل منو غير واجب عليو.
وعندنا جميع أفعاؿ العياد خلق هلل وكسب لهم كما ىو مشهور .عند أىل السنة العياد اهلل تعالى ىو الذي
خلق أفعاؿ العياد ،ولكن العياد ىم الذين اكتسيوا مختارين ،وعند القدرية ىي خلق لهم ،يعني :األفعاؿ خلق لهم.
من الذي خلقها عند القدرية؟ القدرية والمعتزلة :ىم الذين خلقوىا ال رب لها وال إلو .أفعاؿ العياد من ربها؟ ما
لها رب وال إلو؛ ألنهم ىم الذين خلقوىا ،وأما أىل السنة يقولوف :اهلل تعالى خالق العياد وخالق أفعالهم
    

ٔ
( )

 

يقولوف :وعندنا صانع العالم واحد؛ صانع العالم واحد وىو اهلل الخالق ،وعندىم

إذا كم عدد الخالقين
عدد كثير يشركونو في الصنعة والخلق لماذا؟ عند المعتزلة يقولوف :العيد يخلق فعل نفسو؛ ً
عندىم؟ آالؼ .قالوا :كل شخص خالق؛ كل شخص يخلق فعل نفسو فيكوف الخالقوف كم عدد؟ كثير .المجوس
يقولوف :الخالقاف اثناف؛ خالق الخير وخالق الشر ،والمعتزلة والقدرية يقولوف :العيد يخلق فعل نفسو؛ فصاروا
أشنع من المجوس؛ المجوس قالوا :ىناؾ خالقاف ،والمعتزلة قالوا :ىناؾ خالقوف؛ كل شخص يخلق فعل نفسو؛
ولهذا قالوا :عندنا صانع العلم واحد وعندىم عدد كثير يشركونو في الصنعة والخلق .وقالوا وىم المعتزلة:

 - 1سورة الصافات آية .96 :

266

المختار في أصوؿ السنة
المقتوؿ يموت بغير أجلو؛ المقتوؿ مات بغير أجلو ولو لم يقتل لعاش ،وأىل السنة يقولوف :مات بأجلو .إنو مقدر
أنو

بالقتل،

يموت

..................................................................................
واهلل يقوؿ:

           

ٔ
( )

ػػػػػػػػ 

وأنكروا كرامات األولياء

المعتزلة .قالوا :ما فيو كرامات أولياء ،وأنكروا الجن والسحرة لماذا؟ يقولوف :لو كاف لؤلنيياء كرامات اشتيهت
با لمعجزات ففرار من ذل

قالوا :ما فيو خوارؽ سحرة وال فيو كرامات أولياء حتى ال تختلف بالمعجزات ،ال

تشتيو المعجزات ما فيو إال معجزات األنيياء ،لو كاف الساحر لو خوارؽ العادات لصار ما نعرؼ الساحر من
النيي ،أو كاف الولي لو كرامات ما نعرؼ الولي من النيي ،ففرارا من ذل ما فيو أولياء ،ما فيو كرامة لؤلولياء وال
فيو خوارؽ للسحرة ،وأنكروا الجن وأنكروا السحرة ،وقالوا :ما فيو إال معجزات األنيياء.
يقوؿ وقد أكذبهم اهلل بقولو

    

ٕ
( )

وفي سورة الجن فإف اهلل تعالى أخير عن الجن

وغير ذل  ،وأنكروا المنامات وقد أكذبهم اهلل في سورة يوسف حينما رأى الرؤيا قاؿ:
       

  

النيوة



ٗ
( )

ٖ
( )

وفي قولو:

      

قيل في تفسيره :ىي الرؤيا الصادقة .وفي قوؿ النيي 

وغير ذل

    



ىي جزء من ستة وأربعين جزءا من

من األقواؿ القييحة ،وىذه األحاديث ( جزء من ستة وأربعين جزءا من النيوة ) .رواه

اليخاري ،ومسلم بن الحجاج -رضي اهلل عنهما -نعم.

 - 1سورة األعراف آية .34 :
 - 2سورة البقرة آية .112 :
 - 3سورة يوسف آية .4 :
 - 4سورة يونس آية .64 :
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ذكر عقيدة الرافضة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت .أما بعد :قاؿ رٛتو اهلل تعاىل:
فصل :وأما الروافض فأقوا٢تم ُب فرقهم ٥تتلفة ،وأشرىم الغًلة و٢تم مسائل فظيعة منها :أهنم
يقولوف :علي بن أيب طالب أفضل من ٚتيع اْلنبياء ،وقد أٚتعت اْلمة على تفضيل اْلنبياء عليو
وعلى سائر الصحابة قبل خلق ا١تخالف ،ومنها :أف عليا عندىم ُب السحاب يقاتل أعداءه،
وأٚتع ا١تسلموف أف جسده ُب القرب مدفوف ،ومنها :أف عندىم يرجع آخر الزماف ،ويقولوف :إف
جربيل غلط بالوحي على ٤تمد ،ومنهم من يدعي فيو اإل٢تية ،وعندىم القرآف ُغ َّت وبدؿ وغَت
ذلك من القبائح.
ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلـ على نيينا محمد وعلى آلو وصحيو
أجمعين أما بعد..
فهذا الفصل عقده المؤلف في بياف الروافض ومخازيهم قاؿ :وأما الروافض فأقوالهم في فرقهم مختلفة
وأشرىم الغبلة ،ولهم مسائل فظيعة .المؤلف -رحمو اهلل -جعل الروافض فرقا متعددة ،والمعروؼ أف الشيعة فرؽ
متعددة ،وأف الروافض فرقة من فرؽ الشيعة .إذا قيل :الشيعة كما ذكر أصحاب الفرؽ كاليغدادي في الفرؽ
وغيرىم ممن كتب في الفرؽ والملل والنحل ،وكذل ابن حزـ وغيره ،والشهرستاني في الملل والنحل؛ فذكروا أف
الشيعة أربع وعشروف فرقة منهم الغالي ومنهم غير الغالي ،ومنهم الكافر ومنهم المشرؾ؛ على حسب العقيدة،
وأف أشد الفرؽ غبلة النصيرية .النصيرية ىؤالء أشد غبلة الشيعة الذين يقولوف :إف اهلل حل في علي ،وأف عليا ىو
اإللو ؛ ىؤالء أكفر الناس ،ثم منهم المخطئة الذين قالوا :إف جيريل أخطأ في الرسالة ،وقالوا :إف اهلل أرسل جيريل
بالرسالة إلى علي ،ولكن جيريل خاف ووصلها إلى محمد ،ويقولوف قولتهم المشهور :خاف األمين يعني جيريل
وسدىا يعني الرسالة عن حيدرة لقب لعلي؛ خاف األمين وسد الرسالة عن حيدرة إلى محمد غلوا في التفضيل.
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الفرقة الثالثة تأتي الروافض سموا رافضة؛ ألنهم رفضوا زيد بن علي. .في التكفير ..لما سألوه عن أبي بكر
وعمر فترحم عليه ما وقاؿ :ىما وزيرا جدي رسوؿ اهلل .فرفضوه فقاؿ :رفضتموني رفضتموني .فسموا الرافضة
وكانوا ىؤالء يتسموف بالخشيية؛ ألنهم يقاتلوف بالخشب ،ربما ما فيو قتاؿ بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر
الذي دخل السرداب السيف .اآلف قتاؿ بالخشب؛ سموا الرافضة ،وبعد ذل

لما طاؿ عليهم األمد جعلوا

الوصاية قالوا :فبلف وصي اهلل حتى يخرج المهدي المنتظر وسميت وصاية الفقيو ،ويسموف الروافض ،ويسموف
اإلمامية ويسموف االثنا عشرية؛ ألنهم يقولوف بإمامة اثني عشر كما سيق في درس مضى األئمة اثنا عشر؛ أولهم:
علي وآخرىم محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء من نسل الحسين بن علي سنة ستين ومائتين،
ويسموف اإلمامية؛ ألنهم قالوا بإمامة اثني عشر ،ويسموف االثنا عشرية ألنهم يسموف بإمامة اثني عشر ،ويسموف
بالرافضة؛ ألنهم رفضوا زيد بن علي .مذىيهم عندىم ثبلثة أنواع من الكفر:
النوع األوؿ :أنهم يعيدوف آؿ الييت ويتوسلوف بهم؛ علي وفاطمة والحسن والحسين يعيدونهم من دوف اهلل
يدعونهم ويقصدونهم بالعيادة.
الثاني :أنهم كذبوا اهلل في تزكية الصحابة .اهلل تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدىم بالجنة ،وىم يقولوف:
كفار؛ كفروىم .فمن كفر من زكى اهلل ووعده بالجنة فقد كذب اهلل ،ومن كذب اهلل كفر .ثم أيضا ىم الذين حملوا
الشريعة أيضا؛ من الذي نقل لنا القرآف والسنة؟ الصحابة .إذا كانوا كفار كيف ينقلوا الدين إذا كانوا كفارا؟ ىل
يوثق بالدين اإلسبلمي إذا كاف نقلتو كفارا؟ ىم قالوا :كلهم ارتدوا وكفروا بعد وفاة الرسوؿ فما بقي إال أربعة الذين
وافقوا؛ علي المقداد ،وكذا وأبو ذر وجماعة والياقي كفروا -نعوذ باهلل -وارتدوا ،وغيروا وبدلوا وأخفوا النصوص
التي فيها أف الخليفة علي ،وولي أبو بكر زورا وبهتانا ،ثم ولي عمر زورا وبهتانا ،ثم ولي عثماف زورا وبهتانا ،ثم
وصلت النوبة إلى علي الذي ىو الخليفة األوؿ.

..................................................................................
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الثالث :أنهم كذبوا اهلل في أف ىذا القرآف محفوظ ،اهلل تعالى قاؿ:
 

(ٔ

       

) قالوا :ال القرآف ما ىو محفوظ؛ طار ثلثاه ،ولم ييق إال الثلث .ىناؾ مصحف يسمى مصحف فاطمة.

يقولوف :يعادؿ المصحف الذي بين أيدكم ثبلث مرات؛ حتى كتب بعض الشيعة كتابا ألف مؤلفا سماه (فصل
الخطاب في إثيات تحريف كتاب رب األرباب) أثيت أف كتاب اهلل محرؼ؛ (فصل الخطاب في إثيات تحريف
كتاب رب األرباب ) ىذه فرقة الروافض .ىناؾ أيضا فرؽ أخرى :زيدية من الزيدية الذين قدموا عليا على عثماف
فهؤالء ميتدعة.
فتيين بهذا أف الشيعة طيقات فرؽ ،منهم الكافر ومنهم الميتدع على حسب العقيدة .المؤلف جعل الروافض
فرقا؛ المعروؼ أف الروافض فرقة ىم فرقة واحدة يقاؿ لهم :الرافضة ،ويقاؿ لهم :اإلمامية ويقاؿ لهم :االثنا
عشرية.
قاؿ المؤلف :وأما الروافض فأقوالهم في فرقهم مختلفة وأشرىم الغبلة ،ولهم مسائل فظيعة منها أنهم
يقولوف :علي بن أبي طالب أفضل من جميع األنيياء .نعم يقولوف :إنو أفضل من جميع األنيياء ،ويقولوف :إنو
يتصرؼ في الكوف بل إنهم يقولوف :ىو اإللو المعيود والعياذ باؿ،لو وقد أجمعت األمة على تفضيل األنيياء عليو
وعلى سائر الصحابة قيل خلق المخالف ،ومنها أف عليا عندىم في السحاب يقاتل أعداء اهلل؛ يقاتل أعداءه.
كيف علي في السحاب؟ ىو مات ودفن ،وأجمع المسلموف أف جسده في القير مدفوف ،ومنها أنو عندىم يرجع
في آخر الزماف؛ يرجع علي في آخر الزماف ويقولوف :إف جيريل غلط بالوحي على محمد؛ ىذا عرفنا أف ىذا قوؿ
المخطئة ،ومنهم من يدعي فيو اإللهية؛ وىم ناس يقولوف :علي ىو اإللو ،وعندىم القرآف غير وبدؿ ،وغير ذل
من القيائح .ال ش أف قيائح الرافضة كثيرة فهم أىل نفاؽ وكذب وزور ،وقد نشر أىل العلم مخازيهم في بعض
تييينا

كتيهم

 - 1سورة الحجر آية .9 :
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وتحريرا من ذل

األئمة والعلماء في (السنة) للخبلؿ و(شرح اعتقاد أىل السنة) وغير ذل

كلها ذكرت عقائد الرافضة .نعم.
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من كتب العقائد

المختار في أصوؿ الفقو

ذكر عقيدة المرجئة
فصل :وأما ا١ترجئة فقاؿ أٛتد :ىم الذين يقولوف :من قاؿ َل إلو إَل اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل،
وفعل سائر ا١تعاصي لن يدخل النار أصًل.
ػػػػػػ
ىؤالء المرجئة؛ المرجئة الذين أخرجوا األعماؿ عن مسمى اإليماف ،وذكر شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل ثبلثة
أصناؼ في الفتاوى قاؿ :صنف يقولوف :اإليماف مجرد ما في القلب ،ثم من ىؤالء من يدخل في أعماؿ القلوب
وىم أكثر فرؽ المرجئة ،ومنهم من ال يدخلها في اإليماف كجهم ومن اتيعو ،وصنف يقولوف :ىو مجرد قوؿ
اللساف .وىذا ال يعرؼ أل حد قيل الكرامية ،وصنف يقولوف :ىو تصديق القلب وقوؿ اللساف .وىذا ىو المشهور
عن أىل الفقو والعيادة منهم ،وقلت لكم :إف المرجئة أربع فرؽ :الفرقة األولى :الجهمية الذين يقولوف :اإليماف
معرفة الرب بالقلب فقط والكفر جهل الرب بالقلب ،وىؤالء ىم الغبلة وىذا أفسد قوؿ في تعريف اإليماف.
الثانية :الكرامية الذين يقولوف :اإليماف ىو النطق باللساف ،إذا نطق باللساف وشهد أف ال إلو إال اهلل وأف
محمدا رسوؿ اهلل فهو مؤمن ولو كاف مكذبا بقليو؛ لكن يخلد في النار فإذا نطق بالشهادة فهو مكتمل اإليماف،
وإف كاف مكذبا يخلد في النار ،فيجب على قولهم التناقض؛ يكوف مؤمنا كامل اإليماف ويخلد في النار.
الطائفة الثالثة :األشعرية والماتريدية يقولوف :اإليماف تصديق القلب فقط ،وىذا الذي عليو اإلماـ أبو حنيفة
وعليو أكثر أصحابو.
الفرقة الرابعة :مرجئة الفقهاء الذين يقولوف :اإليماف فعل وتصديق القلب وقوؿ اللساف ،وىذا مذىب اإلماـ
أبي حنيفة ،وعليو أكثر أصحابو ،واألعماؿ يقولوف :مطلوبة طائفة من السنة؛ الصبلة والصياـ والزكاة واألعماؿ
المطلوبة الواجيات واجيات والمحرمات محرمات؛ لكن ال تدخل في مسمى اإليماف .اإلنساف عليو واجياف:
واجب اإليماف ،وواجب العمل ،والعمل شيء واإليماف شيء ،وأما أىل السنة يقولوف :العمل من اإليماف ،فكل
األعماؿ داخلة في مسمى اإليماف.
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المؤلف يقوؿ :وأما المرجئة فقاؿ :أحمد ىم الذين يقولوف :من قاؿ :ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل وفعل
سائر المعاصي لن يدخل النار أصبل .ىذا الجهمية يقولوف :إذا صدؽ بقليو دخل الجنة ،وال يضره لو فعل جميع
المنكرات والكيائر؛ بل حتى لو فعل جميع أنواع الردة ما يضره ما داـ أنو صدؽ بقليو وأنو يقوؿ :ال إلو إال اهلل
محمد رسوؿ اهلل ،وىذا من أفسد ما قيل ،وكما سمعتم أنهم أربع فرؽ؛ والفرقة الرابعة من أىل السنة الذين
يقولوف :اإليماف ىو تصديق القلب ونطق باللساف نعم.
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ذكر عقيدة السالمية
فصل ُب السا١تية ،وىي إىل أىل السنة أقرب؛ إَل أهنم يعتقدوف أف اهلل تعاىل كاف رائيا
للخلق وىم ُب العدـ كما ىو ر ٍاء ٢تم بعد الوجود ،وعندنا كاف عا١تا هبم ،وأما الرؤية فبعد ا٠تلق
٢تم كما قاؿ تعاىل:

      

(ٔ)

وقالوا :سجد إبليس آلدـ ُب الفاين.

وقالوا :هلل سر لو أظهره لبطل التدبَت ،وكذلك لألنبياء وللعلماء وىذا كفر ،وقالوا :إبليس ما
دخل جنة .وقالوا :الكفار يروف اهلل ُب اآلخرة و٭تاسبهم .وغَت ذلك ٦تا قد أفردت معهم.
ػػػػػػ
نعم ىذا مذىب السالمية أتياع ىشاـ بن سالم الجواليقي يقوؿ :وىم إلى أىل السنة أقرب .كما ذكر شيخ
اإلسبلـ -رحمو اهلل -قربهم من أىل السنة ،يقوؿ :كذل

السالمية أتياع الشيخ أبي الحسن بن سالم ىم في

غالب أحوالهم على قوؿ أىل السنة والجماعة؛ لكن لما وقع في بعض أقوالهم الخطأ زاد في الرد عليهم وصنف
في الرد عليهم .يقوؿ المؤلف :ىم إلى أىل السنة أقرب؛ ألنهم يثيتوف األسماء والصفات؛ إال أنهم يعتقدوف أف
اهلل تعالى كاف رائيا للخلق وىم في العدـ ،يقولوف :إف اهلل يرى الخلق قيل أف يخلقهم كما ىو ر ٍاء لهم بعد
الوجود ،وعندنا كاف عالما بهم قيل أف يخلقهم ،وأما الرؤية فيعد خلقو لهم؛ كما قاؿ

تعالى    :

ٕ

 ) (   وقالوا :سجد إبليس آلدـ في الفاني .كيف سجد إبليس لو في الفاني؟ إبليس امتنع عن السجود
كما أخير

اهلل :

ٖ

 ) (         ىذا قوؿ مناقض للنصوص .كيف سجد

 - 1سورة الشعراء آية .218 :
 - 2سورة الشعراء آية .218 :
 - 3سورة البقرة آية .34 :
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إبليس

في

آلدـ

..................................................................................
الفاني؟ يعني :قيل أف يخلق؛ قوؿ ال يستسيغو عقل ،وقالوا :هلل سر لو أظهره ليطل التدبير ،وكذل
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األنيياء

والعلماء ،قاؿ المؤلف :وىذا كفر .وقالوا :إبليس ما دخل الجنة .ىذا نص القرآف وقاؿ لهما :اىيطا من الجنة،
وقالوا :والكفار يروف اهلل في اآلخرة ويحاسيهم وىؤالء ينكروف قوؿ اهلل تعالى:
ٔ

 ) (   وغير ذل مما قد أفردت معهم .نعم.

 - 1سورة المطففين آية .15 :
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ذكر عقيدة الكرامية
فصل :والكرامية قريبة أيضا إىل أىل السنة ،و٢تم التشبيو وقد أفردت ا١تسائل معهم ُب
كتاب.
ػػػػػػ
نعم الكرامية أتياع محمد بن كراـ؛ كما علمتم قولهم في اإليماف؛ يقولوف :اإليماف النطق باللساف ولو كاف
مكذبا بقليو ،فإذا نطق بلسانو فهو فمؤمن كامل اإليماف ،وإذا كاف مكذبا بقليو فهو مخلد في النار ،فيجب على
قولو مؤمن كامل اإليماف ومخلد في النار ،وىم عندىم من المشيهة ،والمؤلف يقوؿ :أفرد لهم كتابا .قاؿ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -:-والكبلبية وكذل الكرامية فيهم قرب إلى أىل السنة والحديث؛ وإف كاف فيهم
مقالة في كل من األقواؿ فهم تيع للسنة والحديث؛ يعني أنهم قريب من أىل السنة في إثيات األسماء الصفات؛
لكنهم لهم أقواؿ يوافقوف أىل السنة والجماعة إال أنهم يقولوف :إف الكبلـ والخلق كاف ممتنعا على اهلل ،ثم
انقلب فجأة فصار ممكنا يمكن فيو فترة يعطلوف فيها الرب عن الخلق والكبلـ ،وىذا مخالف ألىل السنة
يقولوف :الكبلـ يكوف لو بداية ،وأىل السنة يقولوف :إف اهلل لم يزؿ متكلما ولم يزؿ خالقا؛ ىذه من العقائد التي
خالفوا فيها أىل السنة نعم.
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ذكر عقيدة اإلسماعيلية
فصل :واإلٝتاعيلية يعتقدوف القوؿ بقدـ العامل ،وتعطيل الصانع ،وإبطاؿ النبوة وإنكار
البعث والنشور ،وإبطاؿ العبادات وغَت ذلك.
ػػػػػػ
نعم .ذكر شيخ اإل سبلـ أف الكرامية قريية من أىل السنة ،وأنهم في الصفات والقدر والوعيد أشيو في كثير
من طوائف أىل الكبلـ .أما اإلسماعيلية .يقوؿ المؤلف :اإلسماعيلية يعتقدوف القوؿ بقدـ العالم .اإلسماعيلية
ضرب من الياطنية .بعضهم يقوؿ :إنهم من غبلة الرافضة؛ من غبلة الروافض؛ يزعموف أف جعفر بن محمد مات،
وأف اإلماـ بعد جعفر ابنو إسماعيل ،وأنكروا أف يكوف إسماعيل مات في حياة أبيو ،وقالوا :ال يموت حتى يمل ؛
ألف أباه قد كاف يخير أنو وصيو وىو اإلماـ بعده .وقد كذبهم في ىذه المقالة جميع أىل التواريخ لما صح عندىم
موت إسماعيل قيل أبيو جعفر ولهم ألقاب كثيرة؛ يسموف (الياطنية) ويسموف (القرامطة) ويسموف (الملحدة) وغير
ذل من المقاالت .فاإلسماعيلية يسموف الياطنية ،ويسموف القرامطة ،ويسموف الملحدة فهم من غبلة الروافض.
وبعضهم اسمهم رافضو اآلف ،واإلسماعيلية معروفة أنهم نسية إلى إسماعيل بن جعفر؛ من عقيدتهم القوؿ بقدـ
العالم ،فهم يوافقوف الفبلسفة ،والقوؿ بقدـ العالم معناه إنكار لوجود اهلل .يقوؿ :العالم قديم يعني ليس لو أوؿ
وليس لو بداية ،ومعنى ذل أف العالم غير حادث ،وأنو قديم كقدـ اهلل ،فهذا معناه إنكار لوجود اهلل.
القوؿ بقدـ العالم يقولو الفبلسفة المتأ خروف؛ مثل أرسطو وأبو نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا .كاف الفبلسفة
القدامى .يثيتوف الرب سيحانو وتعالى واإللهيات والميعاد ويقولوف :إف العالم محدث ،ويعظموف الشرائع
واإللهيات في الجملة ،ثم حتى كاف آخرىم أفبلطوف فتتلمذ عليو أرسطو ،ويقاؿ :أرسطوطاليس فخالف التلميذ
شيخو؛ التلميذ العاؽ خالف شيخو؛ ابتدع القوؿ بقدـ العالم .أوؿ من قاؿ بأف العالم قديم أرسطو ،وكاف شيخو
أفبلطوف يقوؿ :إف العالم حادث ،وكاف مشركا يعيد األوثاف ،وىو أوؿ من ابتدع التعاليم المنطقية؛ أوؿ من ابتدعو
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أبو علي ابن سينا الذي كتب كتابا في الطب وحاوؿ أف يقدـ فلسفة من اإلسبلـ وىي في محاولة شديدة لم يصل
إلى ما وصل إليو الجهمية الغالية في التجهم .الجهمية الغالية في التجهم أشد وأصح مذىيا من مذىب ابن سينا،
العييدي.
وكاف يقوؿ عن نفسو :أنا وأبي من دعوة الحاكم ُ
العييدي رافضي خييث ال يؤمن باهلل وال مبلئكتو وال كتيو وال رسلو وال اليوـ اآلخر وال القدر ومع
والحاكم ُ
ذل ك اف فيو بعض الناس يقولوف :أبو علي ابن سينا فيلسوؼ اإلسبلـ وىو فيلسوؼ ملحد؛ لكن يكتب فيو
بعض الناس وبعض الصحفيين وغيرىم؛ فهؤالء مبلحدة .ىم يقولوف بقدـ العالم ويوافقهم اإلسماعيلية.
اإلسماعيلية باطنية وقرامطة يقولوف :العالم قديم ،والذي يقوؿ :العالم قديم معناه أنكر وجود اهلل ،يعني العالم ىذا
ما لو محدث ما لو أوؿ قديم؛ ما لو خالق ،وىذا إنكار لوجود اهلل من عقيدتهم .واإلسماعيلية يعتقدوف القوؿ
بقدـ العالم ،وتعطيل الصانع؛ عطلوا الرب عن الخلق بل قالوا :ليس بخالق ،وإبطاؿ النيوات؛ إبطاؿ النيوية.
اإلسماعيلية ينكروف النيوة ،وإنكار اليعث والنشور ،وإبطاؿ العيادات وغير ذل  .أيش بقي من الشرع؟! ما تركوا
شيئا من الشرع يقولوف :العالم قديم؛ قد أنكروا وجود اهلل ،ىذا كفر .تعطيل الصانع؛ عطلوا الصانع من صفاتو
ىذا كفر وقاؿ :وأبطلوا النيوة ىذا كفر ثالث ،وأنكروا اليعث ىذا كفر رابع ،وأبطلوا العيادات؛ ما فيو صبلة وال
صياـ خمسة أنواع من الكفر.
ىؤالء يقاؿ لهم :اإلسماعيلية ،ويقاؿ لهم :باطنية ،ويقاؿ لهم :ملحدة ،ويقاؿ :إنهم سموا غبلة الرافضة .نسأؿ
اهلل السبلمة والعافية .أخيث الطوائف الياطنية؛ أخيث من الروافض وأخيث من غيرىم وأخيث من اليهود
والنص ارى؛ نجد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يقوؿ :أجمع العلماء على أنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ الياطنية
واإلسماعيلية يقوؿ :أجمع العلماء على أنهم أكفر من اليهود والنصارى .نسأؿ اهلل السبلمة والعافيو ،ومنهم من
يفسر العيادات بأىوائهم يقولوف :إف العيادات لها باطن ولها ظاىر الياطنية؛ وىم بعض مبلحدة اإلسماعيليو.
يقوؿ بعضهم يقوؿ :العيادة لها باطن ولها ظاىر ،فالصبلة لها ظاىر ولها باطن؛ ظاىرىا صبلة الخمس التي
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المسلموف ،وباطنها تعداد خمسة أسماء :علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن .إذا عديت الخمسة ىذا الصبلة
والصياـ يقولوف :الصياـ لو ظاىر وباطن؛ ظاىره صياـ شهر رمضاف كما يصومو المسلموف وىذا ىو الظاىر،
والياطن كتماف سر المشايخ؛ كتماف سر الشيوخ .إذا كتمت سر الشيخ ىذا الصياـ ،والحج لو ظاىر وباطن؛
ظاىره الحج إلى بيت اهلل الحراـ كما يحجو المسلموف ،وباطنو السفر إلى شيوخهم .ىؤالء المبلحدة ىذه
عيادتهم وىذه العقيدة .عندىم أكفر الناس ىم الياطنية أكفر من اليهود والنصارى ،وأكفر من الوثنية؛ نسأؿ اهلل
السبلمة والعافية .نعوذ باهلل نعم .وفق اهلل جميع الطلية .يأتي دور األسئلة.

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل من السويد يقوؿ :ىل يوجد اآلف من الفرؽ المعاصرة من يقوؿ بالخلق للقرآف؟
نعم يوجد المعتزلة موجودة اآلف ،والجهمية موجدوف في كل مكاف اآلف؛ تجد اآلف المعتزلة في كل مكاف؛
حتى تجد عندنا بعض المدرسي ن في الجامعات عندنا فيو معتزلة وفيو أشاعرة؛ تجد المعتزلة واألشاعرة موجودين
في مصر وفي الشاـ وفي سوريا ،وفي ليناف وفي ليييا وفي الياكستاف ،وفي كل مكاف كلهم موجودوف .فيو شيعة
فيو معتزلة وفيو أشاعرة ،وفيو باطنية وفيو حلولية أيضا ،وفيو أىل وحدة الوجود ،وىناؾ من يدافع عنهم وتطيع
كتيهم وتحقق في األوراؽ الثقيلة الجيدة موجودة موجود ىذا ،وىناؾ من يدافع عنهم ويحيلو للتحقيق. .الوجود
واحد الخالق ىو المخلوؽ والمخلوؽ ىو الخالق موجودوف .كلهم موجودوف اآلف نعم.
ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :فضيلة الشيخ ىل صفة النزوؿ تعارض صفة العلو ،وكيف نجمع بينهما؟
صفة النزوؿ وصفة العلو صفتاف هلل  كما تليقاف باهلل  فاهلل فوؽ العرش بذاتو فوؽ المخلوقات ،فهو ينزؿ
كيف يشاء .النزوؿ فعل يفعلو؛ النزوؿ كما قاؿ اإلماـ مال  :النزوؿ معلوـ في اللغة العربية ،وأما كيفية نزوؿ الرب
مجهولة فهو ينزؿ كيف يشاء؛ فعل يفعلو؛ اهلل أعلم بكيفيتو وىو فوؽ العرش ينزؿ وىو فوؽ العرش في سمائو؛
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من قاؿ :ال يخلو ،ومنهم من قاؿ :نتوقف ،ولكن بإثيات صحيح النزوؿ ،وأرجحها أنو ال يخلو العرش أف اهلل
تعالى فوؽ العرش بذاتو وىو ينزؿ كيف يشاء يعني :ال نكيف النزوؿ ال نقوؿ :مثل نزوؿ المخلوؽ الذي ينزؿ كما
يليق بجبللو؛ ما نعلم كيف ينزؿ .فعل يفعلو اهلل أعلم بو .نعم .وىذه مجموعة من جمعية اإلسبلـ في فرنسا.
السؤاؿ األوؿ يقوؿ :ما حكم اإلشارة بالسبلح إلى المسلم أو الكافر على وجو المزاح؟

ال يجوز إلنساف أف يشير بالسبلح إلى أخيو؛ نهى النيي 

-ولو كاف أخاه ألبيو وأمو -قاؿ:



لعل

الشيطاف ينزع في يده فيقع في حفرة من النار  وىذا ال يجوز إلنساف التبلعب بالسبلح أو ال يصح التبلعب
بالسبلح كما ال يشير إليو؛ قد يضغط ثم تخرج الرصاصة وتقتلو .الشيطاف ينزع في يده ،ومثلو كذل

الذين

يلعيوف بالسيارات ،يلعب بالسيارات يلحقو بالسيارة ويهرب منو يمينا وشماال ،قد يدىس .ىذه السيارة؛ ما فيها
لعب؛ حديد ونار .السبلح كذل نار ما فيو لعب ال يجوز إلنساف اللعب بالسبلح ،ولو كاف أخاه ألبيو وألمو؛
حتى مع الكافر حتى الكافر ال يجوز أف يشير بالسبلح .الكافر المعصوـ الدـ من أىل الذمة أو من المعاىدين؛
ال يجوز أف يشير ال إلى مسلم وال إلى كافر؛ إال في الجهاد في سييل اهلل .إذا كاف يقاتل الكفار ،ويجهاد في
صف القتاؿ فهذا ال بأس؛ أما كافر غير حربي لو أماف ولو عهد فبل تشر لو بالسبلح مثل المسلم نعم.
أحسن اهلل إليكم ،سؤالهم الثاني يقوؿ :ما حكم التحية التي يعملها بعض الرياضيين من االنحاء لحكم
المياراة مثبل؟
م ا يجوز لئلنساف أف ينحني عند السبلـ .االنحناء للسبلـ بدعة؛ قد يكوف ىذا ركوع لغير اهلل؛ االنحناء في
السبلـ ال يجوز .إذا لقيت أخاؾ سلم عليو وأنت واقف .أما ما يفعلو الرياضيوف ما أعرؼ كيف تحية؟ تحية في
أثناء اللعب .كيف تحية؟ ىو لقيو اآلف علشاف يسلم عليو يحييو وال كيف؟ في أثناء اللعب؟ أثناء اللعب ما فيو
تحية؛ التحية لمن لقيتو من جديد ،إذا لقيتو فحيو .أما الذي مع كيف تحييو؛ مثل أنا جالس مع أحيي اآلف
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أف ىذا نوع من الركوع

والتعظيم لغير اهلل نعم.
أحسن اهلل إليكم .سؤالهم األخير يقوؿ :نريد أف نحفظ متن عقيدة أىل الحديث للصابوني فهل تنصحنا
بذل ؟
ال بأس فالعقيدة للصابوني شرحنا ىذا في إحدى الدورات في دورات علي بن المديني ال بأس بها ،ولكن
أنصح بحفظ العقيدة الواسطية ىي عظيمة .العقيدة الواسطية شاملة جامعة لب؛ كلها لب احفظها؛ احفظ العقيدة
الواسطية ،واقرأ عقيدة محمد بن علي الصابوني بعدما تحفظها لتستفيد؛ ألنو موسعة وىذه ىي األصلح نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما رأي سماحتكم في بعض العلمانيين الموجودين في ببلدنا وكيف نتعامل معهم؟
التعامل معهم مثل ما تعامل الرسوؿ مع المنافقين .الرسوؿ في زمانو كاف ىناؾ منافقوف ،وكما أرشدنا اهلل
ٔ

ووجهنا قاؿ اهلل تعالى ) (        :يجاىدوف بأي شيء الكفار؟ معروؼ جهاد
الكفار ،والمنافقوف والعصاة يجاىدوف بأي شيء؟ بالدعوة واإلرشاد والتخويف والمناظرة؛ تجادلهم إذا أظهروا
شيئا .أما إ ذا لم يظهروا شيئا يعاملوف معاملة المسلمين ،وإذا تكلموا بالياطل ردوا عليهم؛ من الجهاد ومن الدعوة
إلى اهلل الرد عليهم .وإذا تكلم بالياطل علماني نرد عليو نجادلو .إذا كاف معنا نناقشو ونيين لو ونرفع بو إلى والة
األمور إذا كاف يستحق إقامة الحد ،إذا لم يرتدع؛ نيين لو ونجادلو ونرد عليو ونرد عليو في الصحف ،ثم يحاؿ
إلى والة األمور حتى يحاؿ إلى المحكمة حتى يقاـ عليو الحد نعم.
أحسن اهلل إليكم :ىذا سائل صيني يقوؿ :ىل يجوز أخذ أمواؿ الكفار بالحيلة والمخادعة وأوراؽ التزوير
ألف ىذا قد انتشر في ببلدنا؟

..................................................................................
 - 1سورة التوبة آية .73 :
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ال يجوز ال يجوز أخذ أمواؿ الكفار المعصومي الدـ؛ ألف أموالهم معصومة ودماءىم معصومة إال إذا كانوا
حربيين؛ إذا كانوا محاربين لنا دماؤىم حبلؿ وأموالهم حبلؿ؛ أما إذا كاف بين وبينهم عهد ال يحل ل أف تأخذ
مالو بالحيلة والتزوير أبدا؛ ألنو دمو معصوـ ومالو معصوـ كيف تستحلو بغير حق؟! نعم.
وىذا يقوؿ :ىل تجوز رقية الكافر؟

نعم ال بأس يرقي ىذا من باب اإلحساف إليو كما أن تطعمو تسقيو تقرأ عليو ترقيو ،وتدعوه إلى اهلل 
فهذا الثواب لهدايتو ال مانع إذا كاف ما ىو محارب وال مقاتل ،إذا كاف ما ىو يحاربنا وال يقاتلنا .اهلل تعالى يقوؿ
في كتابو

العظيم                 :

                  
ٔ

 ) (            فبل بأس كما أنو يحسن إليو باإلطعاـ

والكسوة والنفقة .عمر 

أرسل بحلة حرير إلى أخ لو مشرؾ .قاؿ الصحابة :أوقف على بعض أقاربو ،أوقف

وقف على بعض أقاربو من الكفار .ال بأس؛ ىذا من باب اإلحساف إليو نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ ىل تجوز رقية الناقة أو الحيواف عموما إذا مرض؟
ال أعلم بهذا أصبل ،ىذا يفعلو بعض الناس وال أعلم بهذا أصبل ،ال أعلم أف الحيوانات ترقى ولكن ليظهره
اهلل ال بد .ما يظهر لي مانع؛ لكن ال أعلم بهذا أصبل ما أفتي بهذا الشيء عن أىل العلم .يمكن ابن القيم رحمو
اهلل ينقل ىذا في شيء مثل ىذا في زاد المعاد ولكن إذا أظهره اهلل أنو ال مانع مثل الناقة المريضة يرقيها فبل في
ىذا مانع إف شاء اهلل نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما ىو الفرؽ بين التكييف والتشييو والتمثيل؟

..................................................................................
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التشييو أف يقوؿ مثبل يشيو صفة الخالق بصفة المخلوؽ يقوؿ :نزوؿ الخالق كنزوؿ المخلوؽ ،والتمثيل قريب
من التشييو يقوؿ :صفة الخالق كصفة المخلوؽ ،والتكييف يقوؿ :على كيفية كذا؛ صفة الخالق كيفيتو كذا ثم ييين
 - 1سورة الممتحنة آية .9-8 :
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الكيفية ،والكيفية تكوف أنواعا متعددة؛ كيفية مثبل المخلوؽ أنو كذا؛ أنو لو طوؿ ولو عرض ولو عمق .كيفية مثبل
كذا كذا وكذا؛ كيفية مثبل الدابة كذا وكذا كيفية فيقوؿ مثبل :على كيفية كذا؛ ييين الكيفية نوعا من األنواع ،وأما
التشييو فإنو يشيو شيئا بشيء ،يمثل شيئا بشيء وىو يمثل صفة الخالق بصفة المخلوؽ؛ صفة الخالق مثل صفة
المخل وؽ .أما الكيفية فيقوؿ :كيفية صفة الخالق على كذا وكذا؛ على كيفية اآلدمي ،أو على كيفية الجماد أو
على كيفية كذا نعم.
أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل من أسيانيا يقوؿ :ما الفرؽ بين االتحاد والحلوؿ؟
الفرؽ بين االتحاد والحلوؿ كل منهما كفر؛ الحلولية كفرة واالتحادية كفرة؛ لكن االتحادية أشد كفرا،
فالحلولية يقولوف الخالق حل في المخلوؽ...
أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل من أسيانيا يقوؿ :ما الفرؽ بين االتحاد والحلوؿ؟
الفرؽ بين االتحاد والحلوؿ ُكل منهما كفرة؛ الحلولية كفرة ،واالتحادية َك َف َرةٌ؛ لكن الفرقة االتحادية أَ َشد
كفرا ،فالحلولية يقولوف :الخالق َحل في المخلوؽ ،ىناؾ شيئاف أحدىما َحل في اآلخر ،كالماء َحل في الكوب،
الماء شيء ،والكوب شيء آخر؛ اثناف أحدىما َحل في اآلخر .أما االتحادية يقولوف :الذاتاف اتحدتا وامتزجتا
وصارتا شيئا واحدا ،مثل لو صييت اللين على الماء فصارا ماء ،صار ذاتا واحدة ولهذا منقوؿ عن االتحادية نقوؿ
لهم حلولية؛ يقولوف:ال نحن لسنا حلولية!! ما عرفت سر المذىب .أنت محجوب عن سر المذىب!!نحن ال
اثنينية ،وال تعدد عندنا ،أما الحلولية فيو تعدد :اثنين ،اثناف حل أحدىما في اآلخر ،أما االتحادية :ال اثنينية ،وال
تعدد ،بل الوجود واحد! الخالق ىو المخلوؽ ،وأنت الرب وأنت العيد ،أنت الخالق وأنت المخلوؽ!!
الػرب

والعي ػػد

عيػ ػ ٌػد



رب يػا

ليت

شعري

َم ِػن

الْ ُم َكلف؟



التيس عليو األمر!
إف

قلػػت

َع ْي ٌػد

اؾ
فَػ َػذ َ

ميػػت أو
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ىذا قوؿ ابن عربي رئيس طائفة الحلولية ،ويقولوف :رب مال  ،وعيد ىال

وألف ذل  ،والعيد فقط ىو

شئت فإف اهلل ثَم ،وقل ما شئت فالواسع اهلل؛ ِس ْر حيث شئت فكل ما تراه
كلمة اهلل .ويقوؿ ابن عربيِ :س ْر حيث َ
إذا االتحادية يقولوف :ما تراه ىو الخالق وىو المخلوؽ؛ ما فيو تعدد ،ما
ىو اهلل؛ نعوذ باهلل؛ ىذا الفرؽ بينهماً .
فيو خالق ومخلوؽ ،بل الخالق ىو المخلوؽ ،والمخلوؽ ىو الخالق .أما الحلولية يقولوف :ال .فيو اثناف ،أحدىما
حل محل اآلخر الخالق حل في المخلوقات؛ مثل الماء إذا صييتو في الكوب ،ىذا ماء ،وىذا كوب ،وُكل منهما
كافر؛ كل منهما ،ولكن االتحادية أغلب كفرا من أيش ؟ ! من الحلولية ،وكبلىما طائفتاف كافرتاف ،نعوذ باهلل.
نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل الفرؽ الموجودة اآلف من الجهمية والمعتزلة ،ىل لها وجود اآلف؟ وكيف
نعرفهم؟ وأين أماكن تواجدىم؟
نعم موجود ،أنا قلت :موجود ،موجود أَ َشر منهم؛ الجهمية موجودة اآلف ،والمعتزلة واألشاعرة ،واألشاعرة

كثيروف ،واألشاعرة كثيروف .أكثر بعض المدرسين الوافدين الذين يدرسوف أكثرىم أشاعرة؛ على مذىب األشاعرة،
وفيو بعضهم قد يكوف معتزليا ،والجهمية موجودة اآلف ،حتى بعضهم ،قد يوجد بعضهم .يوجد كثير بعضهم،
يُ ْس َم ُع منهم كلمات .بعضهم يقوؿ :إف اهلل في األرض ،وفي السماء ،في كل مكاف .يوجد بعض الناس ،وبعض
الطبلب ،وبعض األساتذة ،وىم موجودوف اآلف بكثرة خارج المملكة ،وىم موجودوف في المملكة؛ بعض
الوافدين ،وبعض الطبلب ،وغيرىم ،وبعض الزائرين َم ْن يعتنق بعض ىذه المذاىب .وىم موجودوف ،اآلف؛
الجهمية والمعتزلة موجودوف في كل مكاف ،في الشاـ ،وفي مصر ،وفي ليييا ،وفي باكستاف ،وفي كل مكاف.
ار؛ ِم ْن ظاىر كبلـ اإلماـ أحمد أنو يُ َكف ُرىم،
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل الجهمية والمعتزلة واألشاعرة ُكف ٌ
فهل ىذا صحيح؟

..................................................................................
نعم اإلماـ قد كفر الجهمية ،وقلت لكم :إف ابن القيم نقل في النونية قاؿ :كفرىم خمسمائة عالم ،قاؿ:
ولقػد

تَػ َقل َد

ُك ْف َرُى ْم

خمسػوف

فػيَ ع ْشػ ٍػر
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مػن

العلمػاء

فػي

اليلػداف

ػػػػػػػػ 
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خمسوف في عشر :خمسمائة.
والبللكػائي

اإلمػػاـ

حكػاه



عنػ ػهم

بل

قد

حكػاه

قيلو

الطي ػراني



وكما سمعت النصوص التي قرأناىا :تكفير الجهمية؛ خمسمائة عالم كفروا الجهمية ،ومن العلماء من قاؿ:
كلهم كفار ،ومنهم من قاؿ :فيو تفصيل؛ غُ َبلتُػ ُه ْم كفار ،وعامتُػ ُه ْم ميتدعة .وأما المعتزلة فالجمهور على أنهم
ميتدعة ،وبعض العلماء َكف َرُى ْم ،وأَما األشاعرة فبل نعلم أَف أحدا َكف َرُى ْم ،وإنما ىم من الميتدعة.
ىل أىل السنة يُػثْيِتُوف الجسم هلل تعالى؟
ت الجسم وال يُػ ْنػ َفى ،ما يقولوف :إف اهلل جسم ،وال ليس بجسم .ألنو لم يَ ِر ْد في
أىل السنة يقولوف :ال يػُثْيَ ُ
الكتاب وال السنة ،ولكن من قاؿ :إف اهلل جسم ،يستفسروف ،يقولوف :ما مرادؾ بالجسم؟ فإذا قاؿ :مرادي
بالجسم أف اهلل متصف بالصفات ،قالوا :ىذا حق ،ولكن ال تَػ ُق ْل :جسم؛ ألنو ما ورد ،وإذا قاؿ :مرادي بالجسم
أف اهلل يشيو المخلوقات ،فنق وؿ :ىذا باطل ،ىذا باطل في اللفظ والمعنى باطل ،وأما الجسم ما يثيتو أىل السنة،
وال ينفونو ،ما يقولوف :إف اهلل جسم ،وال يقولوف :إف اهلل لو َحد ،وال ليس لو حد ،وال الجهة ،وال األبعاض وال
األغراض ،كل ىذه ألفاظ ميتدعة ،ال يثيتها أىل السنة وال ينفونها.
 تساورني شكوؾ ووساوس في الصفات واألسماء ،وأُج ِت أعاني منها ،فما السييل إلى
اى ُد َىا ،ولَ ِكني ما ِزلْ ُ
َ
الخبلص ،وىل ىذا يَ ُدؿ على فساد عقيدتي؟

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

ػػػػػػػػ 

ِ
ب ىذه الوساوس وتُ َدافِ َع َها؛ ِ
واستَ ِع ْذ باهلل
حار ْ
ب ىذه الوساوس ،ودافعها ،واقطع التفكيرْ ،
ال .علي أف تُ َحا ِر َ
من الشيطاف ،والتضرؾ .الصحابة رضواف اهلل عليهم َش َك ْوا ىذا إلى رسوؿ اهلل ،وقالوا :يا رسوؿ اهلل إف أحدنا ما

ِ
خير لو من أف يتكلم بها؛ يود أف يسقط من السماء وال
يجد في نفسو من الوساوس ما ألف يَخر من السماء ٌ
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يتكلم بالوساوس؛ لخيثها ،وفي لفظ :ما ألف يكوف حممة خير لو أف يتكلم بها؛ يعني :فحمة .فقاؿ:

وقد



وجدتموه؟ قالوا :نعم ،قاؿ :ذاؾ صريح اإليماف  يعنيَ :ك ْت ُم الوسوسة ،ومحاربتها ،ودفعها ،واستعظاـ التكلم

بها صريح اإليماف  .أيش يصير الوصف صريح اإليماف؟ يعني :محاربة الوساوس ،ودفعها وكتمها ،واستعظاـ التكلم
بها ،ولذل النيي َ م ْن وجد الوساوس؛ كما في حديث أبي ىريرة قاؿ  :يأتي الشيطاف أحدكم فيقوؿَ :م ْن
آمنت باهلل ورسولو 
َخلَ َق كذا؟ َم ْن َخلَق كذا؟ حتى يقوؿَ :م ْن خلق اهلل؟!! فإذا وجد ذل فَػ ْليَػ ْنتَ ِو ،ويقوؿ:
ُ
اع َم ْل ما أوصاؾ بو النيي
اع َم ْل ىذاْ .
يقطع التفكير ،ويقوؿ :آمنت باهلل ورسولو .أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيمْ ،



استعذ باهلل من الشيطاف ،وحارب الوساوس ،ودافعها ،واقطع التفكير بها ،واستعذ باهلل من الشيطاف الرجيم،

ضرؾ ،وال تتكلم بها.
وال تَ ُ

أحسن اهلل إليكم! يقوؿَ :م ْن ُى ْم أصحاب الحديث؟ وىل ىم الْ ُم ْشتَ ِغلُوف بعلم المصطلح؟

أصحاب الحديث ىم الذين يحفظوف أحاديث رسوؿ اهلل 

ويعتنوف بها ،ويعملوف بها؛ يعلموف بالسنة.

يحفظوف الحديث؛ وكذل أيضا يعتنوف بعلم الحديث ،وعلم المصطلح وغيره؛ فهم يعتنوف بالحديث ،ويعملوف
بو ،والمهم العمل ،وىم اآلف يدرسوف الحديث ،ويتعلموف القواعد التي قَػع َدىا أىل الحديث حتى يثيت الحديث
عندىم ،وإذا ثيت عملوا بو ،والعمل الحمد هلل .الكتب الستة كلها محفوظة ،ومطيوعة :الصحيحاف؛ اليخاري،
ومسلم تجاوزا القطع األخطاء فيهما بسيطة .أىل الحديث الذين يدرسوف الحديث ،ويتعلمونها ،ويعملوف بها.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ ىل الخروج على الحكاـ يكوف بالسيف فقط ،أـ يكوف باللساف أيضا؟ كمن ينتقد
الظلم مثبل ،أو َم ْن يطالب بتغيير المنكرات عبلنيةً عن طريق اإلعبلـ ،والقنوات الفضائية؟

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

ػػػػػػػػ 

نعم .الخروج على الوالة يكوف بالقتاؿ وبالسيف ،ويكوف أيضا بذكر المعايب ونشرىا في الص ُحف ،أو فوؽ
ض الناس في الحكاـ ،ثم تكوف سييا في
المنابر ،أو في اإلنترنت؛ في الشيكة أو غيرىا؛ ألف ذكر المعايب تُػيَػغ ُ
الخروج عليهم.
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أمير المؤمنين عثماف 

خرج عليو .لما خرج عليو الثوار نشروا معاييو أوال ،وقالوا :إنو كاف .نشروا معاييو

بين الناس ،وقالوا :إنو خالف الشيخين اللذين قيلو أبا بكر وعمر وخالفهما في التكيير ،وأخذ الزكاة على الخيل،
وأتم الصبلة بالسفر ،وقرب أولياءه ،وأعطاىم الواليات .جعلوا ينشرونها ،فاجتمع الثوار ،ثم أحاطوا بييتو ،وقتلوه.
فبل يجوز لئلنساف أف ينشر المعايب .ىذا نوع من الخروج ،إذا نُ ِشر ِ
ت المعايب -معايب الحكاـ والوالة -على
َ
المنابر ،وفي الصحف والمجبلت ،وفي الشيكة المعلوماتية؛ أبغض الناس الوالة ،وأليوىم عليهم ،فخرج الناس
عليهم .ولكن النصيحة تكوف ميذولة من أىل العلم ،وأىل الحل والْ َع ْقد ،ولو كاف عندىم ظُْل ٌم ،ولو كاف عندىم

فِ ْس ٌق ،ما تنشر ىذه؛ ىذه مناصحة سرا ،ولما قيل ليعض الصحابة :لِ َم ال تتكلم؟ لم ال تُ َكل ُم عثماف؟ قاؿ :ىل

تظنوف أني ال أكلمو إال وأنتم تروف؟! إني أكلمو فيما بيني وبينو؛ حتى ال أفتح باب شر أكوف أَوؿ َم ْن فتحو؛
ىكذا الصحابة رضي اهلل عنهم .أىل العلم ييذلوف لهم جهود ،يتصلوف بوالة األمور ،ويخاطيونهم باألسلوب
المناسب ،ويػيػلغُونَػ ُهم ،فإف قَيِلُوا فالحمد هلل ،وإف لم يقيلوا فقد أَدى الناس ما عليهم ،برئَ ِ
ت الذمة .أَما الخروج
َُ
َ
ْ
فبل يجوز ،ولو بقيت المنكرات .ما يجوز الخروج إال بخمسة شروط إذا وجدت كما ترى  :إال أف تروا ُك ْف ًرا

احا ،عندكم من اهلل فيو برىاف . 
بَػ َو ً
ٔ -إذا فعل كفرا ليس فسقا.

س فيو.
ٕ -وأف يكوف بواحا ال لَْي َ

ٖ -وأف يكوف عندكم من اهلل فيو برىاف .يعني :دليل واضح من الكتاب والسنة.
ٗ -وأف يوجد اليديل المسلم.

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

ػػػػػػػػ 

٘ -وأف توجد القدرة.
فإذا و ِج َد ِ
ت خ مسة شروط جاز ،وإال فبل !..حتى الدوؿ الكافرة ،والحكومات الكافرة ،ما يجب اإلنساف أف
ُ
يخرج عليهم وما عنده قدرة ،يخرج ويقتلونو؟! ولكن يتعاوف معهم في األمور التي تنفع المسلمين.
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أما أف تُوجد مثبل حكومة كافرة؛ حكومة مثبل :انقبلب جمهورية بدؿ جمهورية ،حكومة بدؿ حكومة؛ كافرة
بدؿ كافرة .ما حصل تغيير!! ال بد من ىذه القدرة إذا وجد القدرة بدوف فساد ،وبدوف إراقة دماء ،ووجود اليديل
المسلم .ال بأس مع الكفر الصريح الواضح .ال بد من ىذه األمور :كفر وال يكوف فسقا ،صريح ال ليس فيو،
عندكم ِم َن اهلل فيو برىاف ،يعني :الدليل من ال كتاب والسنة .الدليل الناس اآلف يجهلوف ذل  ،فصار كثير من
الشياب؛ اآلف أصيح كثير من الشياب ،شياب صغار السن تجدىم يُ َكف ُروف الوالة ،يُ َكف ُروف الحكاـ بالظن،
وبالريية ،وبالتهمة ،وبالتوىم؛ ما عندىم بصيرة .يقولوف :إنهم فعلوا كذا ،وفعلوا كذا .وين ىذا الذي فعلوه اآلف.

ىل عندؾ دليل على أنو كفر صريح؟ ما تستطيع!
ضوا عن ىذه األفكار السيئة،
فنصيحتي للشياب أف يتقوا اهلل ،وأف يَػ ْل َزُموا العلم ،ويطليوا العلم ،وأف يُػ ْع ِر ُ
وىذه اآلراء السيئة ،وأَال يكوف لهم فتوى؛ يُػ ْفتُوف؛ صاروا يفتوف اآلف!! يفتوف .صار بعض صغار السن خمس
عشرة سنة ،والستة عشرة يفتوف :ىذا كافر .ىذا ميتدع .ىذا فاسق .ىذا كذا .صار فتوى للصغَار؛ يُػ ْفتُوف .أنت

اآلف علي أف تطلب العلم ،فاطلب العلم .اتْػ ُر ِؾ الفتوى لغيرؾ .اآلف أنت مطلوب من  :تطلب العلم اآلف ،وات ِق

واح َذ ْر من ىذه األقواؿ السيئة ،وىذه األعماؿ السيئة ،وجالِ ِ
واح َذ ْر من مجالسة
س ْاألَ ْخيَارْ ،
اهلل ،وأد العيادةْ ،
األشرار.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :أيهما أفضل في قياـ الليل :إطالة القراءة ،والوقوؼ مع قلة الركعات أو قصر القراءة،
وكثرة الركعات وجزاكم اهلل خيرا؟

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

ػػػػػػػػ 

ىذا تفصيل :إف كاف اإلنساف؛ إف كاف الوقت واسعا ،واإلنساف يصلي صبلة طويلة ،فاألفضل أف يُطيل
ف الركعات ،ويخفف القراءة؛ على حسب
القراءة ،ويطيل الركوع والسجود .أما إذا كاف الوقت قصيرا فهو يُ َخف ُ
اإلنساف؛ على حسب وقت اإلنساف ،وحسب مثبل فراغو ،إف كاف عنده -مثبل -يريد أف يصلي ساعة ،أو
ساعتين ،ال بأس .تُ ِطيل القراءة؛ تطيل القراءة ،وتُ ِطيل الركوع والسجود .أما إذا كاف ما عندؾ إال نصف ساعة ،أو
صل ما تيسر؛ ركعتين ،أو أَ ْربَ َع ركعات ،وىكذا.
ربع ساعة ،أو ثلت ساعة ،أو عشر دقائقَ ،
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فصل في االجتهاد

أىل االنحراؼ وأىل الكفر ال يسموف مجتهدين
بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
اٟتم د هلل رب العا١تُت ،والصًلة والسًلـ على أشرؼ اْلنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد ،وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت .قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل:-
فصلُ :ب اَلجتهاد:
ا١تصيب واحد من اجملتهدين ُب أصوؿ الديانات ،وقد نَص عليو أٛتد على تكفَت ٚتاعة من

ا١تتأولُت؛ كالقائلُت ٓتلق القرآف ،ونفي الرؤية ،وخلق اْلفعاؿَ ،وُى ُم القدرية ،وا١تعتزلة ،واٞتهمية،
وقطع أيضا على ُك ْف ِر اللفظية ،وأما ا١ترجئة فعلى تفصيل .وأما ا٠توارج فَ َم ْن فَس َق منهم ُعثْ َماف
وعلِيا ،وقالواَ :غيػَرا وبَدََل فهم كفار ،وقاؿ النيب عليو الصًلة والسًلـ فيهم  :ا٠توارج كًلب
َ
أفردت كتابا لًلثنتُت وسبعُت فرقة،
النار  والروافض مثلهم لِ َما قالوه واعتقدوه ،وقد
ُ
ومن ِو إف شاء اهلل.
أجْب ُ
ت على ٚتيع ذلك ْتمد اهلل َ
ومذاىبهم ،وبعض أدلتهم ،و َ
ػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عيد اهلل ورسولو؛ نيينا محمد،
وعلى آلو وصحية أجمعين ،أما بعد.
االجتهاد في أصوؿ الدين .ىل ىناؾ اجتهاد في أصوؿ الدين؟
ص ٌل في االجتهاد ،والمراد باالجتهاد:
ُ
فهذا فَ ْ

قاؿ المؤلف رحمو اهلل :المصيب واحد من المجتهدين في أصوؿ الدين ،وىم أىل الحق الذين يعملوف بالنصوص

من الكتاب والسنة ،وىم أَ ْىل السنة والجماعة الذين يعملوف بالنصوص ،ويعتقدوف ما جاء في كتاب اهلل ،وسنةِ
ُ
ُ

رسولو  ويؤمنوف باهلل ،ومبلئكتو ،وُكتُيِ ِو ورسلو ،واليوـ اآلخر ،والقدر خيره وشره ،ويؤمنوف بأف القرآف كبلـ اهلل؛
منزؿ وغير مخلوؽ؛ ىؤالء ىم الْم ِ
صييوف .ولهذا قاؿ :المصيب واحد من المجتهدين في أصوؿ الديانات.
ُ
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أما أىل االنحراؼ ،وأىل الكفر فبل يُ َسم ْوف مجتهدين ىنا؛ فهم على ضبلؿ ،فبل يقاؿ :إف المعتزلة إذا قالوا

حاؿ في كل مكاف مجتهدوف ،فهم
بخلق القرآف :إنهم مجتهدوف! وال يقاؿ :إف الحلولية الذين يقولوف :إف اهلل ّ
كفرة ىؤالء؛ ألنهم مخالفوف للنصوص ،وال يقاؿ :إف الجهمية الذين أنكروا األسماء والصفات مجتهدوف .ولهذا
قاؿ المؤلف رحمو اهلل :المصيب واحد من المجتهدين في أصوؿ الديانات؛ يعني :االجتهاد إنما يكوف في األمور
الفرعية؛ االجتهاد يكوف في األمور الفرعية .أَما أصوؿ الدين ،فأدلتها قطعية واضحة فليست محل االجتهاد؛ كوف
الصلوات الخمس في اليوـ والليلة ىذا ما محلو االجتهاد؛ ألنها قطعية .كوف اهلل أوجب صوـ رمضاف ،أوجب
الصلوات الخ مس ،أوجب الزكاة ،أوجب الحج .اإليماف باهلل ،ومبلئكتو ،وكتيو ،ورسلو ،واليوـ اآلخر .ىذا ليس
محل االجتهاد .ولهذا المصيب ىم أىل الحق المؤمنوف .ولهذا قاؿ المؤلف رحمو اهلل :المصيب واحد من
المجتهدين في أصوؿ الديانات ،وقد نَص عليو أحمد على تكفير جماعة من المتأولين؛ كالقائلين بخلق القرآف.
الذين يقولوف :القرآف مخلوؽ ،ىؤالء َكف َرُىم اإلماـ أحمد .ونَػ ْف ِي الرؤية؛ الذين يقولوف :إف اهلل ال يُػ َرى في اآلخرة،

َكف َرُى ُم األئمة .وخلق األفعاؿ؛ الذين يقولوف :إف العياد خالقوف ألفعالهم ،وىم القدرية ،والمعتزلة .القدرية،

والمعتزلة يقولوف :إف العيد يخلق فعل نفسو .القدرية؛ عامةُ القدرية ،ىؤالء ليسوا كفارا ،وإنما ىم ميتدعة لهذه
الشيو التي حصلت لهم ،ولكن القدرية األولى الذين أنكروا ِع ْل َم اهلل السابق ،وقالوا :إف اهلل ال يعلم األشياء حتى
تقع .ىؤالء كفرة .ولكن انقرضوا ىؤالء .أما القدرية؛ عامة القدرية -المتوسطوف والمتأخروف -الذين يقولوف :العيد
يخلق فعل نفسو ،فهؤالء قالوا ىذا من باب الشيهة التي حصلت لهم ،فبل يكفروف على الصحيح .والذين خالفوا
في خلق األفعاؿ ،وىم المعتزلة والجهمية.
فيو فرؽ بينهم؛ الجهمية َكف َرُى ْم خمسمائة عالم كما سيق .أما القدرية والمعتزلة ،فهم قدرية في األفعاؿ،

معتزلة في الصفات .إذا كانوا ينفوف الصفات ويثيتوف األسماء؛ فالجمهور على أنهم ميتدعة ،ومن العلماء من
كفرىم.

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

290

ػػػػػػػػ 

المختار في أصوؿ الفقو
يقوؿ أيضا :وقطع أيضا على كفر -اللفظية -أحمد .قطع على كفر اللفظية؛ الذين يقوؿ أحدىم :لفظي
بالقرآف مخلوؽ؛ ىؤالء اللفظية.
تصديق بالقلب ،أو معرفة بالقلب،
وأما المرجئة فعلى تفصيل .نعم :المرجئة الغبلة الذين يقولوف :اإليماف ىو
ٌ
واألعماؿ ليست واجية وليست مطلوبة؛ ىؤال ء كفرة ،وىم الجهمية؛ جهمية المرجئة الذين يقولوف :اإليماف مجرد
معرفة الرب بالقلب ،مجرد تصديق القلب ،واألعماؿ ال تدخل في مسمى اإليماف ،وليست مطلوبة؛ ىؤالء كفرة.
أما مرجئة الفقهاء ،وىم أبو حنيفة وأصحابو ،الذين يقولوف :إف األعماؿ غير داخلة في ُم َسمى اإليماف؛

لكنها مطلوبة ،فهؤالء طائفة من أىل السنة ،ولهذا قاؿ المؤلف :وأما المرجئة فعلى تفصيل.

وعلِيا ،وقالوا :غَيرا وبَدَال فهم كفار؛ وذل ألف اهلل َزكاىم ،وأف النيي
وأما الخوارج فَ َم ْن فَسق منهم عثماف َ

َ و َع َد ُى ْم بالجنة .ىما من العشرة الميشرين بالجنة .فَ َم ْن فسقهم ،وقاؿ :ىما غَيرا أو بدال فقد َكذ َب النيي 

ب النيي َ ك َفر.
وم ْن َكذ َ
َ

وقاؿ النيي 



الخوارج كبلب أىل النار



ىذا الحديث رواه اإلماـ أحمد ،وابن ماجة ،وابن أبي

عاصم في السنة .
والخوارج؛ الجمهور على أنهم ميتدعة ،ومن العلماء َم ْن َكف َرُى ْم ،يعني :يحكم بكفرىم .قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية رحمو اهلل :إف الصحابة عاملوىم معاملةَ أَ ْى ِل الْيِ َد ِع.

يقوؿ المؤلف :والروافض مثلهم لما قالوه واعتقدوه .أي :الرافضة مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تَ ْك ِفير
ِ
ب اهلل
وم ْن َكذ َ
الصحابة؛ ألَف اهلل تعالى َزكى الصحابة ،وأثنى عليهم ووعدىم الجنة ،فَ َم ْن َكف َرىم فقد َكذ َ
ب اهللَ ،
كفر.
ث .ىذا تكذيب هلل في
ثيت أيضا أنهم يعتقدوف أف القرآف غير محفوظ؛ أنو لم يَػ ْي َق منو إال الثػلُ ُ

قولو  :

ٔ

 ) (        ىذا نوع آخر من الكفر عند الرافضة.

..................................................................................
ف ثالث من أوصاؼ الكفر ،وىو :أنهم يعيدوف آؿ الييت.
صٌ
وىناؾ نوع ثالث أيضا؛ َو ْ
 - 1سورة الحجر آية .9 :
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قاؿ المؤلف رحمو اهلل :وقد أفردت كتابا لبلثن تين والسيعين فرقة ومذاىيهم وأدلتهم ،وأجيت عن جميع ذل
ومن ِو.
بحمد اهلل َ
عد الفرؽ االثنتين والسيعين فرقة الميتدعة.
يعني :أنو المؤلف لو كتاب في ّ
قولو :إف شاء اهلل .المؤلف دائما يقوؿ :إف شاء اهلل .إذا دعا قاؿ :إف شاء اهلل .سيق أف" إف شاء اهلل"

استثناء ،واالستثناء ال يكوف في الدعاء .قاؿ النيي 



ال يقل أحدكم :اللهم اغفر لي إف شئت .اللهم

ارحمني إف شئت  ...إال إذا كاف من باب الخير .مثل ما ورد :ال بأس طهور إف شاء اهلل.
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براءة أىل السنة والجماعة من أقواؿ الميتدعة وأفعالهم
فصػػل ،واٟتمد هلل الذي أعاذ أ ىل السنة وأئمتهم من ىذه ا١تقاَلت الفاسدة ،واَلعتقادات
الواىية ،ووىب ٢تم اَلعتصاـ ْتبلو ا١تتُت ،وكتابو ا١تبُت ،وسنن رسولو  النَتة الواضحة ،وجنبهم
اْلقواؿ الفظيعة الفاضحة .فأقوا٢تم ُب أىل البدع مسموعة ،وأقواؿ غَتىم فيهم باٟتق مدفوعة.
ىم الْ ُم ْج ِمعوف على أف ما شاء اهلل كاف ،وما َل يشأ َل يكوف ،وعلى أنو خالق ا٠تَت والشر،
وعلى أف القرآف كًلـ اهلل غَت ٥تلوؽ ،وعلى أنو يػَُرى يوـ القيامة؛ يراه ا١تؤمنوف ،وعلى تقدًن
الشيخُت أيب بكر وعمر ،وعلى اإلٯتاف بعذاب القرب ونعيمو؛ َل ٮتتلفوف ُب شيء من ىذه
وى َجُروه.
وم ْن فارقهم ُب شيء منها نابذوه وباغضوه َوبَد ُعوهَ ،
اْلصوؿَ .
ػػػػػػ

نعم .ىذا الفصل فيو المؤلف رحمو اهلل بَػي َن أف اهلل تعالى برأ أىل السنة والجماعة من أقواؿ الميتدعة
وأفعالهم؛ برأىم من اليدع ،ونزىهم وعصمهم سيحانو وتعالى؛ ولهذا المؤلف حمد اهلل على ذل  ،فقاؿ" :والحمد
هلل"( .أؿ) لبلستغراؽ ،فهو مستحق للحمد بجميع أنواعو.
والحمد هلل الذي أعاذ أىل السنة .ىذه نعمة عظيمة يُ ْح َم ُد اهلل عليها .الحمد هلل الذي أعاذ أىل السنة
وأئمتهم من ىذه المقاالت الفاسدة؛ أي :مقاالت أىل اليدع ،واالعتقادات الواىية .اهلل تعالى أعاذ أىل السنة من
ب لهم االعتصاـ بحيلو المتين ،وكتابو
األقواؿ اليدعية ،ومن االعتقادات اليدعية ،وعصمهم؛ ولهذا قاؿَ :وَو َى َ
الميين ،وسنن رسولو النيرة الواضحة .وىيهم االعتصاـ بالقرآف ،وسنة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ.
وجنيَػ ُه ُم األقواؿ الفظيعة الفاضحة ،وىي أقواؿ أىل اليدع ،فأقوالهم -يعني أىل السنة-في أىل اليدع
َ

مسموعة ،وأقواؿ غيرىم فيهم بالحق مدفوعة.

..................................................................................
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ثم ذكر شيئا من عقيدة أىل السنة والجماعة ،فقاؿ :ىم الْ ُم ْج ِم ُعوف على أف ما شاء اهلل كاف ،وما لم يشأ ال
يكوف .أىل السنة مجمعوف على ىذا؛ خبلفا للقدرية الذين يقولوف :إف اهلل قد يشاء ما ال يكوف!! ويكوف ما ال
يشاء!! فاهلل يشاء للعيد أف يفعل الطاعة ،ولكن العيد ىو الذي يفعل المعصية عندىم!! يقولوف :إف اهلل ما شاء
المعصية .العيد ىو ال ذي شاءىا!! فالمعتزلة يقولوف والقدرية يقولوف :ما يقولوف :ما شاء اهلل كاف ،وما لم يشأ ال
يكوف؛ بل يقولوف :قد يشاء اهلل ما ال يكوف ،ويكوف ما ال يشاء!! قد يشاء اهلل للعيد أف يفعل الطاعة فيفعل
المعصية؛ فتغلب مشيئة العيد مشيئة اهلل!! وقد يكوف ما ال يشاء!! يكوف يعني :يقع في الوجود معصية العيد واهلل
لم يُ ِر ْد َىا ولم يَ َشأْ َىا!! والمسلموف يقولوف :ما شاء اهلل كاف ،وما لم يشأ لم يكن ،أما المعتزلة ما يقولوف .يقولوف:
قد يشاء ما ال يكوف ،ويكوف ما ال يشاء.
وعلى أنو خالق الخير والشر؛ يعني :من عقيدة أىل السنة والجماعة أف اهلل خالق الخير والشر؛
   

ٔ
( )

لقولو  :

المعتزلة يقولوف :ال .الشر ما خلقو اهلل .العيد يخلق الخير!! بل إنهم يقولوف :إف العيد ىو

الذي يخلق الخير والشر؛ أفعالو!! ويخلق الطاعات والمعاصي؛ حتى إذا خلق الطاعة يكوف مستحقا للثواب على
اهلل كما يستحق األجير أجرتو ،وإذا فعل المعصية وجب على اهلل أف يُػ َعذبَوُ ،ويخلده في النار ،وليس لو أف يعفو
عنو!! ألف اهلل ال يخلف وعيده؛ ىكذا يقوؿ المعتزلة والقدرية.
وعلى أف القرآف كبلـ اهلل غير مخلوؽ؛ ىذا معتقد أىل السنة والجماعة خبلفا للمعتزلة .وعلى أنو يُػ َرى يوـ

كروا رؤية اهلل .قد يراه المؤمنوف.
القيامة؛ أنو يُػ َرى يوـ القيامة؛ خبلفا للمعتزلة والجهمية الذين أنْ ُ
وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر؛ خبلفا للرافضة الذين يقدموف َعلِيا.

وعلى اإليماف بعذاب القير ونعيمو؛ خبلفا للمعتزلة الذين قالوا :إف النعيم والعذاب يكوف للروح ،وأما اليدف
أنكروا نعيمو وعذابو.

..................................................................................
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وم ْن فارقهم منها نابذوه؛ يعني :نابذوه ،يعني :ناقشوه ،وباغضوه؛
ال يختلفوف في شيء من ىذه األصوؿَ ،
أبغضوه ،وبَد ُعوه ،يعني :اعتقدوا أنو من اليدع وىجروه.
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أخربنا أبو اٟتسُت علي بن ٤تمد الْ ُم َعدؿ رٛتو اهلل قاؿ :أخربنا عمار بن أٛتد السماؾ قاؿ:

حدثنا اٟتسن بن عبد الوىاب قاؿ :حدثنا أبو جعفر ا١تنقري قاؿ :قدـ علينا ٤تمد بن عكاشة
الكرماين سنة ٜتس وعشرين ومائتُت؛ فسمعتو يقوؿ :ىذا ما أٚتع عليو أىل السنة واٞتماعة ٦تن
رأيت وٝتعت من أىل العلم؛ منهم سفياف بن عيينة ،ووكيع بن اٞتراح ،و٤تمد بن يوسف
الفريايب ،وسعيد بن حرب ،وعلي بن عاصم ،وعبد الوىاب بن عطاء ،وعبد الرزاؽ بن َ٫تاـ،
ويزيد بن ىاروف ،وكثَت بن ىشاـ ،و٤تمد بن عمر الواقدي ،وداود بن الْ ُم َحرب ،وشبابة بن َسوار،
وعبد العزيز بن أَبَاف ،وأبو نػُ َعْيم الفضل بن ُد َك ُْت ،ويعلى و٤تمد ابنا ُعبَػْي ٍد الطنافسي ،وعبد اهلل
بن داود ،وقَبِيصة ،وسعيد بن عمار ،وزىَت بن نػُ َعْيم ،وأزىر بن َس ْع ٍد السماف ،وأبو عبد الرٛتن

الْ ُم ْقرئ ،والنضر بن ُمشَْيل ،وأمية بن عثماف الدمشقي ،وأٛتد بن خالد الدمشقي ،والوليد بن
مسلم ،و٤تمد بن عبد اهلل بن اٟتارث الدمشقي ،وعامة أصحاب ابن ا١تبارؾ ،وإسحاؽ بن
راىويو ،وغَتىم من أىل السنة ،و٭تِت بن سعيد القطاف ،وعبد الرٛتن بن مهدي ،وأبو عمر
الضرير؛ الرضا بقضاء اهلل ،والتسليم ْلمره ،والصرب على حكمو ،واْلخذ ٔتا أمر اهلل ،والنهي عما
نػَ َهى اهلل ،وإخًلص العمل هلل ،واإلٯتاف بالقدر خَته وشره ،وترؾ ا١تراء وا٠تصومات واٞتداؿ ُب
الدين ،وا١تسح على ا٠تفُت ،واٞتهاد مع ا٠تليفة؛ وإف عمل أي عمل ،وصًلة اٞتمعة خلف كل
بر وفاجر ،والصًلة على من مات من أىل القبلة ُسنة ،واإلٯتاف قوؿ وعمل ،واإلٯتاف يزيد
وينقص ،والقرآف كًلـ اهلل ،والصرب ٖتت لواء السلطاف على ما كاف منو من عدؿ أو جور ،وأَل
ٮترج على اْلمراء بالسيف وإف جاروا ،وَل ينزؿ أحدا من أىل القبلة جنة وَل نارا ،وأَل يكفر
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أحدا ،وإف عملوا بالكبائر ،والكف عن مساوئ أصحاب رسوؿ اهلل  وأفضل الناس بعد رسوؿ
اهلل أبو بكر ،وعمرٍ ،ب عثماف ٍب علي رضي اهلل عنهم.
ػػػػػػ
المؤلف رحمو اهلل نقل بالسند عن شيخو أبي الحسين علي بن محمد المعدؿ ،إلى أف قاؿ :قدـ علينا محمد
بن عكاشة الكرماني ،فسمعتو يقوؿ :ىذا ما أجمع عليو أىل السنة والجماعة.
عددا من العلماء واألئمة كلهم يعتقدوف
وس َر َد ً
ثم نقل المؤلف رحمو اهلل عقيدة أىل السنة والجماعة بالسندَ ،

ىذه العقيدة؛ منهم سفياف بن عيينة -اإلماـ المعروؼ ،-ووكيع بن الجراح شيخ الشافعي وأحمد؛ نقل عددا منهم
وبَػي َن عقيدتهم فقاؿ :عقي دتهم أىل السنة :الرضا بقضاء اهلل ،يرضوف بقضاء اهلل ،فبل يتسخطوف بقضاء اهلل

وقدره؛ يسلموف األمر هلل ،والتسليم ألمره ،والصير لحكمو؛ يصيروف على حكم اهلل الكوني القدري؛ لعلمهم أف
اهلل حكيم.
واألخذ بما أمر اهلل؛ يعني :يمتثلوف أوامر اهلل
  

ٖ
( )

والنهي عما نهى اهلل عنو:

ٔ

    ) (    

     

ٗ
( )

    

ٕ
( )

٘
( )

   

يمتثلوف األوامر،

ويجتنيوف النواىي.
وإخبلص العمل هلل؛ يخلصوف أعمالهم هلل

         

أعمالهم هلل ،يريدوف بها وجهو .ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة.
 - 1سورة البقرة آية .43 :
 - 2سورة البقرة آية .43 :
 - 3سورة البقرة آية .278 :
 - 4سورة اإلسراء آية .32 :
 - 5سورة آل عمران آية .131 :
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ػػػػػػػػ 

ِ
سرىم وما يسوءىم.
واإليماف بالقدر خيره وشره؛ يؤمنوف بأَف اهلل قَد َر األشياء -خيرىا وشرىا -ما يَ ُ

وترؾ المراء والخصومات كذل ؛ ترؾ الجداؿ ،والمماراة حتى تغضب صاحي ؛ ترؾ المراء والجداؿ في

الدين.
والمسح على الْ ُخف ْين ،يعني :يروف؛ يعتقدوف جواز المسح على الْ ُخف ْين .المسح على الخفين مسألة فرعية
ب في مسائل في الفروع ،لها فروع ،ولكن العلماء يذكرونها في العقائد قصدا للرد على الرافضة؛ ألف الرافضة
تُ ْكتَ ُ
ال يروف المسح على الخفين .الرافضة يقولوفَ :م ْن عليو ُخفاف وجب عليو خلعهما ،ومسح ظهور القدمين ،وإذا

كانت الرجبلف مكشوفتين وجب عليو أف يمسح ظهور القدمين فقط! ما يَػ ْغ ِس ُل الرجلين .يمسح؛ يَػيُل يديو
بالماء ،ثم يمسح ظهور القدمين ،كما يمسح الرأس .ىذا إذا كانتا مكشوفتين ،وإف كانتا فيهما الخفاف وجب عليو
أف يخلع الخفين ،ويخلع الجوارب ،ثم يمسح ظهور القدمين!! ىذه العقيدة الفاسدة جعلت العلماء يذكروف
عقيدة المسح على الخفين في كتب العقائد ،فيقولوف :ونرى المسح على الخفين؛ خبلفا للرافضة الذين ال يروف
المسح على الخفين ،وإال المسألة فرعية ،مثل المسح على الخفين ،ومتى يمسح؟ وكم يمسح المقيم؟ وشروط
المسح على الخفين؟ وأنو ال بد فيهما من الطهارة ،وال بد من ستر المفروض .ىذه مسألة فرعية ،ولكن العلماء
يذكرونها في كتب العقائد للرد على الرافضة الذين يعتقدوف أنو ال يُ ْم َس ُح على الخفين ،وال تغسل الرجبلف .نسأؿ

اهلل العافية!!

والجهاد مع الخليفة وإف عمل أي عمل .كذل من عقيدة أىل السنة والجماعة الجهاد مع ولي األمر ،وإف
جار ،ولو ظَلَم.
عمل أي عمل ،يعني :ولو فسق ،ولو َ
وصبلة الجمعة خلف كل بَػر وفاجر؛ صبلة الجمعة إذا كاف الذي يصليها إماـ المسلمين أو األمير ،أو كانت في
صلى خلفو؛ ما داـ أنو مسلم ،وإف ترؾ الصبلة خلفو،
اليلد ،وليس فيها إال جمعة واحدة ،وكاف اإلماـ ً
فاسقا َ
وصلى في الييت فهو ميتدع عند أىل العلم .صبلة الجمعة خلف كل بر وفاجر ،والصبلة على من مات من أىل
 - 1سورة البينة آية .5 :
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القيلة ُسنةٌ ،ولو كاف عاصيا وفاسقا؛ إال إذا كفر؛ لقولو تعالى:

         

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

       

(ٔ)

ػػػػػػػػ 

صلى
صلى عليو ،وإف مات على اإليماف يُ َ
فإف مات على الكفر ال يُ َ

عليو ،ولو كاف عاصيا؛ لكن بعض المعاصي يترؾ أىل العلم والفضل الصبلة عليو َر ْد ًعا لؤلحياء؛ مثل قاتل نفسو،

ومثل الْغَاؿ؛ ألف النيي  تأخر عن الصبلة عليهم .يدعو لؤلحياء.
والصبلة على من مات من أىل القيلة.

واإليماف قوؿ وعمل؛ خبلفا للمرجئة الذين يقولوف :اإليماف قوؿ القلب فقط ،واإليماف يزيد وينقص كذل .
أىل السنة والجماعة يقولوف :اإليماف يزيد وينقص؛ أما المرجئة يقولوف :ال يزيد وال ينقص.
والقرآف كبلـ اهلل؛ خبلفا للمعتزلة الذين يقولوف :مخلوؽ؛ ليس كبلـ اهلل.
والصير تحت لواء السلطاف على ما كاف منو من عدؿ أو جور؛ ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة؛ يصيروف
ب على
على السلطاف ،وال يخرجوف عليو ،ولو كاف جائرا ،ولو كاف ظالماَ ،ج ْم ًعا للكلمةً ،
ودفعا للمفاسد التي تَػتَػ َرت ُ

الخروج عليو ،والنصيحة المدلولة من أىل الْ َحل والْ َع ْق ِد ،فإف قَيِلُوا فالحمد هلل ،وإف لم يقيلوا فبل يجوز كذل .
إف قيلوا فقد أدى الناس ما عليهم؛ إف قيلوا فتيعوىم ،وإف لم يَػ ْقيَػلُوا فقد أَدى الناس ما عليهم ،واهلل ىو الذي
يحاسب الجميع .أما الخروج فبل يجوز ،ولهذا من عقيدة أىل السنة والجماعة :أال يُ ْخ َر َج على األمراء بالسيف
-وإف جاروا-خبلفا ألىل اليدع .يعني :ىذه عقيدة أىل اليدع؛ الخوارج والمعتزلة والرافضة ىم الذين يخرجوف

على اإلماـ ،وال يرونو أف يكوف عاصيا .أما أىل السنة والجماعة فبل يخرجوف .وال ننزؿ أحدا من أىل القيلة جنة
وال نارا؛ ىذه ىي عقيدة أىل السنة والجماعة .أىل القيلة ال يشهد لهم بالجنة وال بالنار ،ولكن نرجو للمحسن،
ت لو النصوص.
ونعتذر عن المسيء ،إال َم ْن َش ِه َد لو الرسوؿ  إال َم ْن َش ِه َد ْ
وأال نُ َكف َر أَ َح ًدا وإف عملوا بالكيائر؛ كذل ال نُ َكف ُر أحدا من أىل القيلة وإف عمل الكيائر ،ولكنهم يرجوف

للمحسن الخير ،ويخافوف على المسيء.
 - 1سورة التوبة آية .84 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

والكف عن مساوئ أصحاب الرسوؿ  . نعم ،والكف عما صدر منهم؛ ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة.
ص َدر عنهم من الهفوات .وسيأتي
الكف والسكوت َعما حصل بينهم ،واعتقاد أف لهم من الحسنات ما يُػغَطي ما َ
ص ٌل خاص بالصحابة.
في آخر الرسالة فَ ْ

قاؿ المؤلف :وأفضل الناس بعد رسوؿ اهلل  أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثماف .ثم َعلِي .فترتييهم في الفضيلة،

كترتييهم في الخبلفة؛ ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة؛ خبلفا للخوارج والرافضة .نعم.
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حديث من اغتسل ليلة الجمعة وقرأ قل ىو اهلل أحد ألف مرة
قاؿ ٤تمد بن عكاشة :وقد كاف ٤تمد بن معاوية بن ٛتاد الكرماين حدثنا عن الزىري.
قاؿَ :م ِن اغتسل ليلة اٞتمعة وصلى ركعتُت يقرأ فيهما



 ) (      ألف مرة
ٔ

رأى النيب عليو الصًلة والسًلـ ُب منامو.
ػػػػػػ
مر في تاريخ دمشق :معاوية بن معاوية .ىنا قاؿ :محمد بن معاوية! نعم.

ىذا حديث موضوع؛ ىذا حديث مكذوب على النيي 

 .ذكره ابن الجوزي في األحاديث الموضوعة،

وذكره العراقي في تنزيو الشريعة ،والسيوطي في "الآللئ المصنوعة" .وليت المؤلف نزه كتابو عن مثل ىذا ،فإف
األحاديث الصحيحة فيها غُْنػيَةٌ ،وكونو يقرأ قل ىو اهلل أحد ألف مرة .ألف مرة يقرأ قوؿ اهلل أحد؟!! كم يستغرؽ
ىذا؟ ما ىو مشروع .المشروع قراءتها بعد كل صبلة مرة ،وفي المساء ثبلث مرات ،وفي الصياح ثبلث مرات.
أما ألف مرة ىذا ليس لو أصل .محمد بن عكاشة ىذا سيأتي الكبلـ عليو ،وأنو ممن يضع الحديث .نعم.
قاؿ محمد بن عكاشة :قدمت عليو نحونا من سنتين؛ أغتسل كل ليلة جمعة ،وأصلي ركعتين أقرأ
   

ٕ
( )

فيهما   

ألف مرة طمعا أف أرى رسوؿ اهلل ،فأعرض عليو ىذه األصوؿ .قاؿ :فأتت َعلَي ليلة باردة،

اغتسلت طمعا أف أرى رسوؿ اهلل  وصليت ركعتين وقرأت

فيهما 

ٖ

 ) (      ألف مرة ،فلما

أخذت مضجعي أصابني ُحلم ،فقمت في الثانية ،فاغتسلت ،ثم صليت ركعتين ،وقرأت فيهما

    

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

 - 1سورة اإلخالص آية .1 :
 - 2سورة اإلخالص آية .1 :
 - 3سورة اإلخالص آية .1 :
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 )ٔ(  ألف مرة ،فلما فرغت منها كاف قرييا من السحر؛ فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القيلة ،فدخل َعلَي
النيي  على النعت والصفة ،وعليو بردتاف من ىذه اليرود اليمانية؛ قد تأزر بإزار ،وارتدى بأخرى ،فجثا مستوفزا
على رجلو ضم اليسرى وأقاـ اليمنى.
المستوفز الذي يجلس على رجليو ،ويرفع أليتيو؛ مستعجل نعم.
قاؿ :مستوفز ،عندنا في العامة يسمونو موفز ،وىو مستوفز؛ مستوفز يعني :يجلس على...؛ مستعجل ،يعني:

في الحديث النيي 

أكل تمرات وىو مستوفز ،يعني مستعجل ،يعني :يجلس على رجليو ،ويرفع أليتيو.

مستعجل .نعم.

 - 1سورة اإلخالص آية .1 :
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حديث محمد بن عكاشة" :فأردت أف أقوؿ :حياؾ اهلل يا رسوؿ اهلل"
وقاؿ ٤تمد بن عكاشة :فأردت أف أقوؿ :حياؾ اهلل يا رسوؿ اهلل! فبدأين فقاؿ :حياؾ اهلل!
قاؿ :وكنت أُ ِحب أف أرى رباعيتو ا١تكسورة ،قاؿ :فتبسم فرأيت رباعيتو ا١تكسورة ،فقلت :يا
رسوؿ اهلل :الفقهاء قد خلطوا َعلَي ُب اَلختًلؼ ،وعندي أصيًلت من السنة أحب أف أعرضها

عليك .قاؿ :نعم .قلت :الرضا بقضاء اهلل .قاؿ :وساؽ ما تقدـ ،قاؿ ٤تمد بن عكاشة :فوقفت
عند َعلِي وعثماف؛ ْلين ىبت النيب  أف أُفَضل عثماف على َعلِي ،وقلت في نفسي :علي ابن عمو
َ

وختَػنُوُ .ػ ػ ػ ػ ػ ػ
َ

وختنو .الختن القريب من جهة الرجاؿ .ومن جهة النساء ،يقاؿ :األحمى ،يعني الصهر من قيل الرجاؿ يقاؿ
لو :الْ َختنِ ،
وم ْن قِيَ ِل النساء يقاؿ لو :أحمى؛ يقاؿ لو :حمو.
َُ
ومن الجانيين يسمى الصهر .الصهر ،ىو صهر الرجل؛ يعني :نسييو من جهة النساء ،ومن جهة الرجاؿ ،وإذا
كاف من جهة الرجاؿ يقاؿ لو :ختن .فَػ َعلِي ختن النيي؛ يعني :زوج ابنتو ،ويقاؿ :حمو المرأة ،يعني :قريب زوجها،
ويقاؿ :الصهر يشمل األمرين ،نعم.
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علي ابن عمو وختنو ،قاؿ :فتبسم النيب  كأنو قد علم ،فقاؿ :عثماف ٍب عليٍ ،ب قاؿ:
وضم أصابعو ،وعقد ثًلثة وتسعُت ،وحوؿ اإلهباـ وعطفها على
ىذه السنة فَػَت َمس ْ
ك هباَ ،
أصابعو .قاؿ ٤تمد بن عكاشة :فعرضت ىذه اْلصوؿ عليو ثًلث لياؿ؛ ُب كل ليلة ٚتعة أقف
على عثماف وعلي ،فيتبسم عند قويل ،كأنو قد علمٍ ،ب يقوؿ :عثماف ٍب علي .وكنت أعرض
عليو ىذه اْلصوؿ وعيناه هتطًلف .فلما قلت :والكف عن مساوئ أصحابك انتحب حىت عًل
ت عن
صوتو ،ووجدت حًلوة ُب فمي وقليب ،فمكثت ثًلثة أياـ َل آكل طعاما ،حىت َ
ض ُع ْف ُ
ت عٍت تلك اٟتًلوة.
ت ذَ َىبَ ْ
صًلة الفريضة ،فلما أَ َك ْل ُ
ػػػػػػ

ىذا الحديث مكذوب؛ ىذا الحديث مكذوب موضوع ال ينيغي أف نُػ َعوؿ عليو ،وليت المؤلف رحمو اهلل نَػزَه
كتابو عن مثل ىذا ،فبل حاجة لمثل ىذا؛ ىذه المرائي التي ينقلها الكذابوف ،وىذه القصة رواىا ابن عساكر في
تاريخ دمشق من طريقين ،وىي كذب؛ ألف محمد بن عكاشة ىذا صاحب الرؤيا كذاب ،ال يوثق بكبلمو كما بَػين
العلماء فقد كذبو غير واحد من أىل العلم.
ص ِري يضع الحديث؛ يعني :على رسوؿ اهلل؛ ولهذا قاؿ أبو
قاؿ أبو زرعة الرازي :وكاف كذابا .وقاؿ الدارقطني :بَ ْ
سعيد عمرو اليرذعي :قلت ألبي ُزْر َعة :محمد بن عكاشة الكرماني؟ فحرؾ رأسو وقاؿ :قد رأيتو ،وكتيت عنو،
وكاف كذابا .قلت :كتيت عنو الرؤيا التي يحكيها -يعني :الرؤيا ىذه -قاؿ :نعم؛ كتيت عنو .يزعم أنو عرض على
رسوؿ اهلل اإليماف قوؿ وعمل؛ يزيد وينقص .فقاؿ :بو وعلى أبي بكر وعمر وعثماف وعلي ،فقاؿ :بو الكذاب ،ال
يُ ْح ِس ُن أف يكذب .وأشار ابن الجوزي في "الموضوعات" إلى قصة ابن عكاشة ،ورؤياه للرسوؿ  في المناـ .ثم
قاؿ :ومحمد بن عكاشة ِم ْن أَ ْك َذ ِ
ب الناس! ثم نَػ َق َل كبلـ أبي ُزْر َعةَ ،وكبلـ الدارقطني فيو .قاؿ السيُوطي في
"الآللئ المصنوعة" لما ذكر ىذه القصة :ابن عكاشة َكذاب .فبل حاجة إلى مثل ىذه القصة التي راويها كذاب.
ت في كتاب اهلل ،وسنة
ثم إف فيها أف أصوؿ االعتقاد عرضها على النيي  في الرؤيا!! أصوؿ االعتقاد قد بُػيػنَ ْ
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رسوؿ اهلل 
 ..................................................................................ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 
أحسن اليياف وأكملو ،فبل يحتاج المسلم إلى مثل ىذه الرؤيا! فالرسوؿ عليو

ت حتى أكمل اهلل الشريعة .قاؿ اهلل تعالى:
الصبلة والسبلـ لم يَ ُم ْ
ٔ

      

 ) (       واهلل تعالى بَػي َن في كتابو أصوؿ

اإليماف       
ٕ

 ) (              ىذه خمس
صفات،

وقاؿ :

اإليماف؟ قاؿ:

ٖ

 ) (       وفي الحديث -حديث جيرائيل -لما سأؿ النيي  عن



أف تؤمن باهلل ،ومبلئكتو ،وكتيو ،ورسولو ،واليوـ اآلخر ،والقدر خيره وشره



فالدين كامل،

وأصوؿ الدين وفروعو كلها واضحة في الكتاب والسنة ،فبل حاجة إلى مثل ىذه القصة المكذوبة؛ التي يرويها

كذاب ،وفيها يسأؿ النيي 

عن أصوؿ الدين ،ثم يُػيَػيػنُػ َها! فبل حاجة إلى المنامات والرؤى التي يرويها ىؤالء

الْ َك َذبة .فليت المؤلف رحمو اهلل نَػزهَ الكتاب عن مثل ىذا .نعم.

 - 1سورة المائدة آية .3 :
 - 2سورة البقرة آية .177 :
 - 3سورة القمر آية .49 :
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أضاؼ الميتدعة إلى أىل السنة وأصحاب الحديث الْمح َاال ِ
ت في أخيار
َ
الصفات

مح َاَل ِت ُب أخبار الصفات،
فصلٍ :ب أضاؼ ا١تبتدعة إىل أىل السنة وأصحاب اٟتديث الْ َ
ٌ

ووضعوا أشياء ٥تتلفة من الضًلَلت ،قد أعاذ اهلل أىل السنة منها ،ومن تلك اَلعتقادات ،مثل

قو٢تم :أهنم َرأَْوا أف اهلل خلق نفسو من عرؽ ا٠تيل!! وا١تًلئكة من زعب الذراعُت ،ومن عيادة
ا١تًلئكة ،وأشياء أُ ِجل َعظَمةَ اهلل من ِذ ْك ِرىا ،وضعوىا ،والويل ٢تم! حيث يقوؿ النيب َ  م ْن
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ٍ ب أَتَػ ْوا على اْلحاديث الصحاح من ذلك،
فَػَردوىا وتأولوىا ،وأئمة أىل العلم أوجبوا اْلخذ هبا ،والقبوؿ هبا ،وأَل تػَُرد وَل تػُتَأَوؿ.
ػػػػػػ

نعم ىذا الفصل بَػي َن فيو المؤلف رحمو اهلل أف الميتدعة أضافوا إلى أىل السنة ،وأصحاب الحديث في أخيار
أحاديث مكذوبةً ،ليشوىوا بها معتقد أىل السنة والجماعة؛ ألجل أف ينيذوىم بالكذب؛ ألجل أف
الصفات
َ
يضيفوا إليهم الكذب ،ويقولوا :إنهم مشيهة ،وإنهم يتكلموف بالمحاالت .من ذل يقوؿ المؤلف رحمو اهلل :واهلل
تعالى أعاذ أىل السنة من التكلم بمثل ىذا .مثل قولهم األحاديث التي رواىا أىل اليدع ،ونسيوىا إلى أىل السنة
حديث :إف اهلل خلق نفسو من عرؽ الخيل!! قيح اهلل من وضع ىذا الحديث؛ إف اهلل خلق نفسو من عرؽ
الخيل!!
والحديث الثاني :أف اهلل خلق المبلئكة من زعب الذراعين ،والزعب :صغار الشعر ،أو الريش ،ولَيػنُوُ .يقوؿ:
يعني :الشعر اللي ُن من الذراعين خلق اهلل منو المبلئكة!! فالزغب ،أو الزعب ،أو زعب الذراعين يُطْلَق على صغار
الشعر ،أو الريش ولينو .وأوؿ ما ييدو منها ،ويطلق على ما في رأس الشيخ الكيير عند رقة شعره .فهذاف حديثاف
مكذوباف .وضعهما الزنادقة قيحهم اهلل!! الزنادقة وضعوا ىذا الحديث .قالوا :إف اللوَ خلق نَػ ْف َسوَ من عرؽ

الخيل.
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والحديث الثاني :إف اهلل خلق المبلئكة من زعب الذراعين؛ من الشعر اللين .والحديث الثالث :عيادة المبلئكة؛
يشير إلى الحديث المكذوب الذي فيو :إف اهلل َرِم َد؛ أصابو الرَم ُد في عينيو حتى عاده المبلئكة؛ صاروا يعودونو!!

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

ػػػػػػػػ 

قيح اهلل من وضعو!! مثل ما قاؿ اليهود .قاؿ اليهود يقولوف :إف اهلل بكى حتى رمدت عيناه ،ثم عادتو المبلئكة!!
قيح اهلل الزنادقة الذين وضعوا مثل ىذه األحاديث.
قاؿ ابن الميارؾ -اإلماـ مشهور-رحمو اهلل :ىذه األحاديث من وضع الزنادقة ،كحديث عرؽ الخيل ،وزغب
الصدر ،وقفص الذىب ،وعيادة المبلئكة .قَػي َح اهلل َم ْن وضعها!! نعم .واهلل تعالى أعاذ أىل السنة من مثل ىذه
األحاديث المكذوبة.
وىذه األحاديث رواىا ابن الجوزي في الموضوعات ،وقاؿ :ىذا حديث ال يش في وضعو ،وما وضع ِمثْ َل
ىذا ُم ْسلِ ٌم ،وإنو لمن أَ َرؾ الموضوعات وأدبرىا؛ إذ ىو مستحيل بأف يُ ْخلَق ،ألف الخالق ال يَ ْخلُ ُق نفسو .وقد اتهم
علماء الحديث بوضع ىذا الحديث محمد بن شجاع الثلجي الجهمي الذي َرد عليو عثماف بن سعيد الدارمي في
كتابو المشهور .رد عثماف بن سعيد الدارمي على ىذا الكافر العنيد.
قيل :إف ىذا الحديث من وضع محمد بن شجاع الثلجي ،وىو متعصب؛ كاف يضع أحاديث التشييو؛ ينسيها
إلى أصحاب الحديث يَ ْكذبُػ ُه ْم بها .قيحو اهلل!!

قلت :ىذا مع كونو من أَبْػيَ ِن الكذب ،فهو من
والذىيي في "الميزاف" لما ذكر ترجمة محمد بن شجاع قاؿُ :

وضع الجهمية؛ يذكرونو في معرض االحتجاج بو على أف" نفسو" اسم لشيء من مخلوقاتو .خلق "نفسو" .أي:
يريدوف كلمة "النفس" شيء من مخلوقاتو .كما خلق نفسو من عرؽ الخيل!! وكذل إضافة الكبلـ إليو من قَيِيل
باألَ ْولَى .وبكل
إضافة ُم ْل ِ وتشريف؛ كييت اهلل ،وناقة اهلل ،ثم يقوؿ :إذا كاف نفسو تعالى إضافة ُم ْل  ،فكبلمو ْ
حاؿ ىذه األحاديث كلها من وضع الزنادقة .نعم.
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تكفير اإلماـ أحمد للجهمية
قاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ُ- ب رواية عبد اهلل ،وقد سألو عمن
يقوؿ١ :تا كلم اهلل موسى مل يتكلم بصوت -قاؿ أٛتد :تكلم بصوت ،وىذه أحاديث نرويها كما
كمر السلسلة على الص ْفواف .قاؿ
جاءت ،وحديث ابن مسعود :إذا تكلم اهلل يُ ْس َم ُع لو ٌ
صوت َ

أٛتد :وىذه اٞتهمية تنكره ،وىؤَلء الكفار يريدوف أف ٯتَُوُىوا على الناسَ .م ْن زعم أف اهلل مل
يتكلم فهو كافر؛ إَل أننا نروي ىذه اْلحاديث كما جاءت .أخربنا بذلك ىًلؿ بن ٤تمد ،قاؿ:
أخربنا النجاد ،قاؿ :أخربنا عبد اهلل قاؿ :حدثٍت أيب.
ػػػػػػ
نعم .الحديث ىذا؛ قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:



من كذب علي متعمدا فليتيوء مقعده من النار  ىذا

حديث رواه الشيخاف اليخاري ومسلم وغيرىما .والمؤلف يقوؿ :والويل لهم؛ الويل لهؤالء الزنادقة من ىذا
الحديث :يقوؿ النيي:



متعمدا فليتيوء مقعده من النار
َم ْن كذب علي
ً



ثم إف ىؤالء الزنادقة أَتَػ ْوا إلى

األحاديث الصحيحة فردوىا وتأولوىا ،وأئمة أىل العلم أوجيوا األخذ بها ،والقيوؿ لها ،وأال تُػ َرد وال تتأوؿ.
ثم َرَوى عن اإلماـ أحمد بن حنيل -إماـ أىل السنة  -في رواية عيد اهلل أنو سألو َعم ْن يقوؿ :لما كلم اهلل
موسى لم يتكلم بصوت؟! قاؿ أحمد :تكلم بصوت .اهلل تعالى تكلم كبلما بحرؼ وصوت يُ ْس َمع .ثيت في
ب  فأىل السنة
الصحيحين  :أف اهلل تعالى ينادي يوـ القيامة آدـ بصوت يسمعو َم ْن بَػ ُع َد كما يسمعو من قَػ ُر َ
يُػثْيِتُوف كبلـ اهلل ،وأنو بحرؼ وصوت يسمع؛ خبلفا ْلل ُكبلبية واألشاعرة يقولوف :ال .ما فيو حرؼ وال صوت .كبلـ
اهلل ال يُ ْس َمع ،وليس حرفا وال صوتا وال لفظًا! بل ىو معنى قائم بنفسو ال يُ ْس َمع ،مثل العلم ،واهلل تعالى اضطر
جيريل ففهم المعنى القائم بنفسو فَػ َعيػ َر! فهذا باطل.

..................................................................................
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اإلماـ أحمد يقوؿ :بلى! تكلم بصوت ،وىذا قوؿ أىل السنة قاطية؛ يقولوف :ىذه أحاديث نرويها كما
جاءت .حديث ابن مسعود  :إذا تَ َكل َم اهلل يسمع لو صوت-ىذا فيو إثيات الصوتَ -ك َمر السلسلة على
الصفواف  قاؿ أحمد :وىذه الجهمية تُػ ْن ِك ُرهُ ،وىم كفار ،وىؤالء كفار.
ىذا فيو تكفير اإلماـ أحمد للجهمية؛ يريدوف أف يُ َموىوا على الناس ،يعني :يُػلَيسوا على الناسَ .م ْن زعم أف

اهلل لم يتكلم فهو كافر ،ىكذا كبلـ اإلماـ أحمد .يعنيَ :م ْن أنكر الكبلـ فهو كافر؛ إال أننا نروي ىذه األحاديث
سندا آخر في رواية عيد اهلل عن أبيو ،قاؿ :أخيرنا عيد اهلل قاؿ :حدثنا أبي .نعم.
كما جاءت .نعم .وذكر ً
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باب في اإليماف بصفات اهلل تعالى وأسمائو
وأخربنا ُعبَػْي ُد اهلل بن أٛتد اْلزىري ،قاؿ :أخربنا الدارقطٍت ،قاؿ :حدثنا ٤تمد بن ٥تَْلَد،
قاؿ :حدثنا عباس بن ٤تمد الدوري ،قاؿٝ :تعت أبا ُعبَػْي ٍد القاسم بن َسًلـ ،وذكر الباب الذي
يػُْرَوى ُب الرؤيا ،والكرسي ،وموضع القدمُت ،وضحك ربنا من قنوط عباده ،وقربو من عبده ،وأين

كاف ربنا قبل أف ٮتلق السماء؟ وأف جهنم َل ٘تتلئ حىت يضع ربك  قدمو فيها ،فتقوؿ :قط
قط ،وأشباه ىذه اْلحاديث؛ فقاؿ :ىذه اْلحاديث ِص َحاح ٛتلها أصحاب اٟتديث والفقهاء
بعضهم عن بعض ،وىي عندنا حق َل نَ ُشك فيها ،ولكن إذا قيل :كيف وضع قدمو؟ وكيف
أحدا يػُ َفسُرهُ.
ك؟ قلناَ :ل نفسر ىذا ،وَل ٝتعنا ً
ض ِح َ
َ
ػػػػػػ

اآلجري في الشريعة ،والبللكائي في شرح االعتقاد عن أبي
اآلجري .ىذا األثر رواه ُ
نعم ،وىذا الحديث رواه ُ

ُعيَػ ْي ٍد القاسم بن َسبلـ؛ اإلماـ المعروؼ صاحب كتاب اإليماف ،وكتاب األمواؿ .وقد َرَوى عنو بالسند لما ذكر
الياب الذي يُػ ْرَوى في الرؤيا والكرسي ،وموضع القدمين ،وضح ربي من قنوط عياده ،وقربو من عيده ،وأين كاف
ربنا قيل أف يخلق السماء؟ وأف جهنم ال تمتلئ حتى يضع رب  قدمو فيها ،وىي تقوؿ :قط قط ،وأشياه ىذه
األحاديث ،فقاؿ :ىذه األحاديث صحاح؛ إثيات الكرسي ،وىو موضع قدـ اهلل ،موضع القدمين ،وضح

ربنا

سيحانو وتعالى صفة من صفاتو ،يضح كما يليق بجبللو ،وأف جهنم ال تمتلئ حتى يضع رب قدمو .ىذا حديث
صحيح أف جهنم ال تزاؿ يلقى فيها حتى يضع رب العزة قدمو فتمتلئ وتقوؿ :قط قط .إثيات الْ َق َدـ هلل ،واهلل
أحد من خلقو سيحانو وتعالى.
أعلم بكيفية الوضع ،واهلل ال يضره ٌ
قاؿ :وىذه األحاديث كذل  ،وىذه األحاديث :قولو :ضح

رب  ،وفي لفظ آخر يقوؿ :عجب رب  .ىذه

األحاديث يقوؿ اإلماـ أبو عييد القاسم بن سبلـ :صحاح .حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض،
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وىي عندنا حق ال نش فيو .يقوؿ :ولكن إذا قيل :كيف وضع قدمو؟ وكيف ضح ؟ قلنا :ال نػُ َفس ُر
 ..................................................................................ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 
ىذا ،وال سمعنا أحدا يفسره .مراد أبي عييد :ال نػُ َفس ُر ىذا تفسير الجهمية .ال نػُ َفس ُره تفسير الجهمية ،وإال:
ف
المعنى معلوـ .كما قاؿ اإلماـ مال لما ُسئِ َل عن االستواء ،قاؿ :االستواء معلوـ -في اللغة العربية -والْ َك ْي ُ
مجهوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة .مراده :ال نفسر تفسير الجهمية ،ولهذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن
أحدا من العلماء يُػ َفس ُرَىا تفسير الجهمية ،كما ذكر
تيمية رحمو اهلل بعد أف أورد ىذا األثر :فقد أخير أنو ما أدرؾ ً
ىذا في "الحموية"رحمو اهلل .نعم.
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التوحيد وعظمة الرب ،وصفاتو والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب
تعالى ،وجعلوىا مخلوقة

باب ما ترٚتو أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري ُب كتاب الصحيح ،فقاؿ :التوحيد
وعظمة الرب ،وصفاتو والرد على اٞتهمية الذين أنكروا صفات الرب تعاىل ،وجعلوىا ٥تلوقة.
ىذا ترٚتة اٞتزء الذي فيو ذلكٍ ،ب قاؿ فيو :باب قوؿ اهلل 

     

                   
 

(ٔ)

ومل يقل :ماذا خلق ربكم؟ وقاؿ مسروؽ :عن ابن مسعود :إذا تكلم اهلل بالوحي ٝتع

وناد ْوا :ماذا قاؿ
ع عن قلوهبم ،وسكن الصوت عرفوا أنو اٟتقَ ،
أىل السماوات شيئا ،فإذا فُػز َ
ربكم؟ قالوا :اٟتق .وقاؿ اهلل تعاىل:



 ) (         وعن جابر بن
ٕ

عبد اهلل بن أنيس؛ ٝتعت النيب  يقوؿ  :٭تشر اهلل  العباد فيناديهم بصوت يسمعو من
ِ
ك ،أنا الدياف . 
بػَ ُع َد كما يسمعو من قرب :أنا الْ َمل ُ
ػػػػػػ

ىذا النقل اآلف نقلو المؤلف؛ نقل من كتاب التوحيد لئلماـ اليخاري في كتاب الجامع الصحيح ما يقرب من
ِ
آخر ٍ
كتاب من ُكتُ ِ
ب
خمسين صفحة .كل ىذا نقلو عن كتاب التوحيد لئلماـ اليخاري في الجامع الصحيحُ .

كتاب التوحيد .افتتح كتابو الصحيح بكتاب بدء الوحي ،ثم كتاب اإليماف،
الجامع الصحيح لئلماـ اليخاريُ :
وختم بكتاب التوحيد .ىذا النقل نقل و المؤلف ابن اليناء اليغدادي عن اإلماـ اليخاري ،والنقل السابق نقلو من
لآلجري ،وىذا نقلو من اليخاري ،وفي آخر الكتاب سينقل من ابن قتيية (مختلف الحديث).
كتاب الشريعة ُ
 - 1سورة سبأ آية .23 :
 - 2سورة البقرة آية .255 :
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قاؿ.................................................................................. :
ػ ػػػػػػػ 
باب ما ترجمو أبو عيد اهلل محمد بن إسماعيل اليخاري في كتابو الصحيح ،فقاؿ -يعني اليخاري :-التوحيد
إذا ىذه ترجمة
وعظمة الرب وصفاتو ،والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى ،وجعلوىا مخلوقة؛ ً
اإلماـ اليخاري ،قاؿ :التوحيد وعظمة الرب وصفاتو ،والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب؛ يعني :أف
اإلماـ اليخاري ترجم بالتوحيد ،وعظمة الرب -اهلل تعالى عظيم بذاتو وأسمائو وصفاتو -قاؿ :والرد على الجهمية
الذين أنكروا صفات الرب ،وجعلوىا مخلوقةً؛ إذًا الجهمية ينكروف الصفات ويجعلونها مخلوقة ،وكذل المعتزلة.
ثم ذكر التراجم فقاؿ :باب -ىذا قوؿ اليخاري -باب قوؿ اهلل

تعالى       :
ٔ

 ) (                     وجو الداللة
للمؤلف :اليخاري قاؿ :ولم يقولوا :ماذا خلق ربكم؟
ٕ
( )

والداللة            

فيو إثيات الكبلـ هلل ،وأف اهلل يقوؿ ،وأف اهلل يتكلم ،وأف كبلـ اهلل صفة من صفاتو؛ ألف المبلئكة إذا سمعوا

كبلـ اهلل صعقوا ،فإذا أفاقوا وزالت الغشية والصعق .ماذا يقوؿ بعضهم؟ قالوا :ماذا قاؿ ربكم؟ ولم يقولوا -يقوؿ
اليخاري : -ولم يقولوا :ماذا خلق ربكم؟ فدؿ على أف كبلـ اهلل غير مخلوؽ .لو كاف مخلوقا لقالت المبلئكة:
ماذا خلق ربكم؟ فدؿ على أف كبلـ اهلل صفة من صفاتو ،وليس مخلوقا.
ثم ذكر أثر ابن مسعود ،وقاؿ مسروؽ :عن ابن مسعود :إذا تكلم اهلل بالوحي سمع أىل السماوات شيئا ،فإذا
وناد ْوا :ماذا قاؿ ربكم؟ قالوا :الحق .وىذا ذكره اليخاري في
ع عن قلوبهم ،وسكن الصوت عرفوا أنو الحقَ ،
فُػز َ
صحيحو ُم َعل ًقا موقوفا على ابن مسع ود .وقد أخرجو أبو داود ،وابن خزيمة في التوحيد ،والبللكائي في شرح

 - 1سورة سبأ آية .23 :
 - 2سورة سبأ آية .23 :
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االعتقاد ،والييهقي في األسماء والصفات  .وفيو :أف ابن مسعود -ومثل ىذا ال يُقاؿ بالرأي -قاؿ :إذا تكلم اهلل

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

ػ ػػػػػػػ 

ع عن قلوبهم ،وسكن الصوت عرفوا أنو الحق،
بالوحي سمع أىل السماوات شيئا؛ إذًا يسمعوف كبلـ اهلل .فإذا فُػز َ
إذا :فيو إثيات أف كبلـ اهلل يُ ْس َم ُع؛ ردا على األشاعرة الذين يقولوف :إف
ونادوا :ماذا قاؿ ربكم؟ قالوا :الحق؛ ً
كبلـ اهلل ال يُ ْس َم ُع .وف يو :أف كبلـ اهلل بصوت ،وفيو أف المبلئكة يقولوف :ماذا قاؿ ربكم؟ ولم يقولوا :ماذا خلق

وحروؼ
ألفاظ
ربكم؟ وكل ىذا فيو َرد على الجهمية والمعتزلة واألشاعرة الذين يُػ ْن ِك ُروف كبلـ اهلل ،وأف كبلـ اهلل ٌ
ٌ
ٍ
ومعاف .ثم قاؿ :وقاؿ اهلل تعالى:

         

ٔ
( )

َم ْن ذا الذي يشفع عنده؟ فيو

عظمة الرب سيحانو وتعالى .اآلية فيها إثيات عظمة الرب سيحانو وتعالى ،وأنو ال يشفع أحد عنده إال بإذنو ،حتى
ولو كاف وجيها ،أعظم الناس وجاىة نيينا صلى اهلل عليو وسلم؛ إذا كاف يوـ القيامة ماذا يعمل؟ ىل ييدأ بالشفاعة؟
ال .يسجد تحت العرش ،حتى يأتي اإلذف ،ويحمد اهلل؛ يفتح اهلل عليو بمحامد في ذل الموقف ،فيدعو اهلل ما
واش َف ْع تُ َشف ْع  ىذا اإلذف .وال
وس ْل تُػ ْع َ
طْ ،
شاء ،ثم يأتيو اإلذف من ربو ،فيقوؿ اهلل  :يا محمد! ارفع رأس َ ،

يشفع إال لمن رضي اهلل قولو وعملو .إذا كاف يشفع ألحد من أىل النار يحده اهلل لو حدا وعبلمة ،وإذا كانت
الشفاعة العظمى يُ َشف ُعوُ اهلل .إذًا ىذا يدؿ على عظمة اهلل.
أما المخلوؽ ما يحتاج إذنا .يدخل أحد على الْ َملَ  ،أو الرئيس ،أو األمير أو رئيس الجمهورية ،يدخل
ويشفع على طوؿ  ،وال ي ستأذف .ىل يستأذف ويقوؿ :أريد أف أشفع؟ ما يستأذف؛ بل ما يدري .ما يدري ماذا
يريد؟! فيشفع عنده؛ ألنو ناقص ضعيف ،وقد يشفع عند المل  ،أو عند الوزير ،أو الرئيس ،أو رئيس الجمهورية
ابنُو أو امرأتو ،وقد يُػ ْل َجأُ إلى قيوؿ الشفاعة لما يُػ َؤمل في المستقيل؛ لما يخشى في المستقيل .فَػيُ َشف ُعوُ وىو غير
ر ٍ
اض .أما اهلل فبل يشفع عنده أحد إال بإذنو ،وال يشفع أحد إال لمن رضي اهلل قولو وعملو؛ فهذا يدؿ على عظمة

اهلل.

 - 1سورة البقرة آية .255 :
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ثم ذكر حديث جابر بن عيد اهلل بن أنيس قاؿ :سمعت النيي  يقوؿ  :يحشر اهلل العياد ثم يناديهم بصوت؛
ب :أنا المل  ،أنا الدياف  وىذا الحديث فيو إثيات الصوت في كبلـ اهلل؛
يسمعو من بَػ ُع َد كما يسمعو من قَػ ُر َ
إثيات

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

ػػػػػػػػ 

ب ،فيقوؿ الرب :أنا
الكبلـ وأنو بصوت ،وأف الصوت مسموع لكبلـ اهلل؛ يسمعو َم ْن بَػ ُع َد كما يسمعو َم ْن قَػ ُر َ
المل  ،أنا الدياف .سيحانو وتعالى! وىذا ال يكوف إال كبلـ اهلل .كبلـ اهلل يكوف بصوت يسمعو القريب مثل
اليعيد؛ لكن صوت المخلوؽ ال .القريب يسمعو أكثر ،واليعيد يضعف الصوت .أليس كذل ؟! المخلوؽ يسمعو
القريب أكثر من اليعيد .أما الصوت الكسموع من كبلـ اهلل يسمعو القريب واليعيد على حد سواء ،ولهذا قاؿ:
ب .ىذا فيو الرد على الجهمية والمعتزلة واألشاعرة الذين يُػ ْن ِك ُروف الكبلـ،
يسمعو َم ْن بَػ ُع َد كما يسمعو َم ْن قَػ ُر َ
ويُػ ْن ِك ُروف أف يكوف بصوت.

وىذا الحديث رحل إليو جابر ب ن عيد اهلل مسافة شهر من أجل ىذا الحديث عند عيد اهلل بن أنيس .ولهذا

قاؿ اليخاري في صحيحو :ورحل جابر بن عيد اهلل إلى عيد اهلل بن أنيس مسافة شهر في طلب حديث واحد.
ىذه الرحلة .أوؿ رحلة في طلب العلم .رحلة؛ رحل جابر بن عيد اهلل من المدينة النيوية إلى الشاـ مسافة شهر،
صوُ للرحلة ،وسافر المسافة .من مثل عندنا المسافة
واشترى جمبل َجي ًدا أَ َعده لهذه المهمة؛ اشترى جمبل َخص َ
بالطائرة نصف ساعة ،أو ربع ساعة ،ما فيو الرحلة .ما في عندىم طائرات وال سيارات وال قطارات .اإلبل أو
الخيل .سافر من المدينة النيوية إلى الشاـ مسافة شهر ،ىذه الرحلة في طلب العلم .ىذه أوؿ رحلة في طلب
العلم .للصحابة ،والرحلة في طلب العلم سنة ،ثم لما وصل كاف بالياب خرج اليواب قاؿ لو :قل جابر بن عيد
اهلل بالياب ،فلما جاء عانقو؛ قاؿ :حديث بلغني عن رسوؿ اهلل  في المظالم فخشيت أف تموت أو أموت قيل
ب:
أف أسمعو .فَ َحد َ
ث بهذا الحديث  :يحشر اهلل العياد فيناديهم بصوت يسمعو من بَػ ُع َد كما يسمعو من قَػ ُر َ

أنا المل  .أنا الدياف  ذكر بقية الحديث في المظالم ،وأف اهلل تعالى يفصل بين عياده.
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نعم .وىذا الحديث ذكره مرة اليخاري بصيغة التمريض ،قاؿ :ويُ ْذ َك ُر ،ومرة قاؿ :ورحل جابر -بصيغة

الجزـ -قاؿ :ورحل جابر بن عيد اهلل إلى عيد اهلل بن أنيس في طلب حديث واحد .نعم.
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ورِو َي عن أيب ىريرة عن النيب  قاؿ:
ُ
ع عن قلوهبم قالوا :ماذا قاؿ ربكم؟
بأجنحتها خضعانا لقولو؛ كأنو سلسلة على صفواف فإذا فُػز َ


قالوا :الذي قاؿ اٟتق وىو العلي الكبَت.



إذا قضى اهلل اْلمر ُب السماء ضربت ا١تًلئكة

وروي عن أيب سعيد قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



ك
يقوؿ اهلل :يا آدـ؟ فيقوؿ :لبيك وسعديك ،فينادي بصوت :إف اهلل يأمرؾ أف ُٗتْ ِر َج من ذُريتِ َ
بعثا إىل النار . 
ػػػػػػ
نعم .ىذا الحديث .حديث أبي ىري رة ،رواه اليخاري في الصحيح؛ ألف المؤلف ينقل عن اليخاري؛ ينقل عن
اليخاري اآلف .كل ىذا النقل عن اليخاري ،من كتاب التوحيد ،آخر كتاب في الجامع الصحيح .وحديث أبي
ىريرة:



ضعانا ،والوجو
إذا قضى اهلل األمر في السماء ضربت المبلئكة بأجنحتها خضعانا لقولو  يقوؿَ :خ َ

ض َعانًا بضم الخاء وإسكاف الضاد.
وخ ْ
الثاني ُخ ْ
ض َعانًا ،فيها وجهافَ :خ َ
ض َعانًا بفتحتينُ ،
خضعانا لقولو؛ إثيات الكبلـ هلل ،كأنو -يعني الصوت المسموع لكبلـ اهلل -كأنو سلسلة على صفواف ،فإذا
ع قلوبهم قالوا :ماذا قاؿ ربكم؟ قالوا :الذي قاؿ :الحق ،وىو العلي الكيير .ىذا الحديث فيو إثيات الكبلـ
فُػز َ
هلل ،وأف كبلـ اهلل بصوت يُ ْس َم ُع ،وفيو أف المبلئكة تقوؿ بعد زواؿ الْغَ ْش َي :ماذا قاؿ ربكم؟ ولم يقولوا :ماذا خلق

ربكم -كما تقولو المعتزلة -أف القرآف مخلوؽ.

وفي حديث أبي سعيد عن النيي   يقوؿ اهلل :يا آدـ .قاؿ :يقوؿ :ليي وسعدي ؛ فينادي بصوت :إف اهلل
يأمرؾ أف تخرج من ذريت بعثا إلى النار ىذا  رواه الشيخاف اليخاري ومسلم .وفيو إثيات الكبلـ هلل ،وأف اهلل
ينادي ،والنداء إنما يكوف من بُػ ْع ٍد .فيو إثيات النداء هلل ،والنجا هلل .النداء       :
   

ٔ
( )



ٔ

 ) (    والنجي :ىو الكبلـ من بعد .فيو إثيات النداء والنجا والكبلـ،

..................................................................................
 - 1سورة الشعراء آية .11 :
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فالنداء الكبلـ من بعد ،وا لنجا الكبلـ من قرب ،والكبلـ يشمل األمرين ،وفيو إثيات الصوت هلل ،فيناديو بصوت:
إف اهلل يأمرؾ أف تخرج بعث النار .نعم .وفيو الرد على ىؤالء الطوائف الذين ينكروف الكبلـ والصوت .نعم.

 - 1سورة مريم آية .52 :
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باب كبلـ الرب تعالى مع جيريل عليو السبلـ
وقاؿ :باب كًلـ الرب تعاىل مع جربيل عليو السًلـ ،وروى حديث أيب ىريرة قاؿ :قاؿ
عبدا نادى جربيل :إف اهلل قَ ْد أَ َحب فًلنا فَأَ ِحبوُ ،فيحبو
رسوؿ اهلل   إف اهلل إذا أَ َحب ً
جربيلٍ ،ب ينادي جربيل ُب السماء :إف اهلل قد أحب فًلنا ِ
فأحبوه ،فيحبو أىل السماء ،ويوضع
ُ
لو القبوؿ ُب اْلرض . 
ػػػػػػ
نعم ،وقاؿ ،يعني :قوؿ اليخاري في ترجمتو في الصحيح :باب كبلـ الرب مع جيريل عليو الصبلة والسبلـ.
ىذه ترجمة اليخاري :باب كبلـ الرب؛ أي :أثيت أف كبلـ الرب مع جيريل .فذكر حديث أبي ىريرة  :إف اهلل
إذا أحب عيدا نادى جيريل
ِ
أحب فبلنا فَأَحيوُ





والنداء يكوف من بُػ ْع ٍد .فيو إثيات النداء هلل .إثيات الكبلـ هلل:



إف اهلل قد

فيو إثيات المحية هلل ،والرد على من أنكر المحية من الجهمية والمعتزلة واألشاعرة،



وض ُع لو
فيحيو جيريل ،ثم ينادي جيريل في أىل السماء :إف اهلل قد أَ َحب فبلنا فأحيوه ،فيحيو أىل السماء ،ويُ َ
القيوؿ في األرض  تكملة الحديث:



وإف اهلل إذا أبغض عيدا نادى جيريل :إف اهلل ييغض فبلنا فأبغضوه،

فييغضو جيريل ،ثم ينادي جيريل :إف اهلل ييغض فبلنا فأبغضوه ،ثم توضع لو اليغضاء في األرض  .فيو إثيات
اليغض هلل أيضا .نعم.
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كبلـ الرب يوـ القيامة مع األنيياء وغيرىم

وقاؿ :باب كًلـ الرب يوـ القيامة مع اْلنبياء وغَتىم .روى حديث ُٛتَْي ٍد عن أنس قاؿ:
ت ،فقلت :يا رب أدخل اٞتنة من كاف ُب
ٝتعت النيب  يقوؿ  :إذا كاف يوـ القيامة َش َف ْع ُ

قلبو خردلة ،فيُ ْد َخلُوفٍ ،ب أقوؿ :أدخل اٞتنة من كاف ُب قلبو أدىن شيء؛ فقاؿ أنس :كأين أنظر
إىل أصابع رسوؿ اهلل  وُب لفظ آخرِ :
فأخر ساجدا ،فيقوؿ :يا ٤تمد! ارفَ ْع رأسك ،وقل
اش َف ْع تُ َشف ْع .فأقوؿ :يا رب أميت أميت!  وساؽ اٟتديث الطويل،
وس ْل تػُ ْع َط ،و ْ
تُ ْس َم ْعَ ،
وحديث عدي بن حاًب  :ما منكم من أحد إَل سيكلمو ربو ليس بينو وبينو ترٚتاف .

ا٠ترب.
وحديث ابن عمرٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ ُب النجوى قاؿ:



يدنو أحدكم من ربو

حىت يضع كنفو عليو ،فيقوؿ:أعملت بكذا وكذا؟ فيقوؿ :نعم .ويقوؿ :عملت كذا وكذا؟
فيقوؿ :نعم .فَػيُػ َقرُرهٍ ،ب يقوؿ :إين سًتت عليك ُب الدنيا ،وأنا أغفرىا لك اليوـ . 
ػػػػػػ

نعم وىذه الترجمة ترجمة اإلماـ اليخاري قاؿ :باب كبلـ الرب يوـ القيامة مع األنيياء وغيرىم .الترجمة
األولى اللي قيلها :كبلـ الرب مع جيريل ،وىذه :كبلـ الرب يوـ القيامة مع األنيياء .فيو إثيات أف اهلل يتكلم،
ويتكلم مع المبلئكة؛ يتكلم مع الناس يوـ القيامة ،ويتكلم مع األنيياء.
ثم ذكر حديث أنس .يقوؿ  :إذا كاف يوـ القيامة -يكوف للنيي َش َفاعة ،-فأقوؿ :يا رب أَ ْد ِخل الجنة من
كاف في قليو خردلة ،فَػيُ ْد َخلُوف ،ثم أقوؿ :أدخل الجنة من كاف في قليو شيء -قاؿ أنس :كأني أنظر إلى أصابع

ِ
واش َف ْع تُ َشف ْع
وس ْل تُػ ْع َ
طْ ،
رسوؿ اهلل ،وفي لفظ :فَأَخر ساجدا ،فيقوؿ :يا محمد ،ارفع رأس  ،وقل تُ ْس َم ْعَ ،
والشاىد قاؿ  :فيقوؿ :يا محمد  إثيات الكبلـ هلل ،وأف اهلل يتكلم يوـ القيامة مع األنيياء؛ مع نَيِيػنَا . 



..................................................................................
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وفي حديث عدي بن حاتم  :ما منكم من أحد إال سيكلمو ربو ليس بينو وبينو ترجماف  الترجماف :المترجم
ف في ىا اللفظة ،فيها :تَػ ْر َجماف -بفتح التاء والجيم-
الذي ينقل الكبلـ من لغة إلى لغة .يُػ َق ُ
واختُلِ َ
اؿ لو ترجمافْ .
ت ََ ْر َجماف -بضم التاء
وفيها تَػ ْر ُجماف -بفتح التاء وضم الجيم-ىذه لغة ثالثة .قاؿ بعضهم :فيو لغة رابعةُ :
وفتحها .-وعلى اعتيار أنها صح ،وعلى ذل ما يغلط أحد ،ما تغلط؛ تَػ ْر ُج َماف ،تَػ ْر َجماف ،تُػ ْر َجماف ،تُػ ْر ُج َماف .أي
جهة .أي لفظ تقرأىا ما تغلط؛ ألنها صار فيو أربع لغات :تُػ ْر ُجماف -بضمتين -تَػ ْر َج َماف -بفتحتين -تَػ ْر ُج َماف بفتح
األولى وضم الثانية .تُػ ْر َجماف بضم األولى وفتح الثانية .والترجماف :ىو الشخص الذي ينقل الكبلـ من اللغة إلى

لغة ،ونسميو نحن الْ ُمتَػ ْرِجم .يعني :إف اهلل سيكلم كل واحد يوـ القيامة بدوف واسطة .ىذا إثيات الكبلـ هلل . 

وفي حديث ابن عمر يقوؿ في النجوى -يعني :السر :-قاؿ  :يدنو أحدكم من ربو حتى يضع كنفو عليو
 الكنف :إثيات الكنف .الكنف وصف هلل يليق بجبللو ،واهلل تعالى يُػ َقرر العيد بذنوبو ،فيقوؿ :أعملت بكذا؟
أعملت كذا؟ ويقوؿ :نعم؛ فيقرره اهلل بذنوبو ،ثم يقوؿ اهلل  :إني سترت علي في الدنيا
فيقوؿ :نعم .ويقوؿ:
َ
يعني ذنوب  -وأنا أغفرىا ل اليوـ  ىذا كبلـ؛ كبلـ اهلل مع كل أحد .ىذا فيو الرد على الجهمية ،والمعتزلة،واألشاعرة الذين ينكروف الكبلـ .فيو ،ولفظو :أف رجبل سأؿ ابن عمر :كيف سمعت رسوؿ اهلل في النجوى؟ قاؿ:
 يدنو أحدكم من ربو  ...إلى آخر الحديث .نعم.
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باب قوبل اهلل تعالى" :وكلم اهلل موسى تكليما"
وقاؿ :باب:

                         

اهلل صلى اهلل عليو سلم قاؿ:



(ٔ )

روى حديث أيب ى ريرة أف رسوؿ

احتج آدـ وموسى ،فقاؿ موسى :أنت الذي أخرجت

ذريتك من اٞتنة .قاؿ :أنت موسى الذي اصطفاؾ اهلل برساَلتو وكًلموٍ ،ب تلومٍت على
آد ـُ موسى
حج َ
أمر قُد َر عَ لَي قبل أف أُ ْخ لَ َق ؟! فَ َ
الذي رواه أنس بطولو ،وذكر فيو  أنو رأى موسى ُب السماء السابعة -بتفضيل كًلـ


وساؽ ُب ىذا الباب حديث ا١تعراج

أحد اٍ ،ب عًل بو فوؽ ذلك ٔتا َل
اهلل ت عاىل  -فقاؿ موسى :رب  :مل أظن أف ترفع عَ لَي ً
يعلمو إَل اهلل؛ حىت جاء سدرة ا١تنتهى ،ودنا اٞتبار رب العزة؛ فتدىل حىت كاف منو قاب
قوسُت أو أدىن ،فأوحى فيما أوحى إليو ٜتسُت صًلة على أمتك كل يوـ وليلةٍ .ب ىبط
حىت بلغ موسى ،فاحتب سو موسى ،فقاؿ :يا ٤تمد :ماذا عَ ِه َد إليك ربك؟ قاؿ :عَ ِه َد إِ َيل
ف عنك
ٜتسُت صًلةً كل يوـ وليلة ،قاؿ :إف أمتك َل تستطيع ذلك ،فارجع فػَ لْ يُ َخ ف ْ

ربك وعنهم ،فالتفت النيب إىل جربيل؛ كأنو يستشَته ُب ذلك ،فأشار إليو جربيل :أف

ف عنا ،فإف أميت َل تستطيع
نعم؛ فػَ عَ ًَل بو إىل ْ
اٞتَب ار ،فقا ؿ وىو مكانو :يا ربَ :خ ف ْ
ىذا؛ فوضع عنو عشر صلواتٍ ،ب رجع إىل موسى ،فاحتبسو ،فلم يزؿ يردده موسى إىل
ك.
ربو ،حىت صارت إىل ٜتس صل واتٍ .ب قاؿ ْ
ك َو َس ْع َد يْ َ
اٞتَب ار :يا ٤تمد :قاؿ :لَبػ يْ َ
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قاؿ :إنو َل يػُبَد ُؿ القوؿ لدي؛ كما فرضت عليك ُب أُـ الكتاب ،فَ ُك ل حسنة بعشر
ٜتس عليك  اٟتديث.
أمثا٢تا ،فهي ٜتسوف ُب أـ الكتاب ،وىي ٌ
ػػػػػػ

نعم ىذا الحديث فيو كبلـ اهلل .في ىذه الترجمة المؤلف قاؿ -يعني اليخاري :-باب

   

ٔ

 ) (   فيو إثيات الكبلـ هلل  . اآلية صريحة في أف اهلل َكل َم موسى ،وتكليما تأكيد مصدر .قاؿ
العلماء :إذا جاء المصدر ال يمكن أف يؤوؿ إلى المجاز .كلم اهلل موسى تكليما .وأىل اليدع يتأولوف؛ يقولوف:
كلم اهلل موسى .يعني :ينكروف الكبلـ ،يقولوف :معناه :جرحو .جرحو بأظافر الحكمة جرحو!! كما تقوؿ العرب:
فبلف كلمو يدمى .الْ َك ْل ُم :الجرح؛ جرحو بأظافر الحكمة!!

ذكر حديث أبي ىريرة في احتجاج آدـ وموسى ،وأنو لما التقيا موسى وآدـ ،قاؿ موسى:

أخرجت ذريت



أنت الذي

من الجنة ،قاؿ :أنت موسى الذي اصطفاؾ اهلل برساالتو وكبلمو ،ثم تلومني على أَ ْمر قُد َر َعلَي

آدـ موسى  يعني :غليو بالحجة ،حج آدـ موسى؛ ألف موسى عليو الصبلة والسبلـ المو
قيل أف أُ ْخلَ َق؟! فحج ُ
على المصيية التي لحقتو وذريتو بالخروج من الجنة ،فاحتج آدـ بأف المصيية مقدرة .قاؿ :المصيية مقدرة .موسى
ما الـ آدـ على الذنب؛ ألنو تاب منو ،وإنما المو على المصيية التي لحقتو وذريتو بالخروج من الجنة؛ فقاؿ آدـ:
المصيية مكتوبة َعلَي .المصيية واالحتجاج بالقدر على المصائب ال مانع منو ،ولكن االحتجاج بالقدر على
الذنوب والمعاصي ال؛ ممنوع .فموسى المو على المصيية ،فاحتج آدـ بأف المصيية مكتوبة عليو؛ ولذل

غليو

فحج آدـ موسى  يعني :غليو بالحجة.
بالحجة .قاؿ النيي َ  
ثم ساؽ حديث المعراج ،وفيو قاؿ :إنو رأى موسى في السماء السابعة .المعروؼ في األحاديث الصحيحة :أنو
رآه في السماء السادسة .موسى في السماء السادسة ،وإبراىيم في السماء السابعة .ىذا المعروؼ في
األحاديث .وفيو :أف موسى قاؿَ  :رب لم أظن أف ترفع َعلَي أحدا ،وأنو عبل بو إلى الجيار جل جبللو  فيو
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إثيات

هلل

العلو

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


ػػػػػػػػ 

وفيو قولو :فدنا الجيار رب العزة فتدلى .في أحاديث المعراج أف الذي دنا ىو جيريل؛ دنو جيريل وتدليو؛

لكن جاء أيضا في أحاديث المعراج دنو الرب وتدليو ،فيكوف فيو إثيات دنو الرب ،وإثيات التدلي؛ دنوه وتدليو؛
على ما يليق بجبللو وعظمتو.
وفيو أف اهلل تعالى فرض الصبلة خمسين صبلة ،ثم خففها إلى خمس صلوات قيل العمل ،ففيو دليل على
جواز النسخ قيل الفعل ،وقيل العمل؛ فرض اهلل خمسين صبلة ،ثم جعل نيينا يتردد بين ربو وموسى .اهلل تعالى
قَد َر في قلب موسى أف يقوؿ لو :ارجع إلى رب واسألو التخفيف .اهلل تعالى ىو الذي َحر َؾ قلب موسى ،وحر َؾ

قلب نيينا  للقيوؿ؛ فالفضل ُكلوُ يرجع إلى اهلل . 

وفيو :االستشارة :فإف جيريل استشاره نيينا صلى اهلل عليو وسلم؛ فأشار إليو ،فَػ َع َبل بو إلى الجيار جل جبللو
حتى صارت إلى خمس صلوات ،ثم قاؿ الرب الجيار:



إنو ال يُػيَد ُؿ القوؿ لدي ،كما فرضتو علي

الكتاب؛ الحسنة بعشر أمثالها ،فهي خمسوف في أـ الكتاب ،وىي خمس في العدد



في أـ

إف ىذا من فضل اهلل

تعالى وإحسانو .ىي خمس صلوات في العدد ،وخمسوف في الميزاف واألجر.

وفيو إثيات الكبلـ هلل 

دليل على أف اهلل تعالى يتكلم ،وفيو رد على الجهمية والمعتزلة واألشاعرة الذين

ينكروف كبلـ اهلل  . نعم.
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كبلـ الرب تعالى مع أىل الجنة
اٟتمد هلل ،وقاؿ :باب كًلـ الرب مع أىل اٞتنة.
وذكر حديث أيب سعيد ا٠تدري قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



إف اهلل يقوؿ ْلىل اٞتنة :يا

ك ،وا٠تَت ُب يديك .فيقوؿ :ىل رضيتم؟ فيقولوف :وما لنا
وس ْع َديْ َ
أىل اٞتنة! فيقولوف :لبيك ربنا َ
أحدا من خلقك ،فيقوؿ :أَل أعطيكم أفضل من
َل نرضى يا رب؟!! وقد أعطيتنا ما مل تػُ ْع ِط ً
ذلك؟ فيقولوف :يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك قاؿ :أُ ِحل عليكم رضواين ،فًل أسخط
عليكم بعده أبدا . 
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب في كبلـ الرب مع أىل الجنة.
اليخاري رحمو اهلل يُػنَػوعُ التراجم في إثيات كبلـ الرب؛ ليرد على الجهمية والمعتزلة واألشاعرة ،فهو قاؿ:
باب :كبلـ الرب مع جيريل .باب :كبلـ الرب مع األنيياء .باب :كبلـ الرب مع األنيياء والناس يوـ القيامة .باب:


ٔ

 ) (      باب :كبلـ الرب مع أىل الجنة.
ِ
عددا من النصوص ،لِيُيَػي َن أف إثيات
ً
إذا ىذه النصوص وىذه التراجم المنوعة يُ ْدخ ُل تحتها اليخاري رحمو اهلل ً

ثابت في النصوص ،في الكتاب ،والسنة وأنو أنواع .اهلل تعالى يُ َكل ُم المبلئكة؛ يُ َكل ُم المبلئكة في
الكبلـ هلل ٌ 
الدنيا ،ويكلم المبلئكة يوـ القيامة .ويكلم األنيياء يوـ القيامة ،ويكلم آدـ يوـ القيامة ،ويُ َكل ُم الناس يوـ القيامة،

ويكلم أىل الجنة.
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ىذه التراجم ،وىذه النصوص ،كيف تُأَوؿ؟! كيف يُأَولُ َها أىل اليدع؟ لوال أف اهلل أضلهم .ولهذا قاؿ المؤلف :قاؿ
اليخاري :باب كبلـ الرب مع أىل الجنة؛ أىل الجنة خاصة .سيق الكبلـ مع جيريل ،ومع المبلئكة،

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

ػػػػػػػػ 

وذكر حديث أبي سعيد قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   إف اهلل يقوؿ ألىل الجنة " يقوؿ" :إثيات القوؿ هلل  يا
أىل الجنة! فيقولوف :لي ي ربنا وسعدي  ،والخير في يدي  ،فيقوؿ :ىل رضيتم؟ فيقولوف :وما لنا ال نرضى يا
رب؟
وقد أعطيتنا ما لم تُػ ْع ِط أحدا من خلق  ،فيقوؿ :أال أعطيكم أفضل من ذل ؟ فيقولوف :يا رب! وأي شيء

أفضل من ذل ؟! فيقوؿ :أُ ِحل عليكم رضواني فبل أسخط عليكم بعده أبدا  يعني :كبلـ مرات مع أىل الجنة.

وفيو فضل أىل الجنة ،وأف اهلل سيحانو وتعالى تَػ َفضل عليهم بِنِ َعم عظيمة ،وأف اهلل تعالى يكلمهم ،وأنهم
يقولوف :يا ربنا أعطيتنا؛ رضينا .أعطيتنا شيئا عظيما! فيقوؿ :أُ ِحل عليكم رضواني فبل أسخط عليكم بعده أبدا
ىذا فضل عظيم .نسأؿ اهلل أف يجعلنا وإياكم من أىل الجنة! أحل عليكم رضواني.

وفيو :إثيات الرضا هلل 

وإثيات السخط على ما يليق بجبلؿ اهلل وعظمتو ،خبلفا ألىل اليدع؛ الجهمية

والمعتزلة األشاعرة ينكروف الرضا .صفة الرضا! وينكروف صفة السخط ،يؤولونها؛ ألنهم ما يثيتونها .األشاعرة ال
يثيتوف األسماء والصفات إال :الحياة ،والكبلـ ،واليصر ،والسمع ،والعلم ،والقدرة ،واإلرادة ،وليس منها :المحية،
وال السخط ،وال االستواء ،وال العلو .كلها ينكرونها ،والمعتزلة ينكروف الصفات كلها ،وال يثيتوف إال األسماء.
رد على المعتزلة واألشاعرة .نسأؿ اهلل السبلمة
والجهمية ينكروف األسماء والصفات .فهذه النصوص فيها ّ
والعافية ،ونسألو سيحانو وتعالى أف يرزقنا وإياكم العمل بكتابو وسنة نييو ،وأف يثيتنا على دينو ،وأال يزيغ قلوبنا،
وأف يهب لنا من رحمتو ،إنو ىو الوىاب .وصلى اهلل على محمد وآلو وصحيو نعم.
أحسن اهلل إليكم! وىذا سائل يقوؿ :كنت أحضر معكم فضيلة الشيخ في المسجد في ىذا الدرس ،ولكني
ارتيطت بعمل مع أىلي ،وبقيت أسمع ىذه الدروس عير الشيكة ،ولكن؟ ارتيطت بأعماؿ ،وأخذت أحضر ىذه
الدروس عير الشيكة أنا وأىلي ،فهل يشملني نفس األجر؟ وىل تحفني المبلئكة في الييت؟
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ل أجر .ال ش أن إف شاء اهلل ل أجر عظيم؛ ألن جلست تستمع وتستفيد وتطلب الفائدة ،فأنت على
خير ،ولكن الجلوس مع اإلخواف في المسجد ،واالستماع ،وانتظار الصبلة ،ىذا لو فضل؛ لو زيادة فضل ،لو

..................................................................................
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فضل خاص :أف يكوف انتظار الصبلة بعد الصبلة ،وكذل المجلس مجلس ذكر ،والجلوس مع الذاكرين،
ومع المتعلمين ،ومزاحمتهم مزاحمة الركب .لهم فضل خاص ،ولهم فضيلة خاصة ،وأنت على خير إف شاء اهلل.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ما رأيكم فيمن يقوؿ :إف االختبلط ليس محرما لذاتو ،وإنما لما يػ ْف ِ
ضي إليو،
ُ
وبالتالي إذا أُِمنَ ِ
ت المفسدة فبل مانع من االختبلط في الشركات والمؤسسات ،وأماكن األعماؿ؟
ىذا الكبلـ باطل .ىذا كبلـ باطل .من يقوؿ :إنو يُػ ْؤَم ُن؛ تؤمن الفتنة؟ االختبلط منهي عنو ال ش ؛ ألنو
وسيلة إلى الفاحشة .إذا اختلط الرجاؿ بالنساء فهذه وسيلة قريية إلى فعل الفاحشة .االحتكاؾ بين الرجاؿ
والنساء ،وتيرج النساء .ىو وسيلةَ .م ْن يقوؿ أنو تؤمن المفسدة؟ تؤمن المفسدة مع االختبلط؟! من الذي يأمن؟!
ىل يُػ ْؤَم ُن الذئب على الغنم؟! ما يمكن .تجعل الذئب مع الغنم وتقوؿ :مأموف بدوف راع؟! ىذا ما يمكن .غير
مأموف .ىذا كبلـ فاسد ،من أفسد ما يكوف!!
التيرج محرـ ،واالختبلط محرـ ،والزنا محرـ ،وال ش أف الزنا أعظم .الزنا ىو أوضعاىا .وتحريم االختبلط
وتيرجو ،ألنو وسيلة قريية إلى فعل الفاحشة .ومن يقوؿ :إنو يؤمن االختبلط من الفساد َم ْن يأمن ىذا؟ ىذا مكابر
من يقوؿ :يؤمن االختبلط في الشركات والمؤسسات ،واالختبلط في الشركات والمؤسسات .يتعرؼ عليها،
وتكوف صديقة ،يتواجد معها ويكوف االتصاؿ بينهما ويتعودف يزورىا وتزوره ،وتحصل الفاحشة والشر.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ بعض اإلخوة :نبلحظ تركيزا كييرا في ىذه اآلونة األخيرة على المرأة وحقوقها ،فما
ىو موقفنا نحن طبلب العلم في التصدي لهذا الهجمة؟
نعم .موقفنا من التصدي لهذه الهجمة أف تأمر بالمعروؼ وتنهي عن المنكر على قدر ما أعطاؾ اهلل من العلم؛
تأمر وتنهى عن المنكر .إذا رأيت َم ْن يتساىل باالختبلط مع أىلو ونسائو ،أو مثبل ال يرى .أو التيرج وما أشيو
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ذل  ،فإن تنصحو ،وتذكر لو األدلة من كتاب اهلل وسنة رسولو تأمر بالمعروؼ وتنهى عن المنكر وتنصح على

..................................................................................
قدر ما أعطاؾ اهلل من العلم.

            

ٔ
( )
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قاؿ عليو

السبلـ  :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو . 
أحسن اهلل إلي ! ىذا سائل من الكويت يقوؿ :ما حكم الدخوؿ في اليرلمانات ،والمشاركات في
االنتخابات الشعيية ،والسعي إلى تحقيق األىداؼ الشرعية عن طريق الديمقراطية.
الديمقراطية ىذه مخالفة للشرع .الديمقراطية :حكم األكثر .الديمقراطية ىذه ليست من اإلسبلـ .اإلسبلـ
يكوف االنتخاب عن طريق أىل الحل والعقد ،وال فيو انتخابات في اإلسبلـ .االنتخابات ينتخب كل واحد عليو
ت الرجل ،وتصوت المرأة ،ويصوت ضعيف العقل،
صو ُ
االنتخابات والتصويت ىذا ما ىو معروؼ .التصويت يُ َ
والمجنوف ،وكلهم يصوتوف؟! اإلسبلـ ما فيو إال أىل الحل والعقد ،ينتخيوف ،والياقي تيع لهم .أىل الحل والعقد،
والعقبلء ،ورؤساء القيائل ،ىم الذين يكوف لهم االنتخاب .أما المجانين واألطفاؿ والنساء وضعفاء العقوؿ؟ تيع؛
يكونوف تَػيَػ ًعا.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ىذا أخ من ليييا يقوؿ :ما رأيكم في كتاب "الحيدة" واالعتداؿ للكناني رحمو اهلل؟
كتاب الحيدة للكناني ،في مناظرتو ليشر المريسي معروؼ مشهور عند أىل العلم .ذكره أىل العلم في
المناظرة؛ مناظرة الجهمية .نعم.
أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ما ىو اسم الكتاب الذي أفرده المؤلف في االثنتين وسيعين فرقة؟ وىل ىو مطيوع؟
ما أدري؟ ىذا الكتاب .ىو كتاب خاص بو .ذكر الْ ُم َحشي أنو مطيوع .ذكر الشيخ عيد الرزاؽ اليدوي ذكر بأنو
مطيوع .قاؿ :وقد أفردت كتابا في اال ثنتين وسيعين فرقة ،ومذاىيهم ،وبعض أدلتهم ،وأجيت عن ذل  .ذكر اسم
كتاب في "بياف الفرؽ الميتدعة الميتدعين وانقسامهم إلى اثنتين وسيعين فرقة" ثم باألحاديث ما ذكر أنو مطيوع؛
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فبل أعلم عن الكتاب ىذا .ييحث عنو؛ على كل حاؿ تعداد االثنتين وسيعين فرقة .التعداد ىذا ليس

..................................................................................
عليو دليل .الرسوؿ 

ػػػػػػػػ 

ما حدد الفرؽ .بعض العلماء اجتهد وحددىا ،مثل ما ذكر المؤلف .ذكر أصولها أربعا،

أو خمسا؛ الخوارج ،والمعتزلة ،ثم قَس َم كل فرقة إلى ثمانية عشر ىذا اجتهاد .ما فيو دليل يدؿ على تعدادىا،
والجزـ بأف ىذه فرؽ من ىذه الفرؽ إنما ىذا اجتهاد .المؤلف كونو أفرد كتابا لهذه الفرؽ ىذا اجتهاد منو ليس
عليو دليل .الرسوؿ صلى اهلل عليو أخير تفترؽ على إحدى وسيعين فرقة؛ لكن تحديد الفرؽ ما عليو دليل .نعم:
مع أف ىذه الفرقة الفبلنية.....
أحسن اهلل إليكم! ىذا سؤاؿ من الفليين يقوؿ :ما حكم العمل في مكاف تكثر فيو المنكرات كاألغاني
وشرب الخمور؟
ال يجوز لئلنساف أف يعمل في مكاف فيو األغاني والخمور؛ إال إذا كاف يُػ ْن ِك ُر المنكر .من الواجب أف تنكر

المنكر بما تستطيع ،أنكر المنكر بما تستطيع؛ بيدي إف كنت ل مثبل سلطة( أمير أو سلطاف) ل مخوؿ ،فإف

لم تستطع فيلسان  ،فإف لم تستطع تُػ ْن ِك ُر بقلي وتقوـ عن مكان ىذا .اإلنكار بالقلب إذا عجزت عن اإلنكار

باللساف ،وصار يترتب على اإلنكار باللساف ضرر محقق في نفس وأىل ومال سقط اإلنكار باللساف ،وييقى
اإلنكار بالقلب .اإلنكار بالقلب معناه كراىة ىذا المنكر بقلي  ،وبغض ىذه المنكرات ،ويظهر عبلماتو على
وجه  ،وتقوـ عن المكاف .أما إذا كنت تسمعها ما صار إنكار .إذا كنت في عمل فيو منكرات يجب علي ترؾ

العمل ىذا؛ إذا كنت ال تستطيع أف تفعل ،ومن ترؾ شيئ ا هلل عوضو اهلل خيرا منو اهلل؛ اهلل يعوض خيرا منو .من
ترؾ شيئا هلل عوضو اهلل خيرا منو.
كما أن لو كنت في عمل ،لكن في العمل تكتب عقود للربا في ماؿ ربوي ،وتقوؿ :ما لي رزؽ إال ىذا .نقوؿ:
ىذا حراـ؛ ما يجوز .اترؾ ىذا العمل .إف قاؿ :ما عندي طريق إال أف أكتب العقود الربوية ،والشيكات الربوية؛
نقوؿ :حراـ .اترؾ ىذا ال يجوز .كذل

ت بأف أعمل في مكاف فيو غناء وخمور ،وبيع المسكر ،وبيع
ُرش ْح ُ

الحيوب المخدرة ،وغيرىا نقوؿ :ىذا حراـ؛ ما يجوز .أنكر المنكر؛ ننكر المنكر .ترؾ المكاف إذا كنت ال
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تستطيع

..................................................................................
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إنكاره ال باليد وال باللساف؛ ال بد أف تفارؽ المكاف ،وشرط إنكار القلب أف تفارؽ المنكر بجسدؾ إذا كنت
تستطيع؛ لقوؿ اهلل تعالى؛ فإف جلست وأنت تستطيع فإف علي إثم الفاعل .إذا جلست في مكاف يفعل الناس
فيو الشرؾ ،فإف علي أف تنكر ،فإف زاؿ المنكر فالحمد هلل ،وإف لم يَػ ُز ْؿ علي أف تُػ ْن ِك ْر ،فإف لم يزؿ ،أو لم
تستطع أف تنكر علي أف تقوـ؛ وإال فإف جلست مع القدرة فأنت حكم حكمهم؛ ألف الراوي للشرؾ مشرؾ.
وكذل
إذا جلست في مكاف يشرب فيو الخمر ،علي أف تنكر ،فإف لم تستطع؛ تقوـ ،فإف لم تقم فعلي إثم من شرب
الخمر.
وكذل إذا جلست في مكاف فيو الغيية والنميمة علي أف تُػ ْن ِك َر ،فإف زاؿ المنكر فالحمد هلل ،وإف لم يزؿ

تقوـ ،وإف لم تقم مع القدرة فحكم حكمهم في اإلثم ،قاؿ اهلل تعالى في كتابو

العظيم     :

                    
ٔ

 ) (   الجالس الذي يجلس مع َم ْن يفعل المنكر وىو يستطيع أف ينكر المنكر ،وىو يستطيع أف يقوـ ،وال
يقوـ ،وال ينكرُ ،ح ْك ُموُ ُح ْك ُم ُه ْم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو أجمعين .وفق اهلل
جميع الطلية ،وصلى اهلل على نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو وسلم.

 - 1سورة النساء آية .141 :
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باب ِذ ْك ِر اهلل باألمر وذكر العياد بالدعاء والتضرع والرسالة واإلببلغ

بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد،
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :وقاؿ :باب ِذ ْك ِر اهلل باْلمر ،وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة

واإلبًلغ ،لقولو تعاىل:

   

(ٔ)

         

(ٕ)

اآلية ،وقاؿ ٣تاىد ُب قولو ) (        :إنساف يأتيو فيستمع ما
ٖ

يقوؿ ،وما أُنْ ِزَؿ عليو ،فهو ِآم ٌن حىت يأتِيَوُ فيسمع كًلـ اهلل ،وحىت يبلغ مأمنو حيث جاء ،والنبأ
العظيم القرآف ،فعمل بو.
وقاؿ عكرمة:

         

(ٗ)

قاؿ :تسأ٢تم َم ْن

وم ْن خلق السماوات واْلرض؟ فيقولوف :اهلل؛ فذلك إٯتاهنم ،وىم يعبدوف غَته .وما ذكر
خلقهم َ
ُب خلق أفعاؿ العباد واكتساهبم؛ لقولو:

       

٣تاىد ) (        :بالرسالة والعذاب.
ٙ
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 ) (      فهم :ا١تبلغُت ا١تؤدين من الرسل
ٔ



   

 ) (  عندنا.
ٕ

ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو
أجمعين.
أما بعد ،فإف المؤلف رحمو اهلل ينقل من كتاب التوحيد لئلماـ اليخاري في الجامع الصحيح ،وىذه أبواب
نقلها ،وأحيانا يتصرؼ بحذؼ بعض األشياء ،ويُ ْج ِم ُل في بعض األبواب....

ىذه التراجم لليخاري رحمو اهلل ؛ وقاؿ يعني اإلماـ اليخاري قاؿ :باب ذكر اهلل باألمر وذكر العياد بالدعاء

واليبلغ ،وفي اليخاري :وذكر اهلل بالدعاء والتضرع والرسالة واليبلغ ،ومقصود اليخاري رحمو اهلل من ىذه
الترجمة :إثيات الكبلـ هلل  وأنو صفة من صفاتو وأنو ليس بمخلوؽ كما يقولو المعتزلة وغيرىم.
وقاؿ اليخاري :باب ذكر اهلل باألمر واألمر نوع من الكبلـ ،األمر نوع من الكبلـ ،أحد أنواع الكبلـ ،الكبلـ
ي كوف أمرا ويكوف خيرا ،وذكر العياد بالدعاء والتضرع والرسالة واليبلغ ثم قاؿ لقوؿ اهلل تعالى:

 

ٖ

. ) (  
أذكركم ىذا أمر واألمر كبلـ ،والكبلـ صفة اهلل ،كبلـ اهلل صفتو ليس بمخلوؽ ،ومن قاؿ :مخلوؽ فقد كفر
وقاؿ:

       

ٗ
( )
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..................................................................................
أمر واألمر كبلـ ،والكبلـ صفة من صفات اهلل ،وقاؿ مجاىد في قولو:

ػػػػػػػػ 

     

ٔ

. ) (  
قولو :فأجره ىذا أمر ،أمر من اهلل وىو كبلمو ،وىو منزؿ غير مخلوؽ فسره قاؿ :إنساف يأتيو فيستمع ما
يقوؿ ،وما أنزؿ عليو فهو آمن حتى يأتيو فيسمع كبلـ اهلل ،وحتى ييلغ مأمنو حيث شاء يعني :الكافر إذا طلب
االستجارة يجار ،يؤمن يعني ،يؤمن حتى يسمع كبلـ اهلل وييلغ مأمنو ،وال يؤذى؛ ولهذا قاؿ:
ٕ

 ) (    يعني
واألمر كبلـ اهلل ،وقولو:

أمنو 

     

   

ٖ

 ) (     الشرط حتى يسمع كبلـ اهلل ،ىذا أمر
ٗ
( )

ولم يقل :حتى يسمع ما خلق اهلل دؿ على أف كبلـ اهلل صفة من صفاتو ،والنيأ العظيم القرآف فعمل بو في
اليخاري والنيأ العظيم القرآف وصوابا حقا في الدنيا وعمل بو ،يدؿ على أف القرآف ىو كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ
وقصد المؤلف رحمو اهلل نص اليخاري :إثيات الكبلـ هلل  وأف األمر نوع من الكبلـ ،وإثيات أف القرآف كبلـ
اهلل ،وأنو صفة من صفاتو ليس بمخلوؽ كما يقوؿ أىل اليدع من المعتزلة وغيرىم ،وقاؿ عكرمة:
٘

. ) (       
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ىذا من الدعاء واليبلغ فاهلل تعالى يدعو عياده إلى أف يؤمنوا باهلل سيحانو وتعالى ،فسر عكرمة اإليماف
بإثيات توحيد الربوبية والشرؾ ش رؾ العيادة قاؿ :فتسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات واألرض فيقولوف اهلل،
فذل

إيمانهم .إيمانهم إيماف بتوحيد الربوبية والشرؾ وىم يعيدوف غيره ،فبل ينفع اإليماف بتوحيد الربوبية مع

الشرؾ في العيادة.
سماه إيمانا ألنو نوع من التوحيد لكنو ال يكفي ،حتى ال يكفي اإلنساف فيو حتى يوحد اهلل في العيادة؛ قاؿ:
وما ذكر في خلق أفعاؿ العياد واكتسابهم ،وفي بعض نسخ الصحيح وأكسابهم لقولو:

   

ٔ

 ) (    فاهلل الخالق خالق كل شيء.
ويشمل ذل أفعاؿ العياد فيو الرد على القدرية الذين يقولوف :العياد خالقوف ألفعالهم وخلق كل شيء من
الذوات والصفات واألفعاؿ،
ألفعالهم و قاؿ:





ٕ

 ) (     فيو الرد على القدرية الذين يقولوف إف العياد ىم الخالقوف
ٖ

 ) (     وكل من صيغ العموـ تشمل الذوات والصفات ،قاؿ مجاىد:

 

ٗ

 ) (     قاؿ :بالرسالة والعذاب.
قاؿ:

      

   

(٘

) الميلغين المؤدين من الرسالة ،من الرسل يسألهم

(ٙ

) عند اآلية ىذا ىو اليبلغ فأوجيو ترجمة اليخاري:

 - 1سورة الفرقان آية .2 :
 - 2سورة الرعد آية .16 :
 - 3سورة الرعد آية .16 :
 - 4سورة الحجر آية .8 :
 - 5سورة األحزاب آية .8 :
 - 6سورة الحجر آية .9 :
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ػػػػػػػػ 

باب ذكر األمر وذكر العياد بالدعاء والرسالة واليبلغ،ىذا من اليبلغ ،العياد ييلغوف كبلـ اهلل ،الرسل ييلغوف
كبلـ اهلل

      

ٔ
( )

الميلغين المؤدين والميلغ إنما يؤدي كبلـ غيره ،فهم ييلغوف

كبلـ اهلل والكبلـ كبلـ اهلل والميلغ إنما ييلغو بصوت نفسو:
ٖ

الذكر كبلـ اهلل ) (       ،عندنا نعم.

 - 1سورة األحزاب آية .8 :
 - 2سورة الحجر آية .9 :
 - 3سورة الحجر آية .9 :
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ٕ
( )
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باب قوؿ اهلل تعالى" :وما كنتم تستتروف"
وقاؿ :باب قولو:

    

(ٔ)

اآلية ،وروى عن عبد اهلل قاؿ :اجتمع عند

البيت ثقفياف وقرشي أو قرشياف وثقفي كثَتة شحم بطوهنم قليلة فقو قلوهبم ،فقاؿ أحدىم:
أتروف أف اهلل يسمع ما نقوؿ؟ وقاؿ اآلخر :يسمع إف جهرنا وَل يسمع إف أخفينا ،وقاؿ اآلخر:
إف كاف يسمع إذا جهرنا فإنو يسمع إذا أخفينا؛ فأنزؿ اهلل تعاىل:

    

(ٕ)

اآلية.
ػػػػػػ
نعم .ىذه الترجمة . .باب قولو تعالى:

           

                   
ٖ

.) (
المقصود من ىذه الترجمة إثيات أفعاؿ العياد ،وأف العياد أفعالهم تنسب إليهم؛ ألنهم ىم الذين اكتسيوىا
وباشروىا وإف كاف اهلل تعالى خلقهم وخلق أعمالهم كما قاؿ اهلل تعالى في اآلية األخرى:
  

ٗ
( )

   

                
٘

. ) (      
 - 1سورة فصمت آية .22 :
 - 2سورة فصمت آية .22 :
 - 3سورة فصمت آية .23-22 :
 - 4سورة الصافات آية .96 :
 - 5سورة فصمت آية .22 :
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ػػػػػػػػ 

فأضاؼ العمل إليهم؛ فدؿ على أف األعماؿ تضاؼ إلى العياد؛ ألنهم كسيوىا وباشروىا؛ فهي من اهلل خلقا
وإيجادا وتقديرا ،ومن العياد فعبل وكسيا ومياشرة فيو الرد على الجيرية الذين يقولوف :العياد غير فاعلين وأف
األفعاؿ أفعاؿ اهلل فاهلل ىو المصلي وىو الصائم ىذا مذىب باطل .الجيرية يقولوف :العياد ال يفعلوف ليس لهم
فعل ،وليس لهم مياشرة وليس لهم اختيار بل أفعالهم اضطرارية؛ كحركة مرتعش وحركة الريشة في الهواء.
وىذا باطل فاهلل تعالى أضاؼ األفعاؿ

إليهم           :
ٔ

. ) (            
ثم ذكر حديث عيد اهلل بن مسعود قاؿ  :اجتمع عند الييت ثقفياف وقرشي أو قرشياف وثقفي كثيرة شحم
بطونهم قليلة فقو قلوبهم ،فقاؿ أحدىم  من أحد الثبلثة  :أتروف أف اهلل يسمع ما نقوؿ  ؟ الشاىد قولو:
يسمع ما نقوؿ ،أضاؼ القوؿ إليهم ،القوؿ قولهم فيو الرد على الجيرية الذين يقولوف :إف األفعاؿ أفعاؿ اهلل وقاؿ
اآلخر :يسمع إف جهرنا وال يسمع إف أخفينا ،الشاىد :يسمع إف جهرنا أضاؼ الجهر إليهم واإلخفاء إليهم ،وقاؿ
اآلخر إف كاف يسمع إذا جهرنا فإنو يسمع إذا أخفينا؛ فأنزؿ اهلل ىذه

اآلية       :
ٕ

. ) (                
والشاىد :إضافة األفعاؿ إلى العياد ،وأف العياد لهم أفعاؿ؛ لهم أفعاؿ اختيارية يثابوف عليها ويعاقيوف عليها،
وإف كاف اهلل خلقها وأوجدىا خبلفا للقدرية القائلين بأف أفعاؿ العياد مخلوقة لهم ،وخبلفا للجيرية الذين يقولوف:
إف العياد ال أفعاؿ لهم وأنهم مجيوروف .نعم.

 - 1سورة فصمت آية .22 :
 - 2سورة فصمت آية .22 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :كل يوـ ىو في شأف" "ما يأتيهم من ذكر من ربهم
محدث" وقولو "لعل اللو يحدث بعد ذل أمرا"
وأف حدثو تعالى ال يشيو حدث المخلوقين

وقاؿ :باب قوؿ اهلل:
 ) (  وقولو
ٕ

       

        

وأف حدثو َل يشبو حدث ا١تخلوقُت لقولو:

(ٔ)

      

(ٖ)

        

 ) ( فقاؿ ابن مسعود عن النيب   إف اهلل ٭تدث من أمره ما يشاء ،وإف ٦تا أحدث أف َل
ٗ

تكلموا ُب الصًلة  وعن ابن عباس كيف تسألوف أىل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب اهلل
أقرب الكتب عهدا باهلل تقرءونو ٤تضا مل يشب؟!.
ػػػػػػ
نعم وىذه الترجمة لليخاري ييين فيها إثيات الكبلـ هلل  وأف اهلل يتكلم وأف أفراد الكبلـ حادثة وإف كاف
نوع الكبلـ قديم ،نوع الكبلـ قديم ،صفة الكبلـ ولكن أفراده حادثة ،ولهذا قاؿ :يقوؿ أىل السنة والجماعة إف
كبلـ اهلل وىو صفة من صفاتو قديم النوع حادث اآلحاد.

 - 1سورة الرحمن آية .29 :
 - 2سورة األنبياء آية .2 :
 - 3سورة الطالق آية .1 :
 - 4سورة الشورى آية .11 :
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..................................................................................
نوع الكبلـ قديم لم يزؿ اهلل متكلما في األزؿ ويتكلم متى شاء ،إذا شاء ،كيف شاء،
ٔ

 ) (  فيعز ويذؿ ،ويشقي ويسعد ،ويأمر وينهي ،ويغني ويفقر

ػػػػػػػػ 

     

قاؿ         :

ٕ

( ) فقاؿ :محدث . .نوع صفة.


ٖ

 ) (     ىذا ىو كبلـ اهلل من ربهم محدث فوصفو بأنو محدث ألف اهلل تكلم بو وقولو:

        

ٗ
( )

قاؿ المؤلف رحمو اهلل :قاؿ اليخاري :وأف حدثو ال يشيو حدث

المخلوقين ،كبلـ اهلل أفراده حادثة ولكن ال يشيو حدث المخلوقين ليس مثل كبلـ المخلوقين ،كبلـ المخلوقين
محدث مخلوؽ ،وأما كبلـ اهلل محدث يعني تكلم بو وإف كاف نوعو قديما لكن اهلل يتكلم متى شاء يكلم جيريل
متى شاء ،يكلم المؤمنين يوـ القيامة ،يكلم األنيياء ،يكلم موسى ،يتكلم متى شاء إذا شاء كيف يشاء ،وىذا
الكبلـ الذي يتكلم بو حادث لكن حدثو ال يشيو حدث المخلوقين واستدؿ اليخاري بقولو:

  

٘

. ) (       
فصفاتو ال تشيو صفات المخلوقين ،يوصف بالسمع واليصر والكبلـ والقدرة والعلم والعلو واالستواء
وا لغضب والرضا والسخط والعظمة والكيرياء ،وصفاتو ال تشيو صفات المخلوقين سيحانو وتعالى ،كذل كبلـ

 - 1سورة الرحمن آية .29 :
 - 2سورة األنبياء آية .2 :
 - 3سورة األنبياء آية .2 :
 - 4سورة الطالق آية .1 :
 - 5سورة الشورى آية .11 :
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..................................................................................
اهلل محدث لكنو ال يشيو حدث المخلوقين لقوؿ

ػػػػػػػػ 

اهلل          :

ٔ
( )

واستدؿ أيضا بحديث ابن مسعود قاؿ ابن مسعود عن النيي   إف اهلل يحدث من أمره ما يشاء ،وإف مما
أحدث أف ال تكلموا في الصبلة . 
وىذا ذكره اليخاري معلقا ووصلو أحمد وأبو داود والنسائي قولو  :إف اهلل يحدث من أمره ما يشاء وإف
مما أحدث أال تكلموا في الصبلة



فأثيت أف حدث اهلل ال يشيو حدث المخلوقين ،وعن ابن عياس :كيف

تسألوف أىل الكتاب عن كتيهم وعندكم كتاب اهلل أقرب الكتب عهدا باهلل تقرءونو محضا لم يشب؟ محضا:
خالصا ،المحض ىو الخالص ..محض خالص والشاىد قولو عندكم كتاب اهلل أقرب الكتب عهدا باهلل ألنو آخر
الكتب تكلم اهلل بو وسمعو منو جيرائيل فهو أقرب الكتب عهدا باهلل ،تكلم بو سيحانو وتعالى وسمعو جيرائيل،
وىذا حدث ولكنو حدث ال يشيو حدث المخلوقين ،واهلل سيحانو وتعالى . .ىو الذي يتكلم في األزؿ متى يشاء
وكيف يشاء فأف راد الكبلـ حادثة ونوع الكبلـ قديم ،وحدث اهلل ال يشيو حدث المخلوقين ولهذا قاؿ :أقرب
الكتب عهدا باهلل القرآف ألنو آخر الكتب نزوال ،تقرءونو محضا يعني :خالصا صافيا لم يشب ،ليس فيو تحريف
وال تيديل .نعم.

 - 1سورة الشورى آية .11 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :ال تحرؾ بو لسان " وفعل النيي  حيث ينػزؿ
عليو الوحي

وقاؿ :باب قوؿ اهلل

                   

(ٔ )

وفعل النيب  حيث ي نػزؿ عليو

الوحي ،وقاؿ أبو ىريرة عن النيب عليو الصًلة والسًلـ أنو قاؿ:
عبدي حيثما ذكرين وٖتركت يب شفتاه





قاؿ اهلل أنا مع

.

قاؿ حدثنا قتيبة قاؿ حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أيب عائشة عن سعيد بن جبَت
عن ابن عباس ُب قولو:

                        

(ٕ )

قاؿ :كاف النيب عليو السًلـ يعاِب

من الت نػ زيل شدة كاف ٭ترؾ شفتيو ،فقاؿ يل ابن عباس أنا أحركهما لك كما كاف رسوؿ
اهلل  ٭تركهما ،فقاؿ سعيد :أنا أحركهما كما كاف ابن عباس ٭تركهما ،فحرؾ شفتيو،
فأنزؿ اهلل تعاىل:

                            

().
ٖ

 - 1سورة القيامة آية .16 :
 - 2سورة القيامة آية .16 :
 - 3سورة القيامة آية .17-16 :
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قاؿٚ :تعو ُب صدرؾ ٍب تق رأه،

      

(ٔ )

قاؿ :فاستمع لو

وأنصت ٍب إف علينا أف تقرأه ،قاؿ فكاف رسوؿ اهلل  إذا أتاه جربيل استمع ،فإذا
انطلق جربيل ق رأه النيب  كما أق رأه.
ػػػػػػػػ 
فهذه الترجمة اليخاري قاؿ باب قولو

تعالى :

ٕ

 ) (        ييين أف العيد لو

أفع اؿ ،وأف العيد حينما يقرأ القرآف يقرأه بفعلو؛ بصوتو وحركة لسانو وىذا فعل العيد ،والمقروء ىو كبلـ اهلل وكما
قاؿ بعض السلف :القوؿ قوؿ الياري ،القراءة قراءة القارئ ،المتلو ،التبلوة تبلوة القاري والقوؿ قوؿ الياري،
الكبلـ كبلـ اهلل والعيد يقرأه بفعلو.
ولهذا أراد المؤلف  -رحمو اهلل  -أف يثيت ،أف يضيف أفعاؿ العياد إليهم
ىذا فعل العيد،



قاؿ      :

ٖ
( )

ٗ

 ) (        ثم قاؿ :وفعل النيي  حيث ينػزؿ عليو الوحي

فعلو يعالج شدة ،يحرؾ شفتيو ،يخاؼ ينساه في األوؿ.
وقاؿ أبو ىريرة عن النيي   قاؿ اهلل :أنا مع عيدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه  ىذا حديث قدسي
قاؿ أنا مع عيدي





يعني ىذه معية خاصة مع عيدي بالعوف والنصر والتأييد.

..................................................................................
 - 1سورة القيامة آية .18 :
 - 2سورة القيامة آية .16 :
 - 3سورة القيامة آية .16 :
 - 4سورة القيامة آية .16 :
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ما ذكرني وتحركت بي شفتاه



والشاىد قولو  :وتحركت بي شفتاه



فأضاؼ الفعل إلى العيد

والمعية كما سيق معيتاف :معية عامة مع الخلق كلهم باطبلعو وإحاطتو وعلمو ونفوذ قدرتو ومشيئتو ،ومع المؤمنين
بعونو ونصره وتأييده.
 أنا مع عيدي ما ذكرني  فأضاؼ الذكر إليو  وتحركت بي شفتاه  فأضاؼ الفعل إليو فدؿ على
األفعاؿ أفعاؿ العياد يفعلونها باختيارىم ،ثم ذكر حديث موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جيير عن ابن عياس
قوؿ

في
اهلل تعالى



ٔ

 ) (     قاؿ كاف النيي يعالج من التنػزيل شدة وكاف يحرؾ شفتيو خوفا من النسياف

إذا قرأ جيريل كاف النيي  يعالج شدة ،يحرؾ شفتيو خشية أف ينساه ،فاهلل تعالى حفظو لو قاؿ :فقاؿ ابن عياس
أنا أحركهما ل كما كاف رسوؿ اهلل يحركهما ،يقوؿ لسعيد بن جيير ،فقاؿ سعيد لموسى بن أبي عائشة :أنا
أحركهما كما كاف ابن عياس يحركهما فحرؾ شفتيو.

فالشاىد أف تحري النيي 
مضافة إليهم فأنزؿ اهلل:
صدرؾ ثم تقرأه،





وتحري

ابن عياس ىذه أفعالهم ،ىذه أفعالهم والمقروء كبلـ اهلل فأفعالهم
ٕ

 ) (             قاؿ جمعو في
ٖ

 ) (   يعني :قرأه

جيريل 

ٗ

 ) (    فقاؿ فاستمع لو وأنصت ثم إف

علينا أف تقرأه ،اهلل تعالى ضمنو لو أنو ال ينساه ،فكاف النيي 

إذا أتى جيريل بعد ذل

انطلق جيريل قرأه النيي  كما أقرأه ألف اهلل ضمن لو بأف يجمعو في صدره .نعم.

 - 1سورة القيامة آية .16 :
 - 2سورة القيامة آية .17-16 :
 - 3سورة القيامة آية .18 :
 - 4سورة القيامة آية .18 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :وأسروا قولكم أو اجهروا بو" إلى قولو" :الخيير"
وقاؿ باب قولو ) (         :إىل قولو:
ٔ

عباس ُب قولو:





 ) (   وعن ابن
ٕ

 ) (       قاؿ :نزلت ورسوؿ اهلل ٥ تتف ٔتكة
ٖ

فكاف إذا صلى بأصحابو رفع صوتو بالقرآف ،فإذا ٝتعو ا١تشركوف سبوا القرآف ومن أنزلو ومن جاء
بو؛ فقاؿ اهلل لنبيو:



 ) (    عن أصحابك فًل تسمعهم
ٗ

    

. ) (  
٘

وعن عائشة قالت :نزلت ىذه اآلية:

       

()ٙ

ُب الدعاء،

وروى عن أيب ىريرة قاؿ رسوؿ اهلل   ليس منا من مل يتغن بالقرآف  قاؿ :وزاد غَته:



٬تهر بو . 
ػػػػػػ
نعم .وىذه الترجمة ،وىي قوؿ اليخاري :وقاؿ :باب قولو

تعالى         :
ٚ

. ) (            

 - 1سورة الممك آية .13 :
 - 2سورة الممك آية .14 :
 - 3سورة اإلسراء آية .111 :
 - 4سورة اإلسراء آية .111 :
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ػػػػػػػػ 

قصد بها اليخاري رحمو اهلل إضافة أفعاؿ العياد إليهم ،وأف أفعاؿ العياد تضاؼ إليهم في اإلسرار والجهر،
ىذا فعل العيد؛ فعل العيد يسر بالقراءة ويجهر ىذا فعلو ،فيو رد على الجيرية القائلين بأف األفعاؿ أفعاؿ اهلل وأف
العيد ال فعل لو.
اهلل تعالى أضاؼ األفعاؿ إليهم ،قاؿ :أسروا أنتم قولكم أضاؼ إليهم أو اجهروا بو ثم ذكر حديث ابن عياس
في قولو تعالى:



ٔ

 ) (       ىذه اآلية نزلت في الصبلة ،وقيل :نزلت في الدعاء.

قاؿ :نزلت ورسوؿ اهلل 

مختف بمكة ،فكاف إذا صلى بأصحابو ىذا قيل الهجرة مختف رفع صوتو

بالقرآف؛ فإذا سمعو المشركوف سيوا القرآف ومن أنزلو ومن جاء بو؛ فقاؿ اهلل

لنييو :

تجهر بصبلت أي :بقراءت في الصبلة أي :بقراءت فيسمعو المشركوف فيسيوا

ٕ

 ) (    ال

القرآف     

ٖ
( )

ٗ

على أصحاب فبل تسمعهم ) (        ،وسطا.
والشاىد في إضافة األفعاؿ إلى العياد



٘

 ) (    أضاؼ الصبلة إليو يعني بقراءت

ٙ

 ) (   فالجهر واإلخفات فعل العيد.
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وعن عائشة أنها

نزلت :

ػػػػػػػػ 

ٔ

 ) (       في الدعاء ،والدعاء فعل العيد .فدؿ على

أف األفعاؿ مضافة إلى العي اد دؿ على بطبلف قوؿ الجيرية الذي يقولوف :إف األفعاؿ أفعاؿ اهلل وإف العيد ال فعل
لو.
وروي عن أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   ليس منا من لم يتغن بالقرآف  يتغنى يعني يحسن صوتو.
قاؿ :وزاد غيره  يجهر بو . 
والشاىد أنو أضاؼ أفعاؿ العياد إليهم  :ليس منا من لم يتغن بالقرآف  ىذا فعل العيد وقاؿ  :يجهر
بو  أضافو إلى العيد فدؿ على أف األفعاؿ أفعاؿ العياد ،وذل ألف الجيرية يروف أف العياد ال فعل لهم؛ كما إف
القدرية يروف أف العياد خالقوف ألفعالهم استقبلال من دوف اهلل وكل من المذىيين باطل.
والصواب ما عليو أىل ال سنة والجماعة وىو العمل بالنصوص من الجانيين؛ وىو أف العياد لهم أفعاؿ
يياشرونها ويكسيونها ،وإف كاف اهلل خلقهم وخلق أفعالهم كما قاؿ اهلل

تعالى       :

فهي من اهلل خلقا وإيجادا وتقديرا ومن العيد فعبل وكسيا وتسييا ومياشرة .نعم.
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باب قوؿ النيي عليو السبلـ" :رجل آتاه اهلل القرآف"
وقاؿ :باب قوؿ النيب عليو السًلـ  :رجل آتاه اهلل القرآف . 
روي عن أيب ىريرة قاؿ رسوؿ اهلل 



َل ٖتاسد إَل ُب اثنتُت رجل آتاه اهلل القرآف فهو

يتلوه من آناء الليل والنهار فهو يقوؿ :لو أوتيت مثل ما أوٌب ىذا لفعلت كما يفعل ،ورجل آتاه
اهلل ماَل فهو ينفقو ُب حقو؛ فيقوؿ لو أتيت مثلما أوٌب عملت فيو مثلما يعمل . 
قاؿ حدثنا قتيبة قاؿ حدثنا جرير عن اْلعمش عن أيب صاّب عن أيب ىريرة وذكره ،وقاؿ ُب
ىذا الباب البخاري :فبُت النيب عليو السًلـ أف قيامو بالكتاب ىو فعلو .وقاؿ:
       

(ٔ)

وقاؿ:

  

   

. ) (    
ٕ

وروى أيضا قاؿ :حدثنا علي بن عبد اهلل قاؿ حدثنا سفياف قاؿ الزىري عن سامل عن أبيو
عن النيب عليو الصًلة والسًلـ قاؿَ  :ل حسد إَل ُب اثنتُت رجل آتاه اهلل القراف فهو يقوـ بو
آناء الليل وآناء النهار ،ورجل آتاه اهلل ماَل فهو ينفقو آناء الليل وآناء النهار ٝ" تعت سفياف
مرارا مل أٝتعو يذكر ُب ا٠ترب يذكر ا٠ترب وىو من صحيح حديثو؟
ػػػػػػ
نعم وىذه الترجمة كالتراجم السابقة أراد اليخاري رحمو اهلل أف ييين األدلة التي تدؿ على إضافة األفعاؿ إلى
العياد وأف العياد لهم أفعاؿ اختيارية يفعلونها تضاؼ إليهم باختيارىم ويكسيونها فيثابوف على الطاعات ويعاقيوف
على المعاصي.
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وقاؿ :باب قوؿ النيي   رجل آتاه اهلل القرآف  ثم روى حديث أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
 ال تحاسد إال في اثنتين  سيق أف معنى التحاسد ىنا الغيطة ،الحسد نوعاف:
حسد مذموـ وىو أف يتمنى أف تزوؿ النعمة عن أخيو المسلم وىذا حراـ ،وىذا يأكل الحسنات كما تأكل
النار الحطب.
والثاني :حسد غيطة وىو أف تتمنى أف يكوف ل

من النعمة مثلما ألخي من غير أف تنتقل عنو ىذا جائز

وىذا ىو المقصود ىنا  ،ال تحاسد إال في اثنتين  يعني في خصلتاف  :رجل آتاه اهلل القرآف فهو يتلوه
من آناء الليل وآناء النهار فهو يقوؿ :لو أتيت مثلما أوتي ىذا لفعلت كما يفعل



والشاىد من الحديث أنو

أضاؼ األفعاؿ إلى العيد فهو يتلوه ىذا فعل العيد ،والثاني  :فهو يقوؿ :لو أني أوتيت مثلما أتيت لفعلت كما
يفعل  أضاؼ الفعل إليو فعلت ما يفعل  ،ورجل أتاه اهلل ماال فهو ينفقو في الحق  ينفقو ىذا فعل العيد
فيقوؿ :لو أوتيت مثلما أوتي عملت فيو مثل ما عمل ،عملت مثل ما عمل فأضاؼ األعماؿ إلى العيد فدؿ على
أف العياد لهم أفعاؿ اختيارية يثابوف عليها ويعاقيوف عليها.
وفي حديث أبي ىريرة الذي بعده ،وقاؿ في ىذا الياب اليخاري انظر كبلـ اليخاري استداللو بالحديث قاؿ

ىذا كبلـ اليخاري فيين النيي 

أف قيامو بالكتاب ىو فعلو ،رجل يقوـ بو آناء الليل وآناء النهار ،ما ىو قيامو

فعلو فعل العيد رأيت استدالؿ اليخاري استدالؿ اليخاري .وجو الداللة :قاؿ اليخاري فيين النيي 

أف قيامو

بالكتاب ىو فعلو ،فعلو يضاؼ إليو ،يثاب عليو يقوـ بالكتاب يعني يعمل بو ،يتلوه آناء الليل والنهار ويعمل بو
ىذا فعلو.
ثم استدؿ

باآلية :

ٔ

 ) (          أضاؼ القوؿ

اختبلؼ ألسنتكم ،اختبلؼ األلسنة ىو الكبلـ .ألسنتكم :اللغات ،أضاؼ األلسنة إليهم ،أقوالهم فدؿ
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على أنهم لهم أفعاؿ مختلفة وقاؿ:
إليهم،

قاؿ :



ػػػػػػػػ 

ٔ

 ) (       قاؿ افعلوا أضاؼ الفعل
ٕ

 ) (     ىذا الثواب يثابوف على أفعالهم ىذا فيو الرد على الجيرية الذين

يقولوف :العيد ال فعل لو ،وأنو مجيور.
كذل حديث عدي بن عيد اهلل واب ن المديني قاال :أنيانا سفياف ىو الثوري قاؿ الزىري عن سالم عن أبيو
عن النيي  قاؿ  :ال حسد إال في اثنتين رجل آتاه اهلل القرآف فهو يقوـ بو . 
ىذا الشاىد  يقوـ بو  أضاؼ إلى العيد  ،آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهلل ماال فهو ينفقو



الشاىد أنو أضاؼ اإلنفاؽ إليو قاؿ :سمعت سفياف- ،يقوؿ علي بن المديني :-سمعت سفياف مرارا  -يعني
سفياف بن عيينة -لم أره لم أسمعو يذكر الخير وىو من صحيح الحديث نعم.
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مسألة اللفظ ويقدره القائل بها بأنها إذا كانت فعبل لنا أو كسيا فبل بد أف تكوف
موجودة بعد موجدىا

فصل وىذا القوؿ راجع إىل ا١تسألة الكدرة وىي مسألة اللفظ ويقدره القائل هبا بأهنا إذا
كانت فعًل لنا أو كسبا فًل بد أف تكوف موجودة بعد موجدىا؛ ْلف كسب اإلنساف َل يتقدمو،
و٨تن ٧تيب على ىذا بأف كسبنا ُب ذلك قصدنا إىل تًلوتو ،وذلك َل يتقدمنا كما أف اإلنساف
يثاب بقصده صًلة النافلة بالطهارة ويأٍب باعتقاده أداءىا باٟتدث من غَت طهارة ،وإف مل يفعل
ذلك فذلك ىو ا١تراد باٟتديث:



َل حسد إَل ُب اثنتُت



فيمن نوى وقصد أف يفعل ما

فعل غَته ُب القرآف من القياـ بو آناء الليل النهار.
وأما اآلية :فيقدرىا القائل ٔتسألة اللفظ ا١تراد بقولو:

   

(ٔ)

أي:

أصواتكم فهي ٥تتلفة ،و٧تيب على ذلك أف ا١تراد بو اللغات والقرآف ليس بلغات بل يقرأه الناس
كلهم بلغة واحدة ،يدؿ عليو قولو تعاىل ) (     :فدؿ على أف ا١تراد بو اللغات.
ٕ

ػػػػػػ
نعم .المؤلف في ىذا الفصل يقوؿ :ىذا الكبلـ الذي سيق راجع إلى المسألة الكدرة ،فسرىا وىي مسألة
اللفظ ،ىذه مسألة اللفظ ،اللفظ بالقرآف ىل لفظ القرآف مخلوؽ أو غير مخلوؽ؟
ويقرره القائل بها يعني بأف اللفظ مخلوؽ بأنها إذا كانت فعبل لنا وكسيا فبل بد أف تكوف موجودة بعد
موجدىا؛ ألف ك سب اإلنساف ال يتقدمو وسيق . .التراجم سمعتم اليخاري رحمو اهلل في تراجم متعددة أنو ييين أف
الفعل فعل العيد ،وأف القراءة حين اإلنساف يقرأ القرآف إنما يقرأه بصوت نفسو وىذا فعلو وكسيو يثاب عليو،
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ػػػػػػػػ 

وأف المقروء ىو كبلـ اهلل ال إشكاؿ فيو اليخاري ميز وفصل بين ما يقوـ بو العيد ،وما يقوـ بو اهلل فالكبلـ كبلـ
اهلل والقارئ قرأه بصوتو بألفاظو.
المؤلف ابن الينا اآلف في ىذا الفصل يقوؿ ىذا القوؿ الذي سيق مع أف التراجم واضحة كما رأيتم راجع إلى
المسألة الكدرة ،سماىا المسألة الكدرة للكبلـ الطويل فيها في مسألة اللفظ وىي مسألة اللفظ ويقرر القائل بها
بأف القائل بأف أفعاؿ العياد وقراءتهم تنسب إليهم.
يقوؿ بأنها إذا كانت فعبل لنا وكسيا فبل بد أف تكوف موجودة بعد موجدىا ،تكوف موجودة بعد موجدىا وىو
اهلل؛ ألف كسب اإلنساف ال يتقدمو يعني إذا قرأ اإلنساف كبلـ اهلل فيكوف حينئذ أوجد الفعل والكسب ألف اهلل
خلق بعد ..تكوف موجودة بعد موجدىا ،اهلل تعالى أوجدىا بعد أف قرأىا فتكوف كسيا لئلنساف ،قراءت كسب
ل  ،عمل ل  ،فعل ل .
متى يكوف الكسب ،كسب اإلنساف؟ وكسب اإلنساف ال يتقدـ؟ ابن الينا أجاب بجواب غريب كما تسمعونو
قاؿ :ونحن نجييو عن ىذا بأف كسينا في ذل قصدنا إلى تبلوتو ،وذل ال يتقدمنا؛ كما أف اإلنساف يثاب بقصده
صبلة النافلة بالطهارة ويأثم باعتقاده أداءىا بالحدث من غير الطهارة وإف لم يفعل ذل  ،فذل المراد بالحديث:


ال حسد إال في اثنتين



فيمن نوى وقصد أف يفعل ما فعل غيره في القرآف من القياـ بو في آناء الليل

وآناء النهار.
ابن الينا يجيب على ىذا الحديث:



ال حسد إال في اثنتين رجل آتاه اهلل القرآف فهو يقوـ بو آناء الليل

وآناء النهار  إيو معنى يقوـ بو آناء الليل يعني :يقرأ ويعمل بو فإذا قرأه وعمل بو صار كسيو أليس كذل ؟ متى
يكوف كسب لو وعمل بو؟ إذا قرأه وإذا عمل بو أليس ىذا ظاىر اللفظ؟
ابن الينا يقوؿ :ال ما ىو ىذا المعنى بيقوؿ معنى ذل أنو قصد إلى تبلوتو يعني يتلوه آناء الليل والنهار. .
قصد إلى تبلوتو وذ ل ال يتقدـ ما يتقدـ لو ،قصد القصد يعني النية قصد إلى لتبلوتو ،وذل ال يتقدمنا كما أف
اإلنساف يثاب بقصده صبلة النافلة بالطهارة ويأثم باعتقاده أداءىا بالحدث من غير طهارة.

..................................................................................
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اإلنساف يثاب إذا قصد أف يصلي النافلة بالطهارة يثاب بهذا القصد ويأثم إذا اعتقد أنو يؤدي الصبلة من غير
حدث وإف لم يفعل ذل ؛ فكذل المراد بالحديث  :ال حسد إال في اثنتين  يقوؿ :المراد فيمن نوى أف
يفعل فعل الغير ،فيمن نوى أف يفعل ولم يفعل فيمن نوى وقصد إف يفعل ما فعلو غيره في القرآف من القياـ بو في
آناء الليل وآناء النهار وىذا الجواب بعيد.
واألمر كما ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل حيث قاؿ :وما يخفى على لييب الفرؽ بين التبلوة في
نفسها قيل أف يتكلم بها الخلق وبعد أف يتكلموا بها ،فالتبلوة قيل أف يتكلم بها الخلق حينما يتكلم اهلل بها ىذا
كبلـ اهلل وبعد أف يتكلموا بها ،يتكلم بها العيد صار عمبل لو ،صار عمبل لو تكلم بو بلسانو ،وبينما للعيد في
تبلوة القرآف من عمل وكسب.
يقوؿ :وإنما غلط بعض الموافقين والمخالفين فجعلوا اليابين بابا واحدا ،وأرادوا أف يستدلوا على نفي
حدوث حروؼ القرآف بما دؿ على حدوث أفعاؿ العياد وما تولد عنها وىذا من أقيح الغلط ،وليس في الحجج
العقلية وال السمعية ما يدؿ على حدوث نفس حروؼ القرآف إال من جنس ما يحتج بو على حدوث معانيو.
والجواب عن الحجج مثل الجواب عن ىذا لمن استهداه اهلل فهداه ذكر ىذا في الفتاوى شيخ اإلسبلـ في
(جػ ٕٔ صػٗ.)٘ٚ
إذ المقصود أف اهلل تعالى حينما تكلم بالقرآف ىذا كبلمو لفظو ومعناه؛ فإذا قرأه القارئ يكوف القارئ قرأ كبلـ
اهلل؛ فقراءتو لكبلـ اهلل والعمل بو ىذا فعلو ،وىو يقرأ كبلـ اهلل قراءتو ىو فعلو.
ابن الينا يقوؿ :ال المراد أف يثاب على القصد ال يثاب على الفعل ألنو حينما يقرأ يعني :يقرأ كبلـ اهلل يقوؿ:
اآلف ىذا كبلـ اهلل لفظو ومعناه لكن متى يثاب عليو؟ يثاب عليو بالقصد بالنية وىذا بعيد كما سمعتم حينما يقرأ
ىذا عملو ،يقوؿ وأما اآلية -يجيب اآلف عنها ابن الينا:-
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ٔ
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

ٔ

القائل وىي بصيغة اللفظ والمراد بقولو ) (     :أي أصواتكم فهي مختلفة يقوؿ الذي يقوؿ
إف أصواتكم واختبلؼ أصواتكم فهي مختلفة يقوؿ :ىذا ليس بصحيح بل الجواب أف المراد بو اللغات والقرآف
ليس بلغات بل يقرأه الناس كلهم بلغة واحدة يدؿ عليو قولو تعالى:

   

ٕ
( )

فدؿ على أف المراد بو

اللغات وىذا قوؿ غريب.
     

ٖ
( )

معروؼ األلسنة تختلف بالصوت ،صوت القارئ أنت تقرأ صوت

القارئ ،صوت أئمة الحرـ تقوؿ :ىذه قراءة فبلف ،ىذه قراءة إماـ الحرـ ،ىذه قراءة اإلماـ الثاني فتختلف أصبل،
ىذا الصوت رخيم ،وىذا الصوت غليظ وىذا الصوت حسن وىذا الصوت أقل منو إذف تضاؼ إليهم.
فالقوؿ بأف المراد باختبلؼ ألسنتكم وألوانكم المراد بو لغات ،قصد ابن الينا من ىذا حتى ال يقوؿ إف
أفعاؿ العياد مضافة إليهم سينقل عن قوؿ ابن أبي يعلى نعم.
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ولشيخنا اإلماـ أيب يعلى  جواب آخر قاؿ :لو ٛتلناه على اْلصوات مل يضر؛ ْلننا ٨تمل
اَلختًلؼ على ا١تعٌت الذي يوجد منا مع القراءة ،وىو ا١تعٌت الذي يقع بو التمييز بُت قراءة القراء
بعضهم من بعض من صفاء اٟتنجرة ودقة الصوت وغلظو ،وىذا معٌت زائد عن ا١تفهوـ من
اٟتروؼ واْلصوات ،وليس ٯتتنع وجود ذلك عند قراءتنا وإف كاف َل يقوـ بنفسو كالكسب.
يوجد عند خلق اهلل تعاىل ْلفعالنا وإف كاف الكسب َل يقوـ بنفسو وَل ٯتتنع أيضا وجود
ذلك وإف كاف َل يتميز من القدًن كما أف ا١تتلو َل يتميز من التًلوة ،وإف كاف ا١تتلو قدٯتا والتًلوة
عندىم ٤تدثة ،وكذلك ٭تصل ٝتاع القدًن عند وجود التًلوة وإف كاف ذلك َل يتميز قاؿ :وقد
روى عن أٛتد ما يدؿ على صحة ىذا؛ فقاؿ ُب رواية اٞتماعة منهم عبد اهلل ويوسف بن موسى
أكره قراءة اْلٟتاف وَل يعجبٍت قراءة اْلٟتاف .ومعلوـ أنو مل يكره نفس القراءة وإ٪تا كره ما ٭تصل
من القارئ من أصوات اليت ىي اْلٟتاف ،وكذلك كره قراءة ٛتزة.
ومعلوـ أنو مل يكره القرآف ،وإ٪تا كره ما ٭تصل منو من اإلماَلت وغَتىا .وقاؿ ُب رواية أيب
اٟتارث أكره من اإلدغاـ واإلرجاع مثل خاب وطاب وحاؽ ٍب قاؿ شيخنا  وٚتاعة من
أصحابنا تأىب ىذه الطريقة وتقوؿٚ :تيع اْلصوات مع اختًلفها قدٯتة وٕتيب عن السؤاؿ بأنو َل
٘تتنع أو ٗتتلف اْلص وات واللغات ويكوف قدٯتا؛ كما أف ا١تعٌت القائم بذات القدًن ىو أمر وهني
وخرب ومعاين ذلك ٥تتلفة ،وَل ٯتنع ذلك من كونو قدٯتا.
ػػػػػػ
نعم ىذا المؤلف رحمو اهلل نقل عن شيخو اإلماـ أبي يعلى وىو القاضي أبو يعلى في كتابو إبطاؿ التأويبلت
وىو الشيخ المؤلف والق اضي أبي يعلى من علماء الحنابلة ىو حنيلي ،ولو كبلـ جيد في موافقة أىل السنة ولو
كبلـ
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

يوافق األشاعرة ،وىذا الذي أقره يوافق مذىب األشاعرة أقره ابن الينا قاؿ :ولشيخنا اإلماـ أبي يعلى جواب آخر
يعني :في

قولو      :

(ٔ

) واألصوات ىل األصوات تضاؼ إلى العيد وىي فعلو؟

ابن الينا قرر غير ىذا قاؿ :المراد باختبلؼ ألسنتكم أي أصواتكم فهي مختلفة قاؿ :ولشيخنا اإلماـ أبي
يعلى جواب آ خر قاؿ :لو حملناه على األصوات لم يضر حين قاؿ ألسنتكم يعني أصواتكم؛ ألننا نحمل
االختبلؼ على المعنى الذي يوجد منا مع القراءة وىو المعنى الذي يقع بو التمييز بين قراءة القرآف ،بين قراءة
القراء بعضهم من بعض من صفاء الحنجرة ودقة الصوت وغلظو وىذا معنى زائد على المفهوـ من الحروؼ
واألصوات وليس يمتنع وجود ذل

عند قراءتنا وإف كاف ال يقوـ بنفسو؛ كالكسب يوجد عند خلق اهلل تعالى

ألفعالنا ،وإف كاف الكسب ال يقوـ بنفسو ،ىذا مذىب األشاعرة.
قرر مذىب األشاعرة ىذا كسب األشاعرة الذي ال يعقل من ىنا يقوؿ العلماء من المحاالت الثبلث كسب
األشعري ،األشاعرة جيرية يقولوف :العيد ال فعل لو األفعاؿ ىي أفعاؿ اهلل ،و مع ذل

يكوف لو كسب كيف

يقولوف ال فعل لو ولو كسب؟ فالكسب غير معقوؿ .قالوا كسب يوجد بين قدرتين ،بين قدرة الخالق ..الكسب
يوجد عند خلق اهلل تعالى الفعل وإف كاف الكسب ال يقوـ بنفسو.
يقوؿ :العيد ال فعل لو ،اهلل ىو الفاعل ،والعيد ما يفعل لكن لو كسب كيف يكوف لو كسب وىو ال يفعل؟
غير معقوؿ ىذا .قالوا :يوجد كسب عند خلق اهلل تعالى ،وإف كاف الكسب ال يقوـ بنفسو.
فالقاضي أبو يعلى ىذا من أغبلطو وابن الينا تيعو رحمو اهلل ،فظن أف ىذا ىو الحق ،ىذا كسب األشاعرة
الذي ال يعقل فهو يقوؿ :ىذا الجواب الذي نقلو عن القاضي أبي يعلى. .يتماشى مع مذىب األشاعرة.

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

ػػػػػػػػ 

يقوؿ :لو حملناه على األصوات لم يضر ألننا نحمل االختبلؼ على المعنى ألف األشاعرة تقوؿ :الكبلـ
معنى قائم بالنفس والمعاني ىي التي تختلف والمعاني أنواع أمر ونهي وخير واستفهاـ ،ىذه المعاني.
 - 1سورة الروم آية .22 :
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أما الكبلـ فهو واحد ولهذا يقوؿ :إف المعنى الذي يقع بو التمييز بين قراءة القراء بعضهم من بعض ،وىو
معنى زائد على المفهوـ من الحروؼ واألصوات ،وال يمتنع ذل كالكسب الكسب ىذا عند األشاعرة يوجد عند
خلق اهلل وإف كاف الكسب ال يقوـ بنفسو.
يقوؿ :العيد ال فعل لو والفاعل ىو اهلل لكن ل  . .الكسب عند خلق اهلل فعل العيد وكيف يوجد الكسب؟
ىذا يكوف كسب األشعري غير معقوؿ ،ثبلثة من المحاالت :طفرة النظاـ وأحواؿ أبو ىاشم وكسب األشعري.
طفرة النظاـ يقوؿ :النملة انتقلت من مكاف على مكاف من غير أف تتحرؾ والكسب األشعري يقوؿ :العيد ال
فعل لو ،العيد مجيور ال فعل لو ومع ذل يوجد لو كسب عند خلق اهلل األفعاؿ ،كيف يوجد وال فعل لو؟ ىذا من
األشياء الغير معقولة.
قاؿ :وال يمتنع وجود ذل وإف كاف ال يتميز من القديم .القديم كبلـ اهلل كما أف المتلو ال يتميز من التبلوة،
المتلو كبلـ اهلل والتبلوة فعل العيد .يقوؿ :ما يتميز المتلو من التبلوة وإف كاف المتلو قديما كبلـ اهلل والتبلوة
عندىم محدثة ،وكذل

يحصل سماع القديم عند وجود التبلوة؛ سماع القديم كبلـ اهلل عند وجود التبلوة من

القارئ ،وإف كاف ال يتميز ذل .
ىذا قوؿ األشاعرة ،ثم ذكر الراوي اإلماـ أحمد أنو قاؿ :أكره قراءة األلحاف وال يعجيني قراءة األلحاف.
قاؿ ابن قدامة في المغني بعد إف ذكر كراىة اإلماـ أحمد القراءة باأللحاف وأنها بدعة .قاؿ :وكبلـ أحمد في
ىذا محموؿ على اإلفراط في ذل بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعو مثل:

  

ٔ

 ) (  يمد الميم حتى تصير واوا ،ىذه يكرىو اإلماـ أحمد وأما تحسين القراءة والترجيع فغير مكروه.

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

ػػػػػػػػ 

قاؿ :ومعلوـ أنو ال أنو ال يكره نفس القراءة وإنما كره ما يحصل من القارئ من األصوات التي ىي األلحاف،
وكذل قراءة حمزة معروؼ حمزة من القراء ،كاف اإلماـ أحمد يقوؿ قراءة حمزة . .الكيير ألبي عمر .ومعلوـ أنو
ال
 - 1سورة الفاتحة آية .7 :
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يكره القرآف ،وإنما كره ما يحصل من اإلماالت وقاؿ في رواية أبي الحارث أكره من اإلدغاـ واإلرجاع مثل :خاب
وطاب ثم قاؿ شيخنا القاضي أبو يعلى وجماعة من أصحابنا تأبى ىذه الطريقة ،الطريقة السابقة وتقوؿ :جميع
األصوات مع اختبلفها قديمة.
ىذا أيضا مذىب األشاعرة يقوؿ األصوات بعضها قديمة .اآلف حينما تقرأ كبلـ اهلل صوت

ىذا قديم ،لم

يميزوا بين كبلـ اهلل المتلو وبين صوت العيد يقولوف :األصوات قديمة جميع األصوات مع اختبلفها قديمة
ونجيب عن السؤاؿ بأنو ال يمتنع أف تختلف األصوات واللغات و يكوف قديما كما أف المعنى القائم بذاتو قديم
يعني القائم بذات الرب ىو أمر ونهي وخير واستفهاـ.
ىذا تقرير لمذىب األشاعرة ،األشاعرة تقوؿ :معنى ما ىو حرؼ وال صوت ولكنو معنى قديم بنفس الرب،
وىو أنواع أمر ونهي وخير واستفهاـ والمعاني مختلفة ولم يمنع ذل من كونو قديما .ىذا تقرير لمذىب األشاعرة
ومن العجيب أف ينقل عن اليخاري ثم ناقضو في ىذا الفصل وسينقل عن ىذه عن ..اليخاري ويردىا.
الصواب أف المتلو ىو كبلـ اهلل والتبلوة ىي فعل العيد صوتو والتبلوة ىو فعلو ،فالمتلو ىو كبلـ الياري
والتبلوة فعل العيد نعم.
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باب قوؿ اهلل تعالى" :يا أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إلي من رب "
ٍب قاؿ البخاري باب قوؿ اهلل تعاىل:

           

اآلية .قاؿ الزىري :من اهلل الرسالة وعلى رسولو البًلغ وعلينا التسليم ،وقاؿ:
ٕ

 ) (    

(ٔ)

   

. ) (     
ٖ

وقاؿ كعب بن مالك حُت ٗتلف عن النيب . ) (       
ٗ

وقالت عائشة :إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل:

     

 ) (   وَل يستخفنك أحد .قاؿ معمر ) (     :ىذا
٘

 ) (   بياف ودَللة ،كقولو:
ٚ

ٙ



القرآف  ،

( )ٛ
ب فِ ِيو َل
ي
ر
َل
اهلل،
حكم
ىذا
    
َ
َْ َ

شك فيو.

 - 1سورة المائدة آية .67 :
 - 2سورة الجن آية .28 :
 - 3سورة األعراف آية .93 :
 - 4سورة التوبة آية .94 :
 - 5سورة التوبة آية .115 :
 - 6سورة البقرة آية .2 :
 - 7سورة البقرة آية .2 :
 - 8سورة الممتحنة آية .11 :
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ات يعٍت :ىذه أعًلـ القرآف ،ومثلو:
تِْل َ
ك آيَ ُ

        

(ٔ)

يعٍت :بكم.
وروى عن جبَت بن حية قاؿ ا١تغَتة :أخربنا نبينا  عن رسالة ربنا أنو من قتل منا صار إىل
اٞتنة ،وروى عن عائشة قالت :من حدثك أف النيب  كتم شيئا من الوحي فًل تصدقو إف اهلل
يقوؿ ) (             :اآلية.
ٕ

ػػػػػػ
ىذه الترجمة لليخاري ييين بها الفرؽ بين كبلـ اهلل وأنو كبلـ اهلل المتلو والفرؽ بين أفعاؿ العياد وكبلمهم
قاؿ :ثم قاؿ اليخاري باب قولو تعالى:

           

ٖ
( )

بلغ ىو الشاىد

والتيليغ ىو تيليغو بفعل نفسو بقولو ،فهو ييلغ كبلـ اهلل ،كبلـ اهلل ىو المقروء يقرأه الرسوؿ وييلغو بكبلـ نفسو.
فالميل َِغ غير الميلغ ،فالميلغ كبلـ اهلل والم يلغ ىو الرسوؿ بلغو بفعل نفسو؛ فدؿ على أف األفعاؿ تضاؼ
إلى العياد ،فالعياد حينما يقرءوف القرآف ،فهذه أصواتهم وىذه قراءتهم وىذه أفعالهم وأكسابهم ،والمقصود كبلـ
اهلل.
ولذا قاؿ الزىري :من اهلل الرسالة وعلى رسولو اليبلغ وعلينا التسليم .الشاىد وعلى الرسوؿ اليبلغ ،ييلغ
الرسوؿ بأي شيء؟ ييلغ بصوت نفسو بكبلـ نفسو ،ييلغ بكبلـ اهلل.
وقاؿ:

       

ٔ
( )

الرسل أبلغوا رساالت ربهم بكبلـ أنفسهم وقاؿ:
ٖ

ٕ

 ) (    وقاؿ .) (     

 - 1سورة يونس آية .22 :
 - 2سورة المائدة آية .67 :
 - 3سورة المائدة آية .67 :
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..................................................................................
وقاؿ :كعب بن مال حين تخلف عن النيي 
ومن العمل القراءة القراءة والتعيد؛


ٛ



٘



ٙ

       ) (   
ٕٔ
(

) يعني بكم،



ٚ

 ) (    حينما يقرءونو ويعملوف بو،

    

   

ٗ

 ) (    الشاىد :أنو أضاؼ العمل إليهم

 ) (    أضاؼ العمل إليهم.

 ) (   ىذا القرآف،
ٜ
( )



ػػػػػػػػ 

ٓٔ
( )

  

  

ٔٔ
(

)        

ٖٔ
(

) كل ىذا أضاؼ األفعاؿ إليهم.

وروى عن جيير بن حية قاؿ المغيرة :أخيرنا نيينا عن رسالة ربنا ،عن رسالة ربنا ،الكبلـ كبلـ اهلل أنو من قتل
منا صار إلى الجنة.

 - 1سورة الجن آية .28 :
 - 2سورة األعراف آية .93 :
 - 3سورة التوبة آية .94 :
 - 4سورة التوبة آية .94 :
 - 5سورة التوبة آية .94 :
 - 6سورة البقرة آية .2 :
 - 7سورة البقرة آية .2 :
 - 8سورة الممتحنة آية .11 :
 - 9سورة البقرة آية .2 :
 - 11سورة البقرة آية .252 :
 - 11سورة الكهف آية .21 :
 - 12سورة يونس آية .22 :
 - 13سورة البقرة آية .23 :
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..................................................................................
وروي عن عائشة قالت :من حدث أف النيي  كتم من الوحي شيئا فبل تصدقو إف اهلل يقوؿ   :

ػػػػػػػػ 

ٔ

 ) (      الشاىد بلغ ،واليبلغ فعل النيي  . نعم.

 - 1سورة المائدة آية .67 :
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باب :قوؿ اهلل تعالى "قل فأتوا بالتوراة فاتلوىا إف كنتم صادقين"
وقاؿ :باب:



 ) (         وقوؿ النيب 
ٔ



أعطي أىل التوراة التوراة فعملوا هبا ،وأعطي أىل اإل٧تيل اإل٧تيل فعملوا هبا ،وأعطيتم القرآف
فعملتم بو

وقاؿ أبو رزين :يتلونو :يتبعونو ويعملوف بو حق عملو يقاؿ :يتلى يقرأ ،حسن



التًلوة :حسن القراءة للقرآفَ ،ل ٯتسو َل ٬تد طعمو ونفعو إَل من آمن بالقرآف وَل ٭تملو ْتقو إَل
ا١تؤمن؛ لقولو:

             

(ٕ)

اآلية.
وٝتى النيب  اإلسًلـ واإلٯتاف عمًل؛ قاؿ أبو ىريرة قاؿ النيب  لبًلؿ  :أخربين بأرجى
عمل عملتو ُب اإلسًلـ .قاؿ :ما عملت عمًل أرجى عندي أين مل أتطهر إَل صليت . 
وسئل أي العمل أفضل؟ قاؿ:



حديث ابن عمر أف رسوؿ اهلل  قاؿ:

إٯتاف باهلل ورسولو ٍب اٞتهاد ٍب حج مربور




وروى

إ٪تا بقاؤكم ُب من سلف من اْلمم كما بُت صًلة

العصر إىل غروب الشمس ،أوٌب أىل الكتاب التوراة فعملوا هبا  . .إىل آخره.
ػػػػػػ
نعم .وىذ ا الياب كاألبواب السابقة يريد فيو المؤلف أف ييين أف أفعاؿ العياد مضافة إليهم ،قراءتهم وتبلوتهم
وأعمالهم وصبلتهم وصيامهم مضافة إليهم؛ أفعالهم فعلوىا مختارين وكسيوىا مختارين؛ فيثابوف عليها ويعاقيوف
عليها ومن ذل

القراءة؛ قراءة القرآف والعمل بو وقاؿ :باب:

 - 1سورة آل عمران آية .93 :
 - 2سورة الجمعة آية .5 :
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المختار في أصوؿ الفقو

..................................................................................
 )ٔ(   الشاىد :قولو:
التوراة فعملوا بها





ػػػػػػػػ 

ٕ

 ) (  التبلوة مضافة إليهم ،وقاؿ النيي   أعطي أىل التوراة

الشاىد :أنو أضاؼ العمل إليهم،



وأعطي أىل اإلنجيل اإلنجيل فعملوا بها ،وأعطيتم

القرآف فعملتم بو  أضاؼ العمل إليهم.
وقاؿ أبو رزين :يتلونو :يتيعونو ويعملوف بو حق عملو .الشاىد :أضاؼ العمل إليهم "يتلونو ،يتيعونو ،ويعملوف
بو"؛ ىذه أعمالهم مضافة إليهم يثابوف عليها ويعاقيوف عليها ،ولو كاف القرآف حتى القرآف ،القرآف تبلوة. . ،
عمل.
وابن الينا -رحمو اهلل -استوحش من إضافتها العيد إليو ،فهو يميل إلى مذىب األشاعرة قاؿ يقاؿ :يتلى
يقرأ ،حسن التبلوة :حسن القراءة للقرآف ،يعني :فعلهم القراءة قراءتهم ،ال يمسو ال يجد طعمو إال من آمن
بالقرآف ،اإليماف :فعلو وال يحملو بالحق إال المؤمن



ٖ

 ) (        عمبل لم

يحملوىا.

وسمى النيي عليو الصبلة والسبلـ اإليماف واإلسبلـ عمبل والعمل عملهم قاؿ ألبي ىريرة قاؿ النيي 
ليبلؿ  :أخيرني بأرجى عمل عملتو في اإلسبلـ  أضاؼ العمل إلى ببلؿ قاؿ :ما عملت عمبل أرجى عندي
أضاؼ العمل إليو.
سئل أي العمل أفضل؟ :فقاؿ  :اإليماف باهلل  أضاؼ العمل إليو  إنما بقاؤكم  الحديث حديث
ابن عمر  :إنما بقاؤكم فيمن سلف من األمم كما بين صبلة .. .أوتي أىل الكتاب التوراة فعملوا بها . 

 - 1سورة آل عمران آية .93 :
 - 2سورة آل عمران آية .93 :
 - 3سورة الجمعة آية .5 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

الشاىد :أنو أضاؼ العمل إليهم ،كل ىذه األدلة ييين فيها أف العياد لهم أفعاؿ ،قراءتهم وتبلوتهم وصبلتهم
وصيامهم ،كل ىذه أفعالهم يعاقيوف عليها ويثابوف عليها خبلفا للجيرية كاألشاعرة وغيرىم الذين يقولوف :إف
األفعاؿ أفعاؿ اهلل وأف العيد ال فعل لو .ىذا باطل .نعم.
الجيرية الجهمية واألشاعرة ،كلهم جيرية ،لكن الجيرية الجهمية أشد جيرية خالصة بحتة واألشاعرة جيرية
لكن يثيتوف كسيا ،صاروا آخف ،كسب غير معقوؿ كما سمعتم .نعم.
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باب وسمى النيي  الصبلة عمبل
وقاؿ باب وٝتى النيب  الصًلة عمًل ،وقاؿَ  :ل صًلة ١تن مل يقرأ بفاٖتة الكتاب



وروى حديث ابن مسعود أف رجًل سأؿ النيب  أي اْلعماؿ أفضل؟ قاؿ  :الصًلة لوقتها
وبر الوالدين ٍب اٞتهاد ُب سبيل اهلل . 
ػػػػػػ
نعم .و ..ترجمو اليخاري كذل قاؿ :وسمى النيي عليو الصبلة والسبلـ الصبلة عمبل والعمل مضاؼ إلى
العيد قاؿ:



ال صبلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب



قراءتو عملو ،وحديث



أي األعماؿ أفضل؟ قاؿ:

الصبلة  ..كلها أض اؼ األفعاؿ إليو فدؿ على أف العيد لو فعل ،خبلفا للجيرية من األشاعرة والجهمية الذين
يقولوف :العيد ال فعل لو .نعم .وكذل حديث ابن مسعود أي العمل أفضل .نعم.
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باب قوؿ اهلل تعالى" :إف اإلنساف خلق ىلوعا" اآلية
وقاؿ :باب ) (         :اآلية وروى عن عمرو بن تغلب قاؿ أتى
ٔ

النيب عليو السًلـ ماؿ فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغٍت أهنم عتبوا فبلغٍت أهنم عتبوا فقاؿ  :إين
أعطي الرجل وأدع الرجل ،والذي أدع أحب إيل من الذي أعطي ،أعطي أقواما ١تا ُب قلوهبم من
اٞتذع وا٢تلع ،وأكل أقواما إىل ١ت ا ُب قلوهبم من الغٌت وا٠تَت منهم عمرو بن تغلب



فقاؿ

عمرو :ما أحب أف يل بكلمة رسوؿ اهلل ٛ تر النعم.
ػػػػػػ
نعم .وىذا ترجمو كذل باب:

              

ٕ

 ) (   ىذه أفعالو؛ ىلوعا جزوعا منوعا أفعالو ،كذل حديث عمرو بن تغلب أتى النيي ماؿ فأعطى قوما
ىذا فعل النيي ومنع آخرين فعلو ،بلغني أنهم عتيوا فعلهم ،قاؿ :إني أعطي الرجل ىذا فعل النيي  وأدع الرجل
ىذا فعلو ،والذي أدع ىذا فعلو ،من الذي أعطي ىذا فعلو ،أعطى قوما ىذا فعلو ،وأكل قوما ىذا فعلو عليو
الصبلة والسبلـ.
قاؿ عمرو :ما أحب أف لي بكلمة الرسوؿ يعني بدؿ كلمة الرسوؿ حمر النعم يعني اإلبل الحمر وىي من
أنفس أمواؿ العرب والمعنى ما أحب لي أف بدلها الدنيا كلها لكن ىذا مثاؿ .نعم.

 - 1سورة المعارج آية .19 :
 - 2سورة المعارج آية .21-19 :
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باب ذكر النيي  وروايتو عن ربو
وقاؿ :باب ذكر النيب  وروايتو عن ربو.
روى عن قتادة عن أنس عن النيب عليو السًلـ يرويو عن ربو قاؿ  :إذا تقرب العبد إيل شربا
تقربت إليو ذراعا ،وإذا تقرب مٍت ذراعا تقربت منو باعا ،وإذا أتاين ٯتشي أتيتو ىرولة . 
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب في ذكر النيي وروايتو عن ربو حينما يروي عن ربو ،وىو يسمى الحديث القدسي ،الحديث
عن ربو ىذا يكوف من كبلـ اهلل لفظا ومعنى ،مثل القرآف إال أف لو أحكاما تختلف الحديث القدسي ما يتعيد
بتبلوتو والقرآف يتعيد بتبلوتو ،الحديث القدسي ليس بمعجز والقرآف معجز ،ولكنو مثل القرآف لفظا ومعنى؛ ألف
النيي  أضافو إلى اهلل ،فيما رواه قاؿ:



إذا تقرب العيد إلي شيرا تقربت إليو ذراعا ،وإذا تقرب مني ذراعا

تقربت منو باعا ،وإذا أتاني يمشي أتيتو ىرولة



ىذه األفعاؿ تليق باهلل ،الصفات تليق باهلل من ثمرات ىذه

الصفات إف اهلل أسرع بالخير من العيد ،وأف اهلل ال يقطع الثواب من العيد حتى يقطع العيد العمل.
النووي والجماعة فسروا ىذا بأف قالوا :إذا تقرب إلي عيدي قالوا فسروىا بأف اهلل أسرع بالخير من العيد
ىذه من ثمرات الصفات ليست ىي الصفات ،والشاىد قولو :تقرب العيد أضاؼ الفعل إليو ،تقرب مني ذراعا،
تقرب مني باعا ،أتاني يمشي؛ ىذه أفعاؿ العيد مضافة إليو .نعم.
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باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب اهلل بالعربية وغيرىا
وقاؿ :باب ما ٬توز من تفسَت التوراة وكتب اهلل بالعربية وغَتىا؛ لقوؿ اهلل

  

 ) (       وقاؿ ابن عباس :أخربين أبو سفياف أف ىرقًل دعا
ٔ

ترٚتانو ٍب دعا بكتاب النيب  فقرأ" :بسم اهلل الرٛتن الرحيم .من ٤تمد عبد اهلل ورسولو إىل
ىرقل. ) (            :
ٕ

وعن أيب ى ريرة قاؿ :كاف أىل الكتاب يقرءوف التوراة بالعربانية ويفسروهنا بالعربية ْلىل
اإلسًلـ ،فقاؿ رسوؿ اهلل َ ل تصدقوا أىل الكتاب وَل

تكذبوىم     :

 ) (    اآلية.
ٖ

ػػػػػػ
نعم .وىذه الترجمة أ يضا اليخاري قاؿ :وقاؿ :باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب اهلل بالعربية وغيرىا.
تفسير التوراة ىذا عمل وكتيها بالعربية ىذه أفعاؿ الناس يفسرونها ويكتيونها مضافة إليهم ،وىم لهم أفعاؿ ،يقوؿ
لو:



ٗ

 ) (     أضاؼ التبلوة إليهم.

وحديث ابن عياس في قصة ىرقل :دعا بكتاب رسوؿ اهلل فقرأ ،قولو":بكتاب رسوؿ اهلل" أضاؼ الكتاب
إليو ،فقرأ :بسم اهلل من محمد رسوؿ عيد اهلل ورسولو إلى ىرقل ،كل ىذه كتابة الرسوؿ أفعالو:

 - 1سورة آل عمران آية .93 :
 - 2سورة آل عمران آية .64 :
 - 3سورة العنكبوت آية .46 :
 - 4سورة آل عمران آية .93 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

 )ٔ(     ثم ذكر حديث أبي ىريرة كاف أىل الكتاب يقرءوف التوراة بالعيرانية ىذا عملهم
ويفسرونها بالعربية ألىل اإلسبلـ ىذا عملهم ،فقاؿ رسوؿ اهلل:



ال تصدقوا أىل الكتاب وال تكذبوىم



فالشاىد أنو أضاؼ األفعاؿ إليهم ،فدؿ على أف العياد لهم أفعاؿ ليسوا مجيورين كما يقوؿ الجيرية من األشاعرة
والجهمية .نعم.

 - 1سورة آل عمران آية .64 :
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باب قوؿ النيي " الماىر بالقرآف مع الكراـ اليررة"
وقاؿ :باب قوؿ النيب   ا١تاىر بالقرآف مع الكراـ الربرة   وزينوا القرآف بأصواتكم
وروى عن أيب ىريرة أنو ٝتع النيب عليو السًلـ يقوؿ:





ما أذف اهلل بشيء ما أذف لنيب

حسن الصوت بالقرآف ٬تهر بو  وروى حديث عبد اهلل بن مغفل ا١تزين قاؿ :رأيت رسوؿ اهلل
 يوـ الفتح على ناقة لو ،يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قاؿ :فرجع فيها قاؿٍ :ب قرأ
معاوية بن قرة ٭تكي قراءة ابن ا١تغفل ،وقاؿ :لوَل أف ٬تتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن
مغفل ٭تكي النيب  فقلت ١تعاوية :كيف كاف ترجيعو؟ قاؿ ثًلث مرات آآآ.
ػػػػػػ
وىذا الياب كذل كاألبواب السابقة في إضافة أفعاؿ العياد إليهم قاؿ النيي  :الماىر بالقرآف مع الكراـ
اليررة

 

وزينوا القرآف بأصواتكم



الماىر بالقرآف :الذي يقرأه ويحسن قراءتو ،الماىر بالقرآف يعني:

بالقراءة إذا ىذا عملو ،وزينوا القرآف بأصواتكم أضاؼ األصوات إليهم وىو عملهم؛ فدؿ على أف العياد لهم
أفعاؿ.
وذكر حديث أبي ىريرة  :ما أذف اهلل بشيء ما أذف لنيي حسن الصوت بالقرآف يجهر بو  ما أذف يعني
ما استمع ،وىذا من الصفات التي تليق باهلل ،ما أذف اهلل بشيء أي ما استمع لنيي حسن الصوت بالقرآف يجهر
بو ،وىذا عملو قد دؿ على أف العيد لو فعل.
ثم ذكر حديث عيد اهلل بن المغفل في ترجيع النيي  قاؿ :يوـ الفتح يقرأ سورة الفتح فرجع فيها ،رجع ىذا
عملو ،عملو رجع ،ثم قرأ معاوية ابن قرة يحكي قراءة ابن المغفل وىو يرجع ثم قاؿ :لوال أف يجتمع الناس
لرجعت كما رجع ابن المغفل ،ىذا في ترجيع النيي ،وترجيع ابن المغفل ،وترجيع معاوية ىذه أفعالهم مضافة
إليهم .والترجيع معناه ترداد الحرؼ ،ترداد الحرؼ للتخشع فيقوؿ
 - 1سورة النساء آية .17 :
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مثل       :

ٔ
( )
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آآآ.................................................................................. .
ػػػػػػػػ 
ىذا الترجيع كما قاؿ :ثبلث مرات

آآآ ،

ٔ

 ) (      آآ ترجيع التخشع .نعم .فلوال

أف يجتمع الناس عليكم لرجعت ،نعم.

 - 1سورة النساء آية .17 :
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باب قولو تعالى " :فاقرءوا ما تيسر منو"
وقاؿ باب قولو ) (        :وروى حديث عمر ابن ا٠تطاب ٝتعت ىشاـ
ٔ

بن حكيم يقرأ سورة الفرقاف ..ا٠ترب.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب أيضا قولو:



ٕ

 ) (      اقرءوا ىذا عمل مضاؼ العمل إليو ،روى حديث

عمر بن الخطاب يقرأ سورة الفرقاف يعني :يقرأىا قراءتها ىذا عملو دؿ على أف العياد لهم أفعاؿ .نعم.

 - 1سورة المزمل آية .21 :
 - 2سورة المزمل آية .21 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :ولقد يسرنا القرآف للذكر"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل تعاىل:
كل ميسر ١تا خلق لو





 ) (     وقاؿ النيب عليو السًلـ:
ٔ



قاؿ ميسرة :مهيأ .وروى حديث عمراف قاؿ :قلت يا رسوؿ اهلل:

ففيما يعمل العاملوف؟ قاؿ  :كل ميسر ١تا خلق لو



وحديث علي ُب بقيع الغرقد ُب

جنازة . .ا٠ترب.
ػػػػػػ
نعم .وىذا أيضا الياب كسابقو في إضافة أفعاؿ العياد إليهم،

قاؿ :

ٕ

 ) (     يعني:

للقراءة وىي أفعاؿ العياد وقاؿ النيي   كل ميسر لما خلق لو  يعني من العمل ميسر مهيأ العمل مضاؼ
إليو ويعمل باختياره.
في حديث عمراف :ففيما يعمل العاملوف؟ قاؿ  :كل ميسر لما خلق لو



فيما يعمل العاملوف أضاؼ

العمل إليهم ،وحديث علي في بقيع الغرقد في الجنازة أنو قاؿ  :استعيذوا باهلل من عذاب القير  وقاؿ:
إف المؤمن إذا كاف في إقياؿ من الدنيا وإدبار من اآلخرة تأتي إليو المبلئكة





ذكر قصة قيض روح المؤمن

وقيض روح الفاجر ،وأضاؼ األفعاؿ إليهم ،وأنهم يثابوف على أعمالهم وأف المؤمن يجيب يقوؿ :اهلل ربي
واإلسبلـ ديني ومحمد نييي ،والفاجر ال يستطيع أف يجيب وأف المؤمن يثاب ،يرفع عملو ويصعد إلى السماء،
والفاجر تغلق أبواب السماء دونو ثم المؤمن يفتح لو باب إلى الجنة ويأتي من روحها وطيفها والفاجر يفتح لو
باب إلى النار فيأتي من حرىا وسمومها كلهم أثابهم على أعمالهم التي عملوىا مختارين .نعم.

 - 1سورة القمر آية .17 :
 - 2سورة القمر آية .17 :
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باب قوؿ اهلل " بل ىو قرآف مجيد في لوح محفوظ"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل 

          

 ) (    قاؿ قتادة :مكتوب،
ٕ

ٚتلة الكتاب وأصلو،

   

(٘)



 ) (   ٮتطوف
ٖ

(ٔ)

  

    

(ٗ)

ما يتكلم من شيء إَل كتب عليو ،وقاؿ ابن عباس:

يكتب ا٠تَت والشر.
  

على كغَت تأويلو

()ٙ



يزيلوف ،وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اهلل ،ولكنهم ٭ترفونو يتأولونو
 ) (  تًلوهتم
ٚ

      



(ٓٔ

 ) (   حافظة،
ٛ



ٖ ) (  تفظها
ٜ



) يعٍت :أىل مكة ) (      ،ىذا القرآف فهو
ٔ

لو نذير.
 - 1سورة البروج آية .22-21 :
 - 2سورة الطور آية .2-1 :
 - 3سورة القمم آية .1 :
 - 4سورة الزخرف آية .4 :
 - 5سورة ق آية .18 :
 - 6سورة النساء آية .46 :
 - 7سورة األنعام آية .156 :
 - 8سورة الحاقة آية .12 :
 - 9سورة الحاقة آية .12 :
 - 11سورة األنعام آية .19 :

375

المختار في أصوؿ الفقو

وروى عن أيب ىريرة أف النيب  قاؿ١  :تا قضى اهلل ا٠تلق كتب كتابا عنده غلبت أو قاؿ:
سبقت رٛتيت غضيب ،فهو عنده فوؽ العرش . 
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب أيضا كذل كاألبواب السابقة ييين فيو المؤلف رحمو اهلل الفرؽ بين كبلـ اهلل الذي ىو

صفة من صفاتو وبين فعل العيد وتبلوتو وقراءتو فهو عملو مضاؼ إليو ،وقاؿ :باب قوؿ اهلل 
ٕ

 ) (       قاؿ
والكتابة فعل العيد قاؿ:





   

ٖ

 ) (      يعني :مكتوب قاؿ قتادة :مكتوب
ٗ

 ) (   يخطوف ىذا فعل

العيد     ،

ٙ

٘
( )

    

 ) ( ما يتكلم من شيء إال كتب عليو ىذا فعل العيد .قاؿ ابن عياس :يكتب الخير والشر ويفعل
ٚ

العيد  

ٛ

 ) ( قالوا :يزيلوف ،التحريف ىي اإلزالة عملهم ) (       :ىذا عملهم أما كتاب اهلل ما
يستطيع أحد أف يحرفو كتاب اهلل ،ما أحد يستطيع أف يحرفو ،لكن اللي يحرفوف أعمالهم ،أعمالهم السيئة يزيلوف
ويليسوف الحق بالياطل؛ ولهذا قالوا :يحرفوف ويزيلوف وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اهلل ،ولكنهم يحرفوف
تأويلهم على غير التأويل؛ فأضاؼ األفعاؿ إليهم.

 - 1سورة األنعام آية .19 :
 - 2سورة البروج آية .22-21 :
 - 3سورة الطور آية .2-1 :
 - 4سورة القمم آية .1 :
 - 5سورة الزخرف آية .4 :
 - 6سورة ق آية .18 :
 - 7سورة النساء آية .46 :
 - 8سورة النساء آية .46 :
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..................................................................................
وقاؿ:



ٔ

 ) (  تبلوتهم ىذه

عملهم    

ٕ
( )

حافظة 

ٖ

 ) (  تحفظها،

ػػػػػػػػ 

  

ٗ

 ) (      اإلنذار :فعل النيي  يعني أىل مكة ،ومن بلغ والتيليغ كذل فعل النيي
 وروي عن أبي ىريرة أنو قاؿ  :لما قضى اهلل الخلق كتب كتابا عنده غليت أو قاؿ :سيقت رحمتي غضيي
فهو عنده فوؽ العرش  ىذا كتاب اهلل ،ولكن العياد لهم العمل.
قولو:



لما قضى اهلل الخلق كتب



فيو إثيات الكتابة ،وفيو إثيات الرحمة ،وفيو إثيات الغضب ،وفيو

إثيات الفوقية ،أربع صفات في ىذا الحديث .نعم.

 - 1سورة األنعام آية .156 :
 - 2سورة الحاقة آية .12 :
 - 3سورة الحاقة آية .12 :
 - 4سورة األنعام آية .19 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :واهلل خلقكم وما تعملوف" "إنا كل شيء خلقناه بقدر"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل تعاىل:

      

(ٔ)

    

 ) (   ويقاؿ للمصورين  :أحيوا ما خلقتم . 
ٕ

وقاؿ بعده باب ) (      :إىل قولو ) (        :قاؿ ابن عيينة:
ٗ

ٖ

بُت اهلل ا٠تلق من اْلمر بقولو ذلك ،وٝتى النيب اإلٯتاف عمًل فقاؿ لوفد عبد القيس حُت قالوا يا
رسوؿ اهلل :مرنا ّتمل من اْلمر إف عملناىا دخلنا اٞتنة؛ فأمرىم باإلٯتاف والشهادة.
يعٍت :عدة أوامر يعٍت :أعطنا عددا من اْلوامر نعمل هبا وندخل اٞتنة .نعم.
فأمرىم باإلٯتاف والشهادة وإقاـ الصًلة وإيتاء الزكاة ،فجعل ذلك كلو عمًل ٍب ذكر حديث
عائشة أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إف أصحاب ىذه الصور يعذبوف يوـ القيامة ويقاؿ ٢تم :أحيوا
ما خلقتم  وحديث ابن عمر أيضا ُب ذلك.
وقاؿ :باب قراءة الفاجر وا١تنافق وأصواهتم وتًلوهتم َل ٕتاوز حناجرىم .وروى حديث أىب
موسى عن النيب عليو السًلـ:



مثل ا١تؤمن الذي يقرأ القرآف كاْلترجة..



اٟتديث،

وحديث أيب سعيد عن النيب عليو السًلـ  :ٮترج أناس من قبل ا١تشرؽ يقرءوف القرآف َل ٬تاوز
تراقيهم  ..ا٠ترب.

 - 1سورة الصافات آية .96 :
 - 2سورة القمر آية .49 :
 - 3سورة األعراف آية .54 :
 - 4سورة األعراف آية .54 :
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وقاؿ باب قوؿ اهلل ) (        :وأف أعماؿ بٍت آدـ وقو٢تم
ٔ

يوزف ،وقاؿ ٣تاىد :القسطاس العدؿ بالرومية ،ويقاؿ :القسط مصدر ا١تقسط ،وىو العادؿ ،وأما
القاسط فهو اٞتائر.
وروى حديث أيب ىريرة عن النيب عليو الصًلة والسًلـ  :كلمتاف حبيبتاف إىل الرٛتن،
خفيفتاف على اللساف ،ثقيلتاف ُب ا١تيزاف سبحاف اهلل وْتمده سبحاف اهلل العظيم  وىذا آخر
الصحيح.
ػػػػػػ
نعم .ىذه التراجم كا لتراجم السابقة ييين فيها المؤلف رحمو اهلل الفرؽ بين أفعاؿ العيد وبين صفات اهلل ،وأف
كبلـ اهلل صفة من صفاتو ،وأفعاؿ العياد مضافة إليهم ومن ذل قراءتهم وتبلوتهم وعملهم؛ ولهذا قاؿ :وقاؿ:
باب قوؿ اهلل تعالى:

      

ٕ
( )

اهلل خلقكم وما تعملوف ،اهلل خلق العياد وخلق

أعمالهم؛ فاآلية فيها إثيات أف أفعاؿ العياد مخلوقة وفيها إثيات إضافة األعماؿ إلى العياد ،وأنهم لهم قدرة
ٖ

واختيار ) (        :يعني :خلقكم وخلق أعمالكم.
وقاؿ:



  

ٗ

 ) (    أضاؼ العمل إليهم ،دؿ على أنو اختيارىم ،وقاؿ:
٘
( )

ويقاؿ للمصورين:



أحيوا ما خلقتم



 - 1سورة األنبياء آية .47 :
 - 2سورة الصافات آية .96 :
 - 3سورة الصافات آية .96 :
 - 4سورة الصافات آية .96 :
 - 5سورة القمر آية .49 :
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أحيوا ما خلقتم يعني :ما صورتم ،فأضاؼ الفعل

المختار في أصوؿ الفقو

..................................................................................
إليهم؛ فدؿ على أف لهم فعبل ،اختيارا ،يعاقيوف عليها ،ولذل

ػػػػػػػػ 

لو كانت ليس لهم أفعاؿ ما عوقيوا المصوروف

قاؿ :أحيوا ما خلقتم ،تعجيز ،تعجيز لهم.
وقاؿ بعده بياب:



ٔ

 ) (    إلى قولو:



ٕ

 ) (      قاؿ ابن عيينة ،سفياف بن
ٖ

عيينة :بين اهلل الخلق من األمر بقولو ذل  ) (        :أي :فصل بين الخلق واألمر .الخلق شيء
واألمر شيء ،األمر كبلـ اهلل والخلق المخلوقات؛ فدؿ على أف كبلـ اهلل غير مخلوؽ ،وسمى النيي  اإليماف
عمبل والعمل يضاؼ إلى العيد يثاب ويعاقب عليو؛ فقاؿ :لوفد عيد القيس حين قالوا :يا رسوؿ اهلل مرنا بجمل
يعني :بأوامر جمل بأوامر إف عملناىا دخلنا الجنة؛ فأمرىم باإليماف والشهادة وإقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة؛ فسمي
ذل عمبل يعني :ىذه أعمالهم تضاؼ إليهم.
ثم ذكر حديث عائشة  :إف أصحاب ىذه الصور يعذبوف يوـ القيامة ويقاؿ لهم أحيوا ما خلقتم . 
الشاىد :أضاؼ التصوير إليهم قاؿ :أحيوا ما خلقتم ،عملهم يعاقيوف عليو ،وحديث ابن عمر.
وقاؿ :باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتبلوتهم ال تجاوز حناجرىم؛ ىذه الترجمة لليخاري :باب قراءة
الفاجر والمنافق وأصواتهم وتبلوتهم ال تجاوز حناجرىم؛ يعني غير مقيولة ،أصواتهم وقراءتهم ما ىي؟ أليست
عمبل لهم يقرءوف كبلـ اهلل ،المقروء كبلـ اهلل ،ولكن عملهم ما يرفع ما يقيل ،أصواتهم وقراءتهم وتبلوتهم ال
تجاوز حناجرىم؛ فأضاؼ الفعل إليهم.

 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 2سورة األعراف آية .54 :
 - 3سورة األعراف آية .54 :
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..................................................................................
وفي حديث أبي موسى:
ثواب ،وحديث أبي سعيد:





مثل المؤمن الذي يقرأ القرآف كاألترجة



ػػػػػػػػ 

يقرأ ىذا عملو مثل باألترجة لو

يخرج أناس من قيل المشرؽ يقرءوف القرآف ال يجاوز تراقيهم



ىذا عملهم،

أضاؼ القراءة إليهم.
وقاؿ باب قوؿ اهلل تعالى:



ٔ

 ) (      وأف أعماؿ بني آدـ وقولهم يوزف.

إذا أعمالهم وأقوالهم ،ومن ذل تبلوة القرآف والعمل بو توزف أعمالهم.
ً
وقاؿ مجاىد :القسط :القسطاس العدؿ بالرومية ،ويقاؿ :القسط مصدر المقسط وىو العادؿ ،وأما القاسط
فهو الجائر من قسط يقسط .المقسط العادؿ من أقسط من الرباعي ،وأما القاسط من قسط فهو الجائر الفرؽ
بينهما إذا جئت بالهمزة أقسط صار بمعنى عدؿ ،وإذا حذفت الهمزة قسط بمعنى جار ،قسط :جار وظلم،
أقسط :عدؿ؛ ومنو  :المقسطوف على منابر النور . 
ومن األوؿ  :المقسطوف على منابر من نور . 
ومن الثاني:

       

ٕ
( )

يعني الجائروف الظالموف و



المقسطوف

على منابر من نور  العادلوف ،وأما القاسطوف الجائروف الظالموف.

حديث أبي ىريرة عن النيي 

قاؿ  :كلمتاف حيييتاف إلى الرحمن خفيفتاف على اللساف ثقيلتاف في

الميزاف سيحاف اهلل وبحمده سيحاف اهلل العظيم



ىذا آخر حديث في صحيح اليخاري ،آخر حديث في

صحيح اليخاري ىذا الحديث  :كلمتاف حيييتاف إلى الرحمن



حيييتاف إلى الرحمن فيو :صفة المحية هلل

حيييتاف يعني :يحيهم اهلل ،سيحاف اهلل وبحمده لما فيهما من تعظيم اهلل  وتنزيهو  ،خفيفتاف على اللساف
 ما تكلف شيء ،ثقيلتاف في الميزاف.

 - 1سورة األنبياء آية .47 :
 - 2سورة الجن آية .15 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

والشاىد  :ثقيلتاف في الميزاف  لما ذكر ثقيلة في الميزاف؟ ألف عمل العيد يوزف عمل العيد؛ فدؿ على
أف كبلـ اإلنساف وأقوالو يوزف  ،سيحاف اهلل وبحمده ،سيحاف اهلل العظيم . 
ىذا آخر حديث في صحيح اليخاري وأوؿ حديث في صحيح اليخاري:
لكل امرئ ما نوى





إنما األعماؿ بالنيات وإنما

وىذه التراجم كلها تدؿ على ،كلها تقرر مذىب أىل السنة والجماعة الذي دلت عليو

نصوص الكتاب والسنة من أف أفعاؿ العياد تنسب إليهم ،أقوالهم وأفعالهم والذين فعلونها مختارين يثابوف عليها
يعاقيوف عليها ،وليسوا مجيورين عليها وليست مخلوقة؛ كما يقوؿ الجيرية وليست مخلوقة لهم؛ كما يقوؿ
القدرية ،ومن ذل

قراءة القرآف وتبلوتو والعمل بو .وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثيت اهلل الجميع على الهدى،

وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحيو.
أحسن اهلل إليكم .ىذا السائل من السويد يقوؿ :في قوؿ اهلل  في أمره بالهجرة من ببلد الكفر إلى ببلد
اإلسبلـ:

        

ٔ
( )

ىل يدؿ على وجوب الهجرة في ىذا الزماف ومن

تركها ،فهل ىو متعرض ألشد العذاب؟ وظاىر اآلية ىل ىو كافر؟.
ىذه اآلية من باب الوعيد؟ فيها الوعيد على من بقي بين أظهر الكفار ولم يهاجر وىو يستطيع أف الهجرة،
وأف مرتكب لكييرة من كيائر الذنوب ليس كافرا ،بل عند أىل العلم من أىل الوعيد.
وىذه اآلية نزلت في المستضعفين في مكة الذين لم يهاجروا حتى جاءت غزوة بدر فأخرجهم الكفار كرىا
إلى بدر ،وجعلوىم معهم في الصف فكاف المؤمنوف يقولوف :نخشى أف نكوف قتلنا إخواننا ،وإذا خافوا :يقاؿ:
قتلنا إخواننا فأنزؿ اهلل ىذه اآلية:



ٕ

 ) (     يعني عند الموت

 - 1سورة النساء آية .97 :
 - 2سورة النساء آية .97 :
 - 3سورة النساء آية .97 :
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ٖ
( )
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..................................................................................
ظلموا أنفسهم بالمعصية بالكييرة؛ حيث لم يهاجروا وىم ال يستطيعوف إظهار دينهم

    

ٔ

 ) (             تقوؿ لهم المبلئكة
ٕ

 ) (      قَ َ
اؿ اللوُ
 

(ٗ)

  

ثم اسثنى اهلل العاجزين فقاؿ

(ٖ)

الذين ىم المهاجروف

   

٘
( )

ػػػػػػػػ 

    

     

العاجز معفو عنو

   

                  
ٙ

 ) (  ويؤيد ىذا األحاديث قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ال ترآى
ناراىما



وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ:



من جامع مشركا



يعني اجتمع معو في اليلد أو سكن معو



فهو مثلو  وىذا وعيد شديد يجب على اإلنساف أف يهاجر من اليلد التي ال يستطيع إقامة دينو.
أما إذا كاف يستطيع إقامة الدين فبل بأس؛ إذا كاف فيو مركز . .أو حوؿ مركز إسبلمي أو كاف داعية يدعو إلى
اهلل فبل بأس بو ،ولكن إذا كاف ال يستطيع إظهار دينو فبل يجوز لو اليقاء ،بل يجب عليو الهجرة ،وىو المراد
بإظهار الدين ليس ىو الصبلة والصياـ بل يليي الشعائر ويستطيع أف يرد على الشيو التي ترد عليو ،ويستطيع أف
ييين بطبلف ما عليو الكفرة من الدين عند المناسيات ىذا ىو إظهار الدين .نعم.

....................................................................................
ػػػػػػػػ 
 - 1سورة النساء آية .97 :
 - 2سورة النساء آية .97 :
 - 3سورة النساء آية .97 :
 - 4سورة النساء آية .97 :
 - 5سورة النساء آية .98 :
 - 6سورة النساء آية .99-98 :
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وىذا من مصر يقوؿ :أقوـ أنا وعائلتي كل شهر مرة ب زيارة قير والدي وندعو لهم فهل في ىذا حرج؛ حيث
إنو ال يكوف ىناؾ بكاء وال سخط من النساء فقط دعاء؟
زيارة القير تكوف شرعية وتكوف بدعية وتكوف شركية ثبلثة أنواع:
النوع األوؿ :زيارة القير الشرعية ،وىو أف يأتي إلى القير ويزوره في اليلد من غير سفر إذا كاف في اليلد
ويسلم عليو ويدعو لو ويترحم عليو ،وال يقرأ القرآف عنده وال يصلي عنده وال يفعل شيئا من المحرمات.
النوع الثاني :زيارة بدعية وىو أف يأتي عند القير ،ويقرأ القرآف عنده أو يصلي ركعتين هلل عنده أو يدعو اهلل
أف يستقيل القيلة ويدعو اهلل لو بنفسو ىذا بدعة من وسائل الشرؾ وليس بزيارة شرعية ،ولكنها بدعية.
النوع الثالث :زيارة شركية وىي أف يزور الميت ثم يدعوه من دوف اهلل ،يسألو المدد ،شفاء المرضى ،تفريج
القربات أو يذبح لو أو ينذر لو ،ىذا شرؾ مخرج من ملة اإلسبلـ والعياذ باهلل.
يقوؿ السائل" :أزور أنا وأىلي" المشروع للمسلم أف يزور زيارة القير تكوف للرجاؿ ،أما النساء فالصواب من
قوؿ العلماء أنها ال تزور ،المرأة ال تزور؛ لقوؿ الرسوؿ   لعن اهلل زائرات القيور والمتخذين عليها المساجد
والسرج



وألف المرأة ضعيفة ال تتحمل ،قد يحملها الزيارة على الصراخ والصياح وإظهار عورة وقد يفتتن بها

الرجاؿ؛ فالمشروع الزيارة للرجاؿ دوف النساء نعم.
ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :فضيلة الشيخ أنا شاب أسلمت حديثا وأريد الختاف ،ولكن ليس عندي ماؿ
يكفي لذل

ألنني طالب ،فهل يجوز لي أف أطلب من أبي الماؿ ألعمل الختاف ،علما بأنو يعمل في الحراـ

المتمثل في ذبح الخنزير واللحوـ األخرى بطريقة غير شرعية؟
نعم .ال بأس أف تطلب من أىل  ،تطلب من أىل ماال ،ال حرج؛ النيي  قيل الهدية من المشركين ومن
غيرىم ،ودعاه يهودي إلى طعاـ وأجابو فبل بأس أف تأخذ ذل ؛ يعني :ماال تختتن بو .نعم.
وىذا سائل من الجزائر يقوؿ :ىل المظاىرات الشعيية تعتير أسلوبا مشروعا في المطالية بالحقوؽ ومواجهة
الظلم؟
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ال ،المظاىرات ىذه ليست في السيل المشروعة بل ىي من أعماؿ غير المسلمين ومن أسياب الفوضى
واالضط راب ،ولكن اإلنساف يطالب بحقو باألساليب المشروعة يقدـ إلى المحكمة حتى ولو كانت الحكومة
كافرة ،يقدـ ويطالب بحقو وال يأخذ أكثر من حقو ،ويطلب من يشفع لو حتى يعطيو حقو .أما المظاىرات ىذه
ليست مشروعة وإنما ىي من أعماؿ الكفرة وتسيب الفوضى واالضطراب والخلل؛ فبل يجوز فعلها .نعم.
وىذا سائل من . .يقوؿ فضيلة بالشيخ بعض الحدائق يقوموف بسقيها بماء غير طاىر فما حكم الصبلة على
ىذا الزرع الذي نما بهذا الماء النجس؟
إذا علم أف الماء غير طاىر فبل يصلى عليو وإنما يفرش فوقو بساط أو سجادة إذا علم أما إذا كاف الماء
الذي سقي بو ا لزرع ما اختلط بغيره أو جعل في مواد ،مواد أخرى حتى زالت النجاسة ورائحتها وطعمها؛ فإنو
يطهر .نعم.
وىذا من السويد يقوؿ :قوؿ النيي   إف السلطاف ظل اهلل في أرضو  فما معنى ذل ؟
معناه :أف السلطاف يقيم شرع اهلل ،وينصر المظلوـ من الظالم ،وتؤمن بو السيل ،وتؤدى الحقوؽ إلى أىلها،
وإف كاف يحصل بعض الظلم نعم .ولو كاف يحصل بعض الظلم؛ فالسلطاف ينيغي لئلنساف أف يكوف لو ،أف يكوف
تحت السلطاف ،يكوف عنده بيعة يدين اهلل بالييعة للسلطاف وال يخرج عليو وال يؤنب الناس عليو ولو كاف سلطاف،
حتى لو كانت الحكومة كافرة إذا كاف ما يستطيع فبل يسيب الفوضى ،ولكن يطالب بحقو ،ويتعاوف مع
المصلحين في اإلصبلح بقدر اإلمكاف نعم .أما الفوضى واالضطراب واالنقبلب ،وما يفعلو بعض الناس من القتل
أو

ما

..................................................................................
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من الفوضى أو من السرقة أو من النهب وإحداث الفوضى ،كل ىذا ليس من أعماؿ المصلحين وإنما ىو من
أعماؿ المفسدين .نعم.
وىذه تقوؿ :ىل يجوز قراءة القرآف بغير اللغة العربية؟
ال ،ال يجوز قراءة القرآف إال بالعربية ،وكذل الصبلة قراءة الفاتحة والذكر والتكيير والتسييح بالعربية ،لكن
يفسر القرآف بغير العربية يترجم حتى يفهم معناه ويتعلم ما يستطيع ،يحفظ ،يجب على المسلم العجمي إذا أسلم
يحفظ الفاتحة ويحفظ التسييح وألفاظ التسييح والتكيير وغيرىا فبل يتعيد هلل إال بالقرآف ال يتعيد بلغة أخرى.
نعم.
فضيلة الشيخ :ما ىي األترجة؟
األترجة معروفة األترجة ،ىذه المعروفة الفاكهة المعروفة التي لها شحم ولها أبيض ولها قشر ولها بذر ،ولها
ماء حامض ،معروفة .نعم.
ىذا سائل يقوؿ :ىل يجوز للرجل أف يدخل المسجد بين األذاف واإلقامة ثم يخرج؟
بين األذاف واإلقامة ال ،إذا دخل اإلنساف بعد األذاف؛ فبل يجوز لو الخروج إال للضرورة؛ ثيت من حديث أبي
ىريرة إف النيي  أنو رأى رجل خرج بعد األذاف قاؿ  :أما ىذا فقد عصى أباالقاسم رسوؿ اهلل   فبل
يجوز لئلنساف أف يخرج بعد األذاف بل يجب أف يصلي إال لحاجة كأف يكوف مثبل يريد أف يتوضأ ،ما ىو على
وضوء أو يكوف إماما في مسجد آخر أو ما أشيو ألمر ال بد منو.
أما كونو يقوؿ :أنا أريد أف يخرج ليصلي في مسجد آخر فبل ؛ ال يجوز لو وألف ىذا وسيلة إلى أف يضيع
الصبلة؛ ألنو قد يتساىل بعض الناس يخرج يقوؿ :أصلي في مسجد آخر ثم يمنعو مانع أو وجد مسجدا آخر
صلي فيو المقصود أنو عاصي ،وال يجوز لو الخروج إال للضرورة ،إال من شيء ال بد منو كما سيق .نعم.
وىذا يقوؿ :ما الدليل على تحريم الييع وقت الصبلة؟

..................................................................................
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التحريم الييع يحرـ إذا أذف المؤذف بين يدي الخطيب يوـ الجمعة لقوؿ اهلل
            

ٔ
( )

تعالى     :

فالييع حراـ وفاسد ،وكذل

جميع

الصناعات.
أما غير أذاف الجمعة فبل يحرـ لك ن ما ينيغي لئلنساف أف يييع أي يتشاغل عن الصبلة وال حتى الذي يييع
المساوي  ،المسواؾ ما يييعوا . .إذا كاف صاحب بقالة يغلق اليقالة ،صاحب بيع يتأىب ،يتأىب ويستعد ويأتي
للصبلة ،لكن لو باع ما يكوف بيعو فاسدا إال بعد أذاف الجمعة الذي يؤذف بعد دخوؿ الخطيب دخوؿ اإلماـ. .
اللي يمنعو .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ظهر من يقوؿ العقيدة ،العقيدة ،االىتماـ بها أوال وآخرا ،ويوصي بالحرص على
كتيها ودروسها في مقابل تهميش العلوـ األخرى ،فما رأيكم؟
العلوـ اآلخرى كلها ،العلوـ األخرى ال ينيغي إىمالها ،العلوـ كلها يأخذ بعضها بحجة اليعض اإلنساف يتعلم
يعتني بالعقيدة وكتب العقيدة وكتب التوحيد ،ومع ذل

أيضا كذل

يعتني باألحاديث ،بكتب الفقو ،ويعتني

بالعمل؛ الصبلة والصياـ والزكاة ال بد أف يتعلم كيف يعيد ربو يصلي يصوـ يحج يييع يشتري إذا كاف يعتني
بالكتب لكن العقيدة ىي األساس ،العقيدة ىي األساس إذا صلحت العقيدة صلح العمل وإذا فسدت العقيدة
فسد العمل ،ىي األساس يعتني بها أكثر ويعتني بالعلوـ األخرى .نعم.

أحسن اهلل إلي  .يقوؿ :ما معنى قولو 



حجابو النور لو كشفو ألحرقت سيحات وجهو ما انتهى إليو

بصره  وىل يفهم من ذل أف بصره ينتهي؟

 - 1سورة الجمعة آية .9 :
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ىذا الحديث حديث أبي موسى رواه اإلماـ مسلم يقوؿ النيي:
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إف اهلل ال يناـ وال ينيغي لو أف يناـ،

يخفض القسط ويرفعو ،يرفع إليو عمل الليل قيل عمل النهار ،وعمل النهار قيل عمل الليل ،حجابو النور لو
كشفو ألحرقت سيحات وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو.  .
المعنى أف ؛ احتجب من خلقو بالنور ولو كشف النور الحترؽ الخلق كلهم؛ ولهذا فإف اهلل ال يستطيع أف
يراه أحد في الدنيا ،ما يستطيع أحد ،محتجب بخلقو ،ولما سأؿ موسى الرؤيا قاؿ موسى ،موسى سمع كبلـ اهلل
من دوف واسطة فلما سمع موسى كبلـ اهلل طمع في أف
 

ٕ
( )

يعني ما تستطيع بشريت الضعيفة في الدنيا

يراه :

ٔ

اؿ
 ) (       قَ َ

اللوُ  

        

ٖ

 ) (   فلما تجلى اهلل للجيل.
قاؿ بعض العلماء تجلى لو بقدر الخنصر ،ماذا حصل للجيل األصم؟ جيل صخر تدك الجيل . .وموسى
خر صاعقا

                 

   

ٗ
( )

ال يراؾ أحد في الدنيا إال . .وال جيل إال تدكدؾ ،لكن في يوـ القيامة اهلل تعالى ينشئ

المؤمنين نشأة قوية تيدؿ الصفات ،الذوات ىي ىي لكن الصفات تيدؿ وينشأ تنشئة قوية يستطيعوف فيها رؤية
اهلل.

 - 1سورة األعراف آية .143 :
 - 2سورة األعراف آية .143 :
 - 3سورة األعراف آية .143 :
 - 4سورة األعراف آية .143 :
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أما في الدنيا فبل يستطيع أحد أف يرى اهلل حتى نيينا  على الصعيد لم ير ربو ليلة المعراج بعين رأسو وإنما
رآه بعين قليو ،وأراد إجماع من أىل العلم من ىذا الح ق أجمعوا على أف اهلل تعالى ال يراه أحد في الدنيا ولم

يختلفوا إال في نيينا 

مع اتفاؽ العلماء أنو لم يره في األرض وإنما اختلفوا ىل رآه في السماء ليلة المعراج

قاؿ بعض الصحابة :رآه بعين رأسو ،وقاؿ آخروف :رآه بعين قليو وىذا ىو الصواب؛ ولهذا قالت عائشة لمسروؽ
ل ما قاؿ ىل رأى محمد ربو؟ قالت :لقد قص شعري مما قلت ،من حدث أف محمدا رأى ربو فقد كذب؛ فالنيي
 لم ير ربو وإنما رآه بعين قليو؛ وألف الرؤيا نعيم ادخرىا اهلل ألىل الجنة وليست ألىل الدنيا .نعم.
أحسن اهلل إلي يقوؿ:ما حكم اإلضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالية بإسقاط النظاـ العلماني؟
المقصود مما سيق اإلضراب وكذل المظاىرات كل ىذه كلها غير مشروعة أف يطالب اإلنساف في مطالية.
 .فيها فوضى ،الفوضى واالضطراب كل ىذه ليس مشروعا يطالب اإلنساف بحقو باألسلوب المناسب ويطلب من
يشفع لو وأف يعينو على أخذ حقو .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل يجوز قراءة التوراة واإلنجيل والنظر فيهما اآلف؟

ال ،ال يجوز لئلنساف أف يقرأىا وال أف يعمل فيها ،ولهذا لما وجد النيي 
وقاؿ:



ورقة في يد عمر أنكر عليو

أفي ش يا ابن الخطاب؟ واهلل لو كاف موسى حيا ما وسعو إال اتياعي  لكن إذا كاف طالب علم

وأراد أف يقرأ ليرد عليهم ،يرد على اليهود والنصارى من كتيهم ىذا لو وجو نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما حكم قراءة المتوف بالترتيل؟
الترتيل إذا كاف الترتيل مناسيا ،ما كاف فيو تلحين ،وال تلحين خارج عن العادة بصوت حسن ،مطلوب ىذا.
الصوت الحسن مطلوب في القراءة وفي غيرىا ،لكن ما يكن فيو تلحين مثل ما نسمع يسمونها اآلف األناشيد
اإلسبلمية.

..................................................................................
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بعض األناشيد الجماعية يقرأىا بتأوىات مثل تأوىات المغني أو يقرب الصوت الجماعي فيو طرب حتى. .
بينو وبين المغني .ىذا غلط ،وإنما يقرأ واحد في القصيدة إف كانت طيية يقرأ واحد والياقي يستمعوف ،وإف يقرأ
جماعة فما يتأولوف المعنى ينظر إلى الصوت متى يرفع الصوت ومتى ينزؿ الصوت ،لكن إذا قرأ وإذا تل
القصيدة طيية يقرأ واحد والياقي يستمعوف ،وكذل القرآف يقرأ واحد والياقي يستمعوف إال باب التعليم للصغار،
والحديث يقرأ واحد والياقي يستمعوف ثم القراءة تكوف بصوت عاؿ ما في تأوىات وال تلحين كتلحين الغناء،
نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل الواسطة تجوز في التقديم إلى الجامعة وإذا كاف الطالب نسيتو ضعيفة؟
 ..الرسوؿ يقوؿ  :اشفعوا تؤجروا  .. فإذا كاف نسيتو ضعيفة لكنو طيب ومؤىل فبل حرج لكن يتوسط
لو أىل الخير ويشفعوف لو إذا كاف أىبل لطلب العلم و معروفا بالخير كوف النسية ىذه ما. .تدؿ على شيء قد
مثبل نسيتو ضعيفة وىو طالب علم جيد نعم.
يقوؿ أحسن اهلل إليكم :ىل الهرولة على الحقيقة أـ أف لها تأويبل عند السلف؟
وصف يليق باهلل  من أتاني يمشي أتيتو ىرولة  ىذا وصف يليق باهلل ،ولكن من آثاره من ثمراتو أف اهلل
أسرع بالخير من العيد ،وأف اهلل ال يقطع الثواب من العيد حتى يقطع العيد العمل.
النووي رحمو اهلل فسرىا فسر قاؿ  :من آتاني يمشي ىرولة  فسرىا قاؿ :معنى الحديث أف اهلل أسرع
بالخير من العيد ،وفسر ففسرىا باألثر ،وىذا أثر ،أثر الصفة وليس ىو الصفة كما أف مثبل الرضا صفة هلل ومن
آثارىا الصواب والغلط صفة ومن آثارىا العقوبة ،فبل يقاؿ :إنو يلزمو الصواب بل يقاؿ :الصواب أثر مثل الصفة
وال ي قاؿ إف الغضب ىو العقوبة ال ،بل أثر كذل

ىذه الصفات:



من أتاني يمشي أتيتو ىرولة



وىذه

صفات لكن من أثرىا أف اهلل أسرع بالخير من العيد وأف اهلل ال يقطع الثواب عن العيد حتى يقطع العيد العمل.
نعم.
ىذا يقوؿ أحسن اهلل إليكم :ما حكم التصوير بجهاز الجواؿ؟

..................................................................................
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التصوير محرـ وال يجوز إال للضرورة ،والحديث فيو الوعيد الشديد يقوؿ النيي  في الحديث الصحيح:


أشد الناس عذابا يوـ القيامة الذين يضاىئوف بخلق اهلل



وقاؿ  :كل مصور في النار يجعل لو بكل

صورة صورىا نفس يعذب بها في جهنم  وقاؿ  :لعن اهلل المصور . 
وقاؿ في حديث علي  ..أال أبعث على ما بعثني عليو رسوؿ اهلل  أال تدع صورة إال طمستها وال قيرا
مشرفا إال سويتو  وال يسثني من ىذا إال الضرورة؛ مثل الصور :الصورة التي في النقود ما يستطيع اإلنساف. .
رخصة القيادة جواز السفر والشهادة العلمية وما أشيو ذل  ،ولكن كوف بعض الناس يجيب صور ويصور نفسو
وأوالده ويجعلو في برواز ىذا ال يجوز ،ال يجوز ،وال يجوز الصورة في الجواؿ ىذا فيها ش

وببلء يعني :أف

ىذا. .والعارؼ كالممنوع من قيل وزارة التجارة.
ومنو أيضا أخيرا كذل فيو أيضا مسؤولوف يدوروف ومن وجد عنده يييع الجواؿ اللي فيو الصورة يعاقب؛ ألف
ىذا فيو شرور وفتن يصور اإلنساف وىو ال يدري وتصور أيضا النساء في الحفبلت وتنشر في الشيكة واإلنترنت
فيحصل فساد وشر؛ فينيغي منع ىذا الجواؿ الذي فيو الصور وفيو الكاميرا .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :أليس الترجيع ىو تكرار اآلية؟
ٔ

ال ،ترداد ،ترداد آخر حرؼ كما سمعتم  ) (       حكيما آآآ ترجيع التخشع.
نعم.
في حديث ذكر النيي  الجعيري والجوار ،فما ىو الجعيري والجوار؟
ذكر الع لماء الجعيري والجوار أنو الغليظ ،بعضهم قاؿ :القصير اليطين ،وبعضهم قاؿ :الجموع المنوع الذي
يجمع الماؿ من حلو من حبلؿ ومن حراـ ثم يمنع الواجب من الزكاة وغيرىا .نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نيينا محمد وعلى آلو وصحيو أجمعين

 - 1سورة النساء آية .17 :
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392

ػػػػػػػػ 

المختار في أصوؿ الفقو

باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي اهلل 
بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل:
وقاؿ :باب ما يذكر ُب الذات والنعوت وأسامي اهلل  وقاؿ خبيب :وذلك ُب ذات اإللو
فذكر الذات باٝتو.
وروى حديث أيب ىريرة قاؿ :بعث رسوؿ اهلل  عشرة منهم خبيب اْلنصاري وأنشد حُت
أرادوا قتلو:
علػى أي شػق كاف هلل مصػرعي

ولست أبػايل حُت أقتػل مسلما

وذلك فػي ذات اإللػو وإف يشػأ يبػارؾ علػى أوصػاؿ شلو ٦تزع




فقتلو ابن اٟتارث ،وأخرب النيب عليو السًلـ أصحابو خربىم يوـ أصيبوا؟
ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عيد اهلل ورسولو نيينا محمد ،وعلى آلو وصحيو
أجمعين .أما بعد.
فهذا الياب الذي ذكره اإلماـ اليخاري في الذات والنعوت وأسامي اهلل قاؿ باب :وقاؿ :يعني وقاؿ اإلماـ
اليخاري في صحيحو ،في كتاب التوحيد فقاؿ :باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي اهلل . 
يعني :ىذا الياب عقده لثبلثة أمور:

..................................................................................
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األمر األوؿ :ما يذكر في ذاتو يعني ذات الرب.
والثاني :نعوتو لنعوت الرب يعني صفاتو.
والثالث :أسامي الرب ،أ سامي جمع اسم يعني :أسماء الرب ،ىذا الياب يكوف فيو الذات والنعوت
واألسامي.
والمؤلف ابن الينا يختصر ما يذكر كل ما ذكره اليخاري ،ذكر حديث خييب قاؿ خييب :وذل

في ذات

اإللو ،فذكر الذات باسمو فيخير عن اهلل بأف لو ذاتا ،وىذا من باب الخير يعني :األسماء التي سمى بها اهلل
نوعاف:
النوع األوؿ :ما يخير عنو من باب الخير؛ كأف يخير عنو بأنو إلو وبأنو موجود وبأنو شيء وبأنو شخص وبأنو
الصانع ىذا من باب الخير ،وباب الخير أوسع من باب االسم.
أما االسم فبل يسمى إال بما سمى بو نفسو كالسميع والعليم واليصير والحكيم ،فالذات جاءت في حديث
قصة خييب لما أراد المشركوف قتلو قاؿ :دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم أنشد ىاذين الييتين ،ولهذا ذكر

المؤلف حديثو قاؿ :وروى حديث أبي ىريرة قاؿ بعث رسوؿ اهلل 

عشرة منهم خييب األنصاري وأنشد حين

أرادوا قتلو:
ولست
وذل

أبػالي
فػي



حين
ذات

أقتػل
اإللػو

وإف

علػى

مسلما

يشػأ ييػارؾ

أي
علػى

شػق كاف
أوصػاؿ

هلل
شلو

مصػرعي
ممزع



الشاىد قولو :وذل في ذات اإللو ،فأثيت هلل ذاتا والحجة ليست في قوؿ خييب ،الحجة في إقرار النيي

 لو ،النيي 

بلغو ذل ولم ينكر عليو ،فدؿ على أف هلل ذاتا ،فقتلو ابن الحارث ،وأخير النيي  أصحابو

خيرىم يوـ أصييوا.

..................................................................................
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ومن ذل أيضا ،من األدلة على إثيات الذات هلل عز وجل -ولم يذكره المؤلف -حديث اإلسراء والمعراج
الطويل ،لما ذكر قصة إبراىيم وقاؿ  :إنو كذب ثبلث كذبات يجادؿ بهن عن دين اهلل- ،وقاؿ فيها :-وذل
في ذات اهلل



؛ فأثيت الذات في ىذا الحديث هلل ،نعم .ويثيت اهلل بأف لو ذاتا ،لو ذات ال تشيو الذوات -

سيحانو وتعالى ،-يخير عن اهلل بأف لو ذاتا ،يخير عن اهلل بأنو موجود ،بأنو شيء ،وال يقاؿ :من أسمائو الذات،
وال من أسمائو الموجود ،وال من أسمائو الشيء ،يخير عن اهلل بأنو شخص ،كما في الحديث سيأتي:
شخص أغير من اهلل  - شخص ،نعم.
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ال

المختار في أصوؿ الفقو

باب قوؿ اهلل تعالى" :ويحذركم اهلل نفسو" وقولو "تعلم ما في نفسي وال أعلم
ما في نفس "

وقاؿ :باب قوؿ اهلل:
    

(ٕ)



 ) (     وقولو
ٔ

      

وروى حديث أيب ىريرة عن النيب -عليو السًلـ -قاؿ:



١تا خلق اهلل

ا٠تلق ،كتب ُب كتابو ،ىو يكتب على نفسو ،وىو وضعو عنده على العرش،إف رٛتيت تغلب
غضيب  قاؿ اهلل تعاىل:
قاؿ رسوؿ اهلل 





 ) (       وروى حديث أيب ىريرة قاؿ:
ٖ

فإذا ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي ،وإف ذكرين ُب مأل ذكرتو ُب مأل

خَت منهم  ا٠ترب.
ػػػػػػ
نعم .وقاؿ :قاؿ اإلماـ اليخاري :باب قوؿ اهلل

النفس هلل 

     

ٗ
( )

ىذا الياب عقده إلثيات

والنفس :قاؿ بعض العلماء :إف النفس صفة من صفات اهلل ... .،النفس والذات بمعنى واحد،

النفس هلل نفس موصوفة بالصفات ،صفات الكماؿ أما قوؿ بعض العلماء أف النفس صفة من صفاتو ،فليس
بظاىر؛ بل النفس والذات بمعنى واحد ،اهلل لو نفس ،ولو ذات موصوفة بالصفات ،ولهذا بوب اليخاري قاؿ:
باب قوؿ اهلل

     

٘
( )

ىذه اآلية فيها إثيات النفس هلل 

 - 1سورة آل عمران آية .28 :
 - 2سورة المائدة آية .116 :
 - 3سورة األنعام آية .54 :
 - 4سورة آل عمران آية .28 :
 - 5سورة آل عمران آية .28 :
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..................................................................................
      

(ٔ)

أثيت هلل نفسا في حديث أبي ىريرة



ػػػػػػػػ 

لما خلق اهلل الخلق كتب في كتابو وىو

يكتب على نفسو  أثيت هلل نفسا ووضعو عند العرش عنده على العرش  إف رحمتي تغلب غضيي  وىذا
الحدي ث فيو إثيات عدة صفات ،قاؿ :لما خلق اهلل الخلق ،فيو إثيات الخلق هلل صفة الخلق ،فيو إثيات صفة
الكتابة ،وفيو إثيات صفة النفس هلل ،وفيو إثيات العلو ،قاؿ :ووضعو عنده على العرش ،وفيو إثيات الرحمة ،وفيو
إثيات الغضب ،كل ىذه في ىذا الحديث ،كم خمس صفات عن النفس ،وقاؿ -تعالى:-

   

ٕ

 ) (    فيو إثيات النفس هلل  في حديث أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ اهلل  ىذا
الحديث قدسي من كبلـ اهلل لفظا ومعنى ،قاؿ اهلل  :أنا عند ظن عيدي بي ،وأنا معو حين يذكرني؛ فإف ذكرني
في نفسو؛ ذكرتو في نفسي ،وإف ذكرني في مؤل؛ ذكرتو في مؤل خير منهم - الخير -إلى آخر الحديث.
والشاىد قولو:



فإف ذكرني في نفسو ،ذكرتو في نفسي

قاؿ  :ذكرتو في نفسي  نعم.

 - 1سورة المائدة آية .116 :
 - 2سورة األنعام آية .54 :
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؛ فأثيت الرب -سيحانو وتعالى -لو نفسا،

المختار في أصوؿ الفقو

باب قوؿ اهلل تعالى "كل شيء ىال إال وجهو"
قاؿ :باب قوؿ اهلل تعاىل
ىذه اآلية
السًلـ:-



 ) (       وروى عن جابر قاؿ١ :تا نزلت
ٔ

           


أعوذ بوجهك



فقاؿ:

     

(ٖ)

(ٕ)

قاؿ النيب -عليو

فقاؿ النيب:



أعوذ

بوجهك  قاؿ ) (      :فقاؿ النيب  :أيسر . 
ٗ

ػػػػػػ
٘

نعم .وىذا الياب قاؿ اليخاري :باب قوؿ اهلل تعالى  ) (        المقصود :منو إثيات

الوجو هلل 

       

ٙ
( )

وقد ذكر حديث جابر قاؿ :لما نزلت ىذه اآلية

ٚ

  

 ) (         قاؿ النيي -صلى اهلل عليو وسلم  :-أعوذ بوجه
أثيت هلل وجها



    

ٛ
( )

قاؿ النيي:

 - 1سورة القصص آية .88 :
 - 2سورة األنعام آية .65 :
 - 3سورة األنعام آية .65 :
 - 4سورة األنعام آية .65 :
 - 5سورة القصص آية .88 :
 - 6سورة القصص آية .88 :
 - 7سورة األنعام آية .65 :
 - 8سورة األنعام آية .65 :
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أعوذ بوجه



قاؿ:





 

المختار في أصوؿ الفقو

..................................................................................
  قاؿ النيي   أيسر  ىذا فيو دليل ،جاء في الحديث اآلخر ،أف النيي  قاؿ  :سألت ربي

ػػػػػػػػ 

(ٔ)

ثبلث ا؛ فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ،سألتو أال ييعث عليهم عذابا من فوقهم فأعطانيها ،وأال ييعث عليهم عذابا
من تحتهم فأعطانيها ،وسألتو أال يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
  

ٕ
( )

         

ىذا العذا ب من فوؽ ،بالنار أو بالصواعق أو يعني عذاب عاـ ،يعم ،يستأصل

ٖ

 ) (  بالخسف



   

ٗ

 ) (         ىذه منعها ،دليل على أنو ال بد أف

يحصل بين األمة قتاؿ ،نكوف شيعا وأحزابا يتقاتلوف فيما بينهم ،ىذه منعها النيي  نعم.
وىو وأدلة الوجو كثيرة من ذل قوؿ النيي:



أعوذ بنور وجه الذي أشرقت لو الظلمات ،وصلح عليو

أمر الدنيا واآلخرة ،أف يحل علي غضي أو أف ينزؿ علي سخط  نعم.

 - 1سورة األنعام آية .65 :
 - 2سورة األنعام آية .65 :
 - 3سورة األنعام آية .65 :
 - 4سورة األنعام آية .65 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :ولتصنع على عيني" وقولو "تجري بأعيننا"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل:

     

(ٔ)

وقولو

   

حديث نافع عن عبد اهلل قاؿ :ذكر الدجاؿ عند النيب -عليو السًلـ-؛ فقاؿ:



(ٕ)

وروى

إف اهلل َل

ٮتفى عليكم ،إف اهلل ليس بأعور ،وأشار بيده إىل عينيو ،وإف ا١تسيح الدجاؿ أعور العُت اليمٌت
كأف عينو عنبة طافية



وحديث أنس عن النيب 



ما بعث اهلل من نيب إَل أنذر قومو

اْلعور الكذاب ،إنو أعور وإف ربكم ليس بأعور ،مكتوب بُت عينيو كافر . 
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب عقده اإلماـ اليخاري إلثيات العينين هلل  وقاؿ :باب قوؿ اهلل تعالى:
ٖ

 ) (   وقاؿ



ٗ

 ) (   اآلية األولى

لنفسو ،والمراد جنس العين ،وقولو:





  

٘

 ) (     فيو إفراد العين ،وأضافو

ٙ

 ) (   يعني :بمرأى منا ،وفي حفظنا ،وكؤلنا ،فيو إثيات جنس

جنس العين ،أما إثيات العينين هلل فيؤخذ من حديث الدجاؿ ،حديث الدجاؿ قاؿ :ذكر الدجاؿ عند النيي -
صلى اهلل عليو وسلم-؛ فقاؿ:



إف اهلل ال يخفى عليكم ،إف اهلل ليس بأعور ،وأشار بيده إلى عينيو  أشار

بيده ،تحقيق المسألة ،وإف المسيح الدجاؿ ،تحقيق الصفة يعني :ليس المراد التشييو؛ وإنما المراد تحقيق
الصفة ،يعني :عين حقيقية ،وأشار بيده إلى عينو ،وإف المسيح الدجاؿ أعور عين اليمنى كأف عينو عنية طافية.
 - 1سورة طه آية .39 :
 - 2سورة القمر آية .14 :
 - 3سورة طه آية .39 :
 - 4سورة القمر آية .14 :
 - 5سورة طه آية .39 :
 - 6سورة القمر آية .14 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

فهذا حديث الدجاؿ استدؿ بو أىل العلم على إثيات العين هلل ،وكذل أف الدجاؿ أعور ،واألعور ىو الذي
ليس لو إال عين واحدة ،واهلل ليس بأعور؛ بل لو عيناف سليمتاف ىذا حديث الدجاؿ ىو الدليل ىو الدليل يعني:
ٔ

ىو الدليل الوحيد على إثيات العين هلل أما قولو ) (       :أو



ٕ

 ) (   ىذا فيو

إثيات جنس العين ،ما فيو إثيات للعينين ،حديث إثيات العينين يؤخذ من حديث الدجاؿ ،وكذل حديث أنس


ما بعث اهلل نييا إال وأنذر قومو األعور الكذاب إنو أعور وإف ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيو كافر

وفي لفظ،



مكتوب بين عينيو َك َف َر ،يقرأه كل مؤمن كاتيا أو غير كاتب





وىذا من فضل اهلل -تعالى-

وإحسانو ،جعل عبلمة واضحة على الدجاؿ ،الدجاؿ رجل من بني آدـ يخرج في آخر الزماف- ،في زمن
المهدي ،يدعي الصبلح أوال ،وأنو رجل مصلح ،ثم يدعي النيوة ،ثم يدعي الربوبية -والعياذ باهلل ،-وعبلمات
النقص عليو ظاىرة ،نقص ،لو كاف يستطيع أف يفعل شيئا ألزاؿ العيب عن نفسو ،ما يستطع أف يزيل العيب من
نفسو ،كيف يدعي الربوبية وىو أعور؟ ،وال يستطيع أف يزيل العور؟! ما يستطيع أف يزيل العيب من نفسو ،ىل ىذا
يصلح للربوبية؟! وىو ع يب معيب ،الرب كامل في ذاتو ،وأسمائو وصفاتو ،لو الكماؿ ،والرب لو أيضا اإلنعاـ،
واإلفضاؿ على عياده ،أما ىذا رجل ناقص ،رجل عليو عبلمات النقص ،رجل بين أظهر الناس أعور ،يأكل
ويشرب وييوؿ ويتغوط مثل الناس ،ويدعي الربوبية ،نسأؿ اهلل السبلمة ،نعوذ باهلل من زيغ القلوب.
ولهذا جاء في الحديث:



من رأى منكم الدجاؿ فلينأ عنو؛ فإف لو فتنة



يسمعو ناس يعلموف أنو

كذاب؛ لكن يقولوف :حتى نعيش عيشة رغيدة؛ ألنو ييتلي اإلنساف ،أنو ما يتيعو ييتلى بالفقر ،نسأؿ اهلل السبلمة
والعافية ،نعم.

 - 1سورة طه آية .39 :
 - 2سورة القمر آية .14 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :ىو اهلل الخالق اليارئ"
وقاؿ :باب
ا١تصطلق،



     

(ٔ)

وروى حديث أيب سعيد ا٠تدري ُب غزوة بٍت

أهنم أصابوا سبايا؛ فأرادوا أف يستمتعوا هبن وَل ٭تملن ،فسألوا رسوؿ اهلل  عن

العزؿ؛ فقاؿ :ما عليكم أَل تفعلوا ،فإف اهلل قد كتب من ىو خالق إىل يوـ القيامة . 
وقاؿ ٣تاىد :عن قزعة سألت أبا سعيد ؛ فقاؿ :قاؿ النيب   ليست نفس ٥تلوقة إَل اهلل
خالقها . 
ػػػػػػ
ٕ

نعم .وقاؿ اليخاري -رحمو اهلل :-باب  ) (      فيو إثيات أسماء اهلل.
االسم األوؿ :اهلل لفظ الجبللة ،وىو أ عرؼ المعارؼ ،وال يسمى بو غيره ،اهلل ىو اإللو المعيود،الذي تألهو
القلوب ،محية وإجبلال ،وتقديرا.
والخالق :اسم من أسمائو .واليارئ :اسم من أسمائو.
واالسم مشتمل على صفة ،أسماء اهلل ليست جامدة؛ بل ىي مشتقة مشتملة على الصفات ،فاهلل مشتمل
على صفة األلوىية ،الخالق مشتمل على صفة الخلق ،واليارئ كذل مشتملة على صفة اليرء ،يعني :برأ اليرية.
ذكر حديث أبي سعيد في العزؿ؛ لما سألوا عن العزؿ ،قاؿ :ما عليكم أال تفعلوا ،العزؿ :ىو أف اإلنساف إذا
جامع زوجتو؛ وأراد أف ينزؿ ،يخرج ذكره وينزؿ خارجا؛ حتى ال تحمل ،فسألوا الرسوؿ  يريدوف أف تكوف لهم
يعني :عندىم إماء يييعونها ،ويشترونها ،وال يريدوف أف تحمل ،يريد أف يستمتع بها ،ويريد أف يييعها؛ فإذا حملت
معناه :حملت ولدا منو؛ فبل يييعها ،فقالوا :يا رسوؿ اهلل ،نريد أف نعزؿ ،قاؿ :ما عليكم أال تفعلوا ،افعلوا فإف اهلل
قد كتب من ىو خالق إلى يوـ القيامة ،إذا أراد اهلل أف يخلق نفسا ال بد أف يسيقو الماء؛ فيخلقو اهلل،

 - 1سورة الحشر آية .24 :
 - 2سورة الحشر آية .24 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

والشاىد قولو :فإف اهلل كتب من ىو خالق إلى يوـ القيامة ،إثيات الخلق هلل  وكذل الحديث الذي بعده
ليس نفس مخلوقة إال اهلل خلقها ،إثيات صفة الخلق هلل  وأنو الخالق لكل شيء ،نعم.
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باب قوؿ اهلل تعالى" :لما خلقت بيدي"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل تعاىل:

     

حدثنا ىشاـ عن قتادة عن أنس أف النيب  قاؿ:

(ٔ)



قاؿ :حدثٍت معاذ بن فضالة قاؿ:
٬تمع ا١تؤمنوف يوـ القيامة كذلك،

فيقولوف :لو استشفعنا إىل ربنا حىت ير٭تنا من مكاننا ىذا؛ فيأتوف آدـ ؛ فيقولوف :يا آدـ أما ترى
الناس؟! خلقك اهلل بيده ،وأسجد لك مًلئكتو ،وعلمك أٝتاء كل شيء ،اشفع لنا إىل ربنا



وذكر ا٠ترب بطولو إىل قولو  :ٮترج من النار من قاؿَ :ل إلو إَل اهلل ،وكاف ُب قلبو من ا٠تَت ما
يزف شعَتةٍ ،ب ما يزف من ا٠تَت ذرة . 
قاؿ :وحدثنا أبو اليماف ،أخربنا شعيب ،حدثنا أبو الزناد عن اْلعرج ،عن أيب ىريرة ،أف
رسوؿ اهلل  قاؿ:



يد اهلل مألىَ ،ل يغيضها نفقة ،سحاء الليل والنهار



وقاؿ:



أرأيتم ما أنفقو منذ خلق السماء واْلرض؟ فإنو مل يغض ما ُب يده ،وكاف عرشو على ا١تاء ،وبيده
اْلخرى ا١تيزاف ،ٮتفض ويرفع . 
قاؿ :وحدثنا مقدـ بن ٭تِت حدثنا عمي القاسم بن ٭تِت عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر
عن رسوؿ اهلل  قاؿ:



إف اهلل يقبض يوـ القيامة اْلرض ،وتكوف السماوات بيمينوٍ ،ب

يقوؿ :أنا ا١تلك . 
قاؿ :وحدثنا مسدد ٝتع ٭تِت بن سعيد عن سفياف حدثٍت منصور و سليماف عن إبراىيم عن
عبيدة عن عبد اهلل ،أف يهوديا جاء إىل النيب -عليو السًلـ-



فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،إف اهلل

ٯتسك السماوات على إصبع ،واْلرضُت على إصبع ،واٞتباؿ على إصبع ،والشجر على إصبع،

 - 1سورة ص آية .75 :
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وا٠تًلئق على إصبعٍ ،ب يقوؿ :أنا ا١تلك ،فضحك رسوؿ اهلل  حىت بدت نواجذهٍ ،ب قرأ



  ) (      وُب لفظ  :فضحك تعجبا و تصديقا لو . 
ٔ

ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب عقده اإلماـ اليخاري-رحمو اهلل -في إثيات اليدين واألصابع هلل  قاؿ :باب قوؿ اهلل
تعالى:

     

ٕ
( )

ىذه اآلية فيها إثيات اليدين هلل؛ ألف اهلل -تعالى -أضاؼ اليدين إليو-إلى

نفسو الكريمة -بصيغة اإلفراد ،وثنى على اليدين قاؿ



ٖ

 ) (     أما قولو

تعالى    :

ٗ

 ) (      ليس فيها إثيات صفة اليد؛ ألنو جمع األيدي ،وأضاؼ إلى ضمير الجمع ،أما
ىذه اآلية فإنو ثنى اليدين ،وأضافها إلى ضمير نفسو؛

فقاؿ      

٘
( )

فيو إثيات اليدين هلل 

وقد أنكرىا أىل اليدع من الجهمية والمعتزلة واألشاعرة ،وقالوا :المراد -باليدين القدرة أو النعمة ،كيف يقاؿ:
بقدرتي بنعمتي؟! ىل ىناؾ قدرتاف ونعمتاف؟!
ثم ذكر حديث أنس أف يجمع اهلل األولين واآلخرين ،حديث الشفاعة وأف الناس إذا اجتمعوا يوـ القيامة،
وأصاب الناس شدة وكرب ،حين تدنو الشمس من الرءوس ،قالوا :لو استشفعنا إلى ربنا؛ فيأتوف آدـ ؛ فيقولوف:
يا آدـ ،أنت أبو الناس ،خلق اهلل بيده ،وأسجد ل مبلئكتو ،وعلم أسماء كل شيء ،والشاىد قولو :خلق
اهلل بيده ،فأثيت اليد هلل  المراد جنس اليد ،وفيو أنو يخرج من النار من قاؿ :ال إلو إال اهلل ،وكاف في قليو من
الخير ما يزف شعيرة ،فيو إثيات دخوؿ النار العصاة ،وأف النار التي يدخلها العصاة -كانوا موحدين -بجرائمهم
 - 1سورة األنعام آية .91 :
 - 2سورة ص آية .75 :
 - 3سورة ص آية .75 :
 - 4سورة يس آية .71 :
 - 5سورة ص آية .75 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

ومعاصيهم ،وفيو أنهم يخرجوف من النار ،وال يخلدوف فيها في حديث أبي ىريرة قاؿ  :يد اهلل مؤلى  إثيات
اليد هلل ،ال يغيضها نفقة ،يعني :ال ينقصها ،سحاء الليل والنهار ،سحاء صفة الصب ،تصب الخير ليل نهار،
وقاؿ :أ رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض؟! فإنو لم يغض ما في يمينو :ينقص ،وكاف عرشو على الماء،
وبيده األخرى الميزاف يخفض ويرفع ،فيو إثيات اليد األخرى ،وأف هلل يدين ،وفيو أف اهلل يخفض ويرفع ويخلق كل
ىذا من صفاتو -سيحانو وتعالى -في الحديث الثاني -حديث ابن عمر  -إف اهلل يقيض يوـ القيامة األرض،
وتكوف السماوات ب يمينو ،فيو صفة القيض هلل ،وإثيات اليمين هلل ،ثم يقوؿ :أنا المل  ،فيو صفة المل  ،وأنو من
أسمائو الحسنى.

في حديث عيد اهلل بن مسعود أف يهوديا جاء إلى النيي 

وقاؿ:



يا رسوؿ اهلل ،إف اهلل ممس

السماوات على إصيع- ،وفيو صفة اإلصيع هلل ،-واألرضين على إصيع ،والجياؿ على إصيع ،والشجر على

إصيع ،والخبلئق على إصيع- ،خمسة أصابع ،إثيات خمسة أصابع هلل 

ثم يقوؿ :أنا المل - ،فيو إثيات

اسم المل هلل ،-فضح النيي  حتى بدت نواجذه  وفي اللفظ اآلخر ،تصديقا لقوؿ الحق ،قوؿ اليهود،
ثم قرأ



ٔ

 ) (      وفي لفظ آخر ،فضح تعجيا وتصديقا ،وفيو قيوؿ الحق ممن جاء بو؛

ولو كاف كافرا؛ فالنيي قيل الحق من الكافر؛ حتى من الشيطاف لما علم أبا ىريرة قاؿ :إذا أويت إلى فراش ؛
فاقرأ آية الكرسي ،قاؿ النيي-صلى اهلل عليو وسلم:-



لقد صدق وىو كذوب  الحق يقيل ..وإف كاف

كافرا ،إذا جاء كافر بالحق نقيلو ،أو الشيطاف جاء بكلمة حق نقيلو.
ٕ

نعم  ) (          ىذه ليست من آيات الصفات ،نعم.

 - 1سورة األنعام آية .91 :
 - 2سورة يس آية .71 :
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باب قوؿ النيي -عليو السبلـ -ال شخص أغير من اهلل -تعالى-
وقاؿ :باب قوؿ النيب -عليو السًلـَ  -ل شخص أغَت من اهلل -تعاىل  -قاؿ عبيد
اهلل بن عمرو عن عبد ا١تلكَ  :ل شخص أغَت من اهلل  اٟتديث.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب  ،ال شخص أغير من اهلل  ذكره اليخاري تعليقا ،وذكره مسلم ،ولم يذكر ابن الحسين
ذكره مسلم ؛ لكن أخرجو مسلم في صحيحو ،وفيو إثيات أف اهلل شخص ،وىذا الياب يذكر عن أف اهلل شخص،
ال شخص أغير من اهلل ،ىذه أسماء اهلل -كما سيق -ما يسمى بو عاـ ،يسمى بو من باب الخير ،أو يسمى بو
من باب التسمية ،اسم اهلل :الشخص ،ىذا من باب الخير ،يخير عنو أنو شخص ،والشيء يخير عن اهلل ،بأنو
شيء ،ثم نقوؿ :بأنو شيء نعم.كل موجود لو شخص ،أي موجود حتى -لها شخص بارز ،شيء بارز ،نعم.

417

المختار في أصوؿ الفقو

باب قوؿ اهلل تعالى" :قل أي شيء أكير شهادة" فسمى اهلل نفسو شيئا ِ
"قل
اللو" وسمى النيي القرآف شيئا ،وىو من صفات اهلل

وقاؿ :باب



 ) (       فسمى اهلل نفسو شيئا
ٔ

النيب القرآف شيئا ،وىو من صفات اهلل  وقاؿ:



 ) (    وٝتى
ٕ

       

(ٖ)

وقاؿ:

حدثنا عبد اهلل بن يوسف ،حدثنا مالك عن أيب حازـ عن سهل بن سعد ،قاؿ النيب -عليو
السًلـ -لرجل  :أمعك من القرآف شيء؟ قاؿ :نعم .سورة كذا ،وسورة كذا  لسور ٝتاىا.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب فيو إثيات أنو يخير عن اهلل ،أنو شيء ،قاؿ :قاؿ اليخاري :وقاؿ :باب
ٗ

 ) (      فسمى اهلل نفسو شيئا ،قاؿ

شيئا ،وسمى النيي 
   

ٙ
( )



    

٘

 ) (          واهلل شيء ،سمى نفسو

القرآف شيئا ،القرآف شيء ،وىو صفة من صفات اهلل  وقاؿ اهلل:

؛ فسمى اهلل شيئا ،ثم ذكر حديث سهل بن سعد أف النيي 

شيء؟

 - 1سورة األنعام آية .19 :
 - 2سورة األنعام آية .19 :
 - 3سورة القصص آية .88 :
 - 4سورة األنعام آية .19 :
 - 5سورة األنعام آية .19 :
 - 6سورة القصص آية .88 :
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قاؿ لرجل :أمع

من القرآف
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
قاؿ :نعم .سورة كذا ،وسورة كذا ،لسور سماىا ،فسمى القرآف شيئا ،وىو صفة من صفاتو ،أمع
شيء؟ فسمى القرآف شيئا ،وىو صفة من صفاتو ،وىذا من باب الخير ،سمى اهلل نفسو شيئا
       

(ٔ

من القرآف


 

) وسمى النيي  القرآف شيئا ،قاؿ :أمع شيء من القرآف؟ نعم .وىذا من باب

الخير ،نعم.

 - 1سورة األنعام آية .19 :
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باب قوؿ اهلل تعالى "وكاف عرشو على الماء" "وىو رب العرش العظيم"
وقاؿ:

 ) (      قاؿ أبو

باب  ) (      

ٕ

ٔ

العالية ) (      :ارتفع ) (    ،خلقهن ،وقاؿ ٣تاىد:
ٗ

ٖ

  

(٘)

عًل على العرش ،وقاؿ ابن عباس :اجمليد الكرًن ،و الودود اٟتبيب ،يقاؿ ) (      :كأنو
ٙ

فعيل من ماجد٤ ،تمود من ٛتيد ،وروى حديث عمراف بن حصُت عن النيب -عليو السًلـ -كاف
اهلل ،ومل يكن شيء قبلو ،وكاف عرشو على ا١تاءٍ ،ب خلق السماوات واْلرض ،وكتب ُب الذكر كل
شيء.
قاؿ :وحدثنا عياش بن الوليد ،حدثنا وكيع عن اْلعمش عن إبراىيم التيمي عن أبيو ،عن أيب ذر
قاؿ  :سألت النيب -عليو السًلـ -عن قولو تعاىل:



 ) (      قاؿ:
ٚ

مستقرىا ٖتت العرش . 
ػػػػػػ
نعم .ىذا الياب فيو إثيات العرش ،وىو سقف المخلوقات ،قاؿ :باب
العرش :ىو -في اللغة -سرير المل  ،اهلل -تعالى -قاؿ عن
 - 1سورة هود آية .7 :
 - 2سورة التوبة آية .129 :
 - 3سورة البقرة آية .29 :
 - 4سورة البقرة آية .29 :
 - 5سورة البقرة آية .29 :
 - 6سورة هود آية .73 :
 - 7سورة يس آية .38 :
 - 8سورة هود آية .7 :
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ٔ

ٛ
( )

 ) (     يعني :سرير،

المختار في أصوؿ الفقو

....................................................................................
ػػػػػػػػ 
وا لمراد بالعرش ىنا :عرش الرحمن الذي خلقو ،وىو مخلوؽ عظيم ،جعلو اهلل كالقية على العالم ،وىو سقف
ىذه المخلوقات ،استوى عليو الرب استواء يليق بجبللو وعظمتو ،والعرش على الماء يعني :تحتو الماء ،والجنة
سقفها عرش الرحمن ،والماء ،قاؿ

اهلل :

ٕ

 ) (     العرش على الماء كيف ذل ؟ كيف

يكوف العرش سقف الجنة وسقف الماء؟ كيف الجمع بينهما؟ في الحديث أف الجنة سقفها العرش ،واآلية دلت
على أف العرش على الماء ،والجواب :أف العرش واسع ،طرؼ منو على الماء ،وطرؼ منو سقف للجنة ،العرش
مقيب على العالم ،سقف العالم كلو ،وكاف عرشو :فيو إثيات عرش الرحمن  وأنو على الماء ،وىو رب العرش
العظيم ،وىو الرب -سيحانو وتعالى -إثيات الربوبية هلل ،رب العرش العظيم وصف العرش بأنو عظيم ،قاؿ أبو
ٖ

العالية ) (      :ارتفع.
استوى -معناىا في اللغة العربية -لها أربعة معاف:
استوى :عبل واستقر وصعد وارتفع.
ىذا معناىا اللغوي ،وأما كيفية االستواء ،فهذا يليق باهلل ،استوى عليو استواء يليق بجبللو وعظمتو ،قاؿ أبو العالية
 -بن يزيد استوى معناىا :ارتفع،



٘

ٗ

 ) (  خلقهن ،وقاؿ مجاىد ) (    :عبل على العرش ،ارتفع

وعبل ،كل ىذه من معانيو ،قاؿ ابن عياس :المجيد -العرش المجيد -الكريم ،الودود

 - 1سورة النمل آية .23 :
 - 2سورة هود آية .7 :
 - 3سورة البقرة آية .29 :
 - 4سورة البقرة آية .29 :
 - 5سورة البقرة آية .29 :
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
 )ٔ(             الودود من أسماء اهلل الحييب ،الحميد،
قالوا :حميد مجيد ،أيضا من أسماء اهلل ،الحميد والمجيد ،كأنو فعيل ماجد ،محمود من حمد ،ثم ذكر حديث
عمراف بن الحصين  :كاف اهلل ولم يكن شيء قيلو ،وكاف عرشو على الماء



ىذا الشاىد ،ثم خلق

السماوات واألرض ،وكتب في الذكر كل شيء ،الذكر :اللوح المحفوظ ،كتب فيو كل شيء ،والعرش على الماء،

ثم خلق السماوات واألرض بعد كتابة المقادير بخمسمائة عاـ ،ثم ذكر حديث أبي ذر قاؿ  :سألت النيي 
عن قوؿ اهلل

تعالى :

ٕ

 ) (      قاؿ :مستقرىا تحت العرش  الشاىد إثيات العرش،

وفيو الرد على من أنكر العرش من اليدع ،بعض أىل اليدع أنكروا العرش ،قالوا :ما فيو عرش؛ إنما المراد بالعرش:
المل  ،فسروىا بالمل  ،قالوا :استوى على المل  ،يعني :أنو ىو المال  ،نعم.

 - 1سورة البروج آية .14-12 :
 - 2سورة يس آية .38 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل تعاىل:



 ) (         قاؿ :حدثنا
ٔ

عمرو بن عوف ،حدثنا خالد و ىشيم عن إٝتاعيل عن قيس عن جرير قاؿ :كنا جلوسا عند
النيب -عليو السًلـ -إذ نظر إىل القمر ليلة البدر قاؿ:



إنكم سًتوف ربكم كما تروف ىذا

القمر َل تضاموف ُب رؤيتو؛ فإذا استطعتم أَل تغلبوا على صًلة قبل غروب الشمس فافعلوا . 
وساؽ لو ثًلث طرؽ ،وروى حديث أيب ىريرة



أف الناس قالوا :يا رسوؿ اهلل ،ىل نرى

ربنا؟  وساؽ اٟتديث بطولو ،وفيو  فيأتيهم اهلل ُب صورتو اليت يعرفونو هبا؛ فيقوؿ :أنا ربكم
ٍ ب ذكر اٟتديث إىل قولو  :فيضحك اهلل منو فإذا ضحك منو قاؿ لو ادخل اٞتنة . 
قاؿ :حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل حدثنا إبراىيم ،حدثنا إبراىيم بن سعد عن ابن شهاب
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب ىريرة  :إف الناس قالوا.  .
قاؿ :وحدثنا ٭تِت بن كثَت حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب ىًلؿ عن زيد
عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد ا٠تدري قلنا:



يا رسوؿ اهلل ،ىل نرى ربنا يوـ القيامة؟

قاؿ:ىل تضاروف ُب رؤية الشمس إذا كانت صحوا ،قلناَ :ل .قاؿ :فإنكم َل تضاروف ُب رؤية
ربكم يومئذ  وساؽ اٟتديث؛  فيأتيهم اٞتبار فيقوؿ :أنا ربكم فيقولوف :أنت ربُنا؛ فًل
يكلمو إَل اْلنبياء؛ فيقوؿ :ىل بينكم وبينو آية تعرفونو؟ فيقولوف :الساؽ ،فيكشف عن ساقو
فيسجد لو كل مؤمن  وذكره بطولو.
وقاؿ حجاج بن منهاؿ :حدثنا ٫تاـ بن ٭تِت ،حدثنا قتادة عن أنس :أف النيب -عليو
السًلـ -قاؿ  :٭تبس ا١تؤمنوف يوـ القيامة  وذكر اٟتديث .قاؿ  :فيأتوين فأستأذف على
ريب ُب داره فيؤذف يل عليو فإذا رأيتو وقعت لو ساجدا -إىل أف قاؿ -فأخرجهم من النار
 - 1سورة القيامة آية .23-22 :
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وأدخلهم اٞتنةٍ ،ب أعود فأستأذف على ريب ُب داره؛ فيؤذف يل عليو فإذا رأيتو وقعت لو ساجدا


وذكر اْلوؿ قاؿ:



ٍب أعود الثالثة فأستأذف على ريب ُب داره؛ فيؤذف يل عليو فإذا رأيتو

وقعت لو ساجدا  اٟتديث ٍب تًل ىذه

اآلية         

(ٔ)

قاؿ :وىذا ا١تقاـ احملمود الذي ُو ِع َده نبيكم -عليو السًلـ.-

قاؿ :وحدثنا عبيد بن سعد بن إبراىيم ،قاؿ :حدثٍت عمي ،حدثٍت أيب عن خالو ،عنابن

شهاب ،حدثٍت أنس بن مالك :أف رسوؿ اهلل  أرسل إىل اْلنصار؛ فجمعهم ُب قبة ،وقاؿ
٢تم  :اصربوا حىت تلقوا اهلل ورسولو فإين على اٟتوض . 
وروى حديث ابن عباس كاف النيب إذا هتجد من الليل قاؿ:
اٟتديث -إىل قولو-





اللهم ربنا لك اٟتمد



أنت اٟتق ،ووعدؾ اٟتق ،ولقاؤؾ اٟتق ،واٞتنة حق ،والنار حق،

والساعة حق . 
قاؿ :وحدثنا يوسف بن موسى ،حدثنا أبو أسامة حدثٍت اْلعمش عن خيثمة عن عدي بن
حاًب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   ما منكم من أحد إَل سيكلمو ربو ليس بينو وبينو ترٚتاف وَل
حجاب ٭تجبو . 
قاؿ :حدثنا علي بن عبد اهلل ،حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ،عن أيب عمراف ،عن أيب
بكر بن عبد اهلل بن قيس عن أبيو عن النيب -عليو السًلـ -قاؿ:



جنتاف من فضة آنيتهما

وما فيهما ،وجنتاف من ذىب آ نيتهما وما فيهما ،وما بُت القوـ وبُت أف ينظروا إىل رهبم إَل رداء
الكرب على وجهو ُب جنة عدف . 
وروى حديث عبد اهلل قاؿ رسوؿ اهلل 



اهلل وىو عليو غضباف  اٟتديث.

 - 1سورة اإلسراء آية .79 :
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وحديث أيب ىريرة عن النيب 



ثًلثة َل يكلمهم اهلل ،رج ل حلف على سلعتو لقد

أَعطي هبا أكثر ٦تا أُعطي  اٟتديث.
وروى حديث أيب بكرة عن النيب -عليو السًلـ -قاؿ:



الزماف قد استدار كهيئتو يوـ

خلق السماوات واْلرض  اٟتديث.
ػػػػػػ

نعم .وىذا الياب عقده اليخاري -رحمو اهلل -إلثيات رؤية اهلل 

في اآلخرة ،والرؤية من الصفات التي

اشتد النزاع فيها بين أىل السنة ،وبين أىل اليدع ،الرؤية والكبلـ والعلو ىذه الصفات الثبلث اشتد فيها النزاع
بين أىل السنة وأىل اليدع؛ فمن أثيتها فهو من أىل السنة ،ومن نفاىا فهو من أىل اليدعة.
فأىل اليدع من الخوارج والمعتزلة كلهم ينفوف الرؤية ،واألشاعرة ينفوف الرؤية؛ لكن يثيتونها من غير مقابلة؛
فتقوؿ لهم :كيف يرى الرب؟ أين يرى؟ من فوؽ؟ يقولوف :ال .من تحت؟ ال .يمين؟ ال .شماؿ؟ ال .أماـ؟ ال.
خلف؟ ال .وين يرى؟ يقولوف :اهلل في جهة ،ىذا غير معقوؿ! ىذا غير معقوؿ؛ ألف المرئي ال بد أف يكوف في
جهة من الرائي ،وأما المعتزلة والجهمية أنكروىا -أنكروا الرؤية -وكذل

العلو أنكرىا األشاعرة والمعتزلة

والجهمية ،وكذل الكبلـ والعلو والرؤية ،وكذل الكبلـ صفة الكبلـ أثيتوىا واألشاعرة أثيتوىا على غير وجهها،
قالوا :الكبلـ معنى قائم بالنفس.
المقصود أف اليخاري -رحمو اهلل -قاؿ :باب قوؿ اهلل


ٔ
( )

     

ٕ
( )

تعالى         

األولى بالضاد أخت الصاد من النضرة ،وىي اليهاء والحسن،

  

ٖ

 ) (   الثانية بالظاء ،أخت الطاء ،المراد بها النظر بالعين المجردة ،فوجوىهم فيها بهاء وحسن ،وىي
تنظر إلى ربها ثم ذكر حديث جرير  :إنكم ستروف ربكم كما تروف ىذا القمر ال تضاموف في رؤيتو  إثيات
 - 1سورة القيامة آية .23-22 :
 - 2سورة القيامة آية .22 :
 - 3سورة القيامة آية .23 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

لرؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة ،كما يرى القمر ،قاؿ  :فإف استطعتم أال تغليوا على صبلة قيل طلوع الشمس
يعني :بها صبلة الفجر -وصبلة قيل غروب الشمس فافعلوا  المعنى :أف المحافظ على ىاتين الصبلتين -الفجر والعصر -من أسياب رؤية اهلل . 
وأما المعتزل ة فسروا الرؤية ىنا بالعلم ،قالوا :إنكم ستروف ربكم كما تروف ىذا القمر ،إنكم ستعلموف ربكم
كما تعلموف أف القمر قمر؛ ىذا معنى فاسد.
ثم حديث أبي ىريرة ،قاؿ  :إنهم سألوا ،ىل نرى ربنا؟  وساؽ الحديث.
قاؿ  :فيأتيهم اهلل في صورتو التي يعرفوف  فيو إثيات الصورة هلل - كل موجود لو صورة ،ثم ذكر
الحديث إلى قولو  :فيضح اهلل منو  فيو إثيات الضح هلل   فإذا ضح منو؛ قاؿ :ادخل الجنة
.
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قلنا:



يا رسوؿ اهلل ،ىل نرى ربنا يوـ القيامة؟ قاؿ :ىل تضاروف في

رؤية الشمس إذا كانت صحوا؟ قلنا :ال .قاؿ :فإنكم ال تضاروف في رؤية ربكم  إثيات الرؤية .أي :ال يحصل
لكم ضرر وال ريب ،وساؽ الحديث  .فيأتيهم الجيار  فيو صفة اإلتياف هلل  وفيو إثيات اسم الجيار هلل



وفيو قاؿ :ىل بينكم وبينو آية تعرفونو؟ فيقولوف :الساؽ  ،فيكشف عن ساقو  فيو إثيات للساؽ هلل

 وىو العبلمة بين المؤمنين ،وبين ربهم.
ثم ذكر حديث أنس قاؿ  :يحيس المؤمنوف يوـ القيامة  - إلى أف قاؿ  :-فإذا رأيت ربي وقعت
ساجدا



ىذا الشاىد إثيات الرؤية ،وأف النيي سيرى ربو؛ فأخرجهم من النار فيو أف النيي  جعل لو عبلمة

يشفع في قوـ من أىل النار ،من العصاة يخرجوف ،ثم قاؿ:



فإذا رأيتو وقعت ساجدا



ثم قاؿ في المرة

الثالثة  :فإذا رأيتو وقعت ساجدا  يشفع في الخبلئق يوـ القيامة ،الشفاعة العظمى ،ويشفع في عصاة أىل
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النار ،ثم تبل ىذه

اآلية 

فيو

ٔ

 ) (        وىذا المقاـ المحمود الذي وعده نيينا،
العظمى،

الشفاعة

 - 1سورة اإلسراء آية .79 :
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..................................................................................
القيامة ،ثم ذكر حديث أنس أف رسوؿ اهلل قاؿ لؤلنصار:



ػػػػػػػػ 

اصيروا حتى تلقوا اهلل ورسولو فإني على الحوض

 فيو إ ثيات اللقاء هلل ،وأنهم سيلقوف اهلل ،قيل :ويثيت منو الرؤية ،ثم ذكر حديث ابن عياس في التهجد ،إذا
تهجد من الليل استفتاح طويل ،وفيو  اللهم ل الحمد ،أنت رب السماوات واألرض وما فيهن ،ول الحمد
أنت قيوـ السماوات واألرض وما فيهن ،ول الحمد أنت نور السماوات واألرض وما فيهن ،أنت الحق ،ووعدؾ
الحق ،ولقاؤؾ الحق ،والجنة حق . 
فيو إثيات اسم اهلل الحق ،من أسماء اهلل الحق ،ثم ذكر حديث عدي  :ما منكم من أحد إال ويكلمو ربو
ليس بينو وبينو ترجماف وال حجاب

الكبلـ هلل 



ىذا فيو إثيات الرؤية يرى اهلل ليس بينو حجاب وال ترجماف ،فيو إثيات

وإثيات الحساب ،ثم ذكر حديث أبي موسى األشعري قاؿ:



جنتاف من فضة آنيتهما وما

فيهما ،وجنتاف من ذىب ،وما بين القوـ وبين أف ينظروا إلى ربهم إال رداء الكير على وجهو   فيو إثيات

الكير هلل 

وإثيات الرداء ،ىذا كلو من الصفات ،صفات اهلل الرداء والكير ،وفيو إثيات الرؤية ،وأف المؤمنين

يرونو  ،وما بين القوـ وبين أف ينظروا إلى ربهم  إثيات الرؤية هلل . 
ثم ذكر حديث عيد اهلل  :من اقتطع ماؿ امرئ مسلم بيمينو -لقي اهلل بيمين كاذبة -لقي اهلل وىو عليو
غضياف



إثيات اللقاء ،قيل :يلزـ من اللقاء الرؤية ،وقاؿ :ثبلثة ال يكلمهم اهلل ،وذكر منهم  رجل حلف

على سلعتو لقد أَعطى بها أكثر مما أُعطي  حلف أف أعطى بها ،يعني :اشتراىا بأكثر من نصييو ،ىو كاذب.
قوؿ

اهلل :

ٔ

 ) (    إثيات الكبلـ هلل ،ىؤالء ال يكلمهم؛ لكن يكلم غيرىم ال يكلمهم كبلـ

تكريم.
ذكر حديث أبي بكرة  :إف الزماف قد استدار كهيئتو يوـ خلق اهلل السماوات واألرض  يثيت خلق اهلل
 نعم.

 - 1سورة البقرة آية .174 :
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باب ما جاء في قوؿ اهلل تعالى "إف رحمة اهلل قريب من المحسنين"
وقاؿ :باب ما جاء ُب قوؿ اهلل

        

(ٔ)

وروى

حديث أسامة قاؿ :كاف ابن لبعض بنات النيب -عليو السًلـ -يقضي فأرسلت إليو -اٟتديث
إىل قولو  -إ٪تا يرحم اهلل من عباده الرٛتاء . 
وروى حديث أيب ىريرة  :اختصمت اٞتنة والنار إىل رهبما - اٟتديث إىل قولو:-



فقاؿ للجنة أنت رٛتيت ،وقاؿ للنار أنت عذايب  - إىل قولو  :-وتقوؿ ىل من مزيد ثًلثا
حىت يضع قدمو فيها فتمتلئ ويزوي بعضها إىل بعض تقوؿ قط قط قط . 
ػػػػػػ
نعم .ثم قاؿ :وقاؿ اليخاري -رحمو اهلل -باب ما جاء في قوؿ اهلل



ٕ

    

 ) (   فيو إثيات الرحمة هلل  ثم ذكر حديث أسامة عن النيي 

قاؿ:



لما أرسل إليو

إحدى بناتو ،أف ابنا لها في الموت :إنما يرحم اهلل من عياده الرحماء  إثيات الرحمة ،في حديث أبي ىريرة:
 اختصمت الجنة والنار؛ فقاؿ للجنة أنت رحمتي  ىذه الرحمة المخلوقة ،الرحمة رحمتاف ،رحمة مخلوقة،
فالج نة رحمة مخلوقة ،والنوع الثاني :رحمة ،صفة من صفات اهلل ،وقاؿ للنار :أنت عذابي فالجنة رحمة مخلوقة،
وىي أثر من رحمة اهلل التي ىي صفة من صفاتو ،يقوؿ:



يليق بجبللو وعظمتو نعم.

 - 1سورة األعراف آية .56 :
 - 2سورة األعراف آية .56 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :إف اهلل يمس السماوات واألرض أف تزوال"
قاؿ :باب قوؿ اهلل:



 ) (          وذكر حديث
ٔ

عبد اهلل ،قاؿ  :جاء حرب إىل النيب -صلي اهلل عليو وسلم-؛ فقاؿ :يا ٤تمد إف اهلل ىو يضع
السماء على إصبع  اٟتديث.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب فيو إثيات األصابع هلل  وإثيات اليد هلل قاؿ:
   

ٕ
( )

      

فيو إثيات أف اهلل يمس السماوات واألرض .وذكر حديث عيد اهلل بن مسعود ،قاؿ :جاء حير

يعني :عالم ،يقاؿ :حير ِ
وحير جاء حير إلى النيي  قاؿ :يا محمد  :إف اهلل يضع السماوات على إصيع
َ
فيو إثيات األصابع هلل  كما جاء في بعض الروايات ،نعم.

 - 1سورة فاطر آية .41 :
 - 2سورة فاطر آية .41 :
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باب ما جاء في تخليق السماوات واألرض وغيرىما من الخبلئق
وقاؿ :باب ما جاء ُب ٗتليق السماوات واْلرض ،وغَت٫تا من ا٠تًلئق ،وىو فعل الرب
وأمره ،فالرب بصف اتو ،وفعلو وأمره ،وىو ا٠تالق ا١تكوف غَت ٥تلوؽ ،وما كاف من فعلو ،وأمره
وٗتليقو وتكوينو ،فهو مفعوؿ ٥تلوؽ مكوف.
وذكر حديث ابن عباس:



بت ُب بيت ميمونة ليلة ،والنيب عندىا؛ إىل قولو :فقرأ

 

 ) (     اآلية . 
ٔ

ػػػػػػ
نعم .وقاؿ اإلماـ اليخاري :باب ما جاء في تخليق السماوات واألرض وغيرىما من الخبلئق ،وىو فعل
الرب ،يعني :التخليق فعل الرب وأمره ،فالرب بصفاتو وفعلو وأمره ،ىو خالق مكوف ،غير مخلوؽ بصفاتو ،من
صفاتو الفعل ،من صفاتو التخليق ،ىذا فعلو ،وأمره


ٕ
( )

األمر            

أمر كوني ،وأمر شرعي ،يقوؿ المؤلف :فالرب بصفاتو وفعلو وأمره ،ىو الخالق -سيحانو -المكوف غير

مخلوؽ ،وما كاف من فعلو ،وأمره وتخليقو ،وتكوينو فهو مخلوؽ ،فاهلل -تعالى -خلق السماوات واألرض،
والسماوات مخلوقة ،أثر من تخليقو ،أثر من فعل الرب ،فعل الرب الخلق ،والسماوات مخلوقة؛ ألنها كانت من
فعلو ،واهلل تعالى



ٖ

 ) (            األمر كبلمو ،وما كاف بأمره فهو

مخلوؽ ،إذا أراد شيئا ،قاؿ :كن فكاف ،وتخليقو وتكوينو ،واهلل
 - 1سورة البقرة آية .164 :
 - 2سورة يس آية .82 :
 - 3سورة يس آية .82 :
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تعالى          

المختار في أصوؿ الفقو
ٔ

 ) (   األمر كبلمو ،وما كاف بأمره فهو مخلوؽ ،إذا أراد شيئا قاؿ :كن فكاف ،وتخليقو وتكوينو ،تخليقو
السماوات ،السماوات خلق خلقو ،مخلوقو وتكوينو؛ فهي مفعوؿ مخلوؽ مكوف؛ ألنها أثر من صفاتو ،ثم ذكر
حديث ابن عياس فيو  لما بات عندىا أف النيي قاـ في آخر الليل ،وقرأ العشر اآليات من آخر آؿ
     

ٕ
( )



عمراف 

والشاىد إف في خلق ،الخلق وصفو -سيحانو ،-والسماوات واألرض

مخلوقاتو ،والمخلوؽ مفعوؿ مكوف؛ ألنو أثر من صفاتو ،نعم.

 - 1سورة يس آية .82 :
 - 2سورة البقرة آية .164 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :ولقد سيقت كلمتنا لعيادنا المرسلين"
وقاؿ باب



 ) (       قاؿ :حدثنا آدـ حدثنا شعبة
ٔ

عن اْلعمش ٝتعت زيد بن وىب قاؿٝ :تعت عبد اهلل بن مسعود حدثنا رسوؿ اهلل  وىو
الصادؽ ا١تصدوؽ ،وساؽ اٟتديث .نعم.
ػػػػػػ
وىذا الياب قاؿ اليخاري :باب



ٕ

 ) (       الشاىد :سيقت كلمتنا،

فيو إثيات الكبلـ هلل ،وأنو صفة من صفاتو ،ثم ذكر حديث ابن مسعود  :إف أحدكم يجمع خلقو في بطن أمو
المل
أربعين يوما ،نطفة ثم يكوف علقة مثل ذل  ،ثم يكوف مضغة مثل ذل  ،ثم يرسل لو َ

فينفخ فيو الروح،

ويأمر بأربع كلمات ،يكتب رزقو  وأجلو وىو يؤمر اآلمر ىو اهلل ،فاألمر كبلمو -كبلـ اهلل -األمر كبلمو ،نوع
من الكبلـ فيو إثيات األمر والكبلـ هلل  وأف كبلـ اهلل صفة من صفاتو ،نعم.

 - 1سورة الصافات آية .171 :
 - 2سورة الصافات آية .171 :
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باب قوؿ اهلل تعالى " :إنما قولنا لشيء إذا أردناه"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل:

      

( ٔ)

قاؿ :حدثنا شهاب بن عباد،

حدثنا إب راىيم بن ٛتيد عن إٝتاعيل عن قيس عن ا١تغَتة بن شعبة قاؿٝ :تعت النيب -عليو
السًلـ -يقوؿ:



َل يزاؿ من أميت قوـ ظاىرين على الناس حىت يأتيهم أمر اهلل



وروى

حديث معاوية ُب ذلك أيضا.
ػػػػػػ
نعم .وقاؿ اليخاري -رحمو اهلل :-باب قوؿ اهلل تعالى:
  

ٕ
( )

فيو إثيات القوؿ واإلرادة هلل 
ٖ

         

وأنهما صفتاف ،القوؿ صفة ،هلل واإلرادة صفة أخرى؛ فهذه

اآلية فيها إثيات القوؿ ) (     ،وإثيات اإلرادة،



ٗ

. ) (   

ثم ذكر حديث المغيرة قاؿ :سمعت النيي -صلي اهلل عليو وسلم-يقوؿ  :ال يزاؿ من أمتي قوـ ظاىرين
على الحق؛ حتى يأتيهم أمر اهلل  الشاىد فيو  يأتيهم أمر اهلل  إثيات األمر ،وىو صفة من صفاتو ،وىو
نوع من الكبلـ ،نعم.

 - 1سورة النحل آية .41 :
 - 2سورة النحل آية .41 :
 - 3سورة النحل آية .41 :
 - 4سورة النحل آية .41 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :قل لو كاف اليحر مدادا" اآلية وقولو "ولو أنما في األرض
من شجرة أقبلـ" اآلية

وقاؿ :باب قوؿ اهلل تعاىل:
    

(ٕ)

      

(ٔ)

اآلية ،وقولو

اآلية .وروى حديث أيب ىريرة عن النيب 

   

تكفل اهلل ١تن



جاىد ُب سبيلو  اٟتديث.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب أيضا إلثيات صفة الكبلـ هلل  وأف كبلـ اهلل ال ينتهي ،قاؿ :باب قوؿ

اهلل    :
ٖ

 ) (                 ىذه في آيات
سورة الكهف ،وفي آية لقماف

              

ٗ

 ) (     إثيات الكبلـ هلل في اآليتين
   

ٙ
( )

إثيات الكبلـ هلل 

        

٘
( )

  

وأف كبلـ اهلل ال ينتهي ،وأنو لو كانت األشجار التي في األرض أقبلما

يكتب بها ،واليحار مدادا :حيرا يكتب بو؛ لتكسرت األقبلـ ،ونفدت مياه اليحار ،وما نفدت

 - 1سورة الكهف آية .119 :
 - 2سورة لقمان آية .27 :
 - 3سورة الكهف آية .119 :
 - 4سورة لقمان آية .27 :
 - 5سورة الكهف آية .119 :
 - 6سورة لقمان آية .27 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 
ٔ

كلمات اهلل . ) (                    
واآلية األخرى ،آية الكهف



ٕ

 ) (      حيرا يكتب بو كبلـ اهلل

        

ٖ
( )

    

لو مد بمثلو مددا انتهى المداد وما تنفد كلمات اهلل ،وذكر

حديث أبي ىريرة  :تكفل اهلل لمن جاىد في سييلو ال يخرجو إال إيماف بي وتصديق بكلماتي  ىذا الشاىد
وتصديق بكلماتي فيو إثيات الكبلـ هلل  -عز وجل-نعم.

 - 1سورة لقمان آية .27 :
 - 2سورة الكهف آية .119 :
 - 3سورة الكهف آية .119 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :تؤتي المل من تشاء"
وقاؿ باب قولو:



 ) (     قاؿ :حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن
ٔ

عبد العزيز عن أنس قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



أحدكم إف شئت فأعطٍت فإف اهلل َل مستكره لو



إذا دعوًب اهلل فأجزموا بالدعاء ،وَل يقولن
وروى حديث أيب ىريرة أف النيب  قاؿ:

 مثل ا١تؤمن كمثل ا٠تامة من الزرع  اٟتديث.
وروى حديث ابن عمر عن النيب 



إ٪تا بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من اْلمم كما بُت

صًلة العصر إىل غروب الشمس  وساؽ اٟتديث بطولو .وروى حديث أيب ىريرة  :أف نيب
اهلل سليماف كاف لو ستوف امرأة



اٟتديث .وروى حديث أيب ىريرة:



استب رجل من

ا١تسلمُت ورجل من اليهود -،إىل قولو :-فإف الناس يصعقوف يوـ القيامة؛ فأكوف أوؿ من يفيق
فإذا موسى باطش ّتانب العرش؛ فًل أدري أكاف ٦تن صعق فأفاؽ قبلي أـ كاف ٦تن استثناه اهلل
تعاىل  -وساؽ فيو أحاديث ُب ا١تشيئة واَلستثناء.ػػػػػػ
وقوؿ اليخاري:





            

ٕ
( )

فيو إثيات المشيئة هلل

ٖ

 ) (     ثم ذكر حديث أنس بعده  :إذا سألتم اهلل فأجزموا في الدعاء وال يقولن

أحدكم إف شئت فأعطني فإف اهلل ال مستكره لو  فيو إثيات المشيئة إف شئت ثم ذكر حديث أبي ىريرة:
مثل
 - 1سورة آل عمران آية .26 :
 - 2سورة آل عمران آية .26 :
 - 3سورة آل عمران آية .26 :
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
المؤمن كمثل الخامة من الزرع



الحديث .في الحديث



أف المؤمن مثل الخامة من الزرع ال تزاؿ الريح

تكفأىا يمينا وشماال  وأما الكا فر فهو كاألرزة؛ تيقى حتى يهلكها اهلل إذا يشاء ،والشاىد في قولو :إذا شاء،
إثيات المشيئة هلل  في حديث ابن عمر  :إنما بقاؤكم فيمن سلف قيلكم من األمم كما بين صبلة العصر
إلى غروب الشمس . 
ثم ذكر في الحديث أنو مثل  :كمثل رجل استأجر أجيرا فقاؿ :من يعمل لي من بعد صبلة الفجر إلى
الظهر على قيراط؟ فعملت اليهود ،ثم قاؿ :من يعمل لي من الظهر إلى العصر في قيراط ،فعملت النصارى ثم
قاؿ :من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين؛ فعملت ىذه األمة ؛ فغضيت اليهود والنصارى؛ فقالوا :نحن
أكثر وقتا ،وأقل عمبل -،قاؿ :أنا متفق معكم متفق معكم على ىذا ،ىل أنا ظلمتكم؟ أنقصت من حقكم شيئا؟
قالوا :ال .قاؿ :ىؤالء أعطيتهم أكثر من..في أقل زمن -،قاؿ :ذل فضلي أوتيو من أشاء  .فالشاىد أوتيو من
أشاء ،إثيات المشيئة هلل.
وحديث أبي ىريرة   أف سليماف-عليو السبلـ -كاف لو ستوف امرأة ،وقاؿ :ألطوفن الليلة على ستين امرأة،
وفي لفظ ،ألطوفن الليلة على تسعين امرأة ػ تحمل كل منهن غبلما يجاىد في سييل اهلل  انظر سليماف -عليو
السبلـ -يعني :مش مقصود ،المقصود ىو الجهاد ،لو تسعوف امرأة طاؼ عليهن في ليلة واحدة ،ىذا يدؿ على
أنهم أتوا قوة شديدة ،ما يستطيع أف يطوؼ على تسعين امرأة في ليلة واحدة ،ىذا يفيد على أف بني إسرائيل
أعطوا من أيش ؟ أعطوا من الزوجات كثير ،وىذا فيو اليهود اآلف ،يعييوف على المسلمين لتعدد الزوجات بأربع
زوجات ،ويعييوف على النيي  عنده تسع نساء ،وىم وأنيياؤه ،نيي اهلل سليماف ،لو تسعين امرأة ،وكذل داود،
ومع ذل ما ينظروف ،ىذا يدؿ على ،يعني :حيفهم وظلمهم ،فنيي اهلل سليماف قاؿ :ألطوفن الليلة على تسعين
امرأة يعني :يجامعها؛ فتحمل كل منهن غبلما يقاتل في سيل اهلل ،يجاىد في سييل اهلل ،فقاؿ لو صاحيو :أو ػ قل:

إف شاء اهلل ،فلم يقل :وفي لفظ فنسي .فطاؼ عليهن فلم تحمل إال واحدة نصف إنساف ،قاؿ النيي 
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
والذي نفسي بيده ،لو قاؿ :إف شاء اهلل .لكاف دركا لحاجتو ،ولجاىدوا في سييل اهلل ،أجمعوف .ما قاؿ :إف شاء
اهلل ،نسي ،وف ي لفظ قالوا لو :قل إف شاء اهلل؛فلم يقل :إف شاء اهلل؛ فلم تحمل إال واحدة نصف إنساف،
والشاىد قولو :قل :إف شاء اهلل ،إثيات المشيئة هلل.
حديث أبي ىريرة  :الناس يصعقوف يوـ القيامة فإذا موسى آحذا بقائمة من قوائم العرش فبل أدري؛ أصعق
قيلي أـ كاف ممن استثنى اهلل؟ ،في

قولو              :

ٔ

  ) (   ىذه المشيئة التي استثناىا اهلل .إثيات المشيئة هلل .نعم.

 - 1سورة الزمر آية .68 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :أنزلو بعلمو"
وقاؿ :باب:

    

(ٔ)

وقاؿ ٣تاىد:

    

(ٕ)

بُت السماء

السابعة واْلرض السابعة.
وروى حديث ابن أيب أوَب ،قاؿ رسوؿ اهلل يوـ اْلحزاب:



اللهم منزؿ الكتاب ،سريع

اٟتساب اىزـ اْلحزاب وزلز٢تم . 
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب ،باب:

    

ٖ
( )

فيو إثيات العلم هلل 

قاؿ     :

ٗ
( )



٘

 ) (                   إثيات
العلم؛ لحديث ابن أبي أوفى أف النيي كاف يدعو يوـ األحزاب ،وقاؿ :اللهم منزؿ الكتاب ،ومجري السحاب،
وىازـ األحزاب -أو سريع الحساب -اىزـ األحزاب وزلزلهم ،الشاىد في قولو:



منزؿ الكتاب



إنزاؿ

الكتاب ،وىو كبلـ اهلل  في إثيات الكبلـ هلل  وفيو أيضا إثيات العلم هلل  وأف اهلل -سيحانو وتعالى-

عالم بأحوالهم ،في قوؿ النيي 



اللهم منزؿ الكتاب ،ومجري السحاب وسريع الحساب ،ىازـ األحزاب،

اىزمهم وزلزلهم  نعم.

 - 1سورة النساء آية .166 :
 - 2سورة الطالق آية .12 :
 - 3سورة النساء آية .166 :
 - 4سورة الطالق آية .12 :
 - 5سورة الطالق آية .12 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :يريدوف أف ييدلوا كبلـ اهلل"
وقاؿ :باب قولو:

       

(ٔ)

قاؿ :حدثنا اٟتميدي حدثنا

سفياف ،حدثنا الزىري ،عن سعيد بن ا١تسيب عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ اهلل
تعاىل:



يؤذيٍت ابن آدـ ،يسب الدىر ،وأنا الدىر ،بيدي اْلمر أقلب الليل والنهار  قاؿ:

وحدثنا إٝتاعيل حدثٍت مالك عن ابن شهاب عن أيب عبد اهلل اْلغر عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل
 قاؿ:



ينزؿ ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا ،حُت يبقى ثلث الليل اآلخر؛ فيقوؿ :من

يدعوين فأستجيب لو؟ من يسألٍت فأعطيو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟



وساؽ فيو حديث

اإلفك ،وحديث أيب ىريرة للرجل الذي مل يعمل خَتا قط ،فقاؿ :حرقوين -بطولو.-
ػػػػػػ
نعم .وىذا الياب أيضا عقده المؤلف في إثيات الكبلـ ،وغيره من الصفات ،فقاؿ :باب قولو

  

ٕ

 ) (        فيو إثيات الكبلـ هلل  ثم ذكر حديث أبي ىريرة ،قاؿ اهلل -تعالى:-
يؤذيني ابن آدـ؛ يسب الدىر وأنا الدىر





قاؿ اهلل تعالى ،يقوؿ :قاؿ اهلل تعالى ،ىذا إثيات القوؿ هلل ،إثيات

الكبلـ ،فالقوؿ كبلـ ،وىذا حديث قدسي وىو من كبلـ اهلل لفظا و معنى  :يؤذيني ابن آدـ يسب الدىر ،وأنا
الدىر بيدي األمر أقلب الليل والنهار



أنا الدىر ،يعني :مصرؼ الدىر ،وخالق الدىر ،فقد غلط ابن حزـ؛

غلطو أىل العلم حينما أثيت قاؿ :إف الدىر من أسماء اهلل ،غلطو أىل العلم ،قالوا :األحاديث يفسر بعضها
بعضا ،قولو  :وأنا الدىر  في اللفظ ىنا ،وقاؿ  :بيدي األمر أقلب الليل والنهار  وفي لفظ آخر
مصرؼ

الدىر

 - 1سورة الفتح آية .15 :
 - 2سورة الفتح آية .15 :
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
فمعنى :أنا الدىر ،يعني :مصرؼ الدىر ،وخالق الدىر ،وليس المراد أنو اسم من أسماء اهلل كما غلط ابن حزـ-
رحمو اهلل.-
ثم ذكر حديث أبي ىريرة:



ينزؿ ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل اآلخر؛ فيقوؿ من

يدعوني فأستجيب لو؟ من يسألني فأعطيو؟ من يستغفرني فأغفر لو؟

وجل-؛ فيقوؿ :إثيات القوؿ والكبلـ هلل 



قولو :ينزؿ ربنا إثيات النزوؿ هلل -عز

 .وساؽ فيو حديث اإلف  ،في حديث اإلف أف عائشة قالت:

 ما كنت أظن أف اهلل يتكلم في بكبلـ أنا أحقر في نفسي من ذل ؛ ولكن كنت أظن أف النيي  يرى رؤيا
ييرئني اهلل بها  فقولها :أف اهلل يتكلم في ،إثيات الكبلـ هلل  . وكذل حديث  ..الذي لم يعمل خيرا
قط ،وأمر أىلو بأف يحرقوه؛ فأحرقوه وذروه في الير واليحر ،فأمر اهلل اليحر فجمع ما فيو ،وأمر الير فجمع ما
فيو؛ فقاؿ اهلل :قم فإذا ىو قائم ،فقاؿ اهلل :عيدي ما الذي حمل
الكبلـ هلل  نعم.
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على ىذا؟ قاؿ :مخافت



ىذا إثيات

المختار في أصوؿ الفقو

باب ما جاء في دعاء النيي  أمتو إلى توحيد اهلل
وقاؿ :باب ما جاء ُب دعاء النيب  أمتو إىل توحيد اهلل وذكر حديث معاذ وغَته.
ػػػػػػ

نعم .ىذا الياب في دعاء النيي  أمتو إلى توحيد اهلل  وذكر حديث معاذ حين كاف رديف النيي 
على حمار؛ فقاؿ  :يا معاذ ،أتدري ما حق اهلل على العياد؟ وما حق العياد على اهلل؟ قلت :اهلل ورسولو أعلم،
قاؿ :حق اهلل على العياد ،أف يعيدوه وال يشركوا بو شيئا ،وحق العياد على اهلل أال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا



ىذا فيو بياف حق اهلل ،حق اهلل حق واجب الزـ ،وتوحيده وإخبلص الدين لو ،وأما حق العياد على اهلل حق تفضل،
وإكراـ ،حق أوجيو على نفسو ،أنو ال يعذب من مات على التوحيد ،ال يشرؾ بو شيئا ،نعم.
فهذا فيو دعاء النيي  أل متو إلى التوحيد ،والمؤلف اختصره ،حذؼ نصوص كثيرة ،نعم .كاف يريد أف يأتي
بأمثلة ،يستعرض األبواب التي ذكرىا اإلماـ اليخاري ويذكر فيها بعض األمثلة ،نعم.
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باب قوؿ اهلل تعالى" :قل ادعوا اهلل"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل:



 ) (    وروى حديث جرير قاؿ رسوؿ اهلل 
ٔ



َل

يرحم اهلل من َل يرحم الناس . 
ػػػػػػ
نعم ىذا الياب ،باب



ٕ

 ) (           ففيو إثيات اسم الرحماف ،وفيو

فضل صلة الرحم؛ ألف أسماء اهلل مشتقة ،كل اسم مشتمل على رحم ،الرحمن مشتمل على صفة الرحمة ،العليم
مشتمل على صفة العلم ،القدير مشتمل على صفة القدرة ،اهلل مشتمل على صفة األلوىية،

وىكذا   

ٖ

 ) (      اهلل أعرؼ المعارؼ وىو اسمو -سيحانو وتعالى -الذي يسمى بو ،والرحمن اسم من
أسمائو مشتمل على صفة الرحمة ،ثم ذكر حديث  ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس  فيو إثيات الرحمة ،نعم.

 - 1سورة اإلس ارء آية .111 :
 - 2سورة اإلسراء آية .111 :
 - 3سورة اإلسراء آية .111 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :إف اهلل ىو الرزاؽ ذو القوة المتين"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل



 ) (         قاؿ :حدثنا عبداف عن
ٔ

أيب ٛتزة عن اْلعمش عن سعيد بن جبَت عن أيب عبد الرٛتن السلمي عن أيب موسى اْلشعري
قاؿ :قاؿ النيب   ما أحد أصرب على أذى ٝتعو من اهلل ،يدعوف لو الولد ٍب يعافيهم ويرزقهم
.
ػػػػػػ
نعم .ىذا الياب باب قولو

         

ٕ
( )

فيو إثيات اسم الرزاؽ ،وأنو من

أسمائو ،وفيو إثيات صفة القوة قولو :ذو القوة ،ثم ذكر حديث أبي موسى األشعري قاؿ :قاؿ النيي   ما
أحد أصير على أذى سمعو من اهلل ،يدعوف لو الولد ثم يعافيهم ويرزقهم  فيو وصف اهلل بالصير على األذى،
 ما أحد أصير اهلل  وىذا فيو قوة ،إثيات صفة القوة هلل  كما يليق بجبللو وعظمتو نعم.

 - 1سورة الذاريات آية .58 :
 - 2سورة الذاريات آية .58 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :عالم الغيب فبل يظهر على غييو أحدا" و "إف اهلل عنده
علم الساعة" اآليات

وقاؿ :باب قوؿ

اهلل          

(ٔ)

و    

 ) (   اآليات.
ٕ

وروى حديث ابن عمر عن النيب   مفاتيح الغيب ٜتس َل يعلمها إَل اهلل . 
وقاؿ :حدثنا ٤تمد بن يوسف ،حدثنا سفياف عن إٝتاعيل عن الشعيب عن مسروؽ عن
عائشة قالت:



من حدثكم أف ٤تمدا رأى ربو فقد كذب ،وىو يقوؿ:

  

 ) (  ومن حدثك أنو يعلم الغيب فقد كذب وىو يقوؿَ :ل يعلم الغيب إَل اهلل . 
ٖ

ػػػػػػ
وىذا الياب عقده المؤلف -رحمو اهلل -في إثيات صفة العلم ،وأنو -سيحانو وتعالى -يعلم الغيب
والشهادة ،وقاؿ :باب قوؿ اهلل
ٗ

( ) وقاؿ:



تعالى               :
٘

 ) (      ففيو إثيات العلم هلل  وأف اهلل يعلم ما كاف في الماضي ،واألزؿ

وما يكوف في الحاضر ،وما يكوف في المستقيل ،ويعلم ما لم يكن لو كاف كيف يكوف.

 - 1سورة الجن آية .26 :
 - 2سورة لقمان آية .34 :
 - 3سورة األنعام آية .113 :
 - 4سورة الجن آية .27-26 :
 - 5سورة لقمان آية .34 :
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..................................................................................
ثم روى حديث ابن عمر:



مفاتيح الغيب خمس ال يعلمها إال اهلل ثم قرأ اآلية

ػػػػػػػػ 

    

                   
ٔ

.  ) (        
ىذه مفاتيح الغيب ال يعلم علم الساعة إال اهلل
متى ينزؿ المطر إال اهلل،



      

ٕ

 ) (        ال يعلم
ٖ
( )

ال يدري ما في األرحاـ إال اهلل ،وىذا قيل أف يخلق

الجنين ،قيل أف يخلق ،ما يدري ما تكوف ىذه النطفة ،ىل ىي ذكر أو أنثى؟ ثم بعد ذل يعلم اهلل المل  ،يقوؿ:
يا ربي ذكر أو أنثى ،ثم بعد ذل يعلم األطياء ،الرابع
نفس ماذا يحصل من الغد ،الخامس ىو

        

        

قالت  :من حدثكم أف محمدا رأى ربو فقد كذب وىو
يعلم الغيب فقد كذب وىو يقوؿ:



يقوؿ :

٘
( )

ثم ذكر حديث عائشة
ٙ

 ) (    ومن حدثكم أنو
ٚ

.  ) (           

 - 1سورة لقمان آية .34 :
 - 2سورة لقمان آية .34 :
 - 3سورة لقمان آية .34 :
 - 4سورة لقمان آية .34 :
 - 5سورة لقمان آية .34 :
 - 6سورة األنعام آية .113 :
 - 7سورة النمل آية .65 :
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ٗ
( )

ما تدرؾ

المختار في أصوؿ الفقو

..................................................................................
تقوؿ عائشة لمسروؽ :من حدثكم أف محمدا رأى ربو فقد كذب ،واهلل
يعني :ال تراه العيوف في الدنيا ،يقوؿ :معنى



ػػػػػػػػ 

يقوؿ     :

ٔ
( )

ٕ

 ) (    ال تحيط بو رؤيا ،وىذا ىو الصواب أف

محمدا -صلى اهلل عليو وسلم-لم ير ربو بعين بصره في ليلة المعراج ،وقاؿ بعض العلماء :إنو رآه بعين رأسو،
والصواب أنو رآه بعين قليو؛لم يره بعين رأسو ،وما جاء عن الصحابة من اآلثار في إثيات رؤية النيي  لربو فهو
محموؿ على رؤية الفؤاد ،وما جاء من اآلثار في المنع من الرؤية فهو محموؿ على رؤية اليصر ،وبهذا تجتمع
األدلة؛ فيكوف :النيي لم ير ربو بعين رأسو؛ ولكنو رآه بعين قليو ،وبهذا قالت  :ومن حدثكم أنو يعلم الغيب
فقد كذب أيضا ،من حدث أف محمدا يعلم الغيب فقد كذب واهلل يقوؿ
    

ٖ
( )



      

ىذا الشاىد في وصف اهلل بأنو يعلم الغيب ،و فيو وصف اهلل بالعظمة ،وأنو ال تدركو

األبصار ،وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وصلى اهلل على محمد وآلو.

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم وأثابكم وىذه مجموعة من األسئلة من بعض األخوة في بلجيكا ىذا سؤالهم األوؿ يقوؿ:
ما ىو الضابط لمن يريد الحوار ،أو المناقشة لكي يستدؿ بالشرع على صحة مذىيو ،ىل يعتمد على فهمو
للنصوص أـ ينقل أقواؿ العلماء ،ومن ىم العلماء الذين يعتمد على أقوالهم؟

الحجة في كتاب اهلل ،وكبلـ رسولو 
رسولو 

ىذا ىو الدليل ،الواجب على المسلم أف يستدؿ بكبلـ اهلل ،وكبلـ

يرجع إلى أىل العلم ،وأىل اليصيرة ،المسلم طالب العلم ال بد أف يرجع إلى أىل العلم ،أىل العلم

 - 1سورة األنعام آية .113 :
 - 2سورة األنعام آية .113 :
 - 3سورة النمل آية .65 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

يدلونو وييصرونو ،ويوضحوف بآيات تيين لو وجو االستدالؿ؛ فبل ينيغي لئلنساف أف يثق بنفسو وبفهمو ،ثم يستدؿ
بفهمو الخاطئ السيئ ،من الواجب على اإلنساف يسأؿ أىل العلم؛ ما داـ أنو طالب صغير يسأؿ أىل العلم ػ أىل
العلم ػ أىلهم أىل اليصيرة المعروفين الذين شهد لهم بالعلم واليصيرة ،وأمضوا وقتا طويبل من أعمارىم في العلم،
وتعلم العلم الشرعي ،وال يسأؿ من ىب ودب ،أو يسأؿ بعض العلماء الذين عندىم انحراؼ أو يسأؿ صغار أىل
العلم أنصاؼ المتعلمين ال .اإلنساف يشهد بكتاب اهلل ،وسنة رسولو ويرجع إلى أىل العلم المعروفين باليصيرة،
وسعة العلم ىم الذين ييصرونو ،وييينوا لو وجو االستدالؿ بالنصوص ،نعم.
سؤالهم الثاني يقوؿ :يوجد من يحارب التعدد من المسلمين بحجة أنو ظلم للمرأة فما رأيكم؟
ىذا الذي يحارب ،محارب هلل ولرسولو ،اهلل -تعالى -ىو الذي شرع التعدد ،قاؿ -سيحانو وتعالى:-



ٔ

 ) (           فهذا نص ،الذي يحارب ،يحارب اهلل ورسولو ،يحارب
كبلـ اهلل رسوؿ اهلل  إذا كاف عن علم فهذا مرتد -والعياذ باهلل -أما إذا كاف عن جهل فكفاه أنو جاىل ييين
لو ،نعم.
سؤاؿ ػ يقوؿ :نحن في بلجيكا فهل يعذر من وقع في شيء من الشركيات كالذبح لغير اهلل وىو جاىل؟
ال يعذر ما داـ أنو يستطيع أف يسأؿ أىل العلم ،وأىل اليصيرة والحمد هلل ،اآلف وسائل اإلعبلـ متعددة اآلف
يستطيع أف يرفع السماعة ،ويسأؿ بأي مكاف ،وىناؾ من الدعاة من حولو ،وىناؾ المراكز اإلسبلمية ،ىذا ليس
بمعذور ليس معذورا كونو يتعامى ويتصامم عن سماع الحق ،وال يقيل الحق ،وال يقيل النصح من الناصحين ،ىذا
ليس عذرا لو؛ ألف النصوص واضحة ،واآليات تتلى؛ وإنما العذر ىذا قيل بعثة النيي  فقد قاؿ اهلل -تعالى:-


 - 1سورة النساء آية .3 :
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 )ٔ(        وقد بعث الرسوؿ وقاؿ

-سيحانو     -

ٕ

 ) (      فمن بلغو القرآف فقد صارت عليو الحجة ،نعم.
وىذه سائلة تقوؿ :أين يوجد عرش إبليس وىل ىو على الماء؟
إبليس نعم .يجعل لو عرشا على الماء يتشيو باهلل -سيحانو وتعالى -ما ىو يجعل لو عرش على الماء ،ويرسل
بجنوده يضلوف الناس ،فأيهم كاف أشد إضبلال يلتزمو ويقيلو ويحتفي بو وىو يتشيو يعني :يجعل العرش على الماء،
نعم.
أحسن اهلل إلي  ،ىذا سائل من ليييا يقوؿ :يقوؿ بعض اإلخوة أف المؤخر في الزواج ال يوجد لو دليل شرعي
فهل ىذا صحيح؟
المؤخر في الزواج يعني :المقصود أف بعض الناس يدفع بعض المهر مقدما ،وبعضو مؤخرا ،نعم .المهر ال
بأس أف يكوف مقدما أو مؤخرا حتى لو كاف كلو مؤخرا ،ال حرج إذا حدد المهر ،وشهد عليو شاىداف ،صار في
ذمتو ،يوـ أف يتزوج ،وإف قدـ بعضو وأخر بعضو فبل حرج؛ لكن إذا قيل إف المؤخر مشروع لئلنساف أف يؤخر
بعضو ،نعم ىذا لو أصل..؛ لكن جائز ،ما في مانع ،أف اإلنساف يقدـ المهر أو يؤخره ىذا جائز؛ لكن من قاؿ:
إنو مشروع أو إنو يستحب أف يجعل المهر مقدـ ومؤخر يقوؿ :ال ،ىذا ما ىو مشروع؛ ما عليو دليل ،نعم.
أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿ :ما المقصود بحديث النيي  سآتي ربنا في داره؟

ىذا الحديث جاء بهذه اللفظة ،والمعنى :أف النيي 

يسجد لربو تحت العرش ،وجاء في اللفظ اآلخر،

وىو في مكانو ،اهلل -تعالى -فوؽ العرش ،فوؽ الجميع فإذا عير عنو في داره أو في مكانو ىذا ال يؤثر ،نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .15 :
 - 2سورة األنعام آية .19 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل من فرنسا يقوؿ :كيف يعمل من نسي سجود السهو ولم يتذكره إال بعد فترة
من انتهاء الصبلة؟
المعروؼ عن الفقهاء ،عند كثير من العلماء ،يقولوف :إذا نسي التشهد األوؿ ثم طاؿ الفصل أو انتقض
وضوءه؛ سقط عنو ،وقاؿ آخروف :إنو يسجد للسهو متى ما تذكر؛ يتوضأ إذا كاف من غير وضوء ،ثم يستقيل
القيلة ويسجد سجدتين نعم.
أحسن اهلل إليكم ويقوؿ أيضا :ىل من حرج في عمل السجود اليعدي مكاف القيلي؟
ال ،يجوز لئلنساف أف يسجد للسهو و أف يجعل سجوده كلو قيل الصبلة؛ لكن األفضل أف يعمل بما دلت
عليو األحاديث ،واألحاديث دلت على أف سجود السهو كلو قيل السبلـ إال في حالتين ،الحالة األولى :إذا سلم
عن نقص ،سلم عن نقص ركعة أو ركعتين أو سجدة فإنو في ىذه الحالة يأتي بما وقع عليو ،ثم يتشهد ويسلم ثم
يسجد ،سجدتين ثم يسلم .الحالة الثانية :كما في حديث أبي ىريرة الذي يقوؿ :أف النيي صلى إحدى صبلتي
العشي ،وسلم من ركعتين ،ثم ذىب إلى مؤخر المسجد ،واتكأ على خشية معروضة وشي

بين أصابعو كأنو

غضياف فجاءه ذو اليدين؛ قاؿ :يا رسوؿ اهلل أنسيت أـ قصرت الصبلة؟ قاؿ :لم أنسى ولم تقصر الصبلة؛ فسأؿ

النيي 

فقالوا :نعم .صليت ركعتين؛ فاستقيل القيلة ،وصلى ركعتين ثم سلم ،ثم سجد سجدتين ثم سلم،

والثاني :إذا بنى على غلية الظن ،عنده ش ؛ لكنو غليو الظن ،ش ما صلى؟ ثبلثة أو أربعة؛ لكن األغلب أنها
ثبلثة ،اجعلها ثبلثة ،ففي ىذه الحالة ييني على غلية الظن ،ثم يتشهد ،ثم يسلم ،ثم يسجد سجدتين ثم يسلم ػ
في حديث ابن عياس بن مسعود فليين على ما استيقن ،وليتم صبلتو ،وليسلم ،وليسجد سجدتين ،ثم يسلم ،وما
عدا ذل كلو يكوف قيل السبلـ ،إذا سلم عن زيادة ،زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا يكوف قيل ،إذا نسي التشهد
األوؿ يكوف قيل السبل ـ ،وىكذا جميع السهو يكوف قيل السبلـ إال في ىاتين الحالتين ،ولو سجد قيل السبلـ
فبل حرج ،أف يجعل سجوده كلو قيل السبلـ فبل حرج ،نعم؛ لكن ىذا ىو األفضل ،األفضل أف يعمل
باألحاديث،

..................................................................................
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وشيخ اإلسبلـ يرى أنو ينيغي لئلنساف أف يعمل بما دلت عليو األحاديث ،وما كاف قيل السبلـ يكوف قيل
السبلـ ،وما كاف بعد السبلـ يكوف بعد السبلـ ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ :في حديث النيي 

وأشار بيده إلى عينيو أال يوىمها بالتشييو؟ وىل لكل أحد أف

يضع يديو على عينيو.. .
على باب التحقيق ،من باب أنها صفة حقيقة ،كما جاء في الحديث اآلخر :أف اهلل لما قرأ
   

ٔ
( )

   

أشار إلى عينو وأذنو ،إثيات السمع واليصر قاؿ العلماء :ىذا من باب تحقيق الصفة؛

وليس من باب التشييو ،نعم.
أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل من المغرب يقوؿ :ما معنى رؤية القلب؟
يعني :ما رأى بعين رأسو؛ لكن جعل اهلل زيادة العلم في قليو ،نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما حكم إطبلؽ كلمة علماني على شخص معين ومتى يطلق ىذا المصطلح؟
ىذا مصطلح حادث ،العلماني :ىو المنافق في زمن النيي -صلى اهلل عليو وسلم -يسمى المنافق الذي
يظهر اإلسبلـ وييطن الكفر ،باطنو الكفر وظاىره اإلسبلـ ،سمى في زمن النيي-عليو السبلـ منافقا،
      

ٕ
( )

ثم بعد ذل



صار يسمى زنديقا ،صار المنافق يسمى زنديقا،

فالزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل ،ثم صار في زمننا ىذا ،يسمى علماني ،العلماني :ىو
المنافق الذي يظهر اإلسبلـ ،وييطن الكفر ،تجد بعض الناس ،والعياذ باهلل في قلوبهم مرض ،يود جلب الشرور
على المسلمين؛ ألف قليو مريض ،مثل بعض العلمانيين يسعوف اآلف إلى تحرير المرأة وأف تحلل؛ ألنهم ليسوا
عادوا

يؤمنوف

 - 1سورة النساء آية .58 :
 - 2سورة التوبة آية .67 :
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ورسولو ،ويسعوف في ىذا ويطاليوف ويكتيوف بالصحف قاؿ لي بعض اإلخواف :إنو قاؿ لو علماني :أسأؿ اهلل أف
يأتي اليوـ الذي تكوف بنتي بجوار ابن

في الجامعة ،نسأؿ اهلل العافية ىذا يدؿ على أف في قليو مرض ،ىذا

العلماني ،لماذا؟ ألنو ال يؤمن باهلل ورسولو ،ليس عنده إيماف؛ ولكنو يظهر اإلسبلـ حتى ال يقاـ عليو الحد؛ و
جواب ىذا كفر ،صار مرتدا يستحق القتل نعم.
أحس ن اهلل إليكم وىذا سؤاؿ من فرنسا يقوؿ :نقوـ بنشاط عيارة عن أخذ بعض الينين والينات من األطفاؿ
إلى مسابح تكشف الينات العورات أماـ الينين وىم أطفاؿ فهل يجوز ذل علما بأنو يوجد موسيقى وغير ذل ؟
نسأؿ اهلل العافية ،ال ش أف ىذا محرـ ،ىذه تنشئة ،تنشئة األطفاؿ على العري واالختبلط ،ويأتوف إليهم
بموسيقى محرمة ،الموسيقى من الغناء ،والغناء محرـ ،ونسأؿ اهلل العافية ،نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :في قوؿ المؤلف من اقتطع ماؿ امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي اهلل وىو عليو غضياف؟
نعم -يقوؿ ىل في ذل إثيات اللقاء مع اهلل واللقاء يلزـ الرؤيانعم .فيو إثيات اللقاء؛ لكن ىل يلزمو الرؤية؟ قاؿ بعض العلماء :يلزمو الرؤية ،ونقلوا -واهلل أعلم -أف اللقاء
قد يكوف معو رؤية ،وقد ال يكوف معو رؤية ،وىذا ال يكوف معو رؤية ،ورؤية اهلل في موقف القيامة فيها ثبلثة أقواؿ
ألىل العلم :قيل :إنو يراه أىل الموا قف مؤمنهم وكافرىم ،ثم يحتجب عن الكفرة وقيل :ال يراه إال المؤمنوف
والمنافقوف على ما جاء في الحديث:



إنو إذا بقي المنافقوف تجلى اهلل لهم؛ فسجدوا هلل ،فيسجد المؤمن

والمنافق يصير ظهره طيقا واحدا؛ فبل يستطيع السجود



وقيل :ال يراه إال المؤمنوف فقط ،ثبلثة أقواؿ أىل

العلم .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :في الحديث أف عيسى -عليو السبلـ -والمؤمنوف في آخر الزماف ال يقاتلوف
يأجوج ومأجوج لكثرتهم ،نعم .فهل ىذا دليل على عدـ الجهاد إلى مع القدرة؟
نعم .ال ش

أنو ال يستطيع؛ يأجوج ومأجوج ىما أمتاف كافرتاف ،آالؼ مؤلفة مبليين من يستطيع؟ ألنهم

يأتوف على أوؿ بحيرة طيرية؛ فيشربونها األوائل منهم ،ثم تأتي الدفعة الثانية فيلحسوف ما فيها من التراب،
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ويقولوف :كاف بهذه مرة ماء ،ىذا فعبل في الصحيح لكثرتهم ،ما فيو ش أنو ال يستطيع؛ ولهذا أوحي اهلل
إلى عيسى :أف حرز عيادي منو،



إني بعثت عيادا ال يداف ألحد بهم



يعني :ال قدرة في أحد بقتالهم؛

فحرز عيادي بالطور ،جيل الطور فيتحرزوف جيل الطور ،عيادي ،المراد العيادة :العيودية العامة ،يعني العيادة
نوعاف :عيودية عامة الناس كلهم عييد هلل مؤمنهم وكافرىم بعد أف تنفذ فيهم قدرة اهلل ومشيئتو ،كما قاؿ سيحانو
            

المؤمنوف الذين يعيدوف اهلل باختيارىم ،يقوؿ  :إف لي عيادا
عيادا هلل



ال يداف ألحد





ٔ
( )

معيد ػ والثاني :عيودية خاصة وىم

العيودية العامة وىم يأجوج ومأجوج سماىم

يعني ال قدرة ألحد بقاتلهم ،يتحرزوف في جيل الطور ،نعم ال ش

أنهم

يستطيعوف؛ ولهذا أوحى اهلل إلى عيسى أنهم يتحرزوا بجيل الطور ما قاؿ جاىدىم ،وإال الجهاد باؽ؛ حتى يقاتل
آخر ىذه األمة الدجاؿ؛ لكن ػ أنا أقوؿ :يأجوج ومأجوج يخرجوف بعد قتل الدجاؿ ،نعم.
أحسن اهلل إلي يقوؿ :ىل من الفقو تحريم ما أحل اهلل دفعا للشيهة؟
ال يجوز إلنساف أف يحرـ ما أحلو اهلل ،ال ش أف ىذا أمر عظيم ،تحليل الحراـ وتحريم الحبلؿ قد يكوف
ىذا ردة ،إذا اعتقد حل ما حرمو اهلل ،وتحريم ما أحلو ،ىذا ردة؛ ولهذا في الحديث  :أليسوا يحلوف ما حرـ
اهلل فتحلونو ،ويحرموف ما أحل اهلل فتحرمونو  وقد بوب اإلماـ محمد بن عيد الوىاب في كتابو :باب من أطاع
العلماء في تحريم ما أحل اهلل وتحليل ما حرـ اهلل فقد اتخذ األرباب من دوف اهلل ،فالمحلل والمحرـ ىو اهلل،
فمن حلل ما حرـ اهلل ،واعتقد أف ىذا كاف يحلل ال يجوز لو التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دوف اهلل ،نعم.
أحسن اهلل إلي  :نفس السائل اللي من ليييا يقوؿ :المؤخر يا شيخ ىو قيمة من الماؿ تدفع للمرأة في حاؿ
طبلقها وليس من المه ر فهل ىناؾ دليل شرعي عليو وىل يمكن دفعها وفقا لعادات أىل اليلد؟

 - 1سورة مريم آية .93 :
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المؤخر من المهر ،جزء من المهر ،ىم جعلوه جزءا من المهر ،من يقوؿ :ليس من المهر؟! ىم اآلف يكتيوف عليو
أف يدفع بعض المهر ،ويكتيوف عليو جزءا ىو المؤخر؛ فكيف ما يكوف من المهر؟! ما يمكن ،لوال عقد زواج ما
جاء ىذا المهر؛ لماذا ال يكتيوف على غيره ،يأتوف إلى واحد من الناس ويكتيوف عليو ،ما يصح ،ما كتيوه إال من
أجل كونو جزءا من المهر ،لكن ىل ىو مشروع؟ ما مشروع؛ لكن جائز ،اتفقوا على أنو يؤخر جزء منو؛ فبل حرج،
نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى اهلل على نيينا محمد وعلى آلو وصحيو أجمعين.
وفق اهلل الجميع لطاعتو ويثيتهم ػ وصلى اهلل على محمد وآلو وسلم.
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نيينا محمد وعلى آلو وصحيو
أجمعين.
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باب قوؿ اهلل تعالى" :السبلـ المؤمن"
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-وقاؿ باب قوؿ اهلل



 ) (   وروى حديث عبد اهلل
ٔ

ُب التشهد.
ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب ال عالمين ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنيياء والمرسلين ،نيينا
محمد وعلى آلو وصحيو أجمعين أما بعد.
فبل زاؿ المؤلف ابن اليناء -رحمو اهلل -ينقل عن اإلماـ اليخاري كتابو الجامع الصحيح من كتاب التوحيد
أبوابا ،ويختصرىا ،وإنما يريد أف يذكر أمثلة ،معروؼ أف كتاب التوحيد لئلماـ اليخاري أقر فيو ،كما أقر أىل
السنة والجماعة ،إثيات األسماء والصفات هلل ونوع التراجم ،ذكر تحت ىذه التراجم نصوص من الكتاب والسنة،
ومن ذل

ىذه ،. .ومن ذل

ىذا الياب الذي نقلو ،وقاؿ اإلماـ اليخاري -رحمو اهلل -في كتابو الجامع

الصحيح ،من كتاب التوحيد ،باب قوؿ اهلل -تعالى -السبلـ المؤمن نشير إلى قوؿ اهلل -تعالى في آية

الحشر 

                 
   

ٕ
( )

بذل ترجم إلثيات اسم السبلـ ،واسم المؤمن ،السبلـ المؤمن ،السبلـ من أسماء

اهلل ،والمؤمن من أسماء اهلل ،السبلـ ،قيل :إنو دعاء بالسبلـ ،فالمسلم يدعو بالسبلمة لمن سلم عليو ،والمؤمن:
المصدؽ لرسلو بالمعجزات ففيو إثيات ىذين االسمين السبلـ والمؤمن في ىذه الترجمة ،كما أف اآلية فيها إثيات

 - 1سورة الحشر آية .23 :
 - 2سورة الحشر آية .23 :
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عدد من األسماء هلل
كل نقص وعيب

-تعالى -

ٔ

 ) (         اسم المل القدوس متنزه متطهر عن

            

  

والمراد ذكر بقية اآلية

(ٕ)



ثمانية أسماء ،فالمؤلف ذكر اسمين في الترجمة ،اقتصر على اثنين ،السبلـ المؤمن،
ٖ

. ) (        

ثم قاؿ :وروى حديث عيد اهلل في التشهد ،ىو ابن مسعود -رضي اهلل -عنو حديث ابن مسعود أخرجو

الشيخاف اليخاري ومسلم في تعليم النيي 

لو بالتشهد ،والتشهد ىو أنواع تشهد ابن مسعود ،تشهد ابن

عياس ،تشهد ابن عمر أصحها تشهد ابن مسعود قاؿ  :علمني رسوؿ اهلل  التشهد كفي في كفو ،التحيات
هلل والصلوات والطييات السبلـ علي

أيها النيي ورحمة اهلل وبركاتو



تشهد ابن عياس :التحيات والصلوات

المياركات هلل ،وإذا أتى المسلم بأي نوع من ىذه األنواع -من أنواع التشهد الثابتة-؛ فإنو مشروع ،التحيات
يعني ،التعظيمات كلها هلل ،والصلوات :الصلوات الخمس وغيرىا ،والطييات :األعماؿ الطيية ،واألقواؿ الطيية
التحيات هلل والصلوات والطييات السبلـ علي

أيها النيي ورحمة اهلل وبركاتو ،السبلـ علينا وعلى عياد اهلل

الصالحين ،وىذا ىو الشاىد في الترجمة السبلـ ،السبلـ علي أيها النيي ورحمة اهلل وبركاتو ،سلم على النيي،
أي ها النيي ،لبلستحضار ،أيها النيي ىذا لبلستحضار وليس من أداة لو ..السبلـ علي أيها النيي ،ثم السبلـ علينا
وعلى عياد اهلل الصالحين ،ففيو إثيات اسم السبلـ هلل في التشهد ،حديث التشهد وىذا ىو شاىد الترجمة،
ترجمة باب قوؿ اهلل السبلـ والمؤمن وفي حديث التشهد  السبلـ علي أيها النيي ورحمة اهلل وبركاتو ،السبلـ
علينا وعلى عياد اهلل الصالحين  نعم.

 - 1سورة الحشر آية .23 :
 - 2سورة الحشر آية .23 :
 - 3سورة الحشر آية .23 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :مل الناس"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل -تعاىل:-



 ) (    قاؿ :حدثنا أٛتد بن صاّب ،حدثنا
ٔ

ابن وىب ،أخربين يونس ،عن ابن شهاب ،عن سعيد ،عن أيب ىريرة ،عن النيب -عليو السًلـ-
قاؿ:



يقبض اهلل اْلرض يوـ القيامة ،ويطوي السماء بيمينوٍ ،ب يقوؿ :أنا ا١تلك أين ملوؾ

اْلرض؟ . 
ػػػػػػ
نعم .وقاؿ اإلماـ اليخاري :باب قوؿ اهلل تعالى:
اسم المل  ،وأف من أسماء اهلل المل

،

    
ٖ

ٕ
( )

المقصود من ىذه الترجمة إثيات

 ) (    ثم ذكر حديث أبي ىريرة أف النيي  قاؿ:



يقيض اهلل األرض يوـ القيامة ،ويطوي السماء بيمينو ثم يقوؿ ،أنا المل  ،أين ملوؾ األرض؟  ىذا ىو الشاىد،
أنا المل  ،فيو إثيات اسم المل  ،أنا المل  ،أين ملوؾ األرض؟ وفيو إثيات القيض هلل  يقيض اهلل األرض
يوـ القيامة ،ويطوي ،ىذه من الصفات الفعلية ،فهو يقيض ،ويطوي -سيحانو وتعالى -كما لكماؿ جبللو
وعظمتو ،نعم.

 - 1سورة الناس آية .2 :
 - 2سورة الناس آية .2 :
 - 3سورة الناس آية .2 :
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باب قوؿ اهلل تعالى" :وىو العزيز الحكيم"
وقاؿ :باب قوؿ اهلل تعاىل:

     

(ٔ)

قاؿ :حدثنا ابن أيب اْلسود،

حدثنا حرمي ،حدثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أنس ،عن النيب  قاؿ:



َل يزاؿ ملقى فيها

وتقوؿ ىل من مزيد حىت يضع فيها رب العا١تُت قدمو ،فينزوي بعضها إىل بعض ٍب تقوؿ:قد قد
بعزتك وكرمك ،وَل تزاؿ اٞتنة تفضل حىت ينشئ اهلل ٢تا خلقا ،فيسكنهم فضل اٞتنة . 
ػػػػػػ
نعم .وقاؿ اإلماـ اليخاري :باب قوؿ اهلل

تعالى :

ٕ

 ) (     المقصود من ىذه الترجمة

إثيات اسم العزيز ،واسم الحكيم هلل  وسيق أف أسماء اهلل -تعالى -مشتقة ليست جامدة ،كل اسم متضمن
لصفة ،فالعزيز متضمن إلثيات صفة العزة ،والحكيم متضمن إلثيات صفة الحكمة ،ثم ذكر حديث أنس قاؿ:



ال يزاؿ يوقع فيها -يعني النار -وتقوؿ :ىل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة قدمو؛ فينزوي بعضها إلى بعض
ثم تقوؿ :قد قد بعزت وكرم  ىذا الشاىد  بعزت  أف العزة هلل  ،بعزت وكرم  وفيو القسم،
الحلف بعزة اهلل ،قوؿ :بعزت  ،النار أقسمت بعزة اهلل ،والقسم صفة من صفات اهلل ،مشروع قسمي باهلل وأسمائو
ٖ

وصفاتو ،ثم قوؿ اهلل -تعالى -عن إبليس أنو ) (        :أقسم بعزة اهلل ،ومنو ما
جاء في الحدي ث الصحيح في قصة الرجل الذي ىو آخر أىل النار خروجا وآخر أىل الجنة دخوال؛ إذا سأؿ
ربو ،قاؿ اهلل لو :ال تسأؿ غيرىا ،فأخذ عليو الميثاؽ والعهد أف ال يسأؿ غيرىا؛ فيقوؿ :بعزت ال أسأل غيرىا،
وعزت

ال أسأل

غيرىا ،أقسم بعزة اهلل ،وعزت

الواو واو القسم ،وىنا بعزت

 - 1سورة إبراهيم آية .4 :
 - 2سورة إبراهيم آية .4 :
 - 3سورة ص آية .82 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

إثيات العزة هلل  وفيو إثيات القدـ هلل -عز وجل ،كما يليق بجبللو وعظمتو ،وفيو أف النار ال تزاؿ تقوؿ :ىل
من مزيد؟ حتى يلقيها رب العزة قدمو ،وىذا يليق بو -سيحانو وتعالى -واهلل -تعالى -ال يضر أحدا من خلقو،
وأما الجنة فبل يزاؿ ييقى فيها فضل حتى ينشئ اهلل لها خلقا؛ فيدخلهم الجنة بفضلو وإحسانو نعم.
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" "وىو الذي خلق السماوات واألرض بالحق: باب قوؿ اهلل تعالى
 ( ) وذكر حديث       
ٔ





: باب قوؿ اهلل:وقاؿ

 يدعوا من الليل  كاف النيب ابن عباس
ػػػػػػ

ٕ

 ( ) ىذه اآلية       

 :تعالى

 باب قوؿ اهلل: قاؿ اليخاري.نعم

                 األنعاـ

من سورة

ٖ

 وىذه اآلية، ( ) ىذا بقية اآلية              
       الخلق

 فيها إثيات صفة،في الترجمة فيها إثيات عدد من الصفات

           

٘(

،) فيها إثيات صفة القوؿ والكبلـ

ٚ

   

ٗ
) (

ٙ

 والخيرة وإثيات اسم، ( ) إثيات صفة الحكمة      ، ( ) إثيات العلم   
.اسم الحكيم والخيير

.73 :  سورة األنعام آية- 1
.73 :  سورة األنعام آية- 2
.73 :  سورة األنعام آية- 3
.73 :  سورة األنعام آية- 4
.73 :  سورة األنعام آية- 5
.73 :  سورة األنعام آية- 6
.73 :  سورة األنعام آية- 7
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
ثم ذكر حديث ابن عياس كاف النيي  يدعو من الليل ،والحديث طويل رواه اإلماـ اليخاري في قياـ الليل
وىو حديث طويل في حديث االستفتاح أولو



اللهم أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن؛ فل الحمد،

وأنت قيوـ السماوات واألرض ومن فيهن؛ فل الحمد ،وأنت نور السماوات واألرض ومن فيهن؛ فل الحمد -
وفي اآلخر -قول الحق ووعدؾ الحق ولقاؤؾ حق والجنة حق والنار حق  إلى أف قاؿ في آخر الحديث .في
إثيات المل

والعلم والخيرة والعزة؛ فيكوف شاىدا مناسيا للترجمة ىذا الحديث الطويل الذي فيو إثيات ىذه

الصفات إثيات المل والعلم والخيرة والربوبية والقيومية؛ فهو قيوـ السماوات واألرض نعم.

452

المختار في أصوؿ الفقو

باب قوؿ اهلل تعالى" :وكاف اهلل سميعا بصيرا"
وقاؿ :باب
عائشة قالت:

      



(ٔ)

وقاؿ :اْلعمش عن ٘تيم عن عروة عن

اٟتمد هلل الذي وسع ٝتعو اْلصوات؛ فأنزؿ اهلل على النيب

   

.  ) (      
ٕ

وذكر حديث أيب موسى  :كنا مع النيب ُب سفر ،وكنا إذا علونا كربنا فقاؿ :أربعوا على
أنفسكم؛ فإنكم َل تدعوف أصم وَل غائبا ،تدعوف ٝتيعا بصَتا ،قريبا  اٟتديث.
وحديث عائشة عن النيب   إف جربيل ناداين وقاؿ :إف اهلل قد ٝتع قوؿ قومك وما ردوا
عليك . 
ػػػػػػ
وقاؿ اإلماـ اليخاري- :رحمو اهلل -باب

      

ٖ
( )

المقصود من ىذه الترجمة

إثيات اسم السميع ،واسم اليصير ،وصفة السمع ،وصفة اليصر ،ومن أسماء اهلل السميع ،ومن أسمائو اليصير،
وىذه من األسماء المشتركة بين الخالق والمخلوؽ؛ ألف أسماء اهلل -كما قلت لكم -نوعاف :نوع خاص بو ال
يسمى بو إال ىو ،اهلل ،الرحمن ،خالق الخلق ،مال

المل  ،الضار ،النافع ،المعطي ،المانع ،رب العالمين ،ال

يسمى بو إال ىو ،ىناؾ أسماء مشتركة ،الخالق لو ما يخصو والمخلوؽ لو ما يخصو مثل السميع واليصير والعليم
والحكيم والحي وما أشيو ذل من الصفات؛ فهذا من األسماء المشتركة وكاف اهلل سميعا بصيرا ،وفيو إثيات اسم
السميع ،واسم اليصير هلل وإثيات صفة السمع وصفة اليصر.
 - 1سورة النساء آية .134 :
 - 2سورة المجادلة آية .1 :
 - 3سورة النساء آية .134 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة المجادلة وىي خولة بنت حكيم ،لما ظاىر منها زوجها أوس بن الصامت
فقاؿ :لها أنت علي كظهر أمي ،تأتي إلى النيي  تشكو إلى اهلل ،وقالت :يا رسوؿ اهلل -تجادؿ النيي  إف
أوس بن الصام ت تزوجني وأنا شابة حتى إذا نثر بطني ،ورؽ عظمي جعلني كظهر أمو ،فهل تجد لي رخصة؟
فجعل يقوؿ لها :ما أراؾ إال قد حرمت عليو؛ فقالت :أشكو إلى اهلل صيية إف ضممتهم إلي جاعوا أو إليو ضاعوا،
فأنزؿ اهلل أوؿ سورة المجادلة

             
ٔ

 ) (             أنزؿ اهلل كفارة الظهار؛ فقالت عائشة -
رضي اهلل عنها :-الحمد هلل وسع سمعو األصوات ،واهلل إف المجادلة لتجادؿ النيي  وإف بعض كبلمها يخفى
علي ،واهلل سمع من فوؽ سيع سماوات،
ٕ
( )

وأنزؿ             

اهلل سمع صوتها ،وسمع شكواىا من فوؽ سيع سماوات ،وعائشة يخفى عليها بعض كبلمها؛ فػ

  

ٖ

 ) (     إثيات السمع هلل . 
وذكر حديث أبي موسى وىو في الصحيحين قاؿ  :كنا مع النيي  في سفر؛ فارتفعت أصواتنا بالتكيير،

قاؿ :فكنا إذا علونا كيرنا  إذا ارتفعوا كيروا؛ لكن يرفعوف أصواتهم بالتكيير اهلل أكير اهلل أكير فقاؿ النيي 
 أربعوا على أنفسكم  أي :ارفقوا على أنفسكم من رفع الصوت فإنكم ال تدعوف أصم وال غائيا إنما تدعوف
سميعا بصيرا قرييا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتو ،فقولو :إنما تدعوف سميعا بصيرا ،صفة السمع واليصر هلل.

 - 1سورة المجادلة آية .2-1 :
 - 2سورة المجادلة آية .1 :
 - 3سورة المجادلة آية .1 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

وحديث عائشة إف جيريل ناداني فقاؿ :إف اهلل قد سمع قوؿ قوم وما ردوا علي  ،قد سمع :إثيات صفة
السمع وىو الشاىد في الترجمة نعم.
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باب قوؿ اهلل تعالى" :قل ىو القادر"
وقاؿ :باب



 ) (    وذكر فيو حديث جابر بن عبد اهلل السلمي عن النيب -
ٔ

عليو السًلـُ -ب اَلستخارة.
ػػػػػػ
ٕ

نعم .وقاؿ :باب قولو تعالى ) (             :المقصود من ىذه
الترجمة ىو إثيات اسم القادر ،وىو ي تضمن إثيات صفة القدرة ،ثم ذكر حديث جابر لبلستخارة ،النيي  علم
الناس باالستخارة أف يصلي ركعتين من غير فريضة ثم يقوؿ  :اللهم إني أستخيرؾ بعلم وأستقدرؾ بقدرت ،
وأسأل

من فضل

العظيم ،فإن

تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم اللهم إف كنت تعلم أف ىذا األمر ػ ويسميو

بعينو -تجارة أو سفر أو مشاركة ،خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقية أمري أو قاؿ عاجل أمري وآجلو
فيسره لي ،وإف كنت تعلم أف ىذا األمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقية أمري فاصرفو عني ،واصرفني
عنو ،واقدر لي الخير حيث كاف ثم رضني بو
أستخيرؾ بعلم  ،وأستقدرؾ بقدرت وأسأل



والشاىد من الحديث إثيات صفة العلم والقدرة قاؿ:

من فضل العظيم

في الترجمة نعم.

 - 1سورة األنعام آية .65 :
 - 2سورة األنعام آية .65 :
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فيو إثيات القدرة والعلم ،ىذا ىو الشاىد

المختار في أصوؿ الفقو

باب مقلب القلوب وذكر حديث عيد اهلل "أكثر ما كاف النيي يحلف :ال
ومقلب القلوب"

وقاؿ :باب مقلب القلوب ،وذكر حديث عبد اهلل  أكثر ما كاف النيب ٭تلفَ :ل ومقلب
القلوب . 
ػػػػػػ
يعني كما جاء في صحيح اليخاري :باب مقلب القلوب؛ يعني اهلل تعالى ىو مقلب القلوب ومصرفها ،ىو
يتصرؼ في خلقو ،ويدبرىم ،ومن تصرفو في الخلق :أنو يقلب القلوب.
ثم ذكر حديث عيد اهلل  :أكثر ما كاف النيي  يحلف :ال ومقلب القلوب  .ومناسية الترجمة ظاىرة،
وفي آخره أف عائشة قالت  :يا رسوؿ اهلل إن تكثر من أف تدعو بهذا الدعاء  في الحديث اآلخر:



تدعو في الصبلة :يا مقلب القلوب ثيت قليي على دين  ،فهل تخاؼ؟ قاؿ :وما يؤمنني يا عائشة ،وقلوب العياد
بين أصيعين من أصابع الرحمن ،إذا أراد أف يقلب قلب عيد قليو  نسأؿ اهلل أف يثيت قلوبنا على طاعتو ،وعلى
دينو .نعم.
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باب :إف هلل مائة اسم إال واحدا
وقاؿ :باب :إف هلل مائة اسم إَل واحدا ،وذكر حديث أيب ىريرة عن النيب 



إف هلل

تسعة وتسعُت اٝتا؛ مائة إَل واحدا من أحصاىا دخل اٞتنة . 
ػػػػػػ
نعم .وقاؿ اليخاري -رحمو اهلل -في صحيحو :باب :إف هلل مائة اسم إال وحدا ؛ المقصود بهذه الترجمة
إثيات األسماء هلل ،وأف لو أسماء كثيرة ،وىو من باب  إف هلل مائة اسم إال واحدا  وفي آخر الحديث؛ يعني
في غير حديث أبي ىريرة ولكن حديث أبي ىريرة  :إف هلل تسعة وتسعين اسما؛ مائة إال واحدا .من أحصاىا
دخل الجنة  فيو إثيات األسماء هلل  وأسماء اهلل ليست محصور بالمائة ،وإنما ىذه األسماء موصوفة



إف هلل تسعة وتسعين اسما  موصوفة بأف  من أحصاىا دخل الجنة . 
ولو أسماء أخرى غير موصوفة ب هذا الوصف؛ فليس المراد الحصر؛ أسماء اهلل أكثر من تسعة وتسعين ،حتى
قيل :إف هلل ألف اسم .فأسماء اهلل كثيرة يدؿ عليها حديث ابن مسعود  :ما أصاب أحدا ىم وال حزف ،وقاؿ:
اللهم إني أسأل

بكل اسم ىو ل

استأثرت بو في علم الغيب عندؾ



سميت بو نفس  ،أو أنزلتو في كتاب  ،أو علمتو أحدا من خلق  ،أو
؛ يعني ىناؾ أسماء علمها خلقو ،وىناؾ أسماء استأثر بها في علم الغيب

عنده؛ إذف ىي كثيرة -لكن المقصود من حديث:



إف هلل تسعة وتسعين اسما



موصوفة بأف



من

أحصاىا دخل الجنة  معنى أحصاىا حفظها ،أو تدبرىا و قيل عمل بمعانيها ،واإلحصاء يشمل ىذا كلو .نعم.

458

المختار في أصوؿ الفقو

باب السؤاؿ بأسماء اهلل واالستعاذة بها
وقاؿ :باب السؤاؿ بأٝتاء اهلل واَلستعاذة هبا ،وذكر اٟتديث:



اللهم بك أحيا وأموت

 وذكر أحاديث الصيد والتسمية.
ػػػػػػ
نعم قاؿ اليخاري -رحمو اهلل -باب السؤاؿ بأسماء اهلل واالستعاذة بها .ىذه الترجمة معقودة للسؤاؿ بأسماء
اهلل ،واالستعاذة بها .ذكر الحديث  :اللهم باسم أحيا وأموت  ىذا جاء في الحديث أنو يشرع للمسلم
أف يقولو عند النوـ



باسم

اللهم أحيا وأموت



وإذا استيقظ قاؿ:



الحمد هلل الذي أحياني بعد أف

أماتني ،وإليو النشور . 
والشاىد قولو  :باسم اللهم أحيا وأموت  سأؿ بسم اهلل؛ توسل باسم اهلل ،فمشروع للمسلم أف ييتدأ
أف يستعين باسم اهلل ،وأف يستعيذ أيضا بأسماء اهلل ،وأف يتوسل بأسماء اهلل.
قاؿ وذكر أحاديث الصيد والتسمية؛ ففيو السؤاؿ باسم اهلل ،وفي حديث االستخارة الذي سيق  :اللهم
إني أستخيرؾ بعلم  ،وأستقدرؾ بقدرت  وفي اآلية واهلل تعالى
وفي حديث خولة بنت حكيم الذي رواه اإلماـ مسلم:



يقوؿ        :

ٔ
( )

من نزؿ منزال ،وقاؿ :أعوذ بكلمات اهلل التامات من

شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرحل من منزلو ىذا  ىذه االستعاذة بكلمات اهلل.
وكذل

أحاديث الصيد ،وأحاديث التسمية ،وكذل

أيضا يستعاف باهلل عند األكل ،وعند الشرب ،وعند

دخوؿ المسجد ،وعند الجماع ،وكذل في الصيد؛ إذا أراد أف يصيد طيرا فهو يقوؿ :بسم اهلل .وإذا أرسل كليو
المعلم ،يسمي لو يقوؿ :بسم اهلل ،وىكذا ،فالسؤاؿ بأسماء اهلل ،واالستعاذة بها أدلة كييرة .نعم.

 - 1سورة األعراف آية .181 :
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تتمة
فصل :اعلم رٛتنا اهلل وإياؾ :أف ىذه اْلحاديث اليت قد ذكرنا ُب صفات اهلل تعاىل قد
ذكرىا اإلماـ أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ،وأشباىها ،ورواىا شيوخنا ،وٚتعها شيخنا
اإلماـ أبو يعلى -نضر اهلل وجو -على ما ساقها اإلماـ أبو عبد اهلل بن بطة ،وأوجبوا كلهم
اإلٯتاف هبا والتسليم ،وَل ترد ،وَل تتأوؿ ،وكذلك ساقها مسلم ُب صحيحو ،وأبو

عيد الرحمن

النسائي ،وجميع أصحاب الحديث .ػ ػ ػ ػ ػ ػ
نعم .انتهى اآلف نقل المؤلف من كتاب التوحيد لئلماـ اليخاري في الجامع الصحيح ،وكذل سيق أنو نقل
من كتاب الشريعة لآلجري نقل من كتاب اآلجري طويبل ،ثم نقل عن اإلماـ اليخاري .انتهى اآلف النقل ،وسينقل
بعد قليل اآلف عن ابن قتيية من كتاب التأويل في مختلف الحديث.
ىنا يقوؿ المؤلف :اعلم رحمنا اهلل ،وإياؾ .اعلم؛ يعني تيقن .العلم ىو حكم ذىني جازـ ،وىو غير الش ،
وغير الوىم ،وغير الظن؛ فاألشياء التي تتصور أربعة أشياء :العلم ىذا اليقين الذي يتقنو اإلنساف ،والش

ىو

التردد بين أمرين من غير مرجح؛ ىذا ىو الش  ،فإف كاف أحدىما أرجح من اآلخر فالراجح يسمى ظنا،
والمرجوح يسمى وىما ،فتكوف األشياء المتصورة علما وظننا وشكا ووىما؛ فالمؤلف يقوؿ :أعلم؛ ال تظن ،وال
تش  ،وال تتوىم.
"أعلم رحمنا اهلل وإياؾ" -دعا لنفسو وللقارئ ،وىذا من نصحو :-أف ىذه األحاديث التي ذكرنها في صفات
اهلل قد ذكرىا اإلماـ أبو عيد اهلل أحمد بن حنيل ،وىو إماـ أىل السنة والجماعة" ،وجمعها شيخنا اإلماـ أبو
يعلى" وىو القاضي أبو يعلى في كتابو "إبطاؿ التأويبلت" الذي ألفو في الرد على ابن فورؾ ولكن عليو بعض
الملحوظات؛ القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة لو بعض األغبلط أيضا؛ قد يوافق أىل السنة ،وقد يخالفهم،
وينقل في كتابو إبطاؿ التأويبلت كما نقل عن شيخ اإلسبلـ أيضا يذكر فيو بعض األحاديث الموضوعة.
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ػػػػػػػػ 
قاؿ" :على ما ساقها اإلماـ أبو عيد اهلل بن بطة" من علماء الحنابلة المشهورين؛ يعني :ساؽ ىذه األحاديث
نقبل عن القاضي أبي يعلى.
قاؿ" :وأوجيوا كلهم اإليماف بها والتسليم ".اإليماف باألسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة" .وال
ترد ،وال تتأوؿ ".ال تتأوؿ تأويبل باطبل" .وكذل

ساقها مسلم في صحيحو ،وأبو عيد الرحمن النسائي وجميع

أصحاب الحديث" يعني :ما رواه أصحاب السنن؛ اإلماـ مسلم وأصحاب السنن من األحاديث الواردة في
األسماء والصفات .نعم.
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الرد على المتكلمين الذين أنكروا صفات اهلل تعالى
وإف ما زاد عليهم شيخنا -رٛتو اهلل :-أنو ذكر أسيلة اعًتض هبا ا١تتكلموف عليها إما
ليبطلوىا ،أو يتأولوىا ،فرد عليهم ذلك على ما قالو السلف ا١تهديوف ،وا٠تلف ا١ترضيوف ،وكاف
موفقا ْتمد اهلل ُب ذلك وغَته؛ ْلف ا١تًلحدة قد اعًتضت على آي الكتاب ٔتا أوقعت بو الشبو
والشكوؾ.
فلوَل ما تفضل اهلل بو من العلماء الذين أزالوه وميزوه؛ وإَل كاف الناس ُب حَتة ،وكذلك
اعًتاضوا على اْلخبار ،ورد عليهم السلف اْلخيار ،وكذلك فعلوا ُب أحاديث الصفات.
ومن كاف قبل فكاف ٢تم من قوة اإلٯتاف ،وصحة اإلتقاف وا١تعرفة والبياف ما َل ٭تتاجوف معو
إىل من يتجرد لذلك ،فأما ُب زماننا ىذا فالناس هبم حاجة إىل ذلك ،فلو مل يُفعل لكانوا ُب
حَتة ،واهلل ٭تسن على ذلك جزاءه ،و٬تمع لو خَت آخرتو ودنياه ،ولقد كاف من أحبار ا١تؤمنُت،
وخيار ا١تسلمُت ،ومن اْلئمة الصاٟتُت .نفعنا اهلل ٔتحبتو ،وتغمدنا وإياه برٛتتو إنو ٔتا يسأؿ
جدير ،وعلى ما يشاء قدير إف شاء اهلل.
ػػػػػػ
نعم .يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل :-ىذه األحاديث التي رويت؛ رواىا أىل السنة؛ رواىا اإلماـ أحمد ،ورواىا
أصحاب السنن والصحاح والمسانيد ،وزاد عليها شيخنا أنو ذكر أسيلة .أسيلة؛ يعني أسئلة بتسهيل الهمزة.
اعترض بها المتكلموف وزاد عليهم شيخنا ،والمراد بقولو :شيخنا ىو القاضي أبو يعلى ،وىو اآلف سينقل عن
ابن قتيية ،ويحتمل أف مقصوده القاضي أبو يعلى ،أو مقصوده ابن قتيية.
قاؿ :ذكر أسيلة؛ يعني أسئلة اعترض بها المتكلموف؛ اعتراضات على النصوص ،كما سيأتي ينقل المؤلف -
رحمو اهلل -شيو متعددة سينقلها على النصوص ،ما يقرب من -يمكن -أربع عشرة شيهة.
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
يقوؿ :اعترضوا بها على النصوص ألجل أف ييطلوىا أو يتأولوىا ،فرد عليهم على ما قالو السلف والخلف،
وكاف موفقا بحمد اهلل في ذل ؛ يعني في رده؛ ألف المبلحدة اعترضوا على نصوص الكتاب ،ونصوص السنة؛
اعترضوا على الكتاب باعتراضات توقع الشيو والشكوؾ ،ولكن اهلل سيحانو وتعالى قيض لهم العلماء الذين أجابوا
عن ىذه الشيو ،ولوال أف اهلل قيضهم لكاف الناس في حيرة ،وكذل اعترضوا أيضا على األحاديث ،فرد عليهم
السلف ،وكذل اعترضوا على الصفات ،فرد عليهم السلف.
يقوؿ المؤلف :من كاف قيلنا في األزمنة السابقة العلماء المتقدموف قيل أف توجد الشيو كاف عندىم من قوة
اإليماف ،وصحة اليقين والمعرفة ما ال يحتاجونو معو إلى من يرد على أىل الياطل.
فأما في زماننا فالناس محتاجوف؛ بسيب كثرة الشيو ،وضعف اإليماف؛ فالناس محتاجوف إلى من يرد شيو أىل
الياطل ،فلو لم يفعل أىل الحق؛ العلماء ،ويردوا أىل الياطل لكاف الناس في حيرة.
قاؿ :واهلل يحسن على ذل

جزاءه ،ويجمع لو الخير آخرتو ودنياه؛ فلقد كاف من أحيار المؤمنين وخيار

المسلمين ،ومن األئمة الصالحين؛ القاضي أبو يعلى ،وكذل أيضا ابن قتيية.
ثم قاؿ :نفعن ا اهلل بمحيتو ،وتغمدنا وإياه برحمتو؛ نفعنا اهلل بمحيتو؛ دعاء محية الصالحين ىذه دين يدين بو
اإلنساف ربو ىذا عمل لو .وتغمدنا اهلل وإياه برحمتو .تغمدنا اهلل وإياه؛ يعني ابن قتيية ،والقاضي أبو يعلى.
إنو بما يسأؿ جدير؛ اهلل تعالى جدير بذل  ،وعلى ما يشاء قدير .وقولو :وعلى ما يشاء قدير .ىذا الدعاء
يتمشى مع منهج المعتزلة الذين يقولوف :إنو على ما يشاء قدير ،وقصدىم بذل أف أفعاؿ العياد ال يشاءىا ،وال
يقدر عليها ،والواجب ىو أف يدعو بما دعت بو أىل السنة :واهلل على كل شيء قدير ،وأما المعتزلة يقولوف :إنو
على ما يشاء قدي ر ،يعني والذي ال يشاؤه ليس قادرا عليو ،وىي أفعاؿ العياد إف على ما يشاء قدير؛ يعني والذي
ال يشاؤه وىي أفعاؿ العياد فإنهم يقولوف :إف اهلل ال يشاؤىا ،وال يقدر عليها؛ الطاعات والمعاصي .ىذا غلط
الذي ينيغي أف نقوؿ :إنو على كل شيء قدير.

463

المختار في أصوؿ الفقو

....................................................................................
ػػػػػػػػ 
ثم قولو :إف شاء اهلل .ال حاجة إلى االستثناء ىذه؛ النيي  قاؿ :ال يقل أحدكم  :ال يقل أحدكم :اللهم
اغفر لي إف شئت ،اللهم ارحمني إف شئت ليعزـ المسألة فإف اهلل ال مكره لو فيقولو :إف اهلل على كل شيء قدير
إف شاء اهلل  ال حاجة لبلستثناء .الدعاء ما فيو استثناء يجزـ اإلنساف يعزـ.
وذكر المحقق الشيخ عيد الرزاؽ اليدر نقل على قولو :وىو على ما يشاء قدير .نقل عن الشيخ محمد
المانع في تعليقو على عقيدة الطحاوية قاؿ :يجيء في كبلـ بعض الناس ،وىو على ما يشاء قدير .وليس ذل
بصواب ،بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة :وىو على كل شيء قدير؛ لعموـ مشيئتو وقدرتو تعالى ،وكما
قلت لكم :إف ىذا يتمشى مع مذىب المعتزلة .نعم.
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اعتراضات المبلحدة على أخيار الصفات

حديث" :ال تقوـ الساعة حتى تكوف خصومتهم في ربهم"
فصل :أخربنا أبو اٟتسن على بن أٛتد ا١تقري اٟتمامي -رضي اهلل -عنو قاؿ :حدثنا أٛتد
بن كامل قاؿ :حدثنا أبو قًلبة قاؿ :حدثنا حسُت بن حفص قاؿ :حدثنا سفياف الثوري عن
سهيل بن أيب صاّب عن أبيو عن أيب ىريرة -رضي اهلل -عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل َ  ل تقوـ
الساعة حىت تكوف خصومتهم ُب رهبم . 
قاؿ اإلماـ أبو الفتح اٟتافظ -رٛتو اهلل :-ىذا حديث غريب؛ حديث سفياف عن سهل بن
أيب صاّب .تفرد بو حسُت بن حفص عنو ،وتفرد بو أبو قًلبة عن حسُت .وىذه ا٠تصومة ىي
اعًتاضات ا١تلحدة على اآلثار اليت صحت رواهتا ،وشهر نقلها ،وأخذت اْلئمة هبا فاحتاج
العلماء الرد لتلك الشبو ،ونصيحة اْلمة ُب ذلك.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الحديث الذي رواه المؤلف:



ال تقوـ الساعة حتى تكوف خصومتهم في ربهم



ىذا رواه

ابن عيد الير في جامع بياف العلم وفضلو من طريق حسين بن حفص ،وىذا الحديث كما ذكر اإلماـ أبو فتح
الحافظ قاؿ :إنو غريب تفرد بو حسين بن صالح ،وعنو تفرد بو أبو قبلبة عن حسين؛ فيكوف فيو ضعف ،ولكن
لعل لو شواىد.
ثم علق المؤلف عليو قاؿ :ىذه الخصومة ىي اعتراضات المبلحدة على اآلثار التي صحت رواتها وشهر
نقلها يقوؿ:



ال تقوـ الساعة حتى تكوف خصومة الناس في ربهم



وىذه الخصومة اعتراضات المبلحدة

على األحاديث التي صحت ،فيعترضوف عليها بشيو يشككوف الناس ،مع أف ىذه األحاديث صحت رواتها،
واشتهر نقلتها ،وأخذ األئمة بها؛ من أجل ذل احتاج العلماء لرد تل الشيهة نصيحة لؤلمة .نعم.
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باب ما اعتراضوا بو على أخيار الصفات
الشيهة األولى

باب ما اعًتاضوا بو على أخبار الصفات :قالوا :رويتم أف اهلل ينزؿ إىل ٝتاء الدنيا ،وىذا
خًلؼ لقوؿ اهلل تعاىل:

         

         

(ٕ)

(ٔ)

اآلية ،وقولو:



وقد أٚتع الناس على أنو بكل مكافَ ،ل

يشغلو شأف عن شأف ،فأجاب أبو ٤تمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة على ذلك قاؿ:

قولو  

 ) (   بالعلم ٔتا ىم عليو.
ٖ

وكذلك نقوؿ :علمو بكل مكاف ،وإَل كاف مذىب اٟتلولية .قاؿ اهلل تعاىل:
 ) (    أي :استقر ،كما قاؿ:
ٗ

  

        

(٘)

أي :استقررت.
وساؽ اآليات والشواىد على ذلك ،وقاؿ ُب اآلية اْلخرى :أراد إلو السماء ومن فيها
وكذلك اْلرض ،كما تقوؿ :ىو ٓترساف أمَت ،ؤتصر أمَت .فاإلمارة ٕتمع لو هبما ،وإف كاف
خالدا ُب أحد٫تا أو ُب غَت٫تا.
 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة الزخرف آية .84 :
 - 3سورة المجادلة آية .7 :
 - 4سورة طه آية .5 :
 - 5سورة المؤمنون آية .28 :
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ٍب قاؿ :وَل ٨تكم على النزوؿ منو بشيء نؤمن بو ،ونسلموٍ ،ب ساؽ حد النزوؿ بيننا ُب
اللغة ،واهلل ٬تل عن ذلك ،ويعظم.
ػػػػػػ
نعم ىذا الياب أراد المصنف -رحمو اهلل -تخليص ليعض أجوبة ابن قتيية -رحمو اهلل -في كتابو تأويل
مختلف الحديث في الرد على أعداء أىل الحديث ،والجمع بين األخيار التي ادعوا عليها التناقض واالختبلؼ،
والجواب عما أوردوه من الشيو على بعض األخيار المتشابهة والمشكلة.
ىذا نقلو عن ابن قتيية .ابن قتيية لو كتاب سماه تأويل مختلف الحديث .يأتي بالحديث ،ثم يأتي بالشيهة،
ثم يرد عليها .والمؤلف نقل ىنا أربع عشرة شيهة؛ يعني أربع عشرة شيهة على األحاديث؛ يعني أربعة عشر حديثا
على كل حديث شيهة.
ىذه الشيهة األولى ،وقد يكوف االعتراض على الحديث أو على آية أو على آيات .ىنا الشيهة األولى
اعتراض على آيات من القرآف.
الشيهة األولى :قالوا رويتم أف اهلل ينزؿ إلى سماء الدنيا .ىذا اعتراض على حديث النزوؿ  :ينزؿ ربنا كل
ليلة إلى سماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل اآلخر  وىذا حديث صحيح رواه الشيخاف وأصحاب السنن  ،بل
قيل :إنو ييلغ حد التواتر ،وألف فيو أبو العياس اإلماـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتابا كامبل سماه "شرح حديث
النزوؿ"
ىذه الشيهة على الحديث .يقوؿ :رويتم -يعني :المعترض يقوؿ  -إف اهلل ينزؿ إلى سماء الدنيا  وىذا
خبلؼ لقوؿ اهلل تعالى:

         

      

ٕ
( )

ٔ
( )

وقولو تعالى:

   

وقد أجمع الناس على أنو بكل مكاف ال يشغلو شأف عن شأف .ىذه ىي

الشيهة.
 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة الزخرف آية .84 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

الشيهة يقوؿ :كيف ترووف حديث -يريد أف ييطل الحديث -إف اهلل ينزؿ إلى سماء الدنيا ،وىو يخالف اآليات.
اآلية:

         

ٔ
( )

يعني معهم؛ مختلط بالمخلوقات

   

ٕ

 ) (       إذف ىو في األرض ،وفي السماء ،وفي كل مكاف ،فكيف ينزؿ وىو في كل
مكاف؟!
عرفتم الشيهة يريدوف أف ييطلوا الحديث :ربنا ينزؿ كل ليلة إلى سماء الدنيا .كيف ينزؿ؟ واآليات تدؿ على
أنو مختلط بالمخلوقات

              

وخبلصة الجواب :أف النصوص ال تتناقض؛ أحاديث النيي 
بعضو بعضا ،وكبلـ رسولو؛ فاآليات التي فيها

المعية :

ٖ
( )

توافق كبلـ اهلل عز وجل؛ كبلـ اهلل يوافق
ٗ

 ) (         ىذه

معية ،والمعية ال تقتضي االختبلط واالمتزاج .المعية معناىا المصاحية.
في لغة العرب المعية إنما ىي مطلق المصاحية؛ كما سيق تقوؿ العرب :ما زلنا نسير والنجم معنا والقمر
معنا ،وتقوؿ :المتاع معي وىو فوؽ رأسي ،ويقوؿ الشخص يناـ وزوجتو معو ،وإف كانت في المشرؽ وىو في
المغرب؛ فالمراد في عصمتو .المعية مطلق المصاحية ،واآلية:
٘

        

 ) (      أي :معهم بعلمو بدليل أف اهلل تعالى افتتح اآلية بالعلم ،وختمها بالعلم:


  


 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة الزخرف آية .84 :
 - 3سورة المجادلة آية .7 :
 - 4سورة المجادلة آية .7 :
 - 5سورة المجادلة آية .7 :
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..................................................................................
اؿ
 )ٔ(                 ثُم قَ َ
   

ٕ
( )

ػػػػػػػػ 

   

أي :معهم بعلمو ،واطبلعو وإحاطتو ،ونفوذ قدرتو ومشيئتو ،وىو يسمع أقوالهم ،ويرى

أفعالهم ،وييصرىم من فوؽ عرشو ،وىو فوؽ العرش؛ ذاتو فوؽ العرش ،وىو مع الناس بعلمو واطبلعو وإحاطتو
ونفوذ قدرتو ومشيئتو.
وكذل اآليات


ٗ
( )

األخرى           :

ٖ
( )

     

إلو؛ يعني معيود؛ يعني معيود في األرض ،ومعيود في السماء ،وليس المراد أف ذاتو في األرض،

 

٘

 ) (         ؛ يعني معيود؛ ىو معيود في السماء ،ومعيود في األرض ،وىو فوؽ
فوؽ العرش.
ومثل المؤلف لو كما نقوؿ :فبلف بخرساف أمير ،وبمصر أمير؛ يعني ىو أمير ألىل مصر ،وأمير لخراساف،
وإف كاف ساكنا في إحداىما.

 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة المجادلة آية .7 :
 - 3سورة الزخرف آية .84 :
 - 4سورة الزخرف آية .84 :
 - 5سورة الزخرف آية .84 :
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قاؿ :أجاب أبو محمد عيد اهلل بن مسلم بن قتيية؛ يعني في كتابو تأويل مختلف الحديث قاؿ :قولو:
  

ٔ
( )

ػػػػػػػػ 
 

بالعلم بما ىم عليو ،وكذا نقوؿ :علمو بكل مكاف -وإال كاف مذىب الحلولية؛ يعني لو لم نقل

بذل كما دلت عليو النصوص لوافقنا الحلولية .الحلولية الذين يقولوف :إف اهلل حاؿ في كل مكاف ،وىم كفار.
من قاؿ :إف اهلل حاؿ في كل مكاف؛ فهو كافر ،وىم الجهمية .الجمهية األولى يقولوف :إف اهلل حاؿ في كل مكاف
حتى قالوا :إنو موجود في بطوف السياع ،وفي أجواؼ الطيور -نسأؿ اهلل العافية -حتى إنهم لم ينزىوه عن أي
شيء؛ تعالى اهلل عما يقولوف ،وىذا كفر وضبلؿ.
وأما الجمهية المتأخروف فإنهم لهم النقيض يقولوف :ال داخل العالم ،وال خارجو ،وال فوقو ،وال تحتو؛ أنكروا
وجوده ،والجمهية األولى قالوا :إنو في كل مكاف .نعوذ باهلل.
قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-قاؿ اهلل

تعالى :

        

ٖ
( )

ٕ

 ) (      ؛ أي :استقر ،كما قاؿ:
؛ أي :استقررت ،وساؽ اآليات والشواىد .نصوص االستواء

ونصوص العلو والفوقية التي أفردىا تزيد على ثبلثة آالؼ دليل كلها تدؿ على أف اهلل في العلو ،وأف اهلل فوؽ
العرش بذاتو ،وىو مع الخلق بعلمو واطبلعو وإحاطتو ،ونفوذ قدرتو ومشيئتو ،وىو مع المؤمنين بعونو ونصره
وتأييده.

 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة طه آية .5 :
 - 3سورة المؤمنون آية .28 :
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وقاؿ في اآلية األخرى :أراد إلو السماء ومن فيها ،وكذل

ػػ ػػػػػػ 

األرض ،كما تقوؿ :ىو بخراساف أمير ،وبمصر

أمير ،فاإلمارة تجمع لو بينهما ،وإف كاف خارجا في أحدىما أو غيرىما .في "تأويل مختلف الحديث" قاؿ:
فاإلمارة تجتمع لو فيهما ،وىو حاؿ بإحداىما أو بغيرىما.
ثم قاؿ :وال نحكم على النزوؿ منو بشيء .نؤمن بو ،ونسلمو ،ثم ساؽ حد النزوؿ بيّنو في اللغة ،واهلل يجل
عن ذل ويعظم .ذكر ىذا ابن قتيية بجواب لسؤاؿ نصو :فإف قيل :لنا كيف النزوؿ منو جل وعز؟ قلنا :ال نحكم
على النزوؿ منو بشيء.
وفي معنى ىذه اآلية يقوؿ الحافظ ابن كثير -رحمو اهلل-
ٔ
( )

يقوؿ الحافظ ابن كثير في تفسيره :أي ىو إلو من في السماء ،وإلو من في األرض؛ يعيده من أىلهما ،وكلهم

خاضعوف لو أذالء بين يديو .ىذا كبلـ الحافظ ابن كثير يقوؿ:
ٕ
( )

          

          

؛ أي :ىو إلو من في السماء ،وإلو من في األرض؛ يعني معيودىم يعيده من أىلهما ،وكلهم خاضعوف لو أذالء

بين يديو .نعم.

 - 1سورة الزخرف آية .84 :
 - 2سورة الزخرف آية .84 :
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الشيهة الثانية
حديث آخر .قالوا :رويتم أف كلتا يديو ٯتُت ،وىذا مستحيل إف كنتم أردًب باليدين
العضوين ،وكيف يعقل؟ يداف كلتا٫تا ٯتُت؛ فأجاب ابن قتيبة ىذا اٟتديث صحيح ،ومعناه التماـ
والكماؿ؛ ْلف كل شيء منا مياسره تنقص عن ميامنو ُب القوة والبطش ،وكانت العرب ٖتب
التيامن ،وتكره التياسر؛ ١تا ُب اليمُت من التماـ وُب اليسار من النقصاف؛ أي صفة اهلل ٓتًلؼ
ذلك ،وُب اٟتديث نصا



ٯتُت اهلل سحاء َل يغيضها شيء الليل والنهار



؛ أي تصب

العطاء وَل ينقصها.
ػػػػػػ
نعم .ىذه الشيهة الثانية على الحديث؛ وىو  كلتا يديو يمين



وىو حديث ثابت في الصحيحين

وغيرىما ؛ كلتا يدي الرب يمين.
الشيهة؛ المشيِو يقوؿ :ىذا مستحيل أف تكوف يداه يمين .كيف يداف كلتاىما يمين -إف أردتم العضوين؟
وكيف يعقل أف تكوف يداه كلتاىما يمين؟
فأجاب ابن قتيية -رحمو اهلل :-إنو ال مانع .المراد أف معنى حديث :كلتا يديو يمين؛ يعني في الفضل
والشرؼ والكماؿ وعدـ النقص؛ ألف المخلوؽ عادة تكوف اليسار أضعف من اليمين.
أما اهلل فبل يلحقو النقص ،بل كلتا يديو يمين؛ يعني في الشرؼ والفضل والقوة وعدـ الضعف ،وإف كانت لو
يمين وشماؿ في أصح قوؿ العلماء .ولهذا اختلف العلماء ىل لو يمين وشماؿ؟ جائز .في حديث رواه اإلماـ
مسلم بعضهم طعن فيو بتفرد بعض ىذه الرواة ،وقاؿ :العمدة على حديث  كلتا يديو يمين  ال تسمى الثانية
شماؿ بل كل منهما يمين ،وقاؿ آخروف :تسمى ىذه يمين ،وتسمى ىذه شماؿ كما جاء في الحديث ،ومعنى
كلتا يديو يمين :كلتا يديو يمين في الشرؼ ،وفي الفضل وعدـ النقص والضعف ،وإف كانت إحداىما يمين
واألخرى شماؿ.
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ػػػػػػػػ 
أجاب ابن قتيية  -قاؿ المؤلف :-إف ىذا الحديث صحيح؛ في الصحيحين وغيرىما ،ومعناه التماـ
والكماؿ؛ معنى كلتا يديو يمينو التماـ والكماؿ؛ ألف كل شيء -يعني من المخلوقين -مياسره تنقص عن ميامنو
القوة

في

واليطش ،وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر؛ لما في اليمن من التماـ ،وفي اليسار من النقصاف؛ أي صفة
اهلل بخبلؼ العياد.
وفي الحديث نصا  يمين اهلل سحاء ال يغيضها شيء الليل والنهار  أي تصب العطاء وال ينقصها ىذا
الحديث رواه الشيخاف  يمين اهلل مؤلى ال تغيضها نفقة  يعني ال تنقصها نفقة .سحاء؛ يعني كثيرة الصب
الليل والنهار ،وفي الحديث اآلخر  :أرأيتم ما أنفق منذ أف خلق السماوات واألرض فإنو لم يغض ما في يمينو
 ؛ يعني لم ينقص.
فاهلل سيحانو وتعالى لو الكماؿ ،ويمين اهلل سحاء في العطاء ،ال يغيضها ال ينقصها شيء؛ سحاء الليل
والنهار؛ تحب العطاء .سحاء الليل والنهار؛ يعني ينفق سيحانو وتعالى الليل والنهار ،وال ينقص ما عنده سيحانو
وتعالى .نعم.
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الشيهة الثالثة
حديث آخر .قالوا :رويتم عجب ربكم من إلكم وقنوطكم ،وضحك من كذا .إ٪تا يعجب
ويضحك من َل يعلم فيعلم .قاؿ ابن قتيبة :و٨تن نقوؿ :إف العجب والضحك ليس كما ظنوا،
عجب منو ،و٤تل ما يضحك منو؛ ْلف الضاحك إ٪تا يضحك
وإ٪تا ىو حل كذا عنده ٤تل ما يُ َ
من معجب لو.

وقاؿ اهلل لنبيو:

 ) (      مل يرد أنو عندي عجب ،وإ٪تا أراد أنو
ٔ



عجب عند من ٝتعو ،وىذا منزع وإَل فعلينا اإلٯتاف بو والتسليم.
ػػػػػػ
الشيهة الثالثة على الحديث الذي ورد في العجب والضح  .األحاديث التي وردت في العجب عدة
أحاديث منها :ىذا الحديث الذي ذكره المؤلف؛ حديث  عجب ربكم من إلكم وقنوطكم  وىذا الحديث
ذكره ابن األثير في النهاية.
يئل أال .قاؿ أبو عييدة:
ثم قاؿ :اإلؿ شدة القنوط ،ويجوز أف يتم رفع الصوت فيو باليكاء ،فقالوا :أؿ ُ
والمحدثوف يرونو بكسر الهمزة إؿ ،والمحفوظ عند أىل اللغة الفتح أؿ.
وفي حديث العجب



عجب رب

من الشاب ليس لو صيوة



والحديث اآلخر:



عجب ربنا من
ٕ

قنوط عياده وقرب غيره  وفي اآلية الكريمة في سورة الصافات ) (       :ىذه قراءة؛
قراءة حصف



ٖ

عجيت ويسخروف) .فيكوف فيو إثيات
 ) (   في قوؿ الرسوؿ ،وفي قراءة أخرى (بل
ُ

صفة العجب هلل.
 - 1سورة الرعد آية .5 :
 - 2سورة الصافات آية .12 :
 - 3سورة الصافات آية .12 :

474

المختار في أصوؿ الفقو

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

ػػػػػػػػ 

المعترض وحديث الضح  يضح اهلل إلى رجلين يقتل أحدىما اآلخر كبلىما يدخبلف الجنة  ىذا
الحديث ثابت في الصحيحين فيو إثيات الضح هلل ،والمعنى أنو يقتتل مسلم وكافر ،فيقتل الكافر المسلم؛ في
الجهاد يقتل الكافر المسلم ،ثم بعد ذل يمن اهلل على الكفار باإلسبلـ فيسلم؛ فكبلىما يدخل الجنة؛ األوؿ
دخل الجنة ألنو شهيد ،والثاني أسلم.
فالمعترض يقولوف :كيف تثيتوف العجب و الضح هلل ،والعجب والضح إنما يصدر من الجاىل؛ إف كاف
جاىبل بالشيء تعجب منو ،وكاف جاىل بالشيء فضح منو ،واهلل عالم ،فكيف تصفوف اهلل بالعجب والضح
مع أنو ال يوصف بهما إال الجاىل؟
قاؿ ابن قتيية في الجواب :ونحن نقوؿ :إف العجب والضح ليس كما ظنوا ،وإنما حل كذا عنده محل ما
يعجب منو ،ومحل ما يضح منو؛ يعني :إنو عجب يعني؛ ألنو حل العجب منو محل من يعجب ،وحل الضح
عنده محل من يضح منو.
ٔ

يقوؿ :ألف الضاح إنما يضح من معجب لو ،وقاؿ اهلل لنييو ) (        :فسرىا؛
لم يرد أنو عندي عجب ،وإنما أراد أنو عجب عند من سمعو؛ لكن ىذا تأويل ابن قتيية.
لكن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -بين أف معنى العجب أنو يُعجب منو لخروجو عن نظائره ،فقاؿ :قد
يكوف التعجب مقرونا بجهل بسيب التعجب وىذا من المخلوؽ؛ المخلوؽ إذا تعجب؛ ألنو جاىل بالشيء ،وقد
يكوف لما خرج عن نظائره ،واهلل بكل شيء عليم؛ فبل يجوز عليو أال يعلم سيب ما تعجب منو؛ بل يتعجب مما
تعجب منو لخروجو عن نظائره تعظيما لو ،واهلل تعالى يعظم ما ىو عظيم إما لعظمة سييو أو لعظمتو ،فاهلل تعالى
يعجب لخروجو عن نظائره ،وليس ألنو ال يعلم -ىذا ال يمكن أف يكوف في حق اهلل.

 - 1سورة الرعد آية .5 :
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ػػػػػػػػ 

ابن قتيية فسر :عجب حل عنده محل ما يعجب منو ،والصواب كما قالو شيخ اإلسبلـ :أنو يتعجب بخروجو
عن نظائره تعظيما لو ،واهلل يعظم ما ىو عظيم؛ إما لعظمة سييو وإما لعظمتو.
ابن قتيية يقوؿ ىذا منزؿ يعني ىذا تأويل وإال علينا اإليماف والتسليم .علينا أف نسلم .نقوؿ :ما داـ ورد في
النصوص إثيات الضح والعجب هلل ،فنحن نسلم نقوؿ :آمنا باهلل ورسلو .ىذا منزؿ ولكن إذا أردنا أف نرد على
الملحدة نقوؿ ىذا ،وإال فاألولى اإليماف والتسليم .نعم.
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الشيهة الرابعة
حديث آخر .قالوا :رويتم عن النيب عليو السًلـ قاؿ:



َل تسبوا الريح فإهنا من َنفس

الرٛتن  وينبغي أف تكوف عندكم غَت ٥تلوقة؛ ْلنو َل يكوف من الرٛتن شيء ٥تلوؽ.

قاؿ ابن قتيبة٨ :تن نقوؿ :مل يرد بالنفس ما ذىبوا إليو ،وإ٪تا أراد أف الريح من فرج اهلل
وروحو ،وقد فرج اهلل عن نبيو بالريح يوـ اْلحزاب
 ) ( وكذلك قولو:
ٔ



وقاؿ        :

إين ْلجد نفس ربكم من قبل اليمن



؛ يعٍت أنو ٬تد الفرج من قبل

اْلنصار ،وىم من اليمن.
ػػػػػػ
يعني :وىذه الشيهة الرابعة على حديث  ال تسيوا الريح فإنها من نفس الرحمن  وىذا الحديث رواه
بهذا اللفظ النسائي والحاكم موقوفا على أبي بن كعب ،وقد ورد من طرؽ أخرى مرفوعة بلفظ:
الريح فإنها من روح اهلل





ال تسيوا

قد رواه اإلماـ أحمد والترمذي وصححو األلياني -رحمو اهلل -فالحديث



ال

تسيوا الريح فإنها من َنفس الرحمن . 
المعترض المشيِو قاؿ :ينيغي أف تكوف عندكم غير مخلوقة -الريح-؛ ألنو ال يكوف من الرحمن شيء
مخلوؽ .ظن المعترض أف :ال تسيوا الريح فإنها من نفس الرحمن؛ حرفها أو إذا كانت الروح من الرحمن ينيغي أف
تكوف غير مخلوقة ،والريح مخلوقة ،فيكف تكوف الريح من نفس الرحمن؟! يعني جعلها جزءا من اهلل والعياذ باهلل.
فهم (ال تسيوا الريح) فإنها من نفس الرحمن يعني جزء منو إذف ال تكوف مخلوقة؛ فينيغي أال تكوف عندكم
مخلوقة؛ ألنو ال يكوف من الرحمن شيء مخلوؽ.

 - 1سورة األحزاب آية .9 :
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ػػػػػػػػ 

س الرحمن" وإنما ىو "من نَػ َف ِ
ابن قتيية قاؿ -رد عليو :-ما فهمت معنى الحديث ليس "منَ ْنف ِ
س الرحمن"
فرج اهلل وروحو؛ يعني أف اهلل تعالى نفس بها وفرج بها؛ ولهذا قاؿ:
والمراد أف الريح من َنفس الرحمن؛ يعني :من َ
وقد فرج اهلل عن نييو بالريح يوـ األحزاب

فقاؿ         :

ٔ
( )

ومثاؿ ذل الحديث اآلخر  إني ألجد َنفس ربكم من قيل اليمن  ؛ يعني تفريج ربكم؛ يعني أنو يجد
الفرج من قيل األنصار؛ األنصار األوس والخزرج ألنهم نزحوا من اليمن ،فقاؿ  :إني ألجد نفس الرحمن من
قيل اليمن



؛ يعني تفريجو؛ فإف األوس والخزرج نزحوا من اليمن ،وقد فرج اهلل بهم عن المؤمنين حيث قاتلوا

الكفار ،وقاتلوا النصارى.
وبهذا يتيين أف إضافة النفس في الحديث إلى الرب سيحانو ليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوؼ كما
يظنو ىذا المعترض؛ (الريح من َنفس الرحمن) ليس إضافة الصفة إلى الموصوؼ إنما ىي من إضافة المخلوؽ إلى
خالقو مثل إضافة عيد اهلل وناقة اهلل ،ورسوؿ اهلل ،وبيت اهلل؛ ىذه إضافة المخلوؽ إلى خالقو؛ كذل (الريح من
نفس الرحمن) يعني إضافة الريح إلى اهلل إضافة مخلوؽ إلى خالقو مثل :بيت اهلل وعيد اهلل وناقو اهلل ورسوؿ اهلل.
فالمعنى فهي من إضافة المخلوؽ إلى خالقو؛ ألف المراد بقولوَ :نفس ربكم أي تنفيسو؛ ولهذا قاؿ ابن فارس
والنفس عن كل شيء يفرج بو عن مكروب ،وذكر حديث أبي ىريرة ىذا ،ثم قاؿ :يُراد أف
في مقايس اللغةَ :
وف من المؤمنين بمكة؛ نفس اهلل عنهم باألنصار الذين قاتلوىم.
باألنصار نُػفس عن الذين كانوا يُػ ْؤ َذ َ
وقد سئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -عن ىذا الحديث  إني ألجد َنفس ربكم من اليمن



قاؿ :قولو من اليمن ييين مقصود الحديث؛ فإنو ليس لليمن اختصاص بصفات اهلل تعالى حتى يظن ذل  ،ولكن
-

منها

 - 1سورة األحزاب آية .9 :
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يعني من اليمن -جاء الذين يحيهم ويحيونو؛ الذين قاؿ اهلل
   

ػػػػػػػػ 

فيهم         :

ٔ
( )

وقد روي أنو لما نزلت ىذه اآلية سئل عن ىؤالء ،فذكر أنهم قوـ أبي موسى األشعري ،وجاءت األحاديث
الصحيحة مثل قولو:



أتاكم أىل اليمن أرؽ قلوبا وألين أفئدة .اإليماف يماف والحكمة يمانية  وىؤالء ىم

الذين قاتلوا أىل الردة ،وفتحوا األمصار ،فيهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات .ذكر ىذا في مجموع
الفتاوى الجزء السادس صفحة  ٔٙٛنقلها الشيخ المحقق عيد الرزاؽ اليدوي وفقو اهلل.
وبهذا يتيين أف معنى الحديث  :ال تسيوا الريح فإنها من َنفس الرحمن
فرج اهلل بها عن المؤمنين ،كما فرج بالريح يوـ األحزاب عن
ٕ

( ) نعم.

 - 1سورة المائدة آية .54 :
 - 2سورة األحزاب آية .9 :
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؛ يعني من تنفسيو وتفريجو؛

المؤمنين         
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الشيهة الخامسة
حديث آخر .قالوا :رويتم أف  قلب ا١تؤمن بُت أصبعُت من أصابع الرٛتن  فإف كنتم
أردًب باْلصابع ىهنا النعم ،وكاف اٟتديث صحيحا فهو مذىب ،وإف كنتم أردًب اْلصابع بعينها
فإف ذلك يستحيل؛ ْلف اهلل تعاىل َل يوصف باْلعضاء ،وَل يشبو ا١تخلوقُت.
قاؿ ابن قتيبة :و٨تن نقوؿ :إف ىذا اٟتديث صحيح ،وإف الذي ذىبوا إليو َل يشبو اٟتديث؛
ْلنو قاؿ ُب دعائو:



يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك .فقالت لو إحدى أزواجو :أو

ٗتاؼ يا رسوؿ اهلل على نفسك ،فقاؿ :إف قلب ا١تؤمن بُت أصبعُت من أصابع اهلل تعاىل . 
فإف كاف القلب عندىم بُت نعمتُت من نعم اهلل ،فهو ٤تفوظ فما كاف ٭تتاج إىل الدعاء ،وإ٪تا
ىو عندنا مثل اٟتديث اآلخر:



٭تمل اْلرض على أصبع ،وكذا على إصبع  وَل ٬توز أف

يكوف إصبع ىهنا نعمة ،وَل نقوؿ إصبع كأصابعنا ،وَل يد كأيدينا ،وَل قبضة كقبضاتنا؛ ْلف كل
شيء منو َل يشبو شيئا منا.
ػػػػػػ
ىذه الشية الخامسة على حديث  قلوب العياد بين أصيعين من أصابع الرحمن  والحديث رواه اإلماـ
مسلم من حديث عيد اهلل بن عمرو بن العاص بلفظ  :إف قلوب بني أدـ كلها بين أصيعين من أصابع الرحمن
كقلب واحد يصرفو حيث يشاء  وفي حديث آخر  :يا مقلب القلوب ثيت قليي على دين  ىذا رواه
ابن عاصم في السنة واآلجري في الشريعة وإف كاف في سنده ضعف؛ لكن يشهد لو الحديث السابق.
في ىذا ا لحديث المعترض يقوؿ :ما المراد باألصابع ،ىل تريدوف بها األصابع النعم؟ أو تريدوف بها أصابع
تُثيت هلل؟ إف أردتم أف النعم ىذه قوؿ ،وإف أردتم أنها تثيتوا هلل األصابع فهذا مستحيل؛ ألنو ىذا عضو واهلل ال
يوصف باألعضاء ،وال يشيو المخلوقين.

..................................................................................
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والجواب :أف األصابع ثابتة هلل تعالى ،كما أف اليد ثابتة هلل تعالى؛ فما أثيتو اهلل لنفسو ،أو أثيتو لو رسولو 
يجب علينا أف نثيتو

       

ٔ
( )

اهلل أث يتها لنفسو؛ أثيت اهلل لنفسو األصابع واليد والسمع

واليصر والعلم والقدرة واالستواء والعلو .نثيتها هلل كما تليق بجبللو وعظمتو ،وال نقوؿ :نئولها بالنعمة كما يقوؿ
ىذا المعترض ،وال نقوؿ :إنها تشيو أصابع المخلوقين،كما جاء في الحديث اآلخر  :إف اهلل يضع السماوات
ع لى أصيع ،واألرضين على أصيع ،والماء والثرى على أصيع ،والجياؿ على أصيع ،وسائر الخلق على أصيع ،ثم
يهزىنو ويقوؿ :أنا المل أين ملوؾ األرض؟  .أثيت هلل خمسة أصابع ،كما يليق بجبللو وعظمتو.
وقولو :و  قلوب العياد بين أصيعين من أصابع الرحمن  .بعضهم أيضا كذل تأولها وقاؿ :كيف يكوف
قلوب العياد بين أصيعين من أصابع الرحمن؟! نحن ال نحس بأف أصابع الرحمن في صدورنا ،وقلوبنا.
وىذا من الجهل؛ اليينية معناىا واسع في اللغة العربية

يقوؿ       :

ٕ

( ) السحاب بين السماء واألرض .ىل يدؿ أنو مماسة؟ ما يدؿ أنو مماسة ؛ أي السحاب ما تمس األرض ،وال
تمس السماء .بين السماء واألرض.
فاليينية في لغة العرب واسعة ،فبل يتوىم المتوىم من اليدع يقوؿ :إف أصابع الرحمن مماسة لقلوب العياد ،ما
نراىا مماسة .نقوؿ لو :اليينية واسعة وال يلزـ منها المماسة وال المحاذاة كما في
  

ٖ
( )

اآلية    :

مسافة بين السحاب وبين السماء  ،ومسافة بين السحاب واألرض ،واهلل تعالى جعلها

بينهما.

 - 1سورة البقرة آية .141 :
 - 2سورة البقرة آية .164 :
 - 3سورة البقرة آية .164 :
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ػػػػػػػػ 

أجاب ابن قتيية -رحمو اهلل -قاؿ :نحن نقوؿ :إف ىذا الحديث صحيح ،وإف الذي ذىيوا إليو ال ييطل
الحديث؛ ألنو قاؿ في دعائو  :يا مقلب القلوب ثيت قليي على دين  ،فقالت لو إحدى أزواجو :أو تخاؼ يا
رسوؿ اهلل على نفس ؟ قاؿ :إف قلب المؤمن بين أصيعين من أصابع اهلل . 
فإف كاف قليو عندىم بين نعمتين من نعم اهلل ،فهو محفوظ .إذا كاف بين أصابع النعمة ،وىو بين نعمتين ،فهو
محفوظ؛ يعني ىذا تنزؿ المعنى فما كاف يحتاج إلى الدعاء؛ إذا كاف قلب العياد بين نعمتين؛ ما فيو حاجة إلى
الدعاء؛ محفوظ ،وإنما ىو عندنا مثل الحديث اآلخر؛ يعني عندنا مثل صفة من صفات اهلل .الحديث :يحمل
السماوات واألرض؛ يعني يشير إلى الحديث  :إف اهلل يضع السماوات على إصيع واألرضين على إصيع



وال يجوز أف يكوف اإلصيع ىهنا نعمة ،وال نقوؿ :إصيع كأصابعنا ،وال يد كأيدينا وال قيضة مثل قيضتنا؛ ألف كل
شيء منو ال يشيو شيئا منا .نعم.
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الشيهة السادسة
حديث آخر .قالوا :رويتم أف النيب عليو السًلـ قاؿ:



رأيت ريب ُب أحسن صورة،

ووضع يده بُت كتفي حىت وجدت برد أناملو بُت ثندوٌب.  .
قاؿ ابن قتيبة :و٨تن نقوؿ :إف اهلل تعاىل َل تدركو اْلبصار ُب الدنيا ،وإذا كاف يوـ القيامة رآه
ا١تؤمنوف كما يروف القمر ليلة البدر ،وكذلك قولو ١توسى ) (     :؛ يعٍت ُب الدنيا.
ٔ

ٍب قاؿ :وكذلك نقوؿ :إف نبينا مل يره إَل ُب ا١تناـ ،وعند تغشي الوحي لو.
ٍب روى بإسناده حديث أـ طفيل :وأنو رأى ربو ُب ا١تناـ ُب صورة كذا .و٨تن َل نطلق على
الصورة تشبيها ،بل ٥تالفة لغَتىا ،كما خالفت ذاتو غَتىا من الذوات.
ػػػػػػ
نعم .ىذه الشيهة السادسة على حديث



رأيت ربي في أحسن صورة



ىذا الحديث قولو  :رأيت

ربي في أحسن صورة ،ووضع يده بين كتفيو حتى وجدت برد أناملو  ىذا يسمى حديث اختصاـ المؤل األعلى.
قد شرحو الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة؛ شرح حديث اختصاـ المؤل األعلى؛ أف النيي قاؿ  :رأيت ربي
في أحسن صورة ،فقاؿ :يا محمد فيم يختصم المؤل األعلى؟ فقلت :ال أعلم يا رب ،فوضع يده بين كتفي حتى
وجدت برد أناملو؛ فعلمت ،فقلت :في نقل األقداـ إلى الجماعات ،وفي انتظار الصبلة بعد الصبلة  ...إلى
آخر الحديث.
وىذا الحديث إنما ىو رؤيا منامية ،ورؤيا النيي حق ،والحديث ثابت رواه اإلماـ أحمد والترمذي في سياؽ
طويل ،وقاؿ :الترمذي حسن صحيح ،وقاؿ :سألت محمد بن إسماعيل عن ىذا الحديث ،فقاؿ :ىذا الحديث
صحيح .صححو األلياني .

 - 1سورة األعراف آية .143 :
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ػػػػػػػػ 
وللحديث شواىد عديدة عيد الرحمن بن عايش ،وابن عياس ،وثوباف ،وابن عمر ،وىي مفصلة في تخريج
كتاب اختيار األولى البن رجب؛ كما ذكر المحقق؛ إذف ىذا الحديث في رؤية اهلل ثابتة.
ابن قتيية -رحمو اهلل -أجاب عنو فقاؿ :إف اهلل تعالى ال يرى في الدنيا ،وإنما يرى في اآلخرة؛ نحن أوال
نقوؿ :ىذا رؤيا منامية -رؤيا مناـ -النيي رأى ربو في المناـ وال يلزـ من ذل التشييو ،ورؤيا اهلل في المناـ أثيتها
جميع أىل الطوائف ،كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية؛ إال الجهمية من شدة إنكارىما لرؤية اهلل حتى أنكروا رؤية
اهلل في المناـ ،وقاؿ :جميع الطوائف أثيتوا رؤية اهلل في المناـ ،وال يلزـ من ذل التشييو؛ ألف اإلنساف يرى ربو
على حسب اعتقاده ،فإف كاف اعتقاده صحيحا؛ رأى ربو في صورة حسنة؛ ولذل

لما كاف النيي أصح الناس

اعتقادا قاؿ  :رأيت ربي في أحسن صورة . 
وإف كاف اعتقاده فيو خلل؛ رأى ربو في صورة تناسب اعتقاده؟ وال يلزـ من ذل التشييو ،والنيي قاؿ:



رأيت ربي في أحسن صورة  ىذا رؤيا منامية.
أما الرؤية في الدنيا فاهلل تعالى ال يراه وحده في الدنيا ،وفي اآلخرة المؤمنوف يروف ربهم كما ثيت في اآليات
وفي األحاديث المتواترة.
ابن قتيية قاؿ :ونحن نقوؿ إف اهلل تعالى ال تدركو األبصار في الدنيا ،وإذا كاف يوـ القيامة رآه المؤمنوف كما
يروف القمر ليلة اليدر ،وكذل قولو لموسى:



ٔ

 ) (   ؛ يعني :في الدنيا ،ثم قاؿ :وكذل نقوؿ :إف نيينا

لم يره إال في المناـ؛ يعني ىذه رؤيا مناـ ،وعند تغشي الوحي لو .ىذا يعني قولو :عند تغشي الوحي لو .يحتاج إلى
دليل؛ قوؿ ابن قتيية :إف النيي يرى ربو عند تغشيالوحي لو .الصواب التي دلت عليو النصوص :إف النيي لم ير ربو
ليلة المعراج بعين رأسو ،وإنما رآه بعين قليو.

 - 1سورة األعراف آية .143 :
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ػػػػػػػػ 
وحكى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إجماع السلف على أف اهلل ال يراه أحد في الدنيا؛ إال في ليلة المعراج؛ رؤية
النيي ليلة الم عراج فإف فيها الخبلؼ ،وقاؿ :ليس في األدلة ما يثيت أنو رآه بعينو -الرسوؿ ليلة المعراج ،-وال
ثيت أف ذل عن أحد من الصحابة ،وال في الكتاب ،وال في السنة.
ذكر ابن قتيية حديث أـ الطفيل :وأنو رأى ربو في المناـ في صورة كذا .وىذا ذكره ابن قتيية في ضمن
اعتراض لقوـ يقولوف :إف النيي  لم ير ربو إال في المناـ ،وعند تغشي الوحي لو ،وأف اإلسراء ليلة اإلسراء كاف
بروحو دوف جسده ،واحتج في ذل

بأحاديث حديث ابن الطفيل وغيره ،والصواب أف اإلسراء كاف بروحو

وجسده ،وأف النيي لم ير ربو بعين رأسو ،وإنما رآه بعين قليو ىذا ىو الذي دلت عليو النصوص.
يقوؿ المؤلف :ونحن ال نطلق على الصورة تشييها ،بل مخالفة لغيرىا كما خالفت ذاتو غيرىا من الذوات.
وىذا ال ش أف ىذا في جميع الصفات؛ الصورة صفة ثابتة هلل جل وعبل في أحاديث كثيرة ،فالواجب إمرارىا
كما جاءت ،وإثياتها على ظاىرىا هلل تعالى؛ خبلفا ألىل الكبلـ الياطل الذين ينفوف عن اهلل صفة كمالو ،أو
يتأولونها بالتأويبلت الياطلة .نعم.
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الشيهة السابعة
حديث آخر قالوا :رويتم أف  :اهلل خلق آدـ على صورتو  واهلل ُ٬تل أف يكوف لو صورة

أو مثاؿ.

قاؿ ابن قتيبة و٨تن نقوؿ :إف اهلل ٬تل أف يكوف لو صورة أو مثاؿ ،غَت أف الناس رٔتا ألفوا
الشيء وأنسوا بو؛ فسكنوا عنده ،وأنكروا مثلو .أَل ترى أف اهلل تعاىل يقوؿ ُب وصف نفسو:
    

( ٔ)



وىذا يدؿ على أف مثلو َل يشبهو بشيء ،ومثل الشيء غَت الشيء؟

فقد صار على ىذا الظاىر هلل ِمثل.
ومعٌت ذلك ُب الل غة أنو يقاـ ا١تثل مقاـ الشيء نفسو .يقوؿ القائل :مثلي َل يقاؿ لو ىذا،
ويريد نفسو؛ فيكوف قولو ) (       :يريد ىو كشيء ،و٬توز أف تكوف الكاؼ
ٕ

زائدة كما يقوؿ :كلمٍت بلساف كمثل السناف.
ٍب قاؿ :وقد اضطرب الناس ُب تأويل ىذا اٟتديث ،فقاؿ قوـ من أصحاب الكًلـ :أراد
خلق آدـ على صورة آدـ ،وىذا غلط؛ ْلنو َل فائدة ُب ذلك ،ومن يشك أف اهلل خلق اإلنساف
على صورتو ،والسباع على صورىا ،واْلنعاـ على صورىا ،وقاؿ قوـ :خلق آدـ على صورة عنده،
وىذا َل ٬توز؛ ْلف اهلل َل ٮتلق شيئا من خلقو على مثاؿ.
وقاؿ قوـ ُب اٟتديثَ  :ل تقبحوا الوجو فإف اهلل خلق آدـ على صورة  يريد على صورة
الوجو ،وىذا أيضا ٔتنزلة التأويل اْلوؿ َل فائدة فيو ،والناس يعلموف أف اهلل خلق آدـ على خلق

 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
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ولده ،ووجهو على وجهو ،وزاد قوـ ُب اٟتديث أنو مر برجل يضرب وجو رجل فقاؿَ :ل تضرب
فإف اهلل خلق آدـ على صورتو؛ أي ا١تضروب ،وُب ىذا من ا٠تلل ما ُب اْلوؿ.
وقاؿ قوـ :خلق آدـ ُب اٞتنة على صورتو ُب اْلرض مل ٗتتلف.
قاؿ ابن قتيبة :والذي عندي واهلل أعلم أف الصورة ليست بأعجب من اليدين واْلصابع
والعُت والوجو ،وإ٪تا وقع اإللف لتلك جمليئها ُب القرآف ،ووقعت الوحشة من ىذه؛ ْلهنا مل تأت
ُب القرآف ،و٨تن نؤمن باٞتميع ،وَل نقوؿ ُب شيء منو بكيفية وَل حد.
ػػػػػػ
نعم .ىذه الشيهة على ىذا الحديث



خلق اهلل آدـ على صورتو طولو في السماء ستوف ذراعا  وىذا

الحديث رواه الشيخاف اليخاري ومسلم وغيرىما  ،وىذا الحديث فيو إثيات الصورة هلل  والضمير يعود إلى
اهلل ىذا ىو الصواب الذي دلت عليو النصوص؛ الذي أقره المحققوف كاإلماـ أحمد وشيخ اإلسبلـ وابن القيم،
وجماعة من أىل الحزب ومن أىل السنة والجماعة -قالوا :الضمير يعود إلى اهلل  خلق اهلل آدـ على صورتو

 يعود إلى اهلل 

ويدؿ على ذل

الروايات األخرى التي صححها الحافظ في الفتح في الجزء الحادي

عشر؛ خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن.

ىذا يؤيد أف الضمير يعود إلى اهلل؛  خلق اهلل آدـ على صورتو  وفيو إثيات الصورة هلل 

وىو

يقتضي نوعا من المشابهة ،وىي المشابهة في مطلق الصورة ،ال في الجنس والمقدار ،ما قاؿ :إف آدـ يشيو اهلل
في الجنس أو في المقدار ،ال .إنما المشابهة؛ نوع من المشابهة في مطلق الصورة ،وال يكوف المشابهة في
الجنس وال المقدار.
ومن رأى القمر في الماء؛ أف ترى صورة القمر في الماء؛ فتقوؿ :ىذه صورة القمر تشيو القمر الذي في
السماء .ىل ىذا القمر الذي في الصورة التي في الماء تشيو القمر في الذات؛ ذاتو ىي ذاتو؟! ال .ىل ىي تشيهو
في المقدار ،في الجنس؟! ىذه مجرد صورة؛ ما لها ذات وال شكل.
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ما لها ذات الّي في الماء؛ صورة ما لها ذات التي في الماء ،ومقدارىا ليس كمقدار الصورة التي في األصل،
فهذا  خلق اهلل آدـ على صورتو



يقتضي فيو نوعا من المشابهة ،وىي المشابهة في مطلق الصورة ،ال في

الجسم والمقدار.

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

ػػػػػػػػ 
ىكذا حقق شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل ،-وىذا اليحث بحثو شيخ اإلسبلـ -رحمو اهلل -بحثا جيدا
في بياف تلييس الجهمية ،وىو المسمى "بنقض التأسيس" نقض تأسيس التقديس .الرازي لو كتاب سماه تأسيس
التقديس ،وذكر فيو تأويل األحاديث ،ورد عليو شيخ اإلسبلـ في ىذا الكتاب ،بعض الناس سموه "نقض
التأسيس" و يسمى "بياف تأسيس الجهمية".
وىذا الكتاب كتاب عظيم ،وىو بياف تأسيس الجهمية ،وجد منها الشيخ محمد القاسمي رحمو اهلل وجد ما
يقرب من النصف ،ثم وجد النصف اآلخر ،وأخذتو كلية أصوؿ الدين قيل عشر سنوات ،ووزع على ثماف طبلب؛
ثماف رسائل دكتوراه ،وزع عليهم ،وحقق الكتاب ،وكنت المشرؼ على الثمانية كلهم ،ولكن تأخرت طياعتو ،وىو
اآلف في مجمع المل

فهد إف شاء اهلل يطيع اآلف على نفقة الوزارة ،وىو سيطيع إف شاء اهلل ،وفيو بحوث ال

توجد في غيره؛ بحوث عظيمة ،ومن ذل

مسألة الصورة حتى إف الصورة وحدىا -ميحث الصورة -جاء في

رسالة دكتوراه كاملة ،وىو كتاب عظيم ،ورد على الرازي.
الرازي قاؿ :في ىذا الحديث



خلق اهلل آدـ على صورتو



ذكر ثبلثة أقواؿ .قاؿ :على صورتو يعود

على صورة المضروب؛ يعني :المضروب أنو لما رأى شخصا يضرب شخصا ،قاؿ :ال تضرب الوجو؛ فإف اهلل خلق
آدـ على صورة المضروب ،فيكوف تشييو مقلوب .قاؿ شيخ اإلسبلـ :وىذا باطل ،ىذا قوؿ بعضهم.
القوؿ الثاني :أف الضمير يعود إلى آدـ؛ خلق اهلل آدـ على صورة آدـ ،وىذا باطل أيضا .قاؿ عيد اهلل بن
اإلماـ أحمد ألبيو  :خلق اهلل آدـ على صورتو  صورة آدـ؟ قاؿ :ىذا قوؿ الجهمية ،أي صورة آلدـ قيل أف
يخلقو اهلل؟
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والقوؿ الثاني :أنو يعود إلى اهلل .وىذا ىو الصواب الذي تدؿ عليو النصوص ،وفيو إثيات الصورة هلل .واهلل
تعالى ال يشيو المخلوقين؛ لو صورة ما تشيو صور المخلوقين.
وإف كاف في إثياتها نوع من المشابهة؛ إال أنو مشابهة في مطلق الصورة ال في الجنس وال في المقدار.

....................................................................................
ػػػػػػػػ 
وقد غلط في ىذا أناس كثيروف منهم :االتحادية والحلولية و العياذ باهلل .رد عليهم شيخ اإلسبلـ؛ رد طوائف
عدة ،وردعلى بعض أىل الحديث حتى رد على الدارمي -رحمو اهلل -وقاؿ :لو قوؿ في رؤية المؤمنين لربهم يوـ
القيامة قاؿ :إف ىذا تغير في أبصارىم حينما يروف اهلل يوـ القيامة وينكروف ،فقاؿ شيخ اإلسبلـ :إف ىذا بسيب
الدىشة ،وحديث الصورة متعددة منها ىذا الحديث  خلق اهلل آدـ على صورتو  ومنها حديث الصورة



أنهم يوـ القيامة يروف ربهم في غير الصورة؛ يتجلى لهم في غير الصورة التي رأوه في أوؿ مرة . 
جمع بين ىذه األحاديث كلها ،وىو بحث عظيم إف شاء اهلل ،وبحث عظيم ،وفيو فوائد عظيمة.
وأيضا ممن غلط في ىذا ابن خزيمة ،وىو من أئمة أىل السنة رد عليو شيخ اإلسبلـ في كتاب التوحيد؛ أنكر
الصورة قاؿ :أيها الناس ال تغلطوا ،وال تغالطوا؛ ال تثيتوا الصورة هلل فإنو فيو تشييو؛ ظن -رحمو اهلل ىذه معدود
في غلطاتو-؛ أف الصورة فيها تشييو .ىذا ليس فيو تشييو.
وكما قاؿ ابن قتيية في آخر اليحث اآلف قاؿ في آخر كبلمو قاؿ ابن قتيية :والذي عندي واهلل أعلم أف
الصورة ليست بأعجب من اليدين واألصابع والعين والوجو ،وإنما وقع اإللف لتل ؛ يعني اليدين واألصابع والعين
لمجيئها في القرآف ،ووقعت الوحشة من ىذه؛ ألنها لم تأت في القرآف ،ونحن نؤمن بالجميع ،وال نقوؿ في شيء
منها بكيفية وال حد.
نعم .ىذا حق ،وابن قتيية -رحمو اهلل -قولو :إف اهلل يجل أف يكوف لو صورة ومثاؿ .ىذا فيو إجماؿ؛ لكن
مقصود ىذا أف يكوف لو صورة تشيو صورة المخلوقين.
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وذكر في قولو:

         

    

ٕ
( )

ٔ
( )

يقوؿ :ىذا مثاؿ نظير ،كما أف اآلية



يدؿ على أف مثل و ال يشيو شيء ،ومثل الشيء غير الشيء ،فقد صار على ىذا

....................................................................................
ػػػػػػػػ 
الظاىر هلل مثل ،ثم قاؿ :إف أىل اللغة يقولوف :مثلى ال يقاؿ لو ىذا ،ويريد اإلنساف نفسو ،وذكر القوؿ
اآلخر ،وقاؿ :إف ىذا يحوز أف تكوف الكاؼ زائدة.
ثم ذكر األقواؿ في الصورة .قاؿ قوـ من أصحاب الكبلـ :أراد خلق آدـ على صورة آدـ ،وىذا سيق أنو
قوؿ الجهمية ،وقاؿ :ىذا غلط؛ ألنو ال فائدة فيو؛ يفسد المعنى؛ خلق اهلل آدـ على صورة آدـ ىل ىذا المعنى
صحيح؟! معنى فاسد .خلق اهلل آدـ على صورة آدـ ،وكما قاؿ اإلماـ أحمد :ىذا قوؿ الجهمية أي صورة آلدـ
قيل أف يخلقو اهلل؟ كيف خلق آدـ على صورة آدـ قيل أف يخلق لو صورة؟! أي صورة آلدـ قيل أف يخلق؟! ىذا
فاسد.
وقاؿ قوـ آخر :خلق آدـ على صورة عنده ،وىذا أيضا مثلو فاسد.
وقاؿ قوـ :ال تقيحوا الوجو فإف اهلل خلق آدـ على صورتو؛ على صورة الوجو ،وىذا أيضا باطل ،وزاد قوـ أنو
مر برجل يضرب وجو رجل ،فقاؿ :ال تضربو فإف اهلل خلق آدـ على صورتو؛ على صورة المضروب ،فيكوف من
باب التشييو المقلوب ،وقاؿ قوـ :خلق آدـ في الجنة على صورتو في األرض .كل ىذه األقواؿ باطلة.
والصواب كما ثيت أف الضمير يعود إلى اهلل ،وفيو إثيات الصورة هلل؛ أف اهلل خلق آدـ على صورتو ،ويدؿ
على ذل الرواية الصحيحة؛ الحديث الصحيح اآلخر  :خلق آدـ على صورة الرحمن  والشيخ محمود..
-رحمو اهلل -أخذ من كبلـ شيخ اإلسبلـ رسالة جيدة في ميحث الصورة ،وسماه "عقيدة أىل اإليماف في خلق

 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
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آدـ على صورة الرحمن" .أخذ ميحث الصورة أخذه من كتاب شيخ اإلسبلـ -في بياف تأسيس الجهمية -نقض
التأسيس في حياتو رحمو اهلل ،وتمنى أف يطيع ىذا الكتاب في رسالة الشيخ؛ محمود تمنى -رحمو اهلل -أف يطيع
ىذا الكتاب ،وإف شاء اهلل سوؼ يطيع ،وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثيت اهلل الجميع ،وصلى اهلل على محمد وآلو
وصحيو.

....................................................................................
ػػػػػػػػ 

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم ىذا سائل يقوؿ :ىل آية المعية من آيات الصفات ،وإذا كانت ،فلماذا أولناىا بأف المعية
ىي العلم؟
نعم .المعية من آيات الصفات .المعية من آيات الصفات؛ كما سيق ،وأف معية اهلل صفة من صفاتو ،وىي
نوعاف معية عامة للمؤمن والكافر ،وتأتي في سياؽ المحاسية والمجازاة ،وىي عامة للمؤمن والكافر ،وذكرنا
أمثلتها ،فيما سيق.
ومعية خاصة بالمؤمنين وباألنيياء
ٕ
(

)

ٔ

مثل       ) (         :
ٖ

 ) (          وتأتي في سياؽ المدح والثناء ،وىي خاصة بالمؤمن،

وىي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكبلءة.
أما قوؿ :السائل :فلماذا أولناىا بالعلم؟ ما أولناىا بالعلم .نحن أخذناىا من النص الدليل من اآلية انظر اآلية:
ٔ

 ) (             ثُم

 - 1سورة التوبة آية .41 :
 - 2سورة طه آية .46 :
 - 3سورة النحل آية .128 :
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قَ َ
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ٕ
( )

اؿ
ثُم قَ َ

  

....................................................................................
ػػػػػػػػ 
 )ٖ(     افتتح اآلية بالعلم ،وختمها بالعلم ،فدؿ على أف المعية علم .ما أولنا ،ثم المعية في لغة
العرب ما تقتضي االختبلط وال االمتزاج .المعية معناىا المصاحية؛ مطلق المصاحية .مع يعني مصاحب ل ،
والمصاحية ال تقتضي االختبلط وال االمتزاج وال المحاذاة وال المقارنة.

 - 1سورة المجادلة آية .7 :
 - 2سورة المجادلة آية .7 :
 - 3سورة المجادلة آية .7 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

وكما تقوؿ العرب :كنا نسير والقمر معنا .القمر في السماء وأنت في األرض ىذه معية؛ يعني مصاحب ل .
ما زلنا نسير والنجم معنا .ما أولنا نحن قولنا المعية علم أخذناه من نص اآلية .بدأ اهلل اآلية بالعلم ،وختمها
بالعلم ،والمعية بينها مما يدؿ على أف المعية علم ،وكما قاؿ في اآلخر
ذكر المعية





ٔ

 ) (      لما

ٕ

 ) (            نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل نثيت هلل الرداء واإلزار كما في قولو  :الكيرياء ردائي والعظمة إزاري  ؟
نعم .صفتاف من صفات اهلل كما يليق بجبللو وعظمتو  العظمة إزاري والكيرياء ردائي فمن نازعني واحدة
عذبتو  الكيرياء صفة هلل ،والعظمة صفة هلل ،واإلزار صفة هلل ،والرداء صفة هلل ،كما يليق بجبللو وعظمتو ،وكما
بين شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أيضا ىذا الحديث ،وأف اإلزار والرداء وصفاف يليق باهلل؛ ال يشابو المخلوقين سيحانو
وتعالى في ذاتو وال في صفاتو وال في أفعالو



ٖ

 ) (         لو الكماؿ

سيحانو وتعالى؛ في ذاتو وصفاتو وأسمائو ،وهلل المثل األعلى يعني :وصف كماؿ .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل الحق اسم من أسماء اهلل؟
نعم .اسم من أسماء اهلل قولو  :أنت الحق ،ووعدؾ الحق

       - 

 واآليات واضحة في ىذا ،واألحاديث .في الحديث  :أنت الحق ووعدؾ الحق  أنت الحق نص.أنت

ٗ
( )



الحق

 - 1سورة البقرة آية .282 :
 - 2سورة الحديد آية .4 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة النور آية .25 :
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..................................................................................
ووعدؾ الحق



ػػػػػػػػ 

في حديث االستفتاح في صحيح اليخاري حديث ابن عياس وكذل اآلية مر معنا الحق في

اآلية .من يحفظ اآلية الّي فيها وىي:



ٔ

 ) (        نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ :يكثر في بعض الخطابات كتابتهم مع خالص تحياتي ،فهل ىذا جائز؟
نعم .أرى أف ما مانع؛ يعني تحيات مناسية للمخلوؽ .المخلوؽ لو تحيات تناسيو .والخالق لو التحيات
التحيات هلل يعني التعظيمات هلل بالدعاء والعيادة والصبلة ىذه هلل ،وأما المخلوؽ لو تحيات يعني الدعاء والسبلـ؛
خالص التحيات يعني التي تناسب المخلوؽ .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل نأخذ من قولو  :اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعوف أصم وال غائيا  ىل
فيو دليل على التكيير الجماعي؟
ال ليس فيو دليل على التكيير ،وإنما يكيروف ثم تختلط األصوات؛ ىذا يكير وىذا يكير وىذا يكير تختلط

األصوات ،ليس تكييرا من ظم جماعي ال ،وإنما يقوؿ :اهلل أكير اهلل أكير اهلل؛ تختلط األصوات فقاؿ النيي 
 اربعوا على أنفسكم . 
مثل التليية المحرـ بالحج والعمرة يليي ىذا يقوؿ :ليي اللهم ليي  ،وىذا يليي وىذا؛ تختلط األصوات .أما
أف يجعل منظم ىذا يقوؿ :ليي اللهم ليي  ،ثم جامعة خلفو يقولوف :ليي اللهم ليي  .ىذا ما ىو مشروع تليية
الجماعية ما ىو مشروع ،أو الدعاء الجماعي ،كذل

ما ىو مشروع ،ومثلو األناشيد الجماعية كلها ليس عليها

دليل .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :يوجد في بلدنا رجل أشعري ،وىو يعترؼ بذل  ،ويوجد عنده آالؼ طلية يحفظوف
القرآف؛ علما بأنو يحفظ القرآف بالقراءات العشر ،فهل تنصحني أف أحفظ القرآف عنده؟

 - 1سورة األنعام آية .62 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

إذا كاف ال يتكلم باألشعرية ،وال يورد شيها فبل بأس؛ يعني إنو يحفظهم القرآف فبل بأس ،وإف وجد غيره فهو
أولى؛ لكن إذا كاف يتكلم مثبل في بعض المناسيات يتكلم في مذىب األشعرية :إف القرآف ىذا نصو ىذا من كبلـ
جيريل ،أو من كبلـ محمد ،أو يورد شيو ،فبل ينيغي أف يقرأ عنده .يرفع ،بل يرفع بو حتى ييعد .أما إذا كاف متستر
ما يظهر مذىيو ،وال يورد شيها فبل بأس عمبل بالظاىر ويستفاد منو .نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :المرأة التي في قصة المجادلة ىل ىي خولة بنت حكيم أـ بنت ثعلية؟
زوجة أوس بن الصامت قد تكوف يحتاج إلى تأمل .نعم يراجع على كل حاؿ يراجع .نتأكد .إذا ال نكوف
متأكدين .نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما معنى اسم اهلل 

الماجد والمجيد؟ ونريد ذكر كتب في تفسير أسماء اهلل عز

وجل؟
الماجد ما أعرؼ أنو من أسماء اهلل الماجد من أسمائو المجيد إن حميد مجيد المجيد الذي لو األسماء
العظيمة .الحميد المجيد لو األسماء العظيمة ،والكثيرة .التمجيد التعظيم لكثرة الصفات صفاتو وأسمائو نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ :في قوؿ النيي  لقارئ القرآف:



اقرأ وارتق فإف منزلت

عند آخر آية تقرؤىا

 يقوؿ :ىل ىذا خاص بحفاظ القرآف ،أـ بمن يقرأه ،وىو لم يكن حافظا لو؟
الحديث ارتق واقرأ -يجعلو معمما  -ارتق واقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإف منزلت عند آخر آية
تقرؤىا  ىذا األقرب أنو عاـ لمن حفظ ولمن لم يحفظ؛ ألف المراد العامل الذي يعمل بو ؛الذي يعمل بالقرآف
يمتثل أوامره ،ويجتنب نواىيو ويعمل بمحكمو ،ويؤمن بمتشابهو ويتعظ بمواعظو وينزجر بزواجره
أما الذي ال يعمل بو فهو حجة اهلل عليو ولو كاف يحفظ ،إذا كاف ما يعمل بو فليس لو ىذا الفضل .إذا كاف
يقرأ القرآف وال يعمل بو؛ يرتكب النواىي ويخالف األوامر فهذا ىو الذي يكوف القرآف خصما؛ يعني خصما لو،
كما جاء في الحديث اآلخر في قصة القرآف؛ أنو يأتي يكوف خصما لمن ال يعمل بو ،ويكوف قائدا وسائقا لمن
يعمل بو.
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ػػػػػػػػ 

فالمراد واهلل أعلم فهمي من ىذا الحديث من يعمل بو سواء حفظو أو لم يحفظو ،من قرأ القرآف في
المصحف وىو يعمل بو ويمتثل أوامره ويجتنب نواىيو ،ويحكمو في كل شأف من شئونو ويقرؤه ويتلوه ىذا على
خير عظيم ولو لم يحفظو ،وإذا حفظو ال ش لو أفضل.
أما من لم يعمل بو فليس لو ىذا الفضل سواء حفظ أو لم يحفظ .نسأؿ اهلل السبلمة العافية نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نيينا محمد وعلى آلو وصحيو وسلم.
وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثيت اهلل الجميع وصلى اهلل على نيينا محمد وعلى آلو وصحيو وسلم.
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الشيهة الثامنة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد،
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :حديث آخر :قالوا :رويتم ُب حديث أيب رزين العقيلي برواية ٛتاد بن
سلمة أنو قاؿ:



أين كاف ربنا قبل أف ٮتلق السماوات واْلرض؟ فقاؿ :كاف ُب عماء فوقو

ىواء  وىذا ٖتديد وتشبيو.
قاؿ ابن قتيبة :وقد تكلم ُب تفسَت ىذا اٟتديث أبو عبيد القاسم بن سًلـ ،فقاؿ :العماء
السحاب ،وىو كما قاؿ ُب كًلـ العرب؛ إف كاف اٟترؼ ٦تدودا ،وإف كاف مقصورا كأنو ُب عمى
عن الناس؛ كاف ما شاء.
ػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عيد اهلل ورسولو نيينا محمد،
وعلى آلو وصحيو أجمعين .أما بعد:
وىذه ىي الشيهة الثامنة من الشيو التي أوردىا أىل اليدع على بعض النصوص من الكتاب والسنة .أوردىا
ابن قتيية -رحمو اهلل -في كتابو التأويل في مختلف الحديث ،وأجاب عنها.
فهذه الشيهة الثامنة ،وسيقها سيع شيو .ىذه الشيهة على حديث أبي رزين العقيلي في رواية حماد بن سلمة
أنو قاؿ  :أين كاف ربنا -يسأؿ النيي صلى اهلل عليو وسلم -وقاؿ :أين كاف ربنا قيل أف يخلق السماء واألرض؟
فقاؿ :كاف في عماء فوقو ىواء  .وفي لفظ آخر  كاف في عماء ما فوقو ىواء ،وما تحتو ىواء  .ىذا نص
الحديث قاؿ:



أين كاف ربنا قيل أف يخلق السماوات واألرض؟ فقاؿ كاف في عماء ما فوقو ىواء ،وما تحتو

ىواء.  .
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الشيهة قالوا :ىذا تحديد وتشييو؛ يعني تحديد يعني حدد مكاف الرب ،وأنو في عماء ،وىذا تشييو لو
بالمخلوقات ،فكيف الجواب عن ىذه الشيهة؟
قا ؿ ابن قتيية في جوابو :وقد تكلم في تفسير ىذا الحديث أبو عييد القاسم بن سبلـ المعروؼ لعلو في
كتابو كتاب اإليماف ،ولو كتاب األموات.
قاؿ :العماء السحاب ،وىو كما قاؿ في كبلـ العرب :إف كاف الحرؼ ممدودا ،وإف كاف مقصورا كأنو كاف في
عمى عن معرفة الناس .كاف كما شاء.
ىذا جواب اآلف واضح عن الشيهة عن شيهتهم يقوؿ :كاف في عماء إذا كاف العمى بالمد فالمراد بو
السحاب  أين كاف ربنا قيل أف يخلق السماء واألرض؟ قاؿ كاف في عماء  ؛ في سحاب ،وإف كاف مقصورا
عمى أي :أنو عمى عن معرفة الناس.
والجواب الصحيح عن ىذه الشيهة أنو أوال :الحديث ضعيف؛ في إسناده وكيع بن عدس يقاؿ :وكيع بن
عدس ،ويقاؿ :وكيع بن حدس ،وىو ضعيف ،كما ىو معروؼ ،والحديث رواه اإلماـ أحمد والترمذي ابن ماجة
وابن أبي عاصم في السنة ،وقاؿ األلياني :إسناده ضعيف ،وىو كما قاؿ يعني في إسناده وكيع بن عدس أو
حدس .يقاؿ :عدس بالعين ويقاؿ :حدس وىو ضعيف.
وثانيا :لو صح فمعناه صحيح لو صح كاف في عماء ،والمراد بالعماء السحاب  ما فوقو ىواء ،وما تحتو
ىواء



ما يعني :الذي كاف في عماء الذي فوقو ىواء والذي تحتو ىواء؛ يعني كاف في سحاب ،والسحاب فوقو

ىواء وتحتو ىواء؛ كاف في سحاب؛ كاف في عماء الذي فوقو ىواء والذين تحتو ىواء.
والمعنى أف اهلل فوؽ السحاب مثل

قولو      :

ٔ
( )

؛ في السماء يعني :السماء يراد بها

العلو .أأمنتم من في العلو ،ويراد بالسماء الطياؽ المينية التي تفيد بمعنى على؛ كاف على السماء ،كذل كاف في
 - 1سورة الممك آية .16 :
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سماء؛ كاف في عماء يعني فوؽ السحاب ،مثل قولو:



ػػػػػػػػ 

ٔ

 ) (     يعني :فوؽ السماء كاف فوؽ

السماء ،يعني ىذا السحاب فوقو ىواء وتحتو ىواء.
 كاف في عماء؛ ما فوقو ىواء وما تحتو ىواء



ما موصولة بمعنى الذي؛ كاف في السحاب الذي فوقو

ىواء ،والذي تحتو ىواء ،فيكوف فوؽ السحاب سيحانو وتعالى ،فلو العلو ،وسوى المخلوقات كلها أسفل ،واهلل
تعالى فوؽ المخلوقات .ىذا لو صح؛ مع أف الحديث فيو ضعف -لكن لو صح فمعناه صحيح؛ فيكوف  كاف
في سحاب  يعني :فوؽ السحاب وىذا السحاب تحتو ىواء وفوقو ىواء.
أما ابن قتيية؛ يعني نقل كبلـ أبي عييدة القاسم بن سبلـ؛ لكنو ما وضحو قاؿ :العماء السحاب ،وإف مقصورا
كاف في عمى عن معرفة الناس .نعم.

 - 1سورة الممك آية .16 :
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الشيهة التاسعة
حديث آخر قالوا :رويتم عن النيب عليو السًلـَ  :ل تسبوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر



 .فوافقتم ُب ذلك الدىرية.
قاؿ ابن قتيبة و٨تن نقوؿ :إف العرب ُب اٞتاىلية كانت تقوؿ :أصابٍت الدىر ُب مايل بكذا،
أو نالتٍت قوارع الدىر ومصائبو؛ قاؿ اهلل تعاىل حكاية عما قالوا:

      

فقاؿ رسوؿ اهلل َ  ل تسبوا الدىر إذا أصابتكم ا١تصائب؛ فإف اهلل ىو الفعاؿ ١تا يشاء

(ٔ)



ػػػػػػ
نعم ،وىذا الحديث وىو قولو  :ال تسيوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر  حديث صحيح رواه اإلماـ مسلم
واإلماـ أحمد عن أبي ىريرة   ال تسيوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر . 
فالشيهة يقوؿ :إنكم وافقتم الدىرية .إذا قلتم :إف اهلل ىو الدىر وافقتم الدىرية .الدىرية يقولوف :إف الدىر
-والدىر ىو الليل والنهار الزماف -ىو الذي يفنينا .قاؿ اهلل تعالى عنهم أنهم

قالوا       :

ٕ

 ) (      فأنتم رويتم ىذا الحديث الذي فيو أف اهلل ىو الدىر؛ يعني أف اهلل ىو الزماف الذي يفني
الناس؛ فوافقتم الدىرية الذين يقولوف:
      

      

ٗ
( )
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ٖ
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ػػػػػػػػ 

فالدىر يعني مرور الليالي واألياـ ىو الذي يهلكنا ويفنينا ،وليس ىناؾ رب ،وال بعث وال معاد؛ بل بطوف
تدفع با لوالدة ،وأرض تيلع بالموت ،وما يهلكنا إال مرور الليالي واألياـ .أنتم رويتم ىذا الحديث تقولوف :إف اهلل
ىو الدىر؛ إذف وافقتم الدىرية.
والجواب الصحيح أف يقاؿ :إف الحديث قاؿ:



ال تسيوا الدىر



ال تسيوا الليل والنهار والزماف فإف

اهلل ىو الدىر؛ يعني :مصرؼ الدىر ومقلب الدىر؛ ألف األحاديث يفسر بعضها بعضا؛ ألف في الحديث اآلخر:
 ال تسيوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر يقلب ليلو ونهاره . 
فالمراد بإف اهلل ىوالدىر؛ يعني يصرؼ الدىر ،وخالق الدىر ،ومقلب الليل والنهار ،فالدىر ىو الزماف والليل
والنهار ،فاهلل ىو خالقو؛ ولهذا غلط العلماء ابن حزـ حينما أعد من أسماء اهلل بهذا الحديث الدىر.
ابن حزـ لو أغبلط من أغبلطو :أنو قاؿ :من أسماء اهلل الدىر أخذا بهذا الحديث؛ قاؿ  :ال تسيوا الدىر
فإف اهلل ىو الدىر  فهذا دليل على أف من أسماء اهلل الدىر ،وىذا غلط ىذا من أغبلطو رحمو اهلل ليس الدىر
من أسماء اهلل ،والحديث يعني األحاديث يفسر بعضها بعضا:
والحديث اآلخر  :فإني أقلب ليلو ونهاره





ال تسيوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر



؛ والمعنى أف اهلل ىو مصرؼ الدىر وخالق الدىر ومقلب الليل

والنهار وبهذا تيطل ىذه الشيهة.
ابن قتيية ماذا يقوؿ؟ يقوؿ :ونحن نقوؿ :إف العرب في الجاىلية كانت تقوؿ أصابني الدىر في مالي بكذا،
أو نالتني قوارع الدىر ومصائيو .قاؿ اهلل تعالى حكاية عما قالوا:

      

 ال تسيوا الدىر إذا أصابتكم المصائب فإف اهلل ىو الفعاؿ لما يشاء . 

 - 1سورة الجاثية آية .24 :
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ٔ
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ػػػػػػػػ 

وسب الدىر ال يجوز؛ سب الدىر محرـ؛ ال يجوز لئلنساف أف يسب الدىر مثل ما يفعل بعض الناس يذـ
الساعة أو يذـ اليوـ ،أو يشتم الليل أو النهار أو الساعة التي عرفتو -عند الغضب -بهذا الشخص ،ومن ذل
قوؿ الحريري في مقاماتو:
ال تػػأمن الػدىػر الخئ ػػوف فإنػػو فثم وصف الدىر بأنو الخئوف .ومن ذل قوؿ الشاعر:
عضنػ ػػا

بن ػػابو  لػيت

الػدى ػػر



حػل

مػ ػػا

بن ػ ػػا

بو



عضنا الدىر بنابو
يعني :بالناب جعل الدىر لو ناب ،ثم قاؿ :ليت الذي حل بنا حل بو.
عضنػ ػػا

بن ػػابو  لػيت

الػدى ػػر



حػل

مػ ػػا

بن ػ ػػا

بو



ىذا من سب الدىر.
ومن أقواؿ بعض الناس :لعن اهلل الساعة التي عرفتي بفبلف ،لعن اهلل اليوـ ،وىذا من سب الدىر .سب الدىر
ال يجوز محرـ؛ ألف الدىر مصرؼ الدىر الليل والنهار .الدىر ليس لو اختيار ،وليس لو فعل ،بل ىو مدبر ،فيعود
الذنب إلى المدبر ،والمدبر ىو اهلل



ال تسيوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر

ألف الدىر اهلل تعالى ىو الذي يصرفو وىو الخالق .نعم.
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الشيهة العاشرة
حديث آخر قالوا :رويتم عن النيب عليو السًلـ قاؿ يقوؿ اهلل تعاىل  :من تقرب مٍت شربا
تقربت منو ذراعا ،ومن تقرب مٍت ذراعا تقربت منو باعا ،ومن أتاين ٯتشي أتيتو ىرولة . 
قاؿ ابن قتيبة :ومعناه عندنا من تقرب بالطاعة ،وأتاين هبا أتيتو بالثواب أسرع من إتيانو،
فكٌت عن ذلك با١تشي وا٢ترولة؛ كما قاؿ تعاىل:

      

(ٔ)

والسعي اإلسراع ُب ا١تشي ،وليس يريد أهنم مشوا ،وإ٪تا أسرع بنياهتم وأعما٢تم.
ػػػػػػ
نعم .وىذه الشيهة العاشرة على ىذا الحديث؛ حديث  :من تقرب مني شيرا تقربت منو ذراعا ،ومن تقرب
مني ذراعا تقربت منو باعا ،ومن أتاني يمشي أتيتو ىرولة  ىذا الحديث رواه الشيخاف اليخاري ومسلم عن أبي
ىريرة  وىو حديث صحيح.
وليس معناه كما قاؿ ابن قتيية فإنو فيو تأويل؛ أولو قاؿ :من تقرب إلي بالطاعة وأتاني بها؛ أتيتو بالثواب .ىذا
تأويل .ىذا من أثر الصفات.
النووي -رحمو اهلل -أيضا كذل ممن أولو قاؿ :معنى الحديث أف اهلل تعالى أسرع في الخير من العيد ،وأف
اهلل ال يقطع الثواب عن العيد حتى يقطع العيد العمل .ىذا ليس معنى الحديث ،وإنما ىو أثر من لو مثل :صفة
الغضب .الغضب صفة هلل ،واالنتقاـ أثر لو؛ فاالنتقاـ أثر ،فمن فسر الغضب وقاؿ :الغضب ىو االنتقاـ؛ فإف ىذا
خطأ؛ الغضب صفة هلل ومن آثارىا االنتقاـ.
الرضا صفة هلل من آثارىا الثواب .إذا رضي اهلل أثاب ،وإذا غضب انتقم ،فمن فسر الرضا بالثواب نقوؿ لو:
ىذا غلط .فسرتها بأيش ؟ ! فسرتها باألثر ،ومن فسر الغضب باالنتقاـ نقوؿ ىذا :غلط.

 - 1سورة سبأ آية .38 :
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ػػػػػػػػ 

تقرب حقيقي؛ من تقرب إلى اهلل تعالى،
كذل من فسر التقرب من اهلل بالثواب؛ فقد فسر باألثر ،ولكن ىذا ٌ
تقرب اهلل إليو؛ صفات حقيقية ،وكذل   :من أتاني يمشي أتيتو ىرولة



مثل النزوؿ ،ومثل العلو واالستواء

كلها صفات تليق بجبللو .معناىا معروؼ في اللغة؛ معنى المشي والهرولة معروؼ في اللغة ،كما قاؿ اإلماـ
مال  :االستواء معلوـ؛ أما الكيفية -كيفية اتصاؼ اهلل تعالى بها -فبل يعلمها إال ىو سيحانو وتعالى.
والقرب من صفات اهلل القرب ،ومن صفاتو المعية ،والقرب إلى اهلل يأتي خاصا ،وىو نوعاف :قرب من
الداعين باإلجابة ،وقرب من العابدين باإلثابة.
مثاؿ األوؿ :قولو تعالى:
ولم يقل :إنو قريب من كل

        

أحد 

ٔ
( )

؛ يعني :قريب من السائلين باإلجابة،
ٕ

 ) (              ومثلو

حديث أبي موسى األشعري قاؿ :كنا في سعر فارتفعت أصواتنا بالتكيير ،فقاؿ النيي   اربعوا على أنفسكم
فإنكم ال تدعوف أصم ،وال غائيا .إف الذي تدعونو سميع قريب -إذف سميع قريب من الداعين ،وليس من كل
أحد -أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتو . 
مثل قولو تعالى عن

صالح                  :

               

للمستغفرين التائيين ،وليس من كل أحد.

 - 1سورة البقرة آية .186 :
 - 2سورة البقرة آية .186 :
 - 3سورة هود آية .61 :
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ٖ
( )

قريب مجيب
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..................................................................................
والثاني :قرب من العابدين باإلثابة كقولو تعالى:
سيحانو      :

ٕ
( )



ػػػػػػػػ 

ٔ

 ) (        وكقولو

فالساجد قريب من اهلل .في الحديث



أقرب ما يكوف العيد من ربو

وىو ساجد . 
ويأتي القرب عاما -أيضا -كقولو تعالى:
ىذا الضمير يعود إلى اهلل ،والمعنى





ٖ

 ) (        قاؿ بعض العلماء:
ٗ

 ) (        ؛ أقرب بالعلم .قاؿ بعضهم:

بالقدرة ،وقالوا بالقدرة والرؤية.
وذىب بعض المحققين كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وغيره إلى أف ىذا قرب المبلئكة؛ قاؿ :ونحن أقرب
بمبلئكتنا إليو من حيل الوريد بدليل
المتلقياف



قولو :

٘

 ) (    ولو كاف المراد قرب الرب لما قيده بتلقي
ٙ

 ) (        وقت تلقي المتلقياف؛ يعني :نحن أقرب إليو بمبلئكتنا.

ومثل قولو تعالى:



ٚ

 ) (         قاؿ المبلئكة أقرب إلى العيد ممن

حولو إذا مات العيد عند الموت ،ولكن ال تيصروف المبلئكة.
 - 1سورة األعراف آية .56 :
 - 2سورة العمق آية .19 :
 - 3سورة ق آية .16 :
 - 4سورة ق آية .16 :
 - 5سورة ق آية .17 :
 - 6سورة ق آية .16 :
 - 7سورة الواقعة آية .85 :
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..................................................................................
فمن العلماء من قاؿ :إف القرب يكوف عاما ،ويكوف خاصا .العاـ
ٔ

          ) (  

ػػػػػػػػ 

مثل       :

ٕ
( )

والخاص نوعاف :قرب من السائلين باإلجابة ،وقرب من الداعين باإلثابة .وىو قرب حقيقي؛ فالسائل قريب
من اهلل والسائل قريب من اهلل.
ومن أثر ىذه الصفات أف اهلل تعالى أسرع بالخير من العيد ،وأف اهلل تعالى ال يقطع الثواب عن العيد حتى
يقطع العيد العمل.
فقوؿ ابن قتيية ىنا :من تقرب بالطاعة ،وأتاني بها أتيتو بالثواب أسرع من إتيانو ،فكنى بذل

بالمشي

والهرولة .ىذا تأويل ،كما قاؿ النووي :أف معنى الحديث أولو باألثر ،فقاؿ معناه أف اهلل أسرع بالخير من العيد،
وأف اهلل ال يقطع عن العيد الثواب حتى يقطع العيد العمل .نعم.
ىذا ىو الصواب .الصواب أنها صفات حقيقية ،وأنها قرب حقيقي ،وكذل

المشي والهرولة كلها صفات

حقيقية؛ لكن من آثارىا أف اهلل أسرع بالخير من العيد ،وأف اهلل ال يقطع الثواب عن العيد إال إذا قطع العيد
العمل؛ مثل الرضا صفة ومن آثارىا الثواب ،والغضب صفة ومن آثارىا االنتقاـ.
كذل ىنا التقرب:



من تقرب مني شيرا تقربت منو ذراعا  صفات  ومن أتاني يمشي أتيتو ىرولة

 من آثارىا أف اهلل أسرع بالخير من العيد ،وأف اهلل ال يقطع الثواب عن العيد حتى يقطع العيد العمل.
أما القوؿ بأنو كناية ،وأنو كنى بالمشي فهذا من التأويل .نعم.

 - 1سورة ق آية .16 :
 - 2سورة الواقعة آية .85 :
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الشيهة الحادية عشرة
حديث آخر قالوا :رويتم  آخر وطأة وطئها اهلل بوج . 
قاؿ ابن قتيبة :و٢تذا اٟتديث ٥ترج حسن؛ يذىب إليو أىل النظر ،وبعض أصحاب اٟتديث
قالوا :إف آخر ما أوقع اهلل تعاىل با١تشركُت با لطائف ،وكانت آخر غزاة غزاىا رسوؿ اهلل 
وحنُت واد قبل الطائف ،وكاف سفياف بن عيينة يذىب إىل ىذا ،وىو مثل قولو ُب دعائو:
اللهم اشدد وطأتك على مضر





ػػػػػػ
نعم .ىذه الشيهة الحادية عشرة على حديث قاؿ:



آخر وطأة وطئها اهلل بوج



وج واد بالطائف،

وذىب بعض العلماء إلى أنو حرـ أنو حرـ ثالث يحرـ صيده -صيد وج ،-ولكن ىذا قوؿ مرجوح.
الصواب أنو ليس في الدنيا إال حراماف؛ الحرـ المكي والحرـ المدني ،واختلف في حرـ ثالث ،وىو وادي
وج في الطائف .قاؿ بعض العلماء :إنو حرـ ،ويحرـ صيده لكنو قوؿ مرجوح.
وأما بيت المقدس فل يس حرما ،ومن األخطاء الشائعة قوؿ بعض الناس :ثالث الحرمين؛ يجعلوف المسجد
األقصى ثالث الحرمين .ما ىو بثالث الحرمين .ما ىو بحرـ ولكن يقاؿ :ثالث المسجدين ىذا الصحيح .إذا
قيل :ثالث المسجدين صح ،وإذا قيل :ثالث الحرمين خطأ -لكن الذي يقوؿ ىذا في الغالب أنهم ما يعلموف
الحكم الشرعي؛ الصحفيوف والمذيعوف وغيرىم من عامة الناس يقولوف :ثالث الحرمين ،وقولهم :الحرـ
اإلبراىيمي ،وكل ىذا من األخطاء .ما فيو حرـ في الدنيا إال الحرـ المكي والحرـ المدني ،والحرـ الثالث وادي
وج ىذا قوؿ مرجوح أيضا ،والصواب أنو ليس حرما.
فالحديث  آخر وطأة وطئها اهلل بوج  ىذا الحديث رواه اإلماـ أحمد وقاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد:
رواه أحمد والطيراني ورجالو من الثقات.
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
ابن قتيية -رحمو اهلل -فسر معنى الحديث قاؿ :ولهذا الحديث مخرج حسن يذىب إليو أىل النظر ،وبعض
أصحاب الحديث .قاؿ :المعنى إف آخر ما أوقع اهلل تعالى بالمشركين في الطائف ،وكانت آخر غزوة غزاىا
رسوؿ

اهلل  وحنين واد قيل الطائف .كاف سفياف بن عيينة يذىب إلى ىذا وقاؿ :وىو مثل قولو في دعائو 



اللهم اشدد وطأت على مضر  والحديث رواه اليخاري ومسلم  اللهم اشدد وطأت على مضر  نعم،
وىذا الجواب كما قاؿ ابن قتيية رحمو اهلل :إف المعنى أف اهلل تعالى أوقع بالمشركين في حنين ،ونصر اهلل عيده
ورسولو وحزبو المؤمنين .نعم.
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الشيهة الثانية عشرة
حديث آخر قالوا  :رويتم أف ابن عباس قاؿ :اٟتجر اْلسود ٯتُت اهلل ُب اْلرض؛ يصافح بو
من شاء من خلقو.
قاؿ ابن قتيبة :وأصل ىذا أف ا١تلك إذا صافح رجًل قبل الرجل يده ،فهذا مثل أف اٟتجر
ٔتنزلة ٯتُت ا١تلك تستلم وتلثم.
ػػػػػػ
نعم .وىذه الشيهة الثانية عشرة على حديث ابن عياس قاؿ :الحجر األسود يمين اهلل في األرض ،فهذا روي
موقوفا على ابن عياس.
أوال :ليس بحديث؛ ليس مرفوع إلى النيي  ولكنو موقوؼ على ابن عياس.
ثانيا :أنو ضعيف.
والحديث( :الحجر األسود يمين اهلل في األرض ،فمن صافحو فكأنما صافح اهلل) ولو صح؛ فمعناه ليس
المراد أف ا لحجر صفة هلل ،بل الحديث فيو دليل على أنو ليس صفة هلل؛ إنما قاؿ :يمين اهلل في األرض .التقيد
بأنو في األرض يعني أنو ليس صفة من صفات اهلل.
ثم أيضا قاؿ :من صافحو فكأنما صافح اهلل .تشييو ،والمشيو غير مشيو بو ،وعلى ىذا ما يكوف فيو إشكاؿ.
أوال :الحديث ضعيف؛ أوال ليس حديثا ىو ،وإنما ىو موقوؼ على ابن عياس؛ من كبلـ ابن عياس موقوؼ عليو.
ثانيا :أنو ضعيف أيضا؛ ضعيف في روايتو ابن عياس.
ثالثا :لو صح ،فليس فيو أنو من الصفات؛ ليس من أحاديث الصفات؛ ألمرين :األوؿ :أنو قاؿ يمين اهلل في
األرض .قيدىا باألرض ،والثاني :أنو فيو شييو؛ قاؿ :من صافحو ،فكأنما صافح اهلل .شيهو ،والمشيو غيره مشيو
بو.
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
كما بين شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ىذا في درء تعارض النقل ،وفي التدمورية ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ :ىذا الخير
لو صح لم يكن ظاىره أف الحجر صفة هلل؛ بل ىو صريح في أنو ليس صفة هلل لقولو :يمين اهلل في األرض .فقيده
باألرض ،ولقولو :فمن صافحو فكأنما صاح اهلل .والمشيو ليس ىو المشيو بو.
ابن قتية فيو قصور جوابو قولو :وقاؿ ابن قتيية :وأصل ىذا أف المل إذا صافح رجبل قيل الرجل يده ،فهذا
بمثل أي أف الحجر بمنزلة يمين المل تستلم وتلثم .نعم.
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الشيهة الثالثة عشرة
حديث آخر قالوا :رويتم أف النيب عليو السًلـ قاؿ:



تروف ربكم يوـ القيامة كما تروف

القمر َل تضاموف ُب رؤيتو  واهلل يقوؿ ) (      :ويقوؿ
ٔ

 ) (   وقاؿ ١توسى:
ٕ

   

  

(ٖ)

قالوا :وإف صح ٛتلناه على العلم .قاؿ ابن قتيبة :ىذا اٟتديث صحيح تتابعت على نقلو
الروايات عن الثقات الذين رووا لنا اٟتًلؿ واٟتراـ ،ومعناه يرونو مثل القمر َل ٮتتلفوف فيو ،ومل
يق ع التشبيو بو على ٚتيع حاَلت القمر ُب التدوير وا١تسَت واٟتدود وغَته .قولو:
(ٗ)

   

يعٍتُ :ب دار الدنيا؛ ْلف الرؤية لو استحالت مل يسأ٢تا نيب ،وكذلكَ :ل تدركو؛ يعٍتُ :ب

الدنيا أيَ :ل ٖتيط بو.
ػػػػػػ
يعني :ىذه الشيهة أثارىا المؤلف على حديث النيي  قاؿ  :تروف ربكم كما تروف القمر ال تضاموف في رؤيتو
 الحديث رواه الشيخاف اليخاري ومسلم من حديث جرير بن عيد اهلل اليجلي أف النيي -صلى اهلل عليو وسلم
قاؿ لما سألوه :ىل نرى ربنا؟ قاؿ  :ىل تروف القمر ليلة اليدر صحوا ليس دونو سحاب؟ قالوا :نعم ،قاؿ :ىل
تروف الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا :نعم ،قاؿ :فإنكم تروف ربكم كذل

 - 1سورة األنعام آية .113 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
 - 3سورة األعراف آية .143 :
 - 4سورة األعراف آية .143 :
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
تروف ربكم رؤية واضحة من غير تعب ،كما أنكم تروف القمر ليلة اليدر واضحا ،وتروف الشمس صحوا
واضحة .ىذا الحديث رواه الشيخاف .
ومع ذل

المعتزلة شيهوا بها .ىذه الشيهة على لساف المعتزلة تقوؿ المعتزلة" :أنتم ترووف ىذا الحديث،

وىذا الحديث يعارضو اآليات .اهلل يقوؿ:
شيهتم اهلل بالقمر ،وىو يقوؿ:



لموسى:

ٔ

ٗ

ٖ

 ) (     ويقوؿ  ) (     وأنتم تزعموف أف

الناس يرونو باألبصار ،واهلل يقوؿ:
   



ٕ

 ) (    ويقوؿ  ) (      وأنتم

    

٘
( )

ويقوؿ

     

ٙ
( )

وقاؿ

ٚ
( )

ولو صح الحديث؛ نحملو على العلم؛ والمعنى أنكم تروف ربكم؛ يعني :تعلموف .كما تروف القمر؛ يعني:
تعلموف أف لكم ربا كما تعلموف القمر قمرا ،كقولو

تعالى :

ألم تعلم".
 - 1سورة األنعام آية .113 :
 - 2سورة الشورى آية .11 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة األنعام آية .113 :
 - 5سورة األنعام آية .113 :
 - 6سورة الشورى آية .11 :
 - 7سورة األعراف آية .143 :
 - 8سورة الفيل آية .1 :
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
ىذه الشيهة جاءت من المعتزلة .المعتزلة أنكروا ىذه الرؤية.
أوال :نقوؿ :ىذه أحاديث الرؤية متواترة؛ بلغت حد التواتر ،وىذا الحديث ال إشكاؿ فيو رواه الشيخاف
وغيرىما وىو من أصح األحاديث ،وتفسير الرؤية بالعلم تفسير باطل يفسد المعنى ،وكيف تفسر الرؤية بالعلم مع
أف الحديث صريح؟!



تروف القمر ليلة اليدر صحوا ليس دونو سحاب؟.. .تروف الشمس صحوا ليس دونها

سحاب؟  ىل الرؤية معناىا العلم وال معناىا الرؤية باليصر؟! الرؤية باليصر صريح واضح.
وأما قولو اهلل:



ٔ

 ) (    أجاب ابن قتيية

قاؿ :

الدنيا ،ولكن تدركو في اآلخرة ،وىو جواب آخر عن اآلية؛ وىو أف

ٕ

 ) (    ؛ يعني :في

المعنى     

ٖ
( )

ال

تحيط بو رؤية وإف كانت تراه ،والمعنى تراه األبصار في اآلخرة؛ لكن ال تحيط بو رؤية لكماؿ عظمتو.
وقولو

لموسى    :

ٗ
( )

؛ لن تراني في الدنيا .أما في اآلخرة فإف اهلل تعالى أخير أف المؤمنين يرونو

في كتابو ،وعلى لساف رسولو ،وأجاب ابن قتيية قاؿ :ىذا الحديث صحيح تتابعت على نقلو الروايات عن الثقات
الذين رووا لنا الحبلؿ والحراـ ،ومعناه :يرونو مثل القمر ال يختلفوف فيو ،ولم يقع التشييو بو على جميع الحاالت
حالة القمر في التدوير والمسير والحدود وغيره .المعنى؛ أف المراد تشييو الرؤية بالرؤية ليس المراد تشييو اهلل
بالقمر .ال؛ اهلل يقوؿ:



٘

 ) (     ليس معنى الحديث أف اهلل مثل القمر.

 - 1سورة األنعام آية .113 :
 - 2سورة األنعام آية .113 :
 - 3سورة األنعام آية .113 :
 - 4سورة األعراف آية .143 :
 - 5سورة الشورى آية .11 :
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..................................................................................

ػػػػػػػػ 

والمعنى أنكم تروف اهلل رؤية واضحة كما تروف القمر رؤية واضحة ،وليس المراد أف اهلل مثل القمر؛ اهلل ال
يشيو أحدا من خلقو ،وقاؿ المؤلف :وقولو:



ٔ

 ) (   يعني :في دار الدنيا- .ىذا قوؿ-؛ ألف الرؤية لو
ٕ

استحالت لما سألها نيي .نعم .ال تراه في دار الدنيا ،وأما قولو ) (      :يعني :في الدنيا ،أو
ال تحيط بو؛ يعني في اآلخرة وإف رأتو .نعم.

 - 1سورة األعراف آية .143 :
 - 2سورة األنعام آية .113 :
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الشيهة الرابعة عشرة
حديث آخر .قالوا :رويتم :إف الصدقة تدفع القضاء ا١تربـ ،واهلل

يقوؿ    :

 ) (         وأٚتع الناس أنو َل راد لقضائو ،وَل معقب ٟتكمو.
ٔ

قاؿ ابن قتيبة :ومعناه أف من أذنب استحق العقوبة ،فإذا ىو تصدؽ دفع ذلك عن نفسو ،كما
روي :صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
ػػػػػػ
نعم .وىذه الشيهة الرابعة عشرة ،وىي الشيهة األخيرة على ىذا الحديث؛ على حديث:
تدفع القضاء الميرـ



وىذا الحديث رواه ابن عساكر بلفظ:

أيضا رواه الترمذي بلفظ آخر بلفظ:







إف الصدقة

الصدقة تدفع القضاء السوء  والحديث

إف الصدقة لتطفئ غضب الرب ،وتدفع عن ميتة السوء



وىذا

الحديث رواه أنس مرفوعا قاؿ :ىذا حديث حسن غريب ،وقد روي أولو من حديث عيد اهلل بن جعفر وأبي سعيد
الخدري وعيد اهلل بن عياس وغيرىم.
وىذا الحديث فيو أف الصدقة تدفع القضاء ،فالشيهة يقوؿ :الحديث فيو أف الصدقة تدفع القضاء ،ولكن
دلت النصوص األخرى على أف القضاء ال يرد ،وال يدفع كقولو
   

ٕ
( )

تعالى         :

قالوا :وأجمع الناس أنو ال راد لقضاء اهلل ،وال معقب لحكمو ،فكيف ترووف ىذا الحديث

الذي فيو أف الصدقة تدفع القضاء ،وترد القدر ،والنصوص األخرى دلت على إف القدر نافذ ،وأنو ال يرده شيء؟!

................................................... .................................
ػػػػػػػػ 
 - 1سورة النحل آية .41 :
 - 2سورة النحل آية .41 :
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أجاب .قاؿ ابن قتيية -رحمو اهلل :-معناه أف من أذنب استحق العقوبة ،فإذا ىو تصدؽ دفع ذل

عن

نفسو ،كما روي  :صدقة السر تطفئ غضب الرب ،وتدفع ميتة السوء . 
الجواب عن ىذا الحديث أف يقاؿ :إف القضاء نوعاف:
قضاء ميرـ ىذا ال يرد؛ كما جاء في الحديث عن النيي  أنو قاؿ :أف ربي قاؿ  :يا محمد إذا قضيت
قضاء فإنو ال يرد  ىذا القضاء الميرـ .القضاء الميرـ ىو الذي لم يعلق بسيب.
والنوع الثاني :قضاء أو قدر معلق بسيب؛ كأف يكوف معلق بالدعاء؛ يعني ىذا معلق بالدعاء ،أو معلق مثبل
بصلة الرحم؛ مثل صلة الرحم .صلة الرحم تزيد في العمر؛ ىذا قضاء معلق بصلة الرحم ،وكتب اهلل أنو يطوؿ
عمره بصلة الرحم ،وكتب اهلل أف ىذا اليبلء يدفع عن المريض بالصدقة؛ فهو معلق؛ أف اهلل تعالى؛ يعني اهلل قدر
السيب والمسيب؛ قدر ىذا وىذا ،وىو مكتوب في األزؿ أف ىذا المرض ،أو ىذه الميتة السوء تُدفع عن الميت
بهذا السيب؛ وىو أنو يفعل ىذا السيب؛ وىو الدعاء أو الصدقة؛ فيكوف الدعاء والصدقة مقترنا بدفع المرض؛
يعني :دفع المرض مقروف بشيء؛ يدفع عنو المرض بالصدقة أو بالدعاء ،يطوؿ عمره بصلة الرحم .ىذا قضاء
معلق .المعلق يكوف قدر اهلل السيب والمسيب.
أما النوع الثاني من القضاء وىو القضاء الميرـ الذي ال يعلق بسيب .ىذا ال يرد .ىذا الجواب في الصحيح.
ابن قتيية قاؿ :ومعناه أف من أذنب استحق العقوبة ،فإذا ىو تصدؽ دفع ذل عن نفسو؛ كما روي :صدقة السر
تطفئ غضب الرب ،وتدفع ميتة السوء .يعني ىو جواب مجمل؛ لكن ما ذكرت لكم وىو الواضح .نعم.
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تعقيب المؤلف على ما نقل عن ابن قتيية من الشيهات
فصل :وىذا وأشباىو إ٪تا تكلم فيو العلماء دفعا ١تا ذكره ا١تتكلموف ،واعًتض عليو
ا١تخالفوف ،وعلى ٨تو ىذا سلك شيخا اإلماـ أبو يعلى ُ ب كتابو الذي وٝتو "بإبطاؿ
التأويًلت ْلخبار الصفات" ،فمن اعتقد أنو تفرد باٞتمع ،أو باٞتواب عما اعًتض بو عليها،
فإ٪تا يقوؿ ذلك بغَت علم .سلمنا اهلل وإياكم من الشبهات ،وأعاذنا من التشبيهات ،وغفر لنا
الذنوب والتبعات ّتوده وكرمو إف شاء اهلل.
ػػػػػػ
نعم .وىذا الفصل ييين فيو المؤلف -رحمو اهلل -تعقيب؛ يعقب على ما نقل عن ابن قتيية من الشيهات التي
حوؿ النصوص .قاؿ :وىذا وأشياىو إنما تكلم فيو العلماء دفعا لما ذكره المتكلموف ،واعترض عليو المخالفوف؛
يعني :العلماء ذكروا الرد على ىؤالء المتكلمين الذين جاءوا بهذه الشيو .يذكروف يردوف عليهم دفعا لهذه الشيو
وإبطاال لها؛ ولهذا قاؿ :وىذا وأشياىو إنما تكلم فيو العلماء دفعا لما ذكره المتكلموف ،واعترض عليو
المخالفوف.
"وعلى نحو ىذا سل شيخنا اإلماـ أبو يعلى -رحمو اهلل -في كتابو الذي وسمو "إبطاؿ التأويبلت ألخيار
الصفات ".ىذا اإلم اـ؛ أبو يعلى ىو القاضي أبو يعلى الحنيلي المعروؼ .القاضي أبو يعلى لو كتاب "إبطاؿ
التأويبلت ألخيار الصفات" في الرد على ابن فورؾ ،وىو شيخ للمؤلف؛ ابن الينا ىو شيخو.
يقوؿ :إف كتابو ذكر فيو الرد على الشيو ،ولكن كتاب القاضي أبي يعلى عليو بعض الملحوظات؛ قد يوافق
األشعرية ،ويذكر في كتابو ىذا أحاديث موضوعة ،كما ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .وانتقد عليو ىذا ،فالمؤلف -
رحمو اهلل -يثني عليو؛ لكن عليو بعض الملحوظات كما ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية.
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ولذا نقل المحقق الشيخ عيد الرزاؽ اليدوي كبلـ شيخ اإلسبلـ قاؿ :لكن قد انتقد على القاضي في كتابو
"إبطاؿ التأويبلت" إيراده عدة أحاديث موضوعة ،وأشياء لم تثيت عن السلف الصالح باألسانيد الصحيحة .وفي
ىذا يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل :-وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابو في إبطاؿ التأويبلت ردا

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

ػػػػػػػػ 

لكتاب ابن فورؾ ،وىو إف كاف أسند األحاديث الذي ذكرىا ،وذكر من رواىا ،ففيها عدة أحاديث موضوعة
كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج؛ أتى بحديث أف النيي رأى ربو ليلة المعراج عيانا ،وىذا غير صحيح؛ موضوع.
وفي ها أشياء عن بعض السلف رواىا عن بعض الناس مرفوعة ،كحديث قعود الرسوؿ  على العرش .روى
حديث أف اهلل تعالى يقعد نييو على العرش .ىذا ليس بحديث لم يثيت عن النيي -لكن ثابت عن مجاىد كما
ذكر شيخ اإلسبلـ.
ىو ثابت عن جاىد ،وإف كاف مثل ىذا ال يقاؿ بالرأي؛ لكنو ال يقاؿ لو حديث مرفوع للنيي -صلى اهلل عليو

وسلم-؛ فرفعو إلى النيي ما يصح ،كما فعل القاضي أبو يعلى؛ ولهذا قاؿ في حديث قعود رسوؿ اهلل 

على

العرش :رواه بعض الناس من طرؽ كثيرة مرفوعة .وىي كلها موضوعة ،وإنما الثابت أنو عن مجاىد؛ يعني :عن
مجاىد ،ومجاىد يروي عن ابن عي اس :أف اهلل تعالى يقعد نييو على العرش؛ معو على العرش .عن مجاىد وغيره
من السلف ،وكاف السلف واألئمة يروونو وال ينشرونو ويتلقونو بالقيوؿ ،وقد يقاؿ :إف مثل ىذا ال يقاؿ إال توقيفا.

لكن ال بد من الفرؽ بين ما ثيت من ألفاظ الرسوؿ 

وما ثيت من كبلـ غيره سواء كاف من المقيوؿ أو

المردود؛ ولهذا وغيره تكلم رزؽ اهلل التميمي ،وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا
الكتاب بكبلـ غليظ ،وشنع عليو أعداؤه بأشياء ىو منها بريء ،كما ذكر ىو ذل في آخر الكتاب.
وقد ذكر القاضي أبو بكر في العواصم نقبل غير صحيح عن القاضي أبي يعلى؛ ولهذا قاؿ :وما نقلو عن أبي
بكر بن العربي في العواصم كذب عليو عن مجهوؿ لم يذكره أبو بكر ،وىو من الكذب عليو ،مع أف ىؤالء وإف
كانوا نقلوا عنو ما ىو كذب عليو ،ففي كبلمو ما ىو مردود نقبل وتوجيها ،وفي كبلمو من التناقض من جنس ما
يوجد في كبلـ األشعري والقاضي أبي بكر الياقبلني وأبي المعالي.
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الذي نقلو القاضي أبو بكر بن العربي عن القاضي أبي يعلى نقل عنو أنو قاؿ :قاؿ :وأخيرني من أثق بو بدوف
سند .وأخيرني من أثق بو من مشيختي أف أبا يعلى محمد بن الحسين الفرى رئيس الحنابلة في بغداد كاف يقوؿ:
إلى

....................................................................................
ػػػػػػػػ 
ذكر اهلل تعالى وما ورد من ىذه الظواىر في صفاتو يقوؿ :ألزموني ما شئتم فإني ألتزمو إال اللحية والعورة؛ ألزموني
أثيت لكم كل شيء هلل إال اللحية والعورة .بهذا نقلو أبو بكر بن العربي ،وىذا كذب عليو.
وإف كاف القاضي أبو يعلى لو أغبلط ولو أخطاء ،ويأتي بأحاديث موضوعة؛ لكن ىذا كذب عليو.
المؤلف يقوؿ :فمن اعتقد أنو تفرد بالجمع ألخيار الصفات ،أو بالجواب عما اعترضوا بو عليها ،فإنما يقوؿ
ذل بغير علم؛ يعني من اعتقد أنو يأتي بجميع أخيار الصفات ،أو بجميع الردود فإنو يقوؿ ذل من غير العلم.
ثم دعا فقاؿ :سلمنا اهلل وإياكم من الشيهات ،وأعاذنا من التشييهات ،وغفر لنا الذنوب والتيعات بجوده
وكرمو إف شاء اهلل .قولو" :إف شاء اهلل" قلنا :إف ىذا غلط ما يقيد الدعاء بإنشاء اهلل؛ يعني اإلنساف يجزـ  .ال

يقل أحدكم :اللهم اغفر لي إف شئت ،اللهم ارحمني إف شئت ليعزـ المسألة فإف اهلل ال مكره لو  نعم.
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ثناء المؤلف على اآلجري في كتابو الشريعة
فصل :وأما كتاب الشريعة الذي ٚتعو اآلجري -رٛتو اهلل ،-ونصح فيو فجميع أخبار
الصفات ساقها فيو ،وأمرىا على ظاىرىا ،ومنع من الكًلـ ،وحديث الرؤية ذكره ،وساؽ طرؽ
ابن عباس فيو ،وقد أفردت بذلك كتابا ،وبقيت اْلبواب ا١تتعلقة بالسنة فقد ذكرىا أيضا،
وسقتها ُب كتايب ُب السنة وىو جزءاف يشتمل على ٨تو ٜتسُت بابا ،وقد أتى ُب ىذا الكتاب
ٚتلة كافية منها نفعنا اهلل هبا وٚتيع ا١تسلمُت.
ػػػػػػ
يعني :في ىذا الفصل بين فيو المؤلف أف كتاب الشريعة لآلجري -أنو كتاب جيد ،وأنو نصح فيو ،وجمع
أخيار الصفات ،وساقها وأمرىا على ظاىرىا ،ومنع يعني من التأويل ،وكذل ذكر حديث الرؤية ،وساؽ طرؽ ابن
عياس فيو؛ يثني على اآلجري في كتابو الشريعة ،وأنو ذكر أخيار الصفات ،وساقها ومنع التأويل ،وذكر حديث
الرؤية ،وساؽ فيو طرؽ ابن عياس.
يقوؿ المؤلف ابن الينا :وأنا قد أفردت بذل كتابا؛ يعني :في الصفات ،وبقية األبواب المتعلقة بالسنة كأنو
أفرد في حديث الرؤية وبقية األبواب يقوؿ :وسقتها في كتابي في السنة ،وىو جزءاف يشتمل على نحو خمسين
بابا .يعني كتاب المؤلف  -ما أدري ىل ىو مطيوع أـ غير مطيوع؟ الكتاب الذي يشير إليو أنو جمع فيو ما يتعلق
بالرؤية ،وجميع أبواب السنة ،وأنو ألفو في جزأين ،وأنو يشتمل على خمسين بابا ،وأنو أتى في ىذا الكتاب بجملة
كافية .نعم.
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باب في ذكر الصحابة رضي اهلل عنهم
حديث الخبلفة في أمتي ثبلثوف سنة

"بابُ :ب ذكر الصحابة رضي اهلل عنهم"
أخربنا أبو اٟتسن اٟتمامي .قاؿ :أخربنا إٝتاعيل بن علي ا٠تطيب .قاؿ :حدثنا عبد اهلل بن
أٛتد بن ٤تمد بن حنبل .قاؿٝ :تعت أيب يقوؿ :السنة ُب التفضيل الذي نذىب إليو إىل ما روي
عن ابن عمر نقوؿ :أبو بكر ٍب عمر ٍب عثماف ،فأما ا٠تًلفة ،فنذىب إىل حديث سفينة؛ يعٍت
عن النيب عليو الصًلة والسًلـ:



ا٠تًلفة ُب أميت ثًلثوف سنة



فنقوؿ :أبو بكر وعمر

وعثماف وعليُ .ب ا٠تلفاء نستعمل اٟتديثُت ٚتيعا .قاؿ سفينة :فخذ سنتُت أبو بكر ،وعشر
عمر ،وثنيت عشر عثماف ،وستا علي رضي اهلل عنهم.
ػػػػػػ
المؤلف -رحمو اهلل -ختم كتابو في ىذا الياب في ذكر الصحابة -رضي اهلل عنهم -وأحسن المؤلف -
رحمو اهلل -ختم كتابو بهذا الياب العظيم الذي أورد فيو طائفة من النصوص الدالة على فضل الصحابة -رضي
اهلل عنهم وأرضاىم -وال سيما الخلفاء الراشدوف األربع :أبو بكر وعمر وعثماف وعلي ،ثم بقية العشرة رضي اهلل
عنهم أجمعين ،وال ش أف الكبلـ في الصحابة كبلـ عظيم ،وأف أىل السنة والجماعة يعتقدوف فضل الصحابة،
كما دلت عليو النصوص من كتاب اهلل وسنة رسولو  في فضل الصحابة ومن خير الناس ،وأنهم أفضل الناس
ال كاف وال يكوف مثلهم.
ىم أفضل الناس بعد األنيياء .اختارىم اهلل لصحية نييو .ىم الذين نقلوا إلينا الشريعة ،وحملوىا ،وجاىدوا في اهلل؛

جاىدوا مع رسوؿ اهلل  ونشروا دين اهلل ،وصحيوا رسوؿ اهلل ،والقرآف ينزؿ عليهم ،ويسمعوف كبلـ النيي 
ويسألوف عما أشكل عليهم؛ فلهم مزية ولهم فضل على األمة؛ ولهذا فإف كل من ألف في كتب العقائد
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....................................................................................
ػػػػػػػػ 
يذكر الصحابة ،ويجعل لهم فصل ييين فضلهم ومزيتهم وبياف مراتيهم ،وأف أفضلهم الخلفاء الراشدوف ،ثم بقية
العشرة ،ثم أىل بدر ،أو أىل بيعة الرضواف؛ فلهم فضل.
وكاف روي عن مال

بن أنس أنو قاؿ :كاف السلف يعلموف أوالدىم أحيوا أبي بكر وعمر ،كما يعلموف

السورة من القرآف ،رواه البللكائي في شرح اعتقاد السنة ،وال يخلوا كتاب من كتب العقائد إال وفيو ذكر
الصحابة.
نقل عن اإلماـ أحمد بن حنيل عن عيد اهلل أنو قاؿ :سمعت أبي يقوؿ السنة في التفضيل الذي نذىب إليو
إلى ما روي عن ابن عمر؛ نقوؿ :أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ثم علي .ىذا ىو الصواب؛ أف أفضل الصحابة
الخلفاء الراشدين األربعة ،وأف ترتييهم في الفضيلة كترتييهم في الخبلفة؛ أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ثم
علي.

وروي عن أبي حنيفة 

أنو في الفضيلة قدـ في أحد الروايتين قدـ علي على عثماف .في الخبلفة يقدـ

عثماف على علي؛ لكن في الفضيلة يقدـ علي على عثماف ،وروي أنو رجع عنو ،وأنو وافق جماىير أىل السنة؛
فيكوف إج ماعا من أىل السنة أف أفضل الناس بعد األنيياء أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ثم علي ،وأف ترتييهم في
الفضيلة كترتييهم في الخبلفة ،وأىل السنة يعترفوف بالخبلفة لهم ،وأف خبلفتهم حق ،والسنة دلت على ىذا ،كما
قاؿ النيي  :الخبلفة في أمتي ثبلثوف سنة . 
يقوؿ اإلماـ أحمد :فنقوؿ أبو بكر وعمر وعثماف وعلي في الخلفاء .نستعمل الحديثين جميعا يقوؿ :قاؿ سفينة:
فخذ سنتين -يريد أف يعد ثبلثين -أبو بكر ،وعشر عمر -ىذه اثنا عشر ،-وثنتي عشرة عثماف -ىذه تكوف أربع
وعشرين ،-وست علي .ىذا ثبلثوف؛ لكن يعني ىذا العد ميني على حذؼ الكسر ،وإال فخبلفة أبي بكر سنتاف
وأربعة أشهر ىكذا ،وخبلفة عمر عشر سنين ونصف ،وخبلفة عثماف اثنتي عشرة ،وخبلفة علي أربع سنين ،وبعده
الستة أشهر التي تنازؿ فيها الحسن؛ بعد تولية الحسن بن علي ستة أشهر؛ بعدىا تنازؿ بالخبلفة
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ػػػػػػػػ 

لمعاوية بشرط حقن دماء المسلمين؛ ييقى الستة أشهر ىي المكملة للثبلثين؛ فيكوف ىذا يوافق حديث النيي 
 الخبلفة في أمتي ثبلثوف سنة  نعم .وحديث سفينة ىذا رواه أبو داود وعيد اهلل بن أحمد في السنة نعم.
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فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم
وأخربنا أبو اٟتسن قاؿ :أخربنا إٝتاعيل قاؿ :حدثنا عبد اهلل قاؿ :سألت أيب عن الشهادة
ْليب بكر وعمر ٫تا ُب اٞتنة؟ قاؿ :نعم ،وأذىب إىل حديث سعيد بن زيد أنو قاؿ :أشهد أف
النيب ُب اٞتنة ،وكذلك أصحاب النيب التسعة ،والنيب عاشرىم ،وقوؿ سعيد بن ا١تسيب :لو كنت
شاىدا ْلحد حي أنو ُب اٞتنة لشهدت لعبد اهلل بن عمر .قاؿ اهلل تعاىل:

 

            

(ٔ)

اآلية ،وقاؿ ) (             :اآلية.
ٕ

قلت ْليب :فإف قاؿ :أنا أقوؿ :إف أبا بكر وعمر ُب اٞتنة ،وَل أشهد .قاؿ :يقاؿ لو :ىل
ىذا الذي تقوؿ حق؟ فإف قاؿ :نعم ،يقاؿ لو :أَل تشهد على اٟتق؟ والشهادة ىي القوؿ وَل
تشهد حىت تقوؿ ،فإف قاؿ شهد.
وقاؿ النيب عليو السًلـ  :اٞتنة عشروف ومائة صفٙ .تانوف منها من أميت  إذا مل يكن
أصحاب رسوؿ اهلل  منهم فمن يكوف؟!
ػػػػػػ
نعم .وىذا الحديث رواه عيد اهلل عن اإلماـ أحمد أنو قاؿ :سألت أبي عن الشهادة ألبي بكر وعمر في
الجنة؟ قاؿ :نعم .أذىب إلى حديث سعيد بن زيد أنو قاؿ  :أشهد أف النيي  في الجنة . 

 - 1سورة التوبة آية .111 :
 - 2سورة الفتح آية .18 :
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..................................................................................
وكذل

بقية العشرة في الحديث اآلخر الذي قاؿ:



ػػػػػػػػ 

النيي في الجنة ،وأبو بكر في الجنة ،وعمر في

الجنة ،وعثماف في الجنة ،وعلي في الجنة ،وسعيد بن زيد في الجنة ،وعيد الرحمن بن عوؼ في الجنة ،والزبير
في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عييدة بن الجراح في الجنة  عد العشرة.
وقوؿ سعيد بن المسيب :لو كنت شاىدا ألحد حيا أنو في الجنة لشهدت لعيد اهلل بن عمر؛ يعني ىذا على
ىذه الرواية ،وإال فابن عمر جاء ما يدؿ على ىذا ،لما رأى الرؤيا ،وأنو رأى ملكاف ،وأنهم ذىيوا بو إلى النار وأنو
رآىا مطوية ،فقاال :لن ترى لن ترى- .مما يدؿ على أنو -فقاؿ النيي  :نعم الرجل عيد اهلل لو كاف يقيم من
الليل  فكاف عيد اهلل ال يناـ بعد ذل من الليل إال قليل ،فظاىره أف النيي شهد لو بالجنة.
واهلل تعالى يقوؿ:

          

ٔ

 ) (    ىذه تزكية وشهادة لجميع الصحابة السابقوف من المهاجرين واألنصار .أيش بقي؟ من بقي
من الصحابة؟ ىذه الصحابة
ٖ

( ) أيضا كذل



ٕ

المهاجروف كلهم      ) (       
ٗ

 ) (      واآلية األخرى
٘

       

 ) (    ىذه في أىل بيعة الرضواف ،وكانوا ألفا وأربعمائة.

 - 1سورة التوبة آية .111 :
 - 2سورة التوبة آية .111 :
 - 3سورة التوبة آية .111 :
 - 4سورة التوبة آية .111 :
 - 5سورة الفتح آية .18 :
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ػػػػػػػػ 

قاؿ عيد اهلل :ق لت ألبي :فإف قاؿ :أنا أقوؿ :إف أبا بكر وعمر في الجنة ،وال أشهد .قاؿ :يقاؿ لو :ىذا
الذي تقوؿ حق ،فإف قاؿ :نعم ،يقاؿ لو :أال تشهد على الحق؟ إذا كاف يقوؿ :إنو في الجنة؛ إذا قاؿ :أنا أقوؿ
في الجنة وال أشهد .ىذا كبلـ؛ يعني متناقض.
إذا كنت تقوؿ :إنو في الجنة؛ م عنى ىذه ىي الشهادة .قاؿ ىذا ما يفهم؛ ولهذا جاء في رد اإلماـ ..قاؿ:
ىذا جاىل؛ اللي يقوؿ :إنو في الجنة ىذه شهادة؛ ولهذا قاؿ :نعم .يقاؿ :أال تشهد على الحق؟ فالشهادة ىي
القوؿ ،وال تشهد حتى تقوؿ.
وفي الحديث اآلخر:



الجنة عشروف ومائة صف؛ ثمانوف منها من أمتي



وىذا الحديث رواه ابن

الخبلؿ في السنة أف الجنة مائة وعشروف صفا ،وىذه األمة ثمانوف صفا .ثمانوف من مائة وعشرين أي :ثلثي أىل
الجنة.
جاء في الصحيحين أف النيي  قاؿ  :أما ترضوف أف تكونوا ربع أىل الجنة؛ فكيرنا .فقاؿ :أما ترضوف
أف تكونوا ثلث أىل الجنة ،فكيرنا ،فقاؿ :أما ترضوف أف تكونوا نصف أىل الجنة فكيرنا  ىذا في الصحيحين
لكن في غير الصحيحين أف ىذه األمة ثلثي أىل الجنة .أىل الجنة مائة وعشروف صفا ،وىذه األمة ثمانوف،
وثمانوف ىي الثلثاف .نعم.
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وأخربنا أبو اٟتسن قاؿ :أخربنا إٝتاعيل قاؿ :حدثنا عبد اهلل قاؿ :حدثٍت أيب قاؿ :حدثنا
ابن عيينة عن ابن عمر وابن ا١تنكدر ٝتعا جابرا أف النيب عليو السًلـ قاؿ:
فرأيت قصرا ،فقلت ١تن ىذا قالوا :لعمر





دخلت اٞتنة

وروى ٛتيد عن أنس عن النيب ٨ توه ،والزىري

عن سعيد عن أيب ىريرة عن النيب
صلى اهلل عليو وسلم .رواه صاّب ابن كيساف أو غَته .وما يروى عن النيب  أف أبا بكر استأذف ،فقاؿ  :ائذف لو وبشره باٞتنة ْ ليب بكر
وعمر وعثماف ،فما تكوف بشراه إَل حقا.
وروى أنس وسهل بن سعد عن النيب ُ ب أحد:
وشهيداف



اسكن فما عليك إَل نيب وصديق



ػػػػػػ
نعم .ىذه كل األحاديث في فضائل الصحابة .الحديث األوؿ :ىو حديث عيد اهلل قاؿ :حدثني أبي قاؿ:
حدثني أبي عيينة قاؿ :أف النيي قاؿ:



دخلت الجنة فرأيت قصرا ،فقلت لمن ىذا؟ قالوا لعمر



ىذا

الحديث رواه الشيخاف اليخاري ومسلم  ،وفيو الشهادة لعمر بالجنة؛ رأى قصرا فقيل لعمر .ىذه شهادة لعمر
بالجنة ،وفيو الرد على الرافضة الذين يكفروف الصحابة ،ويكفروف عمر وأبا بكر ،ويسيونهم قيحهم اهلل.
وروي عن حميد عن أنس نحوه أيضا رواه أحمد والترمذي وقاال حديث حسن صحيح ،وكذل رواه الزىري
عن سعيد عن أبي ىريرة عن النيي  أيضا رواه اليخاري ومسلم .
وفي الحديث الذي بعده  أف أبا بكر استأذف فقاؿ :ائذف لو وبشره بالجنة  ألبي بكر وعمر وعثماف
ىذا أيضا رواه الشيخاف اليخاري ومسلم من حديث أبي موسى األشعري قاؿ  :كنت مع النيي  حائط من
حيطاف المدينة فجاء رجل فاستفتح ،فقاؿ النيي  افتح لو وبشره بالجنة ،ففتحت لو ،فإذا ىو أبو بكر ،فيشرتو

بما قاؿ رسوؿ اهلل 

فحمد اهلل ،ثم جاء رجل فاستفتح ،فقاؿ :النيي صلى اهلل عليو وسلم -افتح لو وبشره
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بالجنة ،ففتحت لو فإذا ىو عمر ،فأخيرتو بما قاؿ النيي 

ػػػػػػػػ 

ثم استفتح رجل ،فقاؿ لي افتح لو وبشره بالجنة

على بلوة تصييو فإذا ىو عثماف ،فأخيرتو بما قالو رسوؿ اهلل 

فحمد اهلل ،ثم قاؿ :اهلل المستعاف



وىذا

الحديث صحيح رواه الشيخاف .
فيو الشهادة للثبلثة بالجنة ،وفيو الرد على الرافضة الذين يسيوف الثبلثة ،وييغضونهم ويذمونهم ،ويتكلموف
فيهم بكبلـ شديد ،ويحكوف القصص المكذوبة؛ قيحهم اهلل وأخزاىم .نعم .وفي حديث أنس وسهل بن سعد أف
النيي -صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  :كاف على أحد على جيل أحد فتحرؾ فقاؿ :اسكن اسكن فما علي إال
نيي وصديق وشهيداف



أف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ كاف عليو ،والصديق أبو بكر ،والشهيداف عمر

وعثماف  .اسكن أحد اسكن أحد فما علي إال نيي وصديق -أبو بكر -وشهيداف -عمر وعثماف  -وقع
األمر كما حكى؛ استشهدا .الحديث أيضا رواه الشيخاف في اليخاري ومسلم من حديث أنس ورواه ابن أبي
عاصم في السنة من حديث سهل بن سعد  .نعم.

528

المختار في أصوؿ الفقو

العشرة الميشروف بالجنة
أخربنا أبو علي اٟتسن بن أٛتد البزار قاؿ :أخربنا دعلج بن أٛتد العدؿ قاؿ :حدثنا ٤تمد
بن ٤تمد بن حباف التمار قاؿ :حدثنا حرمي بن حفص قاؿ :حدثنا عبد العزيز بن ٤تمد عن
عبد الرٛتن بن ٛتيد بن عبد الرٛتن بن عوؼ عن أبيو عن عبد الرٛتن بن عوؼ قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل 



عشرة ُب اٞتنة؛ أبو بكر ُب اٞتنة ،وعمر ُب اٞتنة ،وعثماف ُب اٞتنة ،وعلي ُب اٞتنة،

وطلحة ُب اٞتنة ،والزبَت ُب اٞتنة ،وسعد ُب اٞتنة ،وعبد الرٛتن بن عوؼ ُب اٞتنة ،وسعيد بن
زيد ُب اٞتنة ،وأبو عبيدة بن اٞتراح ُب اٞتنة



ػػػػػػ
نع م ىذا حديث عيد الرحمن بن عوؼ رواه اإلماـ أحمد والترمذي وابن حياف واليغوي في شرح السنة ،
وإسناده على شرط مسلم ،فرجالو ثقات ،وىو حديث صحيح .فيو الشهادة للعشرة الميشرين بالجنة ،وفيو الرد
على الرافضة الذين يتنقصونهم وييخسونهم حقهم بل يسيونهم ويكفرونهم ،ويتكلموف فيهم بكبلـ ال يليق ،وىذا
يدؿ على شدة بغضهم لهم نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
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وحدثنا أبو الفتح ٤تمد بن أٛتد اٟتافظ -رٛتو اهلل -قاؿ :أخربنا أٛتد بن يوسف بن خًلد
العدؿ قاؿ :حدثنا اٟتارث بن ٤تمد قاؿ :حدثنا عبد الرحيم بن واقد قاؿ :حدثنا بشَت بن زاذاف
القرشي قاؿ :حدثنا عمر بن صبح عن بعض أصحابو قاؿ عبد الرحيم :قاؿ يل رجل من أىل
العلمٝ :تعتو من بشَت بن زاذاف عن بكَت عن مكحوؿ عن شداد أف النيب عليو السًلـ قاؿ:



أبو بكر أروؽ أميت وأرٛتها ،وعمر بن ا٠تطاب خَت أميت وأعد٢تا ،وعثماف أحيا أميت وأكرمها،
وعلي بن أ يب طالب ألب أميت وأٝتحها ،وعبد اهلل بن مسعود أبر أميت وآمنها ،وأبو ذر أزىد
أميت وأصدقها ،وأبو الدرداء أعبد أميت وأبقاىا ،ومعاوية بن أيب سفياف أحلم أميت وأجودىا.



ػػػػػػ
نعم .رضي اهلل عنهم ،وىذه العشرة الميشرين بالجنة نظمهم الحافظ ابن حجر أسماءىم؛ أسماء العشرة
الميشرين في بيتين فقاؿ:
لقد بشػر الهادي من الصحب عشرة  بجنػػات


عػدف

كػلهم

قػدره

علػي



عتق؛ يعني عتيق كاف أبو بكر كاف اسمو عتيق.
عتػق

وسعيد

سػعد

عثمػاف

طلحة  زبير بن عػوؼ عػامر



عمػر وعلي



وىذا الحديث فيو بعض الضعف؛ رواه العقيلي في الضعفاء ،وابن عساكر في تاريخو في سند اليشير بن
زاذاف ضعفو الدارقطني وغيره .اتهمو ابن الجوزي وقاؿ :إنو ليس بشيء ،وفي سند أيضا عمر بن الصيح؛ قاؿ فيو
الذىيي :ىال .

..................................................................................
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ولكن الحديث لو شواىد؛ لكن فيو ضعف من جهة ىذه األوصاؼ؛ فقاؿ  :أبو بكر أروؽ أمتي وأرحمها،
وعمر بن الخطاب خير أمتي وأعدلها ،وعثماف بن عفاف أحيا أمتي وأكرمها ،وعلي بن طالب ألب أمتي وأسمحها،
وعيد اهلل بن مسعود أبر أمتي وآمنها ،وأبو ذر أزىد أمتي وأصدقها ،أبو الدرداء أعيد أمتي وأبقاىا ،ومعاوية بن أبي
سفياف أحلم أمتي وأجودىا



إف ىذه األوصاؼ فيها بعض الضعف ،ولكن فضائل الصحابة معروفة؛ فضائلهم

معروفة ،ولو لم يكن في ذل إال النصوص واآليات القرآنية التي

فيها     :

         
ٕ

اؿ
 ) (   ثُم قَ َ

ٔ
( )

       
ٖ

     ) (          

                     

ٗ
( )

الحسنى الجنة .كل الصحابة وعدىم اهلل بالجنة ،مع األحاديث؛ فضائل الصحابة يعني كثيرة .أما ىذا الحديث
فيو بعض الضعف .نعم.

 - 1سورة التوبة آية .111 :
 - 2سورة الفتح آية .29 :
 - 3سورة التوبة آية .111 :
 - 4سورة الحديد آية .11 :

530

المختار في أصوؿ الفقو

فضل العياس بن عيد المطلب وولده
أخربنا اٟتسن بن أٛتد البزار قاؿ :أخربنا عبد اهلل بن جعفر بن درستويو قاؿ :حدثنا يعقوب
بن سفياف قاؿ :حدثنا إسحاؽ بن حاًب العًلؼ قاؿ :حدثنا عبد الوىاب بن عطاء عن ثور بن
يزيد عن مكحوؿ ،عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس قاؿ النيب  للعباس  :إذا كاف
غداة اَلثنُت فأتٍت أنت وولدؾ قاؿ :فغدا وغدونا ،فألبسنا كساءه؟ ٍب قاؿ :اللهم اغفر للعباس
وولده مغفرة ظاىرة باطنة َل تغادر ذنبا ،اللهم اخلفو ُب ولده.



ػػػػػػ
نعم .وىذا الحديث رواه الترمذي الذي قالو من طريق عيد الوىاب بن عطاء ،وقاؿ :ىذا حديث حسن
غريب .حسنو األلياني في سنن الترمذي ،وفيو فضل العياس؛ والعياس عم النيي  وولده ،والنيي  دعا لهما:
 اللهم اغفر للعياس وولده مغفرة ظاىرة باطنة ال تغادر ذنيا اللهم اخلفو في ولده  فيو منقية للعياس ،وىو
عم النيي  وىو من آؿ الييت رضي اهلل عنهم .نعم.
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فضل محية الصحابة رضي اهلل عنهم
حدثنا ٤تمد بن أٛتد اٟتافظ قاؿ :حدثنا عبيد اهلل بن عثماف قاؿ :حدثنا أٛتد بن خلف
قاؿ :حدثنا أبو عبد اهلل البصري قاؿ :حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم عن مالك بن أنس قاؿ :لو أف
رجًل عمل بكل كبَتةٍ ،ب مات وسلم منو أصحاب رسوؿ اهلل  ومات على السنة؛ حشر مع
النبيُت والصديقُت والشهداء والصاٟتُت.
ومنو ُب مستهل ٚتادى اآلخرة من سنة ٜتس وستُت وأربعمائة ،واٟتمد
ًب الكتاب ْتمد اهلل َ

هلل رب العا١تُت ،وصل ى اهلل على سيدنا ٤تمد النيب ،وآلو الطاىرين ،ونفعنا بو وٚتيع ا١تسلمُت إف
شاء اهلل.
ػػػػػػ

نعم .وىذا الحديث ىو موقوؼ على مال بن أنس -رحمو اهلل -اإلماـ المعروؼ إماـ دار الهجرة قاؿ :لو

أف رجبل عمل بكل كييرة ،ثم مات ،وسلم منو أصحاب رسوؿ اهلل 

ومات على السنة؛ حشر مع النييين

والصديقين والشهداء والصالحين .يعني :المعنى أف حب الصحابة ىذا ال ش أنو أمر صالح محية النيي 
ومحية أصحابو من األعماؿ الصالحة ،وفيو دليل على بطبلف مذىب الرافضة ،والذين في قلوبهم غل ألصحاب

رسوؿ اهلل 

يسيونهم ويكفرونهم ويفسقونهم ،ويذكروف القصص الشنيعة في أبي بكر وعمر وعثماف؛ قيحهم

اهلل.
فاإلماـ مال بن أنس إماـ دار الهجرة يقوؿ :لو أف رجبل عمل بكل كييرة؛ يعني دوف الشرؾ ،ثم مات ،وفي
وسلِ َم منو أصحاب الرسوؿ  ولم يسيهم ،ومات على السنة؛ حشر مع النييين
قليو محية ألصحاب النيي َ 

والصديقين وا لشهداء والصالحين؛ يعني ىذه المحية حسنة عظيمة؛ محيتو للصحابة دين يدين اهلل بو؛ يكوف مثبل
موحدا ،ال يشرؾ باهلل شيئا ،ويحب الرسوؿ
 والصحابة والتابعين ولو صدرت منو بعض المعاصي.
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المعاصي تحت مشيئة اهلل ،وقد تكوف ىذه السيئات قد تغفر من الحسنات العظيمة ،كما في قصة اليغي
التي سقت كليا؛ فغفر اهلل لها؛ زانية من بني إسرائيل بهذه الحسنة العظيمة قد غفر لها ،فكذل أيضا اإلنساف
يحب الصحابة ،ويقدرىم ،ويرى لهم فضبل ولو وىو موحد ،فإف ىذه الحسنة عظيمة يرجى لو بها المغفرة.
ثم قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-تم الكتاب بحمد اهلل ومنتو في مستهل جمادى اآلخرة من سنة خمس وستين
وأربعمائة .ىذا تحديد لتأليف الكتاب أربعمائة وخمس وستوف.
"والحمد هلل رب العالمين" ختم المؤلف-رحمو اهلل -الكتاب بما ابتدأ بو؛ ابتدأ بالحمد هلل رب العالمين،
وختم بالحمد هلل رب العالمين ،والحمد ىو الثناء على المحمود -كما سيق ،-للصفات االختيارية ،مع حيو
وإجبللو وتعظيمو ،وىو أكمل من المدح -كما سيق -وألػ لبلستغراؽ ،والمعنى جميع أنواع المحامد مستحقة
كلها هلل ذكرا واستحقاقا.
"وصلى اهلل على سيدنا محمد" ثم ختم بالصبلة والسبلـ على النيي ،والصبلة على النيي  ىي ثناء ،أصح
ما قيل :فيها :ثناء اهلل على عيده؛ على سيدنا محمد؛ ىو سيد ولد آدـ كما ثيت في الحديث الصحيح أنو قاؿ:


أنا سيد ولد آدـ وال فخر



محمد اسم من أسمائو؛ أَلْ َهم اهلل أىلو فسموه محمدا لكثرة محامده ،ولو

أسماء كثير ة كما سيق :محمد وأحمد والحاشر والمعقب ،واسمو في التوراة أحمد قاؿ اهلل عن عيسى:



ٔ

 ) (         العاقب؛ ألنو ليس بعده نيي ،ويسمى الحاشر؛ ألنو يحشر الناس
على قدمو وىو ليس بعده نيي.
"وآلو الطاىرين" آلو قيل :المراد بهم أىل بيتو المؤمنوف ،ويدخل في ذل زوجاتو ،وأقاربو :الحسن والحسين
وفاطمة وعلي والعياس .ىؤالء آلو ،وقيل :أتياعو على دينو ،وىذا ىو الصواب ،ويدخل في ذل أقاربو وزوجاتو

 - 1سورة الصف آية .6 :
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دخوؿ األولين الطاىرين الذين طهرىم من
  

الرجز          :

ٔ
( )

وىذه إرادة شرعية ،والمراد أىل بيتو المؤمنين ،ولكن من أىل الييت ممن كفر مثل :أبو جهل وأبو لهب.
وقاؿ" :ونفعنا بو وجميع المسلمين" ما المراد بقولو :نفعنا بو؟ ىل الضمير يعود إلى النيي صلى اهلل عليو
وسلم؛ يعني :نفعنا اهلل بمحيتو؟ نعم .في الكتاب .محتمل؛ يعني يعود يتتيع الكتاب ،ونفعنا بو وجميع المسلمين،
ويحتمل نفعنا اهلل بمحية النيي والصحابة .ونفعنا بو وجميع المسلمين؛ يعني :نفعنا بهذا الكتاب وجميع
المسلمين ،ثم قاؿ :إف شاء اهلل .قلنا :إف ىذا ترؾ التقييد بالمشيئة ىو الذي ينيغي .ما ينيغي أف نقيد .بل نقوؿ:
نفعنا اهلل بالجزـ؛ يجزـ اإلنساف فبل يستثني؛ لقوؿ النيي   ال يقل أحدكم :اللهم اغفر لي إف شئت .اللهم
ارحمني إف شئت  يعزـ في المسألة فإف اهلل ال مكره لو.
وبهذا نكوف قد انتهينا من الكتاب .وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثيت اهلل الجميع على الهدى ،ورزقنا جميعا
العلم النافع ،والعمل الصالح ،وختم لنا بالحسنى؛ إنو ولي ذل والقادر عليو ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عيد
اهلل ورسولو؛ نيينا محمد ،وعلى آلو وأصحابو والتابعين .نعم.

األسئل ػػة
أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ .ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :دبر الصبلة ىل ىو قيل التسليم أو بعده؟ وكيف
نعرؼ أف ىذه األذكار لقيل التسليم ،واألخرى ليعد التسليم؟
دبر الصبلة .دبر الشيء يطلق على آخره ،ومنو دبر الحيواف جزء منو آخره ،ويطلق على ما بعده .مما جاء
في الحديث كاف النيي -صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ دبر كل صبلة:

 - 1سورة األحزاب آية .33 :
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اللهم أعني على ذكرؾ وشكرؾ...
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محتمل أف يقولها بعد السبلـ ،أو يقولها بعد السبلـ ،فإذا قالها في آخر التشهد فحسب؛ ألف دبر الشيء آخره،
وقوؿ

..................................................................................
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السائل :كيف نعرؼ؟ على حسب ما ورد في النصوص؛ مثل ما جاء في الحديث؛ كاف النيي  يقوؿ دبر
الصبلة؛ يعني بعد السبلـ  :ال إلو إال اهلل وحده ال شري لو المل ولو الحمد ،وىو على كل شيء قدير



وىذا دبر وىذا بعد الصبلة.
كاف يقوؿ  :أستغفر اهلل أستغفر اهلل استغفر اهلل .اللهم أنت السبلـ ،ومن السبلـ .تياركت يا ذا الجبلؿ
واإلكراـ .ال إلو إال اهلل وحده ال ش ري لو .لو المل والحمد ،وىو على كل شيء قدير ،ثم يسيح سيحاف اهلل
ثبلثا وثبلثين ،والحمد هلل ثبلثا وثبلثين ،واهلل أكير ثبلثا وثبلثين ،ثم يقوؿ تماـ المائة :ال إلو إال اهلل وحده ال
شري لو  ىذا نوع من الذكر .ىذا يكوف في الدبر بعد نهاية الصبلة.
أما ما جاء من األدعية كاف النيي يقوؿ دبر كل صبلة  :اللهم أعني على ذكرؾ وشكرؾ  ىذا األولى أف

يكوف قيل الصبلة في آخر التشهد ،مثل ما علم النيي 
الصبلة في دبر الصبلة-



أبا بكر أف يقوؿ :اهلل اغفر لي ما قدمت -في آخر

اللهم اغفر لي ما قدمت ،وما أخرت ،وما أسررت ،وما أعلنت ،وما أنت أعلم بو

مني .أنت المقدـ ،وأنت المؤخر ال إلو إال أنت  وكذل  اللهم إني أعوذ من الجين واليخل  ىذا دعاء
يقاؿ في آخر التشهد؛ في دبر الصبلة في آخرىا قيل السبلـ .نعم.
ويقوؿ :ما حكم التعوذ من األربع ،وىل يكوف في جميع الصلوات المكتوبات ،والنوافل؟
نعم .سنة؛ التعوذ باهلل من األربع:



اللهم إني أعوذ ب

من عذاب جهنم ،ومن عذاب القير ،ومن فتنة

المحيا والممات ،ومن فتنة المسيح الدجاؿ  يكوف في جميع الصلوات في الفريضة والنافلة سنة مؤكدة؛ ألف

النيي 

علم الصحابة وعلم األمة أف يستعيذوا باهلل من أربع بعد الصبلة على النيي  في التشهد ،وجمهور

العلماء على أف االستعاذة باهلل من األربع سنة مؤكدة ،وذىب بعض العلماء إلى أنو واجب ،فذىب طاووس بن
كيساف اليماني التابعي الجليل -يرى وجوب التعوذ من ىذه األربع ،وأنو يرى أف من لم يتعوذ لم تصح صبلتو،
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وثيت عنو أنو قاؿ البنو :ىل استعذت باهلل من أربع؟ -لما صلى -قاؿ :ال .قاؿ :أعد الصبلة .أمره أف يعيد
فهو

الصبلة،

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

يرى
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الوجوب؛ لكن جمهور العلماء على أنو مستحب "أعوذ باهلل -دليل على أف االستعاذة باهلل من األربع مؤكدة؛
حتى أف طاووس -رحمو اهلل -يرى الوجوب .نعم.
أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :ما ىو الدليل على شفع الوتر بعد شروؽ الشمس لمن ناـ عنو؟
نعم .السنة للمسلم أف يوتر في كل ليلة ،والوتر أقلو ركعة عدد الكماؿ ثبلث ،ووقت الوتر بعد صبلة
العشاء؛ بعد السنة الراتية إلى طلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر انتهى وقتو.
فإذا فات اإلنساف فإنو يقضيو شفعا بعد طلوع الشمس؛ ومعنى شفعا أنو ال يوتر؛ ألف النهار ما فيو وتر ،فإذا
كاف يوتر بثبلث في الليل ،يصلي أربع؛ أربع ركعات بسبلمين .إذا كاف يوتر بخمس يزيد ركعة يصلي ست.

الدليل في حديث عائشة .ما ثيت في الصحيح عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت  :كاف النيي 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ،فإذا غليو نوـ أو وجع ،صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة  ؛ يعني يزيد ركعة

ىذا الدليل يشفعها بركعة .كاف النيي 

يوتر بإحدى عشرة ركعة ،فإذا غليو نوـ أو وجع صلى من النهار ثنتي

عشرة ركعة؛ يعني :يشفع بركعة.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما حكم تعليق بعض اآليات على السيارات أو في الييوت؟
ىذا من التمائم من التميمة قلنا  :من تعلق تميمة فبل أتم اهلل لو  ومن تعلق ودعة فبل ودع لو .ىو من
الشرؾ األصغر ،كمن يعلق في رقيت و حروز ،أو خيوط ،أو يجعل خيط في يده أو في رجلو ،أو يعلق آيات من
القرآف ،أو حتى يعلق المصحف كامل ،أو يجعلها أيضا آية في السيارة ،أو يجعلها كلو المصحف؛ المصحف
يجعلو كلو حرز ،ينوي بذل دفع العين.
ىذا يعتير من الشرؾ؛ ألنو تعلق قليو بها .قاؿ النيي   من تعلق من تميمة فبل أتم اهلل لو  وقاؿ عليو
الصبلة والسبلـ  :إف الرقى والتمائم والتولة شرؾ  وىو شرؾ أصغر إذا ظن أنو سيب.
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أما لو اعتقد أنو ىو يدفع بذاتو فهو شرؾ أكير؛ لكنو ما يعتقد؛ إذا كاف يعتقد أنو سيب ،فهذا شرؾ أصغر؛
ألنو جعلو سيب .الرسوؿ نهى عنو ،لكنو ىذا يسمى شركا أصغر ،وإذا اعتقد أنو بذاتو يدفع الضر أو يجلب النفع
ىذا شرؾ أكير؛ لكن ىذا ال يعتقده المسلم .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :نبلحظ على سيارات الليموزين وبعض الشاحنات يربطوف خرقا سوداء ،ويزعموف
أنها تحفظ من الحوادث ،فهل ِم ْن تنييو؟
نعم .ننيهم أف ىذا من التمائم؛ تعتير تميمة ،ألجل يسمرونها في السيارة خرقا ،وال في غيرىا يعتقد أنها تدفع
النكيات أو المصائب .ىذا من التمائم؛ لقولو   إف الرقى والتمائم والتولة شرؾ   من تعلق تميمة فبل
أتم اهلل  دعا عليو النيي  معاملة لو بنقيض قصده؛ يعني :فبل أتم اهلل لو  ،ومن تعلق ودعة فبل ودع اهلل لو
 دعا عليو النيي  ىو يريد يعني أف يسلم فدعا عليو النيي -صلى اهلل عليو وسلم-معاملة لو بنقيض قصده.
أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من أسيانيا يقوؿ :مريض في األذنين ،وحصل على دواء فيو كحوؿ ،فهل يجوز
استعمالو؟
الكحوؿ من األنواع المسكرة ،ولم يجز أحد استعمالو؛ ألنو مسكر والمسكر نجس عند جمهور العلماء
لكنو إذا كاف عبلج أو دواء في تعقيم للجروح ،نرجو أال يكوف حرج -إف شاء اهلل -في ىذا ،وإف غسل أذنيو إذا
جاء وقت الصبلة كاف أحوط .نعم.
وىذا سائل من فرنسا يقوؿ :مريض بضعف اليصر ،وأخيره األطياء أف مرضو ليس لو دواء إال بتعويض عينو
بجزء سليم من عين رجل ميت وىو كافر ،فهل يجوز ذل ؟
ىذه المسألة مسألة التيرع باألعضاء .بحثو ىيئة كيار العلماء ،والمجمع الفقهي وفيو كبلـ ألىل العلم ،فعلى
السائل أف يرجع ويرسل سؤالو إلى اإلفتاء في المملكة العربية السعودية؛ حتى ييين لو ما توصلت إليو اللجنة
الدائمة ،وكذل

المجمع الفقهي ،وعلى كل حاؿ ال يضره ىذا كوف السائل يأخذ عين كافر ال يضره .إذا قيل

بالجواز ما يضره ىذا .نعم.
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نفس السائل من فرنسا يقوؿ :فضيلة الشيخ نحن في بلد كافر ،فهل يجوز لنا ممارسة التجارة على شكل
التجواؿ في الشوارع؛ لييع بعض األشياء الحبلؿ مثل :األليسة والعطور وغير ذل ؛ علما بأف النظاـ يمنع ذل -
ولكننا إذا فتحنا محبلت فإننا ندفع ثلث األرباح للضرائب؟
ال ينيغي لئلنساف أف يخالف النظاـ؛ ألف مخالفة النظاـ قد تترتب عليو مفسدة ،ولو كانت الدولة غير
مسلمة؛ إذا كاف ىناؾ نظاـ فقد يكوف فيو مصلحة للجميع ،وعدـ االلتزاـ بالنظاـ فيو مضرة ،فبل ينيغي مخالفة
النظاـ .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :أنا طالب علم ،ولكنني لم أحفظ القرآف ،فما نصيحتكم لي؟
نصيحتي ل أف تكثر من تبلوة القرآف ،وتحفظ ما تيسر منو .حاوؿ أف تحفظ؛ فإف القرآف الكريم ىو أساس
العلوـ؛ فينيغي على اإلنساف أف يحفظ ما تيس ر منو ،وإف لم يتيسر لو الحفظ يكثر من تبلوتو في المصحف يكثر
كثيرا إذا كاف ال يستطيع ،وإف كاف يستطيع يحفظ ،وإف لم يستطع يحفظ ما تيسر منو ،ولو من قصار السور ،أو
األجزاء األخيرة وما يستطيع ،فإف ىذا خير عظيم .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ىل قولنا :يوـ شديد الحر ،أو يوـ نحس ىل ىذا من سب الدىر؟
ال ليس من سب الدىر؛ ألف ىذا وصف لو .ىذا يوـ شديد الحر؛ يوـ شديد اليرد ىذا وصف لليوـ وليس
سيا .ىذا الوصف الذي جعلو اهلل عليو يوـ شديد الحر يوـ شديد اليرد:.
أخير اهلل عن قوـ لوط





ٔ

 ) (      كما

ٕ

 ) (     نعم.

فسب الدىر كمن يسب الساعة يقوؿ :ىذا الدىر خئوف .يسب الساعة يسب الليل والنهار يلعن الزماف.
ىذا الدىر الخئوف عضنا الدىر آذانا الدىر ،لعن اهلل الدىر .نعم.

 - 1سورة هود آية .77 :
 - 2سورة هود آية .77 :
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أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما ىو دليل تحريم السفر إلى القيور؟

الدليل قوؿ النيي 

في الحديث الصحيح:



ال تشد الرحاؿ إال إلى ثبلثة مساجد المسجد الحراـ،

ومسجدي ىذا ،والمسجد األقصى  فالحديث نهى عن السفر بيقعة للعياده إال لهذه الثبلثة المسجد الحراـ،
ومسجد النيي  والمسجد األقصى ،نعم ،فدؿ على أف السفر إلى القيور محرـ .نعم.
ىل يجوز أف نقوؿ :للمسجد األقصى ىو ثاني القيلتين؟

ثاني القيلتين -القيلة -نعم .القيلة المنسوخة معلوـ أنو كاف النيي 

لما ىاجر إلى المدينة وجهو اهلل إلى

بيت المقدس في الصبلة ستة عشر شهرا أو سيعة عشر شهرا ،ثم نسخ.
لكن يقاؿ :المسجد األقصى ثالث المسجدين ،وال يقاؿ :ثالث الحرمين؛ ألنو ليس بحراـ ،فليقاؿ ثالث
المسجدين .من يقوؿ :ثالث الحرمين خطأ من األخطاء الشائعة .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يسأؿ عن ركعتي اإلشراؽ يقوؿ :ىل ورد فيها حديث صحيح؟
ورد في صحيح مسلم أف النيي-صلى اهلل عليو وسلم :-كاف يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء
وليس فيو أنو يصلى ركعتين -ولكن ورد فها أحاديث في السنن متعددة لها طرؽ فيها ضعف  :أف من جلس
في المسجد في مصبله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كاف لو كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة  والحديث
فيو ضعف -لكن لو طرؽ متعددة يشد بعضها بعضا.
وقرئ الحديث على سماحة شيخنا الشيخ عيد العزيز بن باز -رحمو اهلل ،-فرأى أف مجموع الطرؽ يشد
بعضها بعضا وأنو حسن ،وأنو ال بأس بو؛ ألف الحديث وإف كاف ضعيف؛ لكن لو طرؽ متعددة يشد بعضها بعضا؛
فيرجى لمن جلس في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر اهلل ،ويقرأ القرآف ،ثم صلى ركعتين يرجى لو ىذا الفضل
نعم.

..................................................................................
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أما الذي في صحيح مسلم فليس فيو أنو صلى ركعتين ،كاف النيي 

يجلس في المسجد حتى تطلع

الشمس حسناء فقط .نعم.
ٔ

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :في قولو تعالى ) (         :ىل يستدؿ بهذه اآلية على أف
القضاء والقدر يرد؟
ال .ما كتب في اللوح المحفوظ ال يغير وال ييدؿ؛ لكن ىذه اآلية قاؿ

العلماء       :

ٕ

 ) ( ؛ يمحو اهلل ما في صحف الحفظة؛ ليوافق ما في اللوح المحفوظ ،فقد يكتب الحفظة شيئا ثم يمحى؛ حتى
يوافق ما كتيو اهلل في اللوح المحفوظ ،فهذا في كتب الحفظة
    

(ٗ)

وىو اللوح المحفوظ.

ليوافق ما في اللوح المحفوظ؛ ولهذا قاؿ:



       

       
ٙ

٘
( )

(ٖ

) ؛ ولهذا قاؿ:



من كتب الحفظة؛

 ) (     ؛ يعني أصل الكتاب .أـ الكتاب

وىو اللوح المحفوظ.

 - 1سورة الرعد آية .39 :
 - 2سورة الرعد آية .39 :
 - 3سورة الرعد آية .39 :
 - 4سورة الرعد آية .39 :
 - 5سورة الرعد آية .39 :
 - 6سورة الرعد آية .39 :
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وفي الحديث
  

ٔ
( )



وكتب في الذكر كل شيء



ىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ اهلل تعالى:

    

ٕ
( )

وىو اللوح المحفوظ .قاؿ:

وفي اآلية األخرى يقوؿ:

ػػػػػػػػ 

     

           

           

ٖ

 ) (  وىو اللوح المحفوظ.
فما في اللوح المحفوظ ال يغير وال ييدؿ؛ لكن ما في كتب الحفظة يغير؛ ليوافق ما في اللوح المحفوظ
     



(ٗ

) ؛ ليوافق ما في اللوح المحفوظ؛ ولهذا قاؿ:



   

٘

 ) (  نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما المقصود بقولهم :ال نفرؽ بين المتماثبلت ،وال نساوي بين المختلفات؟
ىذا واضح ،األشياء المتماثلة ال نفرؽ بينها ،فإذا كاف ىذا آدمي ،وىذا آدمي كيف تقوؿ :ىذا اآلدمي لو
حكم ،وىذا اآلدمي لو حكم؟! فالفروؽ فيها متماثلة.
كيف تفرؽ ىذا آدمي ،وىذا آدمي .كيف تقوؿ :ىذا آدمي يحل لو كذا ،وىذا يحرـ عليو كذا؟! ىذا تفريق
المتماثبلت.

 - 1سورة يس آية .12 :
 - 2سورة الحج آية .71 :
 - 3سورة الحديد آية .22 :
 - 4سورة الرعد آية .39 :
 - 5سورة الرعد آية .39 :
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وأما المختلفات مثل اآلدمي والحيواف ،فهل يقاؿ اآلدمي مثل الحيواف؟! ىذا معناه الجمع بين المختلفات.
الزـ نفرؽ بينهم.
فالمتماثبلت يجمع بينها ،والمختلفات تفرؽ بينها ،فنحن ال نفرؽ بين المتماثبلت؟ ،وال نجمع بين
مختلفات نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ إنا نريد نصيحة في مسألة تسوية الصفوؼ في الصبلة؟
نعم .ننصح إخواننا المسلمين بمبلحظة تسوية الصفوؼ في الصبلة ،وعلى اإلماـ أف ينظر عن يمينو وعن
شمالو ،ويقوؿ :استووا ،ويحاوؿ تسوية الصفوؼ؛ يقوؿ لهذا تقدـ وىذا تأخر .وكذل

المأموموف عليهم أف

يبلحظوا؛ كل واحد يبلحظ من بجواره ،ويتساووا؛ يكوف بينهم مساواة في المناكب واألكعب.

وكاف النيي 

يعتني بتسوية الصفوؼ ،ويقوؿ :استووا عياد اهلل استووا ،وقاؿ:



لتسوف صفوفكم ،أو

ليخالفن اهلل بين وجوىكم . 
 وثيت عن النيي  أنو سوى الصفوؼ ،فلما أراد أف يكير رأى رجبل باديا صدره ،فقاؿ :عياد اهلل لتسوف
صفوفكم ،أو ليخالفن اهلل بين وجوىكم  وىذا وعيد شديد ،فاالختبلؼ قد يؤدي إلى اختبلؼ في الرأي .كاف

عمر بن الخطاب 

يسوي الصفوؼ وكل تسوية الصوؼ إلى رجل في مسجد النيي -صلى اهلل عليو وسلم،

فإذا جاء وقد استوت الصفوؼ كير.
وىذه الخطوط الموجودة اآلف في السجاجيد ىذه طيية؛ يعني تعين على تسوية الصفوؼ؛ ىذه الخطوط
الموجودة ف ي الصفوؼ ىذه طيية ال ش أنو ينيغي للمصلين أف يبلحظوا ىذه الخطوط ،وإذا كانوا يساووف بين
األقداـ على ىذه حسب الخطوط .نعم.
ختاما :أحسن اهلل إليكم يا شيخنا ،ورفع درجاتكم ،وأقل عثراتكم ،وكتب خطواتكم وضاعف مثوبتكم
أضعاؼ مضاعفة في ميزاف حسناتكم ،ونريد كلمة فضيلة الشيخ في نهاية ىذا اللقاء .وفق اهلل الجميع لطاعتو
وثيت الجميع على دينو.
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