
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية)ول إلى العمم المأمول البن سعدي طريق الوص

 (11-1التدمرية )القواعد  –1
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
مف ييده اهلل فال ، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نستعينو ونستغفرهنحمده و  ،إف الحمد هلل

وأشيد أف محمدًا عبده ، شيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لوأو ، ومف يضمؿ فال ىادي لو ،مضؿ لو
  :أما بعد، وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،بارؾ عميوصمى اهلل وسمـ و  ،ورسولو

الشيخ ، ىػٖٙٚٔبف ناصر الّسعدي التميمي المتوفى سنة الرحمف  ب المبارؾ جمعو الشيخ عبدفيذا الكتا
 .وال حاجة لمكالـ عمى ترجمتو ،معروٌؼ لديكـ جميعاً  -رحمو اهلل-

وكتب  ،-رحمو اهلل-وانتقاه مف كتب شيخ اإلسالـ ابف تيمية  -رحمو اهلل-وىذا الكتاب جمعو الشيخ 
والقواعد وما إلى ذلؾ مف  ،في البداية أراد أف يجمع الفوائد والضوابط -رحمو اهلل-وكأنو ، الحافظ ابف القيـ
وقد بمغ عدد الكتب التي ، ثـ بعد ذلؾ أضاؼ إلييا ما انتقاه مف كتب الحافظ ابف القيـ ،ـكتب شيخ اإلسال

وبمغ عدد ، لمحافظ ابف القيـ عشروفو  ،ةلشيخ اإلسالـ ابف تيمي أربعوف، كتاباً  فستيانتقى منيا ىذا الكتاب 
 :منيا ،أو فائدة ،اأو ضابطً  ،قاعدة عشرة يوثمان األفً  الضوابط والفوائد التي انتقاىاالقواعد و 

، لمحافظ ابف القيـ ومائة وثالث وتسعوف ،-رحمو اهلل- ةلشيخ اإلسالـ ابف تيمي وعشروف ثمانمائة وخمس
ولو قاؿ قائؿ بأف ، كانت لو عناية بكتب ىذيف اإلماميف -رحمة اهلل عميو-سعدي الرحمف بف  والشيخ عبد

رأيناه مف فأثمر ذلؾ ما  ،اطمع عمى كتب شيخ اإلسالـ وابف القيـ ودرسيا وفيميا -رحمو اهلل-الشيخ 
قّرب  -رحمو اهلل-بف سعدي الرحمف  ف الشيخ عبدألو قاؿ قائؿ ب، ةا بعبارة سيممصنفات تحمؿ عممًا جم  
 لما أبعد في قولو ىذا. ةابف القيـ بعبارة نفيميا يسير و  ،إلينا عمـو شيخ اإلسالـ

كالـ الشيخ في  مف ظاىرو ، وبعده عف التكمؼ ،يتميز بسيولة عبارتو -كما ىو معمـو -مو اهللرح-الشيخ 
مع كثرة  -رحمو اهلل-الرحمف  وىو يدؿ أيضًا عمى أف الشيخ عبد، نو يعتز بيذا الكتابأمقدمتو وخاتمتو 

الكتب التي ىي ففي ذلؾ الوقت لربما ىذه ، طالعنو كاف دائـ االأما كاف فيو مف االشتغاؿ بالتدريس إال 
  .بؿ استخرج منيا ىذه الضوابط والفوائد ،وليست قراءة عابرة ،فقرأىا ،-رحميـ اهلل-طبعت لمشيخيف 

ولكنو يختصر ، وىذه الضوابط والفوائد والقواعد التي استخرجيا يحرص الشيخ عمى أف يوردىا بعبارة قائميا
ولكنو لـ ، مف عبارة شيخ اإلسالـ أو الحافظ ابف القيـ األصؿ :ذي نجدهفيذا ال، لربما يتصرؼو  ،في ذلؾ

نما كاف يتصرؼ في بعض العبارات إذا دعت الحاجة لذلؾ ،يمتـز ذلؾ  .وا 
في  قد تكوفأو في عشرة  ،أو في أربعة ،ثـ أيضًا ىذه الضوابط التي نشاىدىا ونجدىا لربما في سطريف

وأحيانًا يكوف أوسع مف ذلؾ في  ،يكوف ىذا الضابط كما ىو بحجمو الذي نشاىده أحياناً ف، فصوؿ ممتدة
فأحيانًا يكوف ىذا الضابط عبارة عف تمخيص  ،أو ابف القيـ ،-رحمو اهلل- ةكتب شيخ اإلسالـ ابف تيمي

  .وأحيانا يكوف تمخيصًا لفصؿ، وليس لفصؿ واحد ،لفصوؿ



 

أو ابف  ،وأحيانًا يذكر عبارة شيخ اإلسالـ مثالً  ،صفحات فمخصووأحيانًا يكوف تمخيصًا لكالـٍ طويؿ في 
االستطرادات التي لربما بيف ذلؾ مف الشواىد واألمثمة و  ويترؾ ما ،أو األقساـ ،القيـ في ذكر األنواع مثالً 

ولربما  ،األقساـ دوف التطويؿ في ذكر الشواىد أو األمثمة أو ،فيورد األنواع، قصيرة أو ،كانت طويمة
ولربما ، عبارة أو جممة يتضح بيا المراد -رحمة اهلل عميو-الرحمف  لربما يزيد الشيخ عبدو ، ستطراداتاال

لربما نقؿ جممة مف كالـ متقدـ و ، كاف الكالـ يتصؿ بكالـٍ قبمو ال يتضح إال بو فيورد جممة ليرتبط المعنى
 .التصرفاتإلى غير ذلؾ مف ألواف ، الذي نقموالمتأخر فألحقيا بيذا الكالـ 

منيا ما ، عمى األبواب مع أنيا تتعمؽ بأبواب شتى -رحمو اهلل-وىذه القضايا التي يذكرىا لـ يرتبيا الشيخ 
منيا ما يتصؿ باألخالؽ و  ،منيا ما يتصؿ بالتفسيرو  ،منيا ما يتصؿ بأصوؿ الفقوو  ،يتصؿ باالعتقاد

فيي في أبواب شتى ، بو ذلؾشبالعمـ وما أمنيا ما يتصؿ و  ،منيا ما يتصؿ باألعماؿ القمبيةو  ،واآلداب
إف ىذه القواعد ذات طابع معيف في  :وليذا ال يمكف أف يقاس فيقاؿ، بحسب الكتاب الذي ينقؿ منو

والضوابط والفوائد مف كتاب  ،أوؿ ما يقابمنا في ىذا الكتاب القواعد التي استخرجيا :فمثالً ، المستوى
 .ةصعب الكتب لشيخ اإلسالـ ابف تيميومعمـو أف ىذه الكتب ىي مف أ "،اإليماف"ثـ كتاب  "،التدمرية"

، مثالً  "التدمرية"وىو ليس بيذه المثابة مقارنة بكتاب  ،لشيخ اإلسالـ "العبودية"ثـ بعد ذلؾ يأتي كتاب 
 ىي متفاوتة ثـ أيضاً ، فإف ىذه الفوائد مف حيث الصعوبة والسيولة ىي متفاوتة ـّ ومف ثَ  ،فالكتب متفاوتة
أو الضوابط بالمعنى  ،مف قبيؿ القواعد بالمعنى المعروؼ فكثير مما في ىذا الكتاب ليس ،في كونيا قواعد

نما يقاؿ، المعروؼ يتفاوت  ةوقضية االنتقاء قضية نسبي، انتقاىا عالـ لكف ،ىي مف قبيؿ الفوائد المنتقاة :وا 
فيستخرج مف القواعد والضوابط والفوائد فيمكف لواحد أف يقرأ في كتب ىذيف اإلماميف ، الناس فييا

  .مجمدات
ولذلؾ تجد في كتب ىذيف ، ةىي قضية نسبي ،فالمسألة تتفاوت، ويمكف آلخر أف يستخرج دوف ذلؾ

ولكف ىذا ، -رحمو اهلل-اإلماميف مف الضوابط والفوائد ونحو ذلؾ ما ال يقؿ أىمية عما نقمو الشيخ 
 .في ىذا الكتابونحف نقرأ ما اختاره وجمعو  ،اختياره

والعنواف في النسختيف  ،واألخرى ناقصة ،حداىما كاممةإ ،نسختاف خطيتاف يوجد منووىذا الكتاب 
 ةؿ لشيخ اإلسالـ أحمد ابف تيميفي القواعد المنوعة والضوابط واألصو  وؿالس  الخطيتيف ىكذا )بموغ المنى و 

مع ، وأما العنواف الذي تجدونو عمى المطبوع فميس في النسخ الخطية ،(وقيـ الجوزيالشمس الديف ابف و 
ألنو يتفؽ  ؛-رحمو اهلل-بف سعدي الرحمف  أني ال أستبعد أف يكوف ىذا العنواف ىو مف وضع الشيخ عبد

الوصوؿ إلى العمـ المأموؿ طريؽ )، في تركيبو وأسموبو وصياغتو مع عناوينو التي يضعيا لكتبو عادة
-والشيخ  ،ري  مكف أف يكوف قد غَ يف ،ىذا أسموبو في وضع العنوانيف ،(واعد والضوابط واألصوؿالق ةبمعرف

 .كاف يغير في كتبو كعادة أىؿ العمـ -رحمو اهلل
وىذا تجده في عامة كتبو في ، ينسخ منو نسختيفأف إذا ألؼ كتابًا  -رحمو اهلل-وكاف مف عادة الشيخ 

وربما َوَكَؿ إلى ، يما بخطوتيف بيف أيدينا كمف المتيْ كما في النسختيْ  يدهربما نسخ ذلؾ بخط ، التفسير وغيره
-دنا والنسخة التي عن، تب التاريخ عمى النسخة الخطية وربما لـ ُيكتبربما كُ و ، بعض تالمذتو فكتب ذلؾ



 

نو في شير أخره مؤرخ آوالمطبوع في  ،ىػٖٓٚٔسنة  ةجمادى اآلخر  ٕٓكتبت في -النسخة الناقصة
بمعنى ، ابتدأه في شير جمادى، فيمكف أف يكوف قد فرغ منو في شير شعباف، ىػٖٓٚٔمف سنة شعباف 

يعني حينما كاف ، ولكف كاف يدوف فشرع في جمعيا مف الكتب ،أنو ال يمكف قراءة الكتب في ىذه المدة
 ،أو في مواضعيا مف الكتب يشير إلييا ،أو في دفاتر ،أو في أوراؽ ،يدونيا مثاًل في أماكف خاصة

   .ربما ،ستخرجيا وجمعيا في ىذه المدةاف
ال ف، خواف معيـ النسخ يذكروف فقط الفروؽ المؤثرةولعؿ اإل ،ناؾ فروقات بيف النسختيفىو  األصؿ أف وا 

ي بعض ثـ رأيت ف ،لو ةوكنت قرأت ىذا الكتاب قديمًا في طبعة قديم، رجع فيو إلى ىذه الكتبمثؿ ىذا يُ 
، ليتضح المراد ؛ات في بعض المواضعكأف االختصار يحتاج إلى شيء مف التتمّ ، شكؿالمواضع ما يُ 

 ؛ا يختصر أشياء ىي حاضرة في ذىنو لكف القارئ لربما يحتاج ما قبميا أو ما بعدىافكأف الشيخ أحيانً 
وىيأت الكتاب لذلؾ  ،ىػٗٔٗٔ :كنت أريد أف نقرأ ىذا الكتاب في مجمس كيذا في حدود سنةف ،ليفيـ

  .وعمقت عميو ولكف لما رأيت ىذه المواضع بردت اليمة
في سنة  -إلسالـ وابف القيـي ىي موسوعة شيخ اتال-ا ظيرت ىذه النسخ الحاسوبية ثـ بعد ذلؾ لم

ويطمب ىذه الفوائد التي كاف التعرؼ إلى  ،أعطيت ألحد طمبة العمـ نسختي فصار يتتبع ذلؾ ىػٛٔٗٔ
 افصار ذلؾ أمرً  ،ألف جرد ىذه الكتب الستخراج ىذه الفوائد أمر صعب ؛مواضعيا مف ىذه الكتب أمنية

فمما راجعتيا ، فصار باإلمكاف مراجعة ىذه المواضع، ستخرجيا ووضع الجزء والصفحة عمييااف، ميسوراً 
أف ال  أرجو -إف شاء اهلل تعالى-ا المجمس ولذلؾ في مثؿ ىذ ،مف فصوؿ أحياناً  ةوجدت أنيا مختصر 

والتكثير مف األمثمة أو نحو  ،أو توضيح الواضحات ،يكوف ىناؾ تطويؿ في شرح ما ال يحتاج إلى شرح
 ماحتاج إليو مومف كالـ شيخ اإلسالـ الذي قابمت ىذا معو أذكر ما يُ ، حتاج إليو فقطذكر ما يُ إنما يُ ، ذلؾ
ال نتجاوز ما ال يحتاج إلى توضيح، فقط ،راد إف كاف ىناؾ خفاءلمبو اضح يت  -عز وجؿ-فأسأؿ اهلل ، وا 

   .أف ييسر ويعيف
ىي  :في المغة ال بأس أف أشير ىنا إلى أف القاعدة، ىذا الكتاب في معرفة القواعد والضوابط واألصوؿ

 .اا أـ معنوي  واألصؿ سواًء كاف حسي   ،األساس
وال حاجو ألف يقاؿ ، يتعرؼ بو عمى أحكاـ جزئياتو حكـ كمي يا:فيمكف أف يقاؿ بأنأما في االصطالح 

ىو الذي ينطبؽ عمى جميع  -رحمو اهلل-فإف الحكـ الكمي كما يقوؿ الشاطبي ، ىي حكـ أغمبي :ىنا
وال  ،حكـ كمي :نو يقاؿ لوإا يوجد بو استثناءات فم، جد لو استثناءاتما وُ ويصدؽ أيضًا عمى  ،الجزئيات
  .متنقير والتدقيؽ الذي لربما يتكمـ بو أىؿ المنطؽ في ىذا المقاـلداعي 

-ف الضابط إ :ويقولوف، والرجؿ الضابط ىو الحاـز ،فظو بالحـزحِ  :الشيء يقولوف طُ فضبْ  :وأما الضابط
القاعدة عند يأتي الفرؽ بينو وبيف و ، ىو ما يجمع فروعًا مف باب واحد :-عند مف يفرؽ بينو وبيف القاعدة

 مف فّرؽ.
 .وىو ما يبنى عميو غيره ،جمع أصؿ :وأما األصوؿ فيي

 :كؿ ىذا يقاؿ لو، والدليؿ ،والقاعدة الكمية ،بوالمستصحَ  ،الراجح :وفي االصطالح يطمؽ عمى أمور منيا



 

 .يعني الدليؿ ،كذا -عز وجؿ-األصؿ في ذلؾ قوؿ اهلل  :يقاؿ ،األصؿ
األصؿ بقاء ما كاف عمى ما " ،فتذكر القاعدة ،"أف المشقة تجمب التيسيراألصؿ في ذلؾ "ويقاؿ لمقاعدة 

 .بفيقاؿ ذلؾ لمحكـ المستصحَ  ،"كاف
 ىذا ىو األصؿ. :وعمى الراجح فيقاؿ

 :القاعدة والضابطبيف  الفرؽ
وبعض الذيف ألفوا في القواعد مف الناحية العممية ، القاعدة والضابط شيء واحد :بعض أىؿ العمـ يقولوف

القاعدة تحتيا جزئيات ، القاعدة أعـ مف الضابط :ومف فّرؽ يقوؿ، وبعضيـ يصرح بعدـ الفرؽ، يفرقوا لـ
ىذه  ،تدخؿ في كؿ األبواب "األمور بمقاصدىا" :فمثالً ، والضابط يتعمؽ بباب واحد ،مف أبواب شتى

ألنيا تتعمؽ  ؛ىذه تكوف مف قبيؿ الضابط "عمـو المفظ والمعنى ال بخصوص السبببالعبرة "لكف ، قاعدة
 واحد.بباب 

فإف االختالؼ في الضابط في قبولو ورده مف ، لى الخالؼ في قبوليا وردىاإوالضوابط إذا نظرت القواعد و 
ألنو  ؛لكف االختالؼ في الضابط، القاعدة يختمفوف فيما يتفرع عنيا، أصمو أكثر مف االختالؼ في القاعدة

 ةوىناؾ فروقات أخرى ال حاج، فيختمفوف فيو أكثر مف حيث القبوؿ والرد ،صغرأأخص مف القاعدة و 
 .وسيأتي كالمو ،عمى أىمية معرفة القواعد تووالشيخ تكمـ في مقدم، لمتطويؿ في ىذا

ذلؾ ما ذكره الشيخ تقي مف و  ،ونافعة في بياف أىميتيا ،مفيدة عبارات أيضاً  -رحميـ اهلل-وألىؿ العمـ 
ليتكمـ  ؛ترد إلييا الجزئيات ،بد أف يكوف مع اإلنساف أصوؿ كمية ال" :يقوؿ -رحمو اهلل-الديف ابف تيمية 

ال فيبقى في كذب وجيؿ في الجزئيات ،ثـ يعرؼ الجزئيات كيؼ وقعت ،بعمـ وعدؿ وجيؿ وظمـ في  ،وا 
  .(ٔ)"فيتولد فساد عظيـ ،الكميات

فإف ضبط األمور المنتشرة المتعددة في القوانيف المتحدة " :يقوؿ (المنثور في القواعد)والزركشي صاحب 
 والحكيـ إذا أراد التعمـ ال، وىي إحدى حكـ العدد التي وضع ألجميا ،وأدعى لضبطيا ،ىو أوعى لحفظيا

 .(ٕ)"تسكف إليو يوتفصيم ،بد أف يجمع بيف بيانيف إجمالي تتشوؼ إليو النفوس
 :يقوؿ ،مف ىذا ( ذكر شيئاً في كتابو )الرياض الناضرة أيضاً  -رحمو اهلل-الرحمف بف سعدي  والشيخ عبد

 ،الفروعية والعبادات والمعامالتا وجالليا أف أحكاميا األصولية و مف محاسف الشريعة وكماليا وجمالي"
، ا إلى أصولياتردىو  ،وتنشر فروعيا ،تجمع متفرقاتياو  ،وأمورىا كميا ليا أصوؿ وقواعد تضبط أحكاميا

 ."نفي أضداد ذلؾو  ،والخير والعدؿ ،واليدى والرحمة ،فيي مبنية عمى الحكمة والصالح
 أما بعد:  ،ة والسالم عمى من ال بب  بعد والصال ،الحمد هلل

ف   -رحمه اهلل-قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ، والسامعين ،ولمحاضرين ،ولبا ،المهم اغفر لشيخباف
 لوصول إلى العمم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط واألصول(: اكتابه )طريق 

                                 
 (.ٖٛ/٘(، ومنياج السنة النبوية )ٖٕٓ/ٜٔانظر: مجموع الفتاوى ) - ٔ
 (.ٙٙ-٘ٙ/ٔ)المنثور في القواعد الفقيية  - ٕ



 

من  ،وسيئات أعمالبا ،وبعوذ باهلل من شرور أبفسبا ،وبتوب إليه ،بستعيبه وبستغفر بحمد  و  ،الحمد هلل
ن محمدًا أو ، شهد أن ال إله إال اهلل وحد  ال شريك لهأو ، ومن يضمل فال هادي له ،اهلل فال مضل له يهدِ 

 :أما بعد، ورسولهعبد  
 بن عبدالحميم  تق  الدين أحمد بن عبد ،فإبه لما كابت كتب اإلمام الكبير شيخ اإلسالم والمسممين

جمعت ، والعموم الصحيحة ،جميع الفبون البافعة فأوعت جمعتْ  -قدس اهلل روحه-بن تيمية السالم 
وجمعت بين ، وعموم األخالق واآلداب الظاهرة والباطبة ،وعموم البقل والعقل ،عموم األصول والفروع

وبين تقدير مذاهب ، وبين األحكام وبيان ِحَكمها وأسرارها ،وبين المسائل والدالئل ،المقاصد والوسائل
 ،وقوته ،وكثرته ،وامتازت عمى جميع الكتب المصبفة بغزارة عممها، الحق والرد عمى جميع المبطمين

ث يجزم من له إطالع عميها وعمى غيرها أبه ال يوجد لها بظير يساويها أو بحي، وتحقيقه ،وجودته
وصار كل مصمح مبها ، وبفع اهلل بها البفع العظيم ،وقد َمّن اهلل تعالى ببشرها ف  هذ  األوقات، يقاربها

 -رحمه اهلل-ه وتفردت عمى سواها أن مؤلفها ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمّْ ، يستمد وعميها يعتمد
األصول الجامعة والضوابط المحيطة ف  كل فن من و  ،يعتب  غاية االعتباء بالتببيه عمى القواعد الكمية

 .الفبون الت  تكمم بها
 .ىي الجزئية التي أشرت إلييا آنفاو  ،ىنا اآلف يبدأ يتكمـ عف أىمية القواعد

ال  ،واألصول لألشجار، لمببيان: ومعموم أن األصول والقواعد لمعموم بمبزلة األساس -رحمه اهلل-قال 
وبالقواعد واألصول ، والفروع تثبت وتتقوى باألصول، واألصول تببى عميها الفروع، ثبات لها إال بها

بها يحصل الفرقان بين المسائل و  ،بها تعرف مآخذ األصولو ، طرداً ويقوى ويبمى بماء م ،يثبت العمم
 ولها من الفوائد الكثيرة ،واألشبا  الت  من جمال العمم جمعهاكما أبها تجمع البظائر ، الت  تشتبه كثيراً 

 .غير ما ذكربا
 سواء كانت القضايا، : ىو كتاب يؤصؿ طالب العمـ بال شؾا يتصؿ بيذا الكتاب يمكف أف نقوؿفيم

وىذه ومعرفة الضوابط والقواعد ، فكميا مف ىذا القبيؿ، المذكورة فيو مف قبيؿ القواعد أو الضوابط أو الفوائد
ىذا األصؿ ، ةتجمع لؾ الجزئيات وأشتاتيا بعبارة موجز ، األمور التي مف ىذا القبيؿ ىي تجمع لؾ المتفرؽ

نما ، ىذا لموجوب، ىذا لموجوب، ىذا لموجوب :في كؿ موضع أف يقاؿ فال تحتاج دائماً ، في القواعد وا 
فيي تمـ شعثيا وتحصرىا بعبارة ، طبؽ ذلؾ عمى الجزئيات المتناثرةفت، يكفي أف تعرؼ أف األمر لموجوب

ال  ،ال يتشتت ،رد في أحكاموطّ لعمـ يإف طالب ا ثـ أيضاً ، ىذا األصؿ في القواعد، يمكف حفظيا ةموجز 
   .يتناقض مف غير موجب

مع ، مباح :وفي الموضع الثالث يقوؿ ،مستحب :وفي الموضع اآلخر يقوؿ، ىذا واجب :فينا يأتي ويقوؿ
رد في أحكامو فال طّ جي بعد ذلؾ أف يذا ضبط القواعد رُ فإ، ةقاعدة واحدأف األصؿ أنو يجري عمى 

ف كاف ىذا الكتاب كما قمت، فيذا مف فائدة معرفة القواعد ،وال يحصؿ عنده تناقضات ،يتشتت ال تفيـ  :وا 
األمر  ،ال، صياغة خاصة ونحو ذلؾ توقد صيغ ،بالضرورة أنو بمعنى القواعد التي يسبؽ إلييا الذىف

، لـ يكف الشيخ ينقر تنقيرنا إطالقاً ، كاف أبعد ما يكوف عف التكمؼ -رحمو اهلل-والشيخ  ،أوسع مف ذلؾ



 

وأحيانًا يغير الصياغة في النسخ األخرى في مواضع مف  ،حتى في النسخ التي يكتبيا في الكتاب يغير
فبعضيـ ، كتبو إلى التغيير فيياأ ذلؾ بعض مف أخرج وربما جرّ  ،أو في أولو ،أو في كثير منو ،الكتاب

، عمى أكثر مف ىذا فيمحؽ صفحات مف عنده بكالـ الشيخ ئوبعضيـ يجتر ، ا أو كممة أو جممةيغير سطرً 
كتاب وزاد الفالف أخرج  :يقوؿ لو تالمذتو، يعمـ بعض ذلؾ ويغض الطرؼ عنو -رحمو اهلل-وكاف الشيخ 

ر وال يدقؽ في المعشر ال ينق   كريـ ،لطيفاً  ،سيالً  كاف -رحمو اهلل-الشيخ ، فيو ونقص منو وتصرؼ فيو
   وما كاف يتكمؼ في العبارة. ،كثير مف األشياء

ما وجدته ف  كتب هذا اإلمام من  فتتبعتُ ، : وقد يسر اهلل الوقوف عمى كتبه الموجودة-رحمه اهلل-قال 
 يسيراً  وبقمتها بعبارات مؤلفها إال شيئاً  ،وأثبتها ف  هذا المجموع، األصول والقواعد والضوابط البافعة

 ،ف  كالمه غير متصل بعضه ببعض اً بعض األلفاظ إذا كابت القاعدة واألصل متفرق مبها أوجب تغيير
وبضطر فيه إلى التغيير اليسير الذي يوضح المعبى وال ، فجمعته من متفرقات كالمه ف  موضع واحد

فمم -ابه ظ( طالما بحثبا عبه لتحصيمه من ماعد االستقامةقو ) :ولشيخ اإلسالم كتاب يقال له، يغير 
ب  أرجو، لكثرة فوائد  -يتيسر أن يكون ما جمعته ف  هذا المجموع من كالمه ف  األصول والقواعد  وا 
 .ت كثيرة ال توجد فيه وال ف  غير زيادا متضمباً و  ،عن ذلك الكتاب مغبياً 

 لربما قد ال تصمح إال لبعض طمبة العمـ. يناقش أموراً و  يتحدث عف قضاياوالكتاب ، بعكتاب االستقامة طُ 
ب  -رحمه اهلل-قال  رجو أن يكون ما جمعته ف  هذا المجموع من كالمه ف  األصول والقواعد أ: وا 
)طريق الوصول إلى  :وسميته، ت كثيرة ال توجد فيه وال ف  غير زيادا متضمباً و  ،عن ذلك الكتاب مغبياً 

 (.العمم المأمول بمعرفة القواعد المبوعة والضوابط واألصول
ف أيدينا لكف الذي بي، ىذا في المطبوع فقد يكوف ىناؾ نسخة أرسميا الشيخ لمطباعة ذكر فييا ىذا العنواف

 .في النسختيف ىو ما ذكرت
والفوائد المهمة ما يعرفه أهل وفيه من العموم الجمة  ،: إذ هو اسم يطابق مسما -رحمه اهلل-قال 

 .وكان قدوة لممحققين والمصمحين، من إمام رحم اهلل به المسممين رحمه اهللف، العمم الراغبون
 .يذا المجموعبيا فيالعبارات التي يشيد  بعضيا تجد بعض أوفي ،وفي النسخ الخطية

  .وه  قواعد وأصول مبوعة ف  أصول الدين
 .قواعد منوعة في أصوؿ الديف يعني االعتقاد ،ىذا اآلف ىو موضوع الكتاب

وف  أصول األخالق  ،وف  أصول األحكام ،والحديث ،والتفسير ،وف  أصول الفقه: -رحمه اهلل-قال 
وكان  ،اا جدِّ ويوجد ف  يسير مبها بوع تكرار إذا كان األصل مهمِّ ، والرد عمى أهل الباطل ،والمباظرات

 ،إبه جواد كريم ،ويعظم وقعه ،وأن يعم بفعه ،ههلوج اً تعالى أن يكون خالصوأسأل اهلل ، فيه زيادة فائدة
 .وف رحيمءر 

وقد ، ووضعت له رقمًا مسمسالً  ،فجعمت كل أصل ف  أول السطر، وقد فصمت بين كل أصل وآخر
فبمغ الجميع ما يزيد عمى ، خر من كتب شمس الدين ابن القيمأبقواعد وأصول  أكممتهاألحقتها بعدما 

  .قاعدة وضابط وكالم جامعأصل و  بين األلف ما



 

وبعض العنوانيف الموجودة أو  ،فكانت في البداية كالـ شيخ اإلسالـ، وقد ألحقتها بعدما أكممتها :يقوؿ
أنو يتحدث عف كتب شيخ اإلسالـ  ،بعض الكالـ الموجود في مقدمة بعض النسخ الخطية يدؿ عمى ىذا

، ليتضح موضوع الكتاب أكثر ؛الخاتمة بعض الكالـ الذي قد نحتاج إليولكف في ، -رحمو اهلل-ابف تيمية 
-وقد بافت " :يقوؿ، مف الخاتمة فيذا يفيد في التعرؼ عمى الكتاب أكثر افي خاتمة الكتاب لو قرأنا جزءً 

وترغيب  ،وفائدة ضرورية ،وتعريف مهم ،وضابط جامع ،وقاعدة ،بين أصلما عمى األلف  -وهلل الحمد
 وترهيب من ،الباطبةوتوجيه إلى المبافع الظاهرة و "ىذه ليست قواعد،  ،"وتحذير من بقص ،ف  كمال

وجممة ذلك أن هذا المجموع قد ابتقيته بعد التروي ، يغب  عن وصفه  ومخبر  ،المضار الديبية والدبيوية
واحتوى  ،فتضمن صفوتها، وكثرة التأمل والتفكير من جميع الكتب الموجودة من كتب الشيخين ،الكثير

 . "والفضل هلل ،والحمد هلل ،هاعمى جواهرها وُغَرر 
عف  ترؾ فائدة في الكتاب الفالني ال تقؿّ  :نقوؿ وأ ،-رحمو اهلل-أف نستدرؾ عمى الشيخ  ةولسنا بحاج

في  -رحمو اهلل-والشيخ ، فيدرس ما فيو ،انتقاىا بعد التأمؿ وىذا كتابو، وىي قولو كذا ،وىي كذا ،ىذا
بؿ إف ما ، مف قبيؿ القواعد ( ليس كؿ ما ذكر فيو أيضاً القواعد الحساف في تفسير القرآف) :كتابو اآلخر

الذي يصدؽ عميو مف القواعد فعاًل لربما ال ، أو إلى إحدى وسبعيف قاعدة ،سماه بذلؾ يصؿ إلى سبعيف
 .قاعدة إحدى وعشريفيتجاوز 

أو ما يصح أف  ،وىناؾ أشياء مف قبيؿ الفوائد، وىناؾ مواضع يمكف أف تصاغ بصياغات فتمحؽ بالقواعد
أو ذكر صفات  ،إذا  ذكر مثاًل الترىيب ذكر الترغيب، أو مف عادة القرآف كذا ،ةقواعد قرآني :يقاؿ لو مثالً 

نو يعاقب باالشتغاؿ إما ىو بصدده ف ف ترؾ مثالً مَ  ة:وىناؾ أشياء فوائد مستنبط، المؤمنيف ذكر كذا
  .(القواعد الحساف)اب ىذا كت، ونحو ىذا ،بضده
بد لمعبد أن يثبت هلل ما  : فال-رحمه اهلل-قال ، : أصول من العقيدة المسماة بالتدمرية-رحمه اهلل-قال 

بد له ف  أحكامه  وال، ما يضاد هذ  الحالويبف  عبه ما يجب بفيه م ،يجب إثباته له من صفات الكمال
ويثبت أمر  المتضمن بيان ما ، فيؤمن بخمقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ،أن يثبت خمقه وأمر 

وهذا يتضمن التوحيد ف  ، إيمابًا خاليًا من الزلل  ويؤمن بشرعه وقدر ، يحبه ويرضا  من القول والعمل
مم واألول يتضمن التوحيد ف  الع، وهو التوحيد ف  القصد واإلرادة والعمل، حد  ال شريك لهعبادته و 
 والقول. 
ما يضاد ويبف  عبه ما يجب بفيه م ،بد لمعبد أن يثبت هلل ما يجب له من صفات الكمال ال :اآلف يقوؿ
-أو أثبتو لو رسولو  ،نثبت هلل ما أثبتو لنفسو، وىذه قضية معمومة وىي عقيدة أىؿ السنة، هذ  الحال

بد له ف  أحكامه  واليقوؿ: ، وال تمثيؿ ،وال تكييؼ ،وال تعطيؿ ،مف غير تحريؼ -صمى اهلل عميو وسمـ
ويثبت أمر  المتضمن بيان  ،فيؤمن بخمقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ،وأمر  ،أن يثبت خمقه

وما يتصؿ  ،فأحكامو الكونية [ٗ٘]األعراؼ: }َأاَل َلُه اْلَخْمُق َواأْلَْمُر{، ما يحبه ويرضا  من القول والعمل
يثبت أمر  المتضمن  ،وكذلؾ ما يتصؿ بأمره الشرعي، وقدره كؿ ذلؾ نثبتو -سبحانو وتعالى-بربوبيتو 

يتضمن  وهذا، ويؤمن بشرعه وقدر  إيمابًا خاليًا من الزلل ،بيان ما يحبه ويرضا  من القول والعمل



 

يتضمف التوحيد في عبادتو وحده ال و ، ىذا يرجع إلى ما قبمو وىو توحيد الشرع والقدر ،التوحيد ف  عبادته
توحيد  :التوحيد الطمبي اإلرادي الذي يقاؿ لوأي ، وىو التوحيد في القصد واإلرادة والعمؿ ،شريؾ لو
توحيد  :ويقاؿ لو ،التوحيد الفعمي نسبة إلى أفعاؿ العباد :ويقاؿ لو، توحيد األلوىية :الذي يقاؿ لوو  ،العبادة

 .القصد والعمؿ
 واإليمافِ  الحؽ عني سبيؿَ *** أ في واحد اكف واحدً  فمواحدٍ 

 ،وصيامؾ ،بصالتؾ ،يعني توحد اهلل بأفعالؾ، صادر منؾ إلى اهلل ةفتوحيد اإلالىي إذا أردت أف تفيميا
  .بأعمالؾ التي تتعبد بيا ،بطوافؾ ،ؾبذبح

وال مميت  ،وال محيي إال اهلل ،وال رازؽ إال اهلل ،فال خالؽ إال اهلل ،وتوحيد الربوبية ىو أف توحده بأفعالو ىو
هذا يتضمن التوحيد ف  عبادته وحد  ال شريك "و : فيقوؿ، ىذا توحيد الربوبية، وال مدبر إال اهلل ،إال اهلل

 ،يقصد بو توحيد الربوبية واألسماء والصفات .."واألول، هو التوحيد ف  القصد واإلرادة والعملو  ،له
العممي  :ويقولوف لو، وىذا الذي يسمونو التوحيد العممي القولي ،"يتضمن التوحيد ف  العمم والقول" :يقوؿ

-تثبت هلل  ،توحيد المعرفة واإلثبات :ويقولوف لو ،توحيد الربوبية واألسماء والصفات :يقولوف لوو ، الخبري
خبري يتوقؼ  ىو توحيد عممي ،-صمى اهلل عميو وسمـ-أو أثبتو لو رسولو  ،ما أثبتو لنفسو -عز وجؿ

فيذا  ،أنو متصؼ بأوصاؼ الكماؿو  ،أنو يغضبو  ،أنو يضحؾو  ،أنو حكيـو  ،أخبرنا أنو عزيز، عمى الخبر
 .توحيد القصد واإلرادة والطمب، وأما الذي قبمو فيو توحيٌد عممي، موقوؼ عمى الخبر

الصفات عمى  فأثبتوا هلل، بعث رسمه بإثبات مفصل وبف  مجمل -سبحابه-: واهلل -رحمه اهلل-قال 
 .والتمثيل ،وبفوا عبه ما ال يصمح له من التشبيه، وجه التفصيل

}ُهَو المَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن  بعث رسمو بإثبات مفصؿ ونفي مجمؿ
 اْلَمِمُك اْلُقدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُّْر{ُهَو المَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو  *الرَِّحيُم 
وىذا  ،[ٔٔ]الشورى: }َلْيَس َكِمْثِمِه َشْ ٌء{ فكقولو: أما النفي المجمؿ، ىذا كمو إثبات مفصؿ [ٖٕ-ٕٕ]الحشر:

نفي  }َلْيَس َكِمْثِمِه َشْ ٌء{فػػ، فإف الثناء والمدح إنما يكوف باإلثبات المفصؿ ،ىو حقيقة الثناء والمدح
 فالثناء الحقيقي والمدح الالئؽ أف يكوف مفصال، إثبات مفصؿ [ٔٔ]الشورى: }َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر{، مجمؿ

-ما يقوؿ شيخ اإلسالـ مف العظماء والكبراء فقمت لو ك افمو أردت أف تمدح أحدً ، والنفي يكوف مجمال
 ،وال لئيـ ،وال كناس ،لست بزباؿ :لو قمت لو :يقوؿ ةوياوينقمو صاحب شرح الطح ،وابف القيـ -رحمو اهلل
 ،معطاء ،فاضؿ ،أنت كريـ :لكف إذا قمت لو، ؟ما ىذا المدح :ويقوؿ ،(ٖ)فإنو يغضب ،وال ساقط ،وال شرير

أو الرؤساء  ،أو العظماء ،أو الكبراء ،ال يوجد في المموؾ :ثـ في النفي تقوؿ، كاممة اوتذكر لو أوصافً 
 ،ىو اإلثبات المفصؿفالذي جاء في الكتاب والسنة ، ىي الطريقة الصحيحة في المدح هفإف ىذ ،مثمؾ

 .والنفي المجمؿ
}َلْيَس  ،بيه والتمثيلوبفوا عبه ما ال يصمح من التش ،فأثبتوا هلل الصفات عمى وجه التفصيل :يقوؿ
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وال في  ،وال في صفاتو ،مائووال في أس ،في ذاتومماثمة ال ، نفي المماثمة، ىذا نفي مجمؿ َكِمْثِمِه َشْ ٌء{
 .أفعالو
فإن اهلل ليس كمثمه ش ء ال ف  ذاته وال ف  ، ف  الصفات كالقول ف  الذات: القول -رحمه اهلل-قال 

فالذات متصفة بصفات ، ية ال تماثل الذواتفإذا كان له ذات حقيق، أسمائه وال ف  صفاته وال ف  أفعاله
  .حقيقية ال تماثل سائر الصفات

الجيمية  :مثؿ، ىذه قاعدة يرد بيا عمى مف نفى األسماء والصفات ،القوؿ في الصفات كالقوؿ في الذات
وىكذا المعتزلة الذيف ينفوف جميع ، القوؿ في الصفات كالقوؿ في الذات :فنقوؿ ليـ ،فيـ يثبتوف الذات

 ،فالمخموؽ لو ذات واهلل لو ذات ،فكما أنكـ تثبتوف ذاتًا ال تشبو الذوات، الصفات يرد عمييـ بيذه القاعدة
، توا لو أوصافًا ال تشبو أوصاؼ المخموقيفأثبِ  :فنقوؿ ،ف ذات اهلل ليست كذوات المخموقيفإ :فأنتـ تقولوف
لو صفات ال تشبو صفات  :فقولوا ،لو ذات ال تشبو الذوات :إف قمتـ ،ذاتكالقوؿ في ال صفاتفالقوؿ في ال
  . ىكذا يرد عمى المعتزلة والجيمية، المخموقيف

 .: القول ف  بعض الصفات كالقول ف  البعض اآلخر-اهلل هرحم-قال 
وأمثاؿ ىؤالء الذيف يثبتوف بعض  ةالبيوالكُ  ةدييوالماتر  ةوىذا يرد بو عمى طوائؼ مف المتكمميف كاألشاعر 

القوؿ في  :دّؿ عمييا العقؿ مثاًل، فنقوؿ :يقولوف، صفات أو أكثر سبعسواء أثبتوا ، الصفات وينفوف بعضاً 
رادة ،وبصراً  ،فإذا أثبتـ لو سمعاً ، بعض الصفات كالقوؿ في البعض اآلخر ، وكالماً  ،وحياة ،ومشيئة ،وا 

توا وأثبِ  ،وأنو يضحؾ ،ووجياً  ،توا لو أيضًا أف لو يداً أثبِ  :فنقوؿ ،كؿ ذلؾ ال يشبو صفات المخموقيف :تقولوف
أثبتـ أف ، وقولوا مثمما قمتـ في الصفات التي أثبتموىا ،والغضب وما إلى ذلؾ مف أنواع الصفات ،الرحمة

أثبتـ السمع والبصر  ،مع وبصرواهلل لو س ،فالمخموؽ لو سمع وبصر، ال تشبو صفاتنا :لو صفات تقولوف
إف إرادة اهلل غير  :وقمتـ ،واهلل لو إرادة ،المخموؽ لو إرادة، ال يشبو سمع المخموؽ وال بصر المخموؽ :وقمتـ

توا فأثبِ  ،[ٖٓ]اإلنساف: {وَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء المَّهُ }َوَما َتَشاءُ  ،واهلل لو مشيئة ،والمخموؽ لو مشيئة، إرادة المخموؽ
يعني ، لنفسو يمزمكـ -عز وجؿ-وأثبتو اهلل  ،ف ىذا الذي نفيتموهإ :نقوؿ لكـو  ،أيضًا ما أثبتو لنفسولو 

إذف إثباتكـ لمصفات األخرى ىو تشبيو  :نقوؿ ،ىذا تشبيو بالمخموقيف :حينما ينفوف ذلؾ ويقولوف
توا أثبِ  :نقوؿ، ال يقتضي التشبيو عمى ما يميؽ بجالؿ اهلل وعظمتو اً نثبتيا إثبات، ال :فيقولوف، بالمخموقيف

  .بو عمى مف أثبت بعضًا ونفى بعضاً رد فيذا يُ ، الباقي إثباتًا كذلؾ
عز -وال حاجة لسرد األدلة فيما أثبتو اهلل  ،القوؿ في بعض الصفات كالقوؿ في البعض اآلخر :فنقوؿ
 .لذات والذات مف الفرؽ والمباينةوبيف الصفة والصفة كما بيف ا ،لو وأثبتو لممخموؽ مف وصؼٍ  -وجؿ
وعن اليوم اآلخر مع  ،أتباعهم آمبوا بما أخبر اهلل به عن بفسه: فالسمف واألئمة و -اهلل هرحم-قال 

ن مبايبة اهلل لخمقة أعظم، عممهم بالمبايبة الت  بين ما ف  الدبيا واآلخرة  .وا 
وعن اليوم اآلخر مع  ،به عن بفسهاهلل واألئمة آمبوا بما أخبر  :-رض  اهلل عبهم-السمف " :يقوؿ

عف بعض السمؼ  وردفالدنيا كما ، يعني عمميـ بالمفارقة التي بيف ما في الدنيا واآلخرة ،"عممهم بالمبايبة
والعسؿ  ،مبفالفاهلل حينما يذكر مثاًل األنيار مف ، ليس فييا مف اآلخرة إال األسماء -رضي اهلل عنيـ-



 

ف كانت متحدة إال أف ، فإف ذلؾ ال يقاس بما في الدنيا أو الحور العيف أو نحو ذلؾ ،لمصفىا فاألسماء وا 
ىؿ أحد يستطيع أف يقوؿ بأف الحور العيف مثؿ ، ىذا في مخموؽ ومخموؽ، الحقائؽ متباينة غاية التبايف

 .ال يمكف ىذا ،؟أو أجمؿ نساء الدنيا ،الدنيا ومثؿ الحاؿ التي نحف عمييا في ،أجسامنا
 .؟ىؿ يمكف أف يقاؿ بأف الفواكو التي في الجنة مثؿ الفواكو التي في الدنيا

فإذا كاف ، ؟!-سبحانو وتعالى-بيف الخالؽ والمخموؽ  فإذا كاف ىذا بيف مخموؽ ومخموؽ فكيؼ ما، أبداً 
لسمع  ثالً اهلل لو سمع وبصر والمخموؽ لو سمع وبصر إال أف سمع اهلل وبصره ال يمكف أف يكوف مما

االسـ لكف في فيذا االشتراؾ ، المخموؽاينة والمفارقة كما بيف الخالؽ و فبينيما مف المب ،المخموؽ وبصره
أو أثبتو  ،ما أثبتو لنفسو مف الصفات الكاممة -عز وجؿ-فحينما يثبت السمؼ هلل ، الحقائؽ مختمفة تماماً 

 أو التمثيؿ بحاؿ مف األحواؿ. ،فإف ذلؾ ال يقتضي التشبيو -صمى اهلل عميو وسمـ-لو رسولو 
بل له ، فإن اهلل ال مثل له ،: واهلل تعالى ال تضرب له األمثال الت  فيها مماثمة لخمقه-رحمه اهلل-قال 

، وال ف  قياس شمول تستوي أفراد  ،شرك هو والمخموقات ف  قياس تمثيلفال يجوز أن يُ  ،المثل األعمى
، تصف به المخموق من كمال فالخالق أولى بهاما  وهو أبه كل ،ف  حقه المثل األعمى ولكن يستعمل

 .وكل ما يبز  عبه المخموق من بقص فالخالق أولى بالتبزيه عبه
الكاممة في الواقع أنيـ شبيوه أواًل  -عز وجؿ-ألف الذيف نفوا أوصاؼ اهلل ، يؤصؿ -رحمو اهلل-ىنا الشيخ 

، ثـ بعد ذلؾ وقعوا في التعطيؿ ،يعني وقعوا في التمثيؿ أواًل أو التشبيو، طموابالمخموقيف ثـ بعد ذلؾ ع
ال تضرب له  -تبارك وتعالى-اهلل " :فينا يقوؿ، يعني سبؽ إلى أذىانيـ التشبيو ففروا منو إلى التعطيؿ

 ؟ والمثؿ األعمى ما ىو ،"ل له بل له المثل األعمىيها مماثمة لخمقه فإن اهلل ال مثاألمثال الت  ف
تصؼ بو المخموؽ فالخالؽ أولى ا ام ،ىنا في باب الصفات ىو كؿ كماؿ مطمؽ مف كؿ وجو ال نقص فيو

 .ىذا ىو المثؿ األعمى، بو
لكف ىؿ يثبتوف بو شيئًا مف الصفات عمى  ،وىذا يذكره أىؿ السنة في مقاـ الرد عمى أىؿ البدع والكالـ

 ؟لكتاب وال في السنةسبيؿ االستقالؿ لـ يرد في ا
نما ذلؾ يذكر عمى سبيؿ الرد واإللزاـ ليؤالء ،ال :الجواب األعمى ىو و ، ىذه قضية نحتاج أف نتفطف ليا، وا 
  .(ٗ)كما يقوؿ ابف جريرواألطيب، واألحسف، واألجمؿ  ،األفضؿ

 ."قياس تمثيلرك هو والمخموقات ف  شفال يجوز أن يُ  ،فإن اهلل ال مثل له بل له المثل األعمى" :يقوؿ
لو كاف  :كقوليـ مثالً ، ىو إلحاؽ فرع بأصؿ في حكـ لعمة جامعة بينيما، قياس التمثيؿ ىو قياس الفقياء

، قياسًا عمى المخموؽ –ىذا يسمى قياس التمثيؿ ،مثؿ قياس الفقياء-اهلل متصفًا بالصفات لكاف جسمًا 
إلحاؽ فرع ، قياس التمثيؿ -عز وجؿ-ال يمكف أف يجري عمى اهلل  ،-عز وجؿ-فيذا غير وارد عمى اهلل 

ال يمكف أف يقاس الخالؽ عمى المخموقيف ثـ بعد ذلؾ  ،بيف الخالؽ والمخموؽ ةألف ىناؾ مباين ؛بأصؿ
قياس الشموؿ عند المنطقييف ىو كؿ ما كاف  ،قياس شمولف  وال ، فاهلل لو المثؿ األعمى، نثبت أو ننفي
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يستعمموف فيو لفظ ، اتأكثر مف ذلؾ مف المقدم ربماو  ،صغرى ومقدمة كبرى ةمقدم ،دمتيفمركبًا مف مق
وكؿ متصٌؼ بالصفات  ة،ىذه مقدم ،المخموؽ متصٌؼ بالصفات :كقوليـ مثالً ، عمى الشموؿ الداؿ "كؿّ "

   .؟!مف أيف لكـ ىذا، -"كؿّ "الحظ اآلف الشموؿ مف -، فيو جسـ
كؿ متصؼ  ،؟فكيؼ أجريتـ عميو ىذا النوع مف القياس ،ال يعمـ حقيقة ذاتو وال صفاتو إال ىو فاهلل

وليس كؿ  ،وتعرفونو فقط مف المخموقيف ،ما تشاىدونوىذا يمكف أف يقاؿ في :نقوؿ، بالصفات فيو جسـ
 .فإنو ال يجري عميو قياس الشموؿ ىذا -تبارؾ وتعالى-أما اهلل ، المخموقيف أيضاً 

جرأة  -عز وجؿ-فيذه األقيسة ىي التي ضؿ بيا كثير مف ىؤالء المتكمميف فصاروا يجترئوف عمى اهلل 
ثـ يرجع أحيانًا وىو يقرأ إلى ، وفي كتبيـ يعجب مف ىذه الجرأة ،واإلنساف حينما يقرأ في كالميـ، عظيمة

ىؤالء  كيؼ صارر ثـ ينظ، وتعظيـ لمنصوص -عز وجؿ-وما كانوا عميو مف تعظيـ هلل  ،حاؿ السمؼ
، و وأفعالوتوينفوف عنو أشياء بيذه األقيسة في صفا ،يجترئوف عمى اهلل فيثبتوف لو أمورًا بيذه األقيسة

فاهلل ، عميو ةعظيم ةوجرأ -عز وجؿ-فيذا سوء أدب مع اهلل ، ويمتنع عميو كذا ،يجب عميو كذا :فيقولوف
 . ميو قياس شموؿ وال قياس تمثيؿال يجري ع

 فإذ ،وال نظير لو ،ال ند لو -عز وجؿ-وال قياس تمثيؿ إذف اهلل  ،ال يجري عميو قياس شموؿإذا كاف ف
، أثبتناه -صمى اهلل عميو وسمـ-وما أثبتو لو رسولو ، ما أثبتو اهلل لنفسو أثبتناه، نحف نتوقؼ عمى السمع

لكف العقؿ قد ال ، بعًا لوال أف النقؿ يكوف تا ،والعقؿ قد يدرؾ بعض الصفات إجمااًل فيكوف تابعًا لمنقؿ
وا ءجا -عمييـ الصالة والسالـ-إف األنبياء  :وليذا قالوا، يتوقؼ عندىا ،مف التفصيالت اً يدرؾ كثير 

نما جا ،وا بشيء يحيمو العقؿءما جا، حاالت العقوؿحارات العقوؿ ولـ يأتوا بمُ بمَ  وا بأشياء قد يتوقؼ ءوا 
 . لـ يعد طريقو سالكاً  ،أي توقؼ ،ماءحار ال :العقوؿ تقوؿمحارات ، ال يصؿ إلييا ،العقؿ ال يبمغيا

وىي مف أطوؿ القواعد التي نقميا ، العقؿ والنقؿ(قميا مف كتاب )وسيأتي في القواعد والفوائد التي ن
وبعض الكتب ، منياج السنة( نقؿ أشياء كثيرةكتاب )و ، والضوابط والفوائد في ىذا الكتاب )العقؿ والنقؿ(

  .أو صفحتيف ةشيئًا يسيرًا في صفح ال ينقؿ إال
وكل ما بفى  ،وال مدح إال إذا تضمن إثباتاً  ،عمم أن البف  ليس فيه كمال: ويببغ  أن يُ -رحمه اهلل-قال 

ومشاركة أحد له ف  خصائصه فإبها تدل عمى إثبات ضدها من أبواع  ،اهلل عن بفسه من البقائص
 .الكماالت

، ليس ىذا إثبات العمـ ليا ،جيؿىذه الطاولة ال تَ  :ثالً حينما يقاؿ م، يعني النفي المجرد ال يكوف مدحاً 
الشاعر عف قبيمتو يذميا  وكما قاؿ، ليا ؿدليس فيو إثبات الع ،ـظمِ ىذه السارية ال تَ  :وحينما يقاؿ مثالً 

 : وييجوىا
 خردؿِ  حبةَ  يظمموف الناَس وال ***  روف بذمةٍ دمٌة ال يغبي  قُ 

، ال لعدليـ وال لنزاىتيـ ،ىؤالء لعجزىـ وضعفيـ صاروا بيذه المثابة :لكف يريد أف يقوؿ ،ىو ال يمدحيـ
ظمـ ليس فيو إثبات العمـ ليا وال إثبات جيؿ أو ال تَ ىذه السارية ال تَ  :حينما تقوؿ مثالً أنؾ فالمقصود 

صمى اهلل -و الرسوؿ أ ،تعالى مثالً  وفي صفاتبو فإف كؿ نفي يتعمؽ  -تبارؾ وتعالى-وأما اهلل ، العدؿ



 

 [ٕ٘٘:]البقرة }اَل تَْأُخُذُ  ِسَبٌة َواَل َبْوٌم{ :فإذا قاؿ، أو القرآف فإف ذلؾ يقتضي ثبوت كماؿ ضده ،-عميو وسمـ
 ؟ متى يكوف ىذا مدحاً ، ىذا نفي

نة والنـو فيذا يقتضي ثبوت ما ىو ضد الس  ، يقتضي ثبوت كماؿ ضده -عز وجؿ-الوارد فيما يتصؿ باهلل 
ثبوت ، فيو ثبوت كماؿ ضده [ٜٗ]الكيؼ: }َواَل َيْظِمُم َربَُّك َأَحًدا{ :فإذا قاؿ، توقيوميّ و  ،وثبوت كماؿ حياتوىو 

، كماؿ الضد ثابت لوفمثؿ ىذا النفي  -عز وجؿ-إذا رأيت فيما يتصؿ بصفات اهلل  دائماً ، كماؿ عدلو
وىو أنو  ،فإف ىذا يقتضي ثبوت كماؿ ضده ،[ٕ]البقرة: ِفيِه{}َذِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب  :حينما يقوؿ عف القرآف
 .أو ما يورث اليقيف بحسب ما يذكر بالتفسير ،أو اليقينيات ،قد تضمف كماؿ اليقيف

ذا قاؿ في صفات النبي   ،[ٖ]النجـ: }َوَما َيْبِطُق َعِن اْلَهَوى{ :مثاًل في النفي قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-وا 
 ؟ماىي أضداد ىذه الصفات، ت كماؿ ضدهو إلى آخره فيذا فيو ثب ،"اب في األسواؽخّ سوال  ،ليس بفاحشٍ "

ألف النفي  ؛وىكذا، المروءة وما أشبو ذلؾ مف الصفات التي تقابؿ ىذاو  ،كماؿ الوقار ضدىا :خابسليس ب
وصفات القرآف كمما  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-وصفات النبي  ،عندنا صفات اهلل فإذ ،بمجرده ليس بمدح

  .فإنو يقتضي ثبوت كماؿ ضده انا نفيً وجد
 ؛: ما أخبر به الرسول عن ربه فإبه يجب اإليمان به سواء عرفبا معبا  أو لم بعرفه-رحمه اهلل-قال 

ن لم يفهم  ،فما جاء ف  الكتاب والسبة وجب عمى كل مؤمن اإليمان به، ألبه الصادق المصدوق وا 
عميه ف   اً مع أن هذا الباب يوجد عامته مبصوص ،وكذلك ما ثبت باتفاق سمف األمة وأئمتها ،معبا 

 .الكتاب والسبة متفق عميه بين سمف األمة
سواء عرفنا معناه أو لـ ، عف ربو فإنو يجب اإليماف بو -صمى اهلل عميو وسمـ-ما أخبر بو الرسوؿ ف

}ِمْبُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتَاِب َوُأَخُر  :ية آؿ عمراففي آ -تبارؾ وتعالى-ىنا في قولو ، نعرؼ معناه
اَء تَْأِويِمِه َوَما َيْعَمُم ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِف  ُقُموِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْبُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَبِة َواْبِتغَ 

ذا وصمتَ  ،حقائؽ األمور الغيبية، يعني حقائؽ األشياء ،عمى الوقؼ ىنا [ٚ]آؿ عمراف: تَْأِويَمُه ِإالَّ المَُّه{  وا 
}َوَما َيْعَمُم تَْأِويَمُه ِإالَّ المَُّه  :-رضي اهلل عنيما-وكالىما ثابت عف ابف عباس  ،فالوصؿ صحيح

وىذا محموؿ عمى  ،سخوف في العمـ يعمموفيعني اهلل يعمـ والرا ،َوالرَّاِسُخوَن ِف  اْلِعْمِم َيُقوُلوَن آَمبَّا ِبِه{
وال غير  -صمى اهلل عميو وسمـ-ال الرسوؿ  ،إذ إنو ال يوجد في القرآف شيء ال يفيـ أحد معناه، المعنى
نما جعمو ، ةوال أمور غير مفيوم اهلل ما خاطبنا بطمسمات وال أحاجٍ ألف  ؛-عميو الصالة والسالـ-النبي  وا 
   .لكؿ شيء اً تبيان
في فال يوجد شيء ، يسره ولـ يجعمو في حاؿ مف اإلبياـ ،[ٚٔ]القمر: }َوَلَقْد َيسَّْرَبا اْلُقْرآَن ِلمذّْْكِر{ :وقاؿ

لكنو يوجد منو أشياء ىذا الذي يكوف مف قبيؿ المتشابو في ، القرآف يخفى معناه عمى جميع األمة إطالقاً 
}َوَما َيْعَمُم  :ىذا عمى الوصؿ في اآلية، عمرويعني قد يخفى عمى زيد ويعرفو ، ىو متشابو نسبي ،المعاني

فماذا ، الراسخوف يعمموف لكف غير الراسخيف قد يمتبس عمييـ {َوالرَّاِسُخوَن ِف  اْلِعْممِ  تَْأِويَمُه ِإالَّ المَّهُ 
وال  ،إليو بالتكذيبال يتعرض ، [ٚ]آؿ عمراف: }آَمبَّا ِبِه ُكلّّ ِمْن ِعْبِد َربَّْبا{مو يفوضوف ذلؾ إلى عالِ  ؟يفعموف

نما َيِكؿ، بالتحريؼ لكف ليس معنى ذلؾ أف ، يعني يفوض عمـ ما جيؿ إلى عالمو، عممو إلى عالمو وا 



 

نحف نعرؼ معنى ، ويعرفوف المعاني ويثبتونيا ،يـ يثبتوف ما أثبتو اهلل لنفسوف ،ال، مذىب السمؼ التفويض
، ومعنى المقت ،ومعنى الغضب ،ومعنى الرحمة ،ومعنى القدـ ،ومعنى اليد ،ونعرؼ معنى الوجو ،العزيز

ف مَ و ، ألنو غيب ؛ىذا أمر ال نعممو ؟ما كنييا ،ولكف ما حقائؽ ىذه األشياء ،خاطبنا اهلل بمغة العرب قدف
حينما يقوؿ اهلل ، أو غير ىذا ،-عز وجؿ-ما يتصؿ بصفات اهلل لتبس عميو شيء ما ،مف ذلؾ ًئاجيؿ شي

فيمتبس  ،[ٕٗ]الصافات: }َوِقُفوُهْم ِإبَُّهْم َمْسُئوُلوَن{ :يقوؿ في موضع آخرو  ،بأنو ال يكمميـ -عز وجؿ-
 .وال تضرب بعضو ببعض ،ال تكذب بو، تكؿ ىذا إلى عالمو :فنقوؿ

ويقوؿ في موضع آخر في سورة  [ٗ]المعارج: }ِف  َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُ  َخْمِسيَن أَْلَف َسَبٍة{ :وحينما يقوؿ
؟ أو أف الخمسيف ألؼ سنة ىي فيؿ ىذا اليوـ ىو ىذا اليـو [٘]السجدة: َسَبٍة ِممَّا َتُعدُّوَن{}أَْلَف  :السجدة

 ؟وىذا يـو آخر، يـو القيامة
فماذا ، لكنو قد يمتبس عمى بعض الناس فيكوف متشابيا في حقو، فالعمماء يعرفوف ىذا ويكشفوف عنو

 يفعؿ؟
 ،و الكونيةأو في أحكام ،-عز وجؿ-أو في أفعاؿ اهلل  ،يكؿ العمـ إلى عالمو سواء كاف في باب الصفات

 فيذا حاؿ المؤمف. ،أو في أحكامو الشرعية
 اً مبصوص مع أن هذا الباب يوجد عامته، : وكذلك ما ثبت باتفاق سمف األمة وأئمتها-رحمه اهلل-قال 

 .السبة متفق عميه بين سمف األمةعميه بالكتاب و 
 عرؼ المراد بو. وال يُ  ،األمة ال يمكف أف تجيؿ ىذا جميعاً ، يعني يجد الشفاء والجواب لو طمبو

ثباتقال:  بل وال له أن يوافق عمى إثبات لفظه أو بفيه  فميس عمى أحد اً وما تبازع فيه المتأخرون بفيًا وا 
ن أراد باطاًل رُ  ،ُقبل افإن أراد حقِّ ، حتى يعرف مراد  ن اشتمل كالمه عمى حق وباطل لم يقبل ، دوا  وا 

 .بل يوقف المفظ ويفسر المعبى ،ولم ُيرد جميع معبا  ،مطمقاً 
أىؿ السنة ال يعبروف بيا ابتداء وال ، وباطالً  االمجممة التي تحتمؿ حق   ،في األلفاظ المحدثة ةىذه مشكم
نما يمتزموف ما ورد في الكتاب والسنة ،يقرونيا -وا عمى اهلل ءجتر الكنيـ ابتموا بطوائؼ مف أىؿ البدع ، وا 

ىؿ ، والتحيز ةلفظ الجي :مثؿ، وصاروا يوردوف ألفاظًا مجممة تحتمؿ الحؽ والباطؿ، كما سبؽ -عز وجؿ
 .؟ةأو ال نثبت هلل الجي ةلجيا -عز وجؿ-نثبت هلل 
فماذا تقصد ، في الكتاب وال السنةال  -عز وجؿ-لـ ترد في صفات اهلل  ،ىذه العبارة لـ تثبت :نقوؿ لو
فأحيانًا ، فيذا ثابت صحيح وأنو عمى العرش استوى ،فوؽ العالـوأف اهلل  ،تقصد العمو ؟ إف كنتَ ةبالجي
ما ، ال :فنقوؿ ليـ ،ويقصدوف نفي العمو، ةأو نحف ال نثبت الجي ،ةىذا يقتضي إثبات الجي :يقولوف

ف كنا ، ادعيتـ باطؿ مردود بنصوص الكتاب والسنة ف كنتـ تقصدوف ، ىذا المفظ قرال نُ وا  أو  ةبالجيوا 
 ،وأعظـ مف ذلؾ فإف اهلل أجؿّ  -سبحانو وتعالى-يحويو شيء مف خمقو  -تبارؾ وتعالى-التحيز أف اهلل 

الباطؿ و ال نرد ىذه األلفاظ التي تحتمؿ الحؽ  ،فنستفصؿ ىؤالء ،[ٜٔ]األنعاـ: }َوَما َقَدُروا المََّه َحقَّ َقْدرِِ {
نما نستفصؿ وال نقر ، نثبت ،ةاهلل في جي :أو نقوؿ ،ةاهلل ليس في جي :ونقوؿ، نرد ذلؾ مطمقاً  :ونقوؿ وا 

ىؿ ىو جسـ أو  ،-عز وجؿ-وا عمى اهلل ءاجتر  ،الجسـ لفظ وىكذا، التعبير باستعماؿ مثؿ ىذه األلفاظ



 

 ًئانحف ال نثبت شي :نقوؿ، -سبحانو وتعالى-؟ ىؿ تحؿ بو الحوادث أو ال تحؿ بو الحوادث؟ ليس بجسـ
  ؟ لكف ماذا تقصدوف بذلؾ ،مف ىذا

بحموؿ الحوادث أنو متصؼ بصفات الكماؿ المتعمقة بالمشيئة واإلرادة فنحف نثبت هلل ما  إف قصدتـ مثالً 
لى غير إ ،وأنو ينزؿ إلى السماء الدنيا كؿ ليمة في ثمث الميؿ اآلخر ،أنو يتكمـ متى شاء :مثؿ، أثبتو لنفسو

 . ذلؾ مما أثبتو اهلل لنفسو
}الرَّْحَمُن َعَمى اْلَعْرِش  :وغير  من السمف عن قوله -رحمه اهلل-ئل اإلمام مالك : سُ -رحمه اهلل-قال 

 ؟ كيف االستواء [5]طه: اْسَتَوى{
ن أن االستواء فبيّ ، ةوالسؤال عبه بدع ،واإليمان به واجب ،والكيف مجهول ،االستواء معموم :فقال

  .ف  كل ما وصف اهلل به بفسهوهكذا يقال ، معموم وأن كيفية ذلك مجهول
فيي منقولة عف جماعة  ،وىو مسبوؽ أيضًا إلى ذلؾ، مشيورة -رحمو اهلل-ىذه العبارة عف اإلماـ مالؾ 

 ،االستواء معموم :فيقوؿ، وىي منقولة أيضًا عف بعض الصحابة ،ةقاؿ بيا قبمو شيخو ربيع، مف السمؼ
لكف لما كاف ، وىذا ينطبؽ عمى جميع الصفات، ةوالسؤال عبه بدع ،واإليمان به واجب ،والكيف مجهول

 هوليس مقصود ،فاالستواء معموـ مف جية المعنى، السؤاؿ ىنا عف االستواء جاء الجواب عنو بخصوصو
في  -رحمو اهلل-ممف ينتسب إلى اإلماـ مالؾ ، بذلؾ أنو معموـ الثبوت كما يقولو بعض أىؿ البدع

ال فمذىب السمؼ التفويض مثالً  ،معموـ الثبوت :تسب إلى غيره فيقوؿأو ين، المذىب الفقيي نما  ،ال، وا  وا 
ال  ،والكيف مجهول :قاؿ، وارتفع استوى بمعنى عال، نعرؼ معنى االستواء، معمـو مف جية المعنى

ألف ىذا ال يصح  ؛ةوالسؤال عبه بدع، نثبت ما أثبتو اهلل لنفسو واإليمان به واجب، نعرؼ كيفية االستواء
وأمر بإخراج الرجؿ مف  ،غضب لما سمع السؤاؿ -رحمو اهلل-اإلماـ مالؾ و ، السؤاؿ فيو عف الكيؼ

 مجمسو.
،   الحقائق الت  أخبر عبها من صفاته وصفات اليوم اآلخرعبادَ  : واهلل تعالى ال ُيْعِمم-رحمه اهلل-قال 

وأبه ، ومميكه ،وربه ،فيجب اإليمان بأن اهلل خالق كل ش ء ،وال يعممون حقائق ما أراد بخمقه وأمر 
قد عمم ما و ، وال حول وال قوة إال باهلل ،وأبه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ،عمى كل ش ء قدير
 .وكتبها حيث شاء ،وقدر المقادير ،سيكون قبل أن يكون

ىذا كما  ،عبها من صفاته وصفات اليوم اآلخر  الحقائق الت  أخبر عبادَ  واهلل تعالى ال ُيْعِمم :قولو ىنا
ونعمـ أف في الجنة  ،نحف نعمـ معنى الصفة، حقائؽ األشياء وكنو ىذه األمور الغيبية ال نعمميا :سبؽ

 مركباتيا؟ لكف ما ، وأف فييا األشجار والبساتيف وما إلى ذلؾ ،الحور العيف
 ؟ كيؼ ىي حقائقيا

ه الحقائؽ التي أخبر عنيا مف ُيْعِمـ عبادَ ال  -تبارؾ وتعالى-اهلل  فينا، ألنيا مف أمور الغيب ؛ال نعمـ
خبر عنيا مف صفاتو وصفات اليـو أه الحقائؽ التي عمـ عبادُ ت ال يَ ئر ولو قُ ، صفاتو وصفات اليوـ اآلخر

 -عز وجؿ-إال ما أطمعيـ اهلل  ،يعني مف الحكمة، وال يعمموف حقائؽ ما أراد اهلل بخمقو وأمره ،اآلخر
وحقيقة  ،يعني ال يعمموف حقيقة الحكمة في الخمؽ، وال حقائؽ ما صدرت عنو مف المشيئة والقدرة، عميو



 

}ِإبّْ  َجاِعٌل  :ولما قاؿ لممالئكة، -سبحانو وتعالى-ال يعمـ بذلؾ إال ىو  ،المشيئة العامة والقدرة الشاممة
   .إلى آخره [ٖٓ]البقرة: ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَّْماَء{اأْلَْرِض َخِميَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ِف  

ال يعمـ عباده حقائؽ ما  -تبارؾ وتعالى-فالشاىد أف اهلل  }ِإبّْ  َأْعَمُم َما اَل َتْعَمُموَن{ :ثـ بعد ذلؾ قاؿ ليـ
يعمموف حقائؽ  كما أنيـ ال، وال حقائؽ ما صدرت عنو مف المشيئة والقدرة ،أراد بخمقو وأمره مف الحكمة

في التدمرية عند الكالـ عمى  -رحمو اهلل-وىذا الكالـ يذكره شيخ اإلسالـ ابف تيمية ، الصفات كميا
ىذا التشابو المطمؽ ، فنقؼ {}َوَما َيْعَمُم تَْأِويَمُه ِإالَّ المَّهُ  :في آية آؿ عمراف التشابو يكوف مطمقاً و ، المتشابو

فالتشابو في  وأما إذا وصمتَ ، وحقائؽ األمور الغيبية ،وىذا في حقائؽ الصفات ،الذي ال يعممو إال اهلل
 .ييـأو قد يخفى عم ،آخروف ويجيمو ،وىو تشابو نسبي يعممو بعض الخمؽ ،المعنى

ف حقائؽ الصفات مف قبيؿ المتشابو إ :موضوع المتشابو فيقوؿعف يتكمـ  -رحمو اهلل- شيخ اإلسالـف
 .طمع عميو خمقووما إلى ذلؾ مما لـ يُ  -سبحانو وتعالى-كحقيقة حكمتو ، ال اهللالمطمؽ الذي ال يعممو إ

وىي في كالـ الشيخ ، وىذه القاعدة مع التي قبميا ىنا في الطبعة التي عندي الذي أخرج الكتاب قسميما
فيي ، وىي في كالـ شيخ اإلسالـ في سياؽ واحد، في سياؽ واحد -رحمو اهلل-الرحمف بف سعدي  عبد

فيجب اإليمان بأن اهلل خالق كل ش ء وربه  :يقوؿ، القدرفيما يجب في باب الشرع و  ةواحد قاعدة
وقد  ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وما لم يشأ لم يكن ،وأبه ما شاء كان، وأبه عمى كل ش ء قدير ،ومميكه

ىذه عف التي  ؿُ فصْ  فينا، وكتبها حيث شاء ،وقدر المقادير، ىذا القدر ،عمم ما سيكون قبل أن يكون
وىنا يتكمـ عف قضية أخرى فيما ، تمؾ في الحقائؽ والصفات في باب المتشابو، قبميا أوضح في المعنى
وأنو ما شاء  ،وأنو عمى كؿ شيء قدير ،وربو ومميكو يءاهلل خالؽ كؿ شأف ، القدريجب في باب الشرع و 
  ىي:، مراتبولمقدر أربع ، ـيوأنو عم ،كاف وما لـ يشأ لـ يكف

 .وما لـ يكف لو كاف كيؼ يكوف ،يعمـ ما كاف وما يكوف ،العمـ :األولى
ؽ السموات واألرض قدر اهلل مقادير الخمؽ قبؿ أف يخم، أف اهلل كتب ذلؾ في الموح المحفوظ :والثانية

  .ةبخمسيف ألؼ سن
 .شاء :الثالثةو 

 . أوجدهو خمقو  :والرابعة
مثؿ المعمـ الذي يدخؿ  :يقوؿ ،ويقربو مف اآلخريف ،عف القدربعض الناس لما يتحدث ، و ىذه أربع مراتب

وىذا  ،ىذا سيأتي بتقدير ممتاز :ويقوؿ ،في أوؿ الفصؿ الدراسي ثـ بعد ذلؾ يستطيع أف يأتي لمطالب
 ،ال قصدًا منو وظمماً ، وتأتي النتائج كما قاؿ، وىذا محروـ ،وىذا راسب ،وىذا مقبوؿ ،وىذا جيد ،اجيد جد  

نما بحسب معرفتو بحاليـ  ،ال :نقوؿ لو، لو المثؿ األعمى عمـ مف خمقو ذلؾ -عز وجؿ-اهلل  :فيقوؿ، وا 
مع أف ىذا ، والمثاؿ المضروب ،ىذه غير موجودة في المعمـ، عمـ وكتب وشاء وخمؽ ،ليس فقط ىذا

  .خطأ ،لكنو غير صحيح، في تقريب القدر المثاؿ يفشوا كثيراً 
كما خمق الجن واإلبس ، ويجب اإليمان بأن اهلل أمر بعبادته وحد  ال شريك له: -رحمه اهلل-قال 

وذلك يتضمن كمال  ،وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وبذلك أرسل رسمه وأبزل كتبه، لعبادته



 

  .طاعته
ما يجب في باب الشرع -يعني في باب الشرع والقدر ، ىذه في كالـ شيخ اإلسالـ متصمة بما قبميا

ما شاء كان  ،به عمى كل ش ء قديرأو ، أن اهلل خالق كل ش ء وربه ومميكه :، ففي باب القدر-والقدر
 ،قدر مقادير الخمق وكتبها ،عمم ما سيكون قبل أن يكون، وال حول وال قوة إال باهلل، نوما لم يشأ لم يك

كما خمق  ،وحد  ال شريك لهيجب اإليمان بأن اهلل أمر بعبادته  :وفي باب الشرع، ىذا في باب القدر
وذلك ، ضمن كمال الذل والحب لهتوعبادته ت، وبذلك أرسل رسمه وأبزل كتبه ،الجن واإلبس لعبادته
 يتضمن كمال طاعته.

ال ، وأمرت به من تفاصيل الشرائع ،: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم اآلخر-رحمه اهلل-قال 
كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء اهلل وصفاته ال يعممه الباس  ،يعممه الباس بعقولهم

ن كابوا يعممون بعقولهم جُ ، بعقولهم   .مل ذلكوا 
يتكمـ عف ىذه القضية في التدمرية عند الكالـ عمى مسألة التحسيف  -رحمو اهلل-ىنا شيخ اإلسالـ 

 ؟ أو يقبح؟ أو الأف يحسف بمعنى ىؿ العقؿ لو قدرة عمى ، والتقبيح العقمييف
ف التحسيف والتقبيح إ :المعتزلة قالواف، أىؿ البدع انحرفوا في ذلؾ، ىذه المسألة فييا تفصيؿ عند أىؿ السنة

وىـ ، فاعتمدوا العقؿ وجعموا النقؿ تابعًا لو، وما قبحو فيو قبيح ،فما حسنو العقؿ فيو حسف ،لمعقؿ
  .مى النقؿطردوف مع أصميـ في تحكيـ العقؿ وتقديـ العقؿ عم
فيذه أحد ، فيـ يحاولوف الرد عمى المعتزلة فيقعوف في حفرة ،األشاعرة مساكيف كالعادة يتناقضوفو 

 ،لو إف النقؿ تابع :ويقولوف ،ىـ يقدموف العقؿ في الجممة عمى النقؿ، تناقضوا ،المواضع التي سقطوا فييا
لكف في باب التحسيف والتقبيح ، أو يحتاج إلى تأويؿ ،إما أنو غير صحيح :وما عارض العقؿ فيقولوف

لو أف الشرع حسف الزنا  :وجاءوا بالعجائب قالوا، العقؿ ال يحسف وال يقبحالمعوؿ عمى النقؿ فقط و  :يقولوف
ولو أف الشرع قبح الصدؽ ، فالعقؿ ال مدخؿ لو في ذلؾ، والكذب والظمـ والفجور واإلجراـ لكاف حسناً 

 .والعقؿ ال مدخؿ لو في ذلؾ، كاف قبيحاً والعفاؼ والعدؿ ل
 :وليذا فإف أىؿ السنة ال يقولوف، إف العقؿ والنقؿ ال يتعارضاف :فيـ يقولوف -وهلل الحمد-أما أىؿ السنة 

ولكنيـ ، التابعة ألف الدليؿ العقمي الصحيح ىو مف جممة أدلة الشرع ؛الدليؿ الشرعي والدليؿ العقمي
دؿ عمى ذلؾ الشرع ، الدليؿ الشرعي والدليؿ العقمي : يقولوفال، يقابمونو بالشرعيقابموف العقؿ بالنقؿ وال 

ف كاف بعض أىؿ العمـ يتجوز في العبارة، أىؿ السنة ال يقولوف ىذا ،والعقؿ نما يقولوف، وا  دؿ عميو  :وا 
 .والعقؿ ،الوحي :النقؿ، النقؿ والعقؿ

ف العقؿ قد يدرؾ حسف إ :التقبيحمسألة التحسيف و العقؿ والنقؿ في في باب  أىؿ السنة خالصة ما يقوؿو 
الزنا والرذيمة وأنواع الفواحش يدرؾ و الفجور والبغي والفساد و  ،الظمـ يدرؾ قبحوك، بعض األشياء أو قبحيا

 :قاؿ ؟،عرفت أنو رسوؿ اهلل بـ :وليذا قيؿ ألعرابي، سنياوالعدؿ والصدؽ والعفاؼ يدرؾ العقؿ حُ ، قبحيا
لكف العقؿ قد ، ليتو أمره بو :وال نيى عف شيء وقاؿ العقؿ ،عنو ىليتو ني :العقؿ ما أمر بشيء فقاؿ

 ،نعرفيا عف طريؽ الشرع ،ىو الفيصؿفالشرع ،  يدركيااليعني ، يتوقؼ في بعض األشياء فال يبمغ ذلؾ



 

ال يقبؿ  وكالميـ ىذا، ىذا مذىب أىؿ السنة في باب التحسيف والتقبيح، أما األشاعرة فيمغوف العقؿ تماماً 
 .يناقضوف عقوليـ، في العقؿ

، ىؤالءالء و وأىؿ السنة وسط في باب التحسيف والتقبيح بيف ىؤ ، ؿ عمى العقؿالمعتزلة يجعموف المعوّ و 
وأمرت به الرسل من تفاصيل الشرائع ال  ،خرما ذكر من تفاصيل اليوم اآل :فكالـ شيخ اإلسالـ ىنا يقوؿ

أو قضايا  ،ألف العقوؿ ال تصؿ إلى تمؾ التفصيالت المتعمقة بالغيب ؛صحيح، يعممه الباس بعقولهم
ع ويجعؿ يمكف لمعقؿ أف يشر  ، -الصالة والسالـ ـعميي-ىذا يؤخذ عف طريؽ الرسؿ ، تفاصيؿ الشريعة

، ، ىذا يؤخذ عف طريؽ النقؿ؟في المغرب وركعتيف في الفجرركعات وثالث  ،أربع ركعات في الظير
 في العصر؟  اأربعً و  ،في العشاء اوأربعً  ،في المغرب الماذا كانت ثالثً 

العقؿ يدرؾ أف اهلل كامؿ ، وىكذا ما يتعمؽ بتفاصيؿ أسماء اهلل وصفاتو ،فيذا قد ال يصؿ إليو العقؿ
ىؿ يمكف ،  يدركيااللكف بقية التفاصيؿ  ،وىناؾ بعض الصفات يدركيا العقؿ، مستحؽ ألوصاؼ الكماؿ

 يضحؾ؟  -عز وجؿ-لمعقؿ أف يعرؼ ويدرؾ أف اهلل 
 ؟ ؿ ليمة حيف يبقى ثمث الميؿ اآلخرىؿ يمكف لمعقؿ أف يدرؾ أف اهلل ينزؿ إلى السماء الدنيا ك، ال

 ؟ أف يدرؾ أف اهلل استوى عمى العرشىؿ يمكف لمعقؿ ، ال يمكف أف يصؿ إلى ىذا
 واالستواء عمو خاص. ،ال :الجواب
  .ويصبر عمى المقدور ،وأن يترك المحظور ،: المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور-اهلل رحمه-قال 

والصبر  ،عصيتووترؾ م -عز وجؿ-الصبر عمى طاعة اهلل ، وىذا كمو راجع إلى الصبر، ىذا واضح
 .عمى أقداره المؤلمة

فف  ، صمينأبد له ف  القدر من  وال، صمينأبد له ف  األمر من  به الأجماع ذلك : و -رحمه اهلل-قال 
والعمل  ،فال يزال يجتهد ف  العمم بما أمر اهلل به، وعمالً  األمر عميه االجتهاد ف  امتثال األمر عمماً 

 .ثم عميه أن يستغفر ويتوب من تفريطه ف  األمر وتعديه لمحدود، بذلك
أما ف  : و -رحمه اهلل-قال ، وفي باب القدر، [ٙٔ]التغابف: }َفاتَُّقوا المََّه َما اْسَتَطْعُتْم{ىذا في باب األمر 

، ويستعين به ،ويرغب إليه ،ويدعو  ،ويتوكل عميه ،القدر فعميه أن يستعين باهلل ف  فعل ما أمر به
أن يصبر عمى المقدور ويعمم أن ما أصابه لم  وعميه ،إليه ف  طمب الخير وترك الشر ويكون مفتقراً 

ذا و  ،لم يكن ليصيبه  أيخطئه وما أخطيكن ل   .عميه به مقدرأذا  الباس عمم آا 
لكف بينيما كالـ  ،ىو متصؿ بالكالـ الذي قبمو في كالـ شيخ اإلسالـ ..وأما ف  القدر :يعني ىذا الكالـ
، عميه أن يستعين باهلل ف  فعل ما أمر به ويتوكل عميهفي القدر ، -رحمو اهلل-الرحمف  حذفو الشيخ عبد

، -تبارؾ وتعالى-ويصبر عمى أقدار اهلل  ،السبب ثـ بعد ذلؾ يرغب إلى اهلل ويفوض أمره إليويعني يفعؿ 
 [ٔٔ]التغابف: }َوَمْن ُيْؤِمْن ِبالمَِّه َيْهِد َقْمَبُه{، ه لـ يكف ليصيبوأما أخطو  ،ويعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو

 .(٘)"مـ أنيا مف عند اهلل فيرضى ويسمـيع"

                                 
 (.ٖٖٔٚانظر: السنف الكبرى لمبييقي، برقـ ) - ٘



 

  .وأن يستغفروا من المعائب ،مصائبعمى العباد أن يبظروا إلى القدر ف  ال :-رحمه اهلل-قال 
 -عز وجؿ-فينظر ىذا أمر قدره اهلل ، مات لو محبوب ،نزلت بو مصيبة :ينظروا إلى القدر في المصائب

، سمـنزؿ بو مرض فيذا ينظر إلى القدر في المصائب فيرضى ويُ  ،حصؿ لو أمر يكرىو، ال حيمة فيو
مثؿ الجوع والعطش ، نوع يمكف مدافعتو فيدافع القدر بالقدر :وىذا أنواع، أنيا مف اهلل فيرضى ويسمـويعمـ 
وىناؾ أمر ال طب ، ويتداوى لدفع المرض ،ويشرب لدفع العطش ،لدفع الجوع ؛فيدافعو بالقدر فيأكؿ، قدر
 ،غرقت تجارتو، مكف مدافعتوىذا أمر ال ي ،ما عميو إال التسميـ، مات لو ولد أو محبوب أو نحو ذلؾ، فيو

ىذا اإلنساف الذي وقعت  ،وأن يستغفروا من المعائب ،ينظر إلى القدر في المصائبفينا  ،احترقت داره
   ؟ اهلل قدر ىذا عميّ  :ويقوؿ ،ىؿ لو أف يحتج بالقدر -عز وجؿ-لو معصية هلل 

 ،ليس لؾ أف تحتج بالقدر عمى المعائب :نقوؿ، اهلل قدر ىذا عميّ  :يزني ويفجر ويشرب الخمر ويقوؿ
نما عمى المصائب نما عميؾ أف تتق، وأما في المعائب فال، تنظر إلى القدر في المصائب، وا  اهلل ما  يوا 

ال يحتج عمييا  -ذنوبوالالمعاصي يعني -فالمعائب ، وما بدر منؾ فعميؾ أف تبادر إلى التوبة ،استطعت
عميو الصالة -موسى يقوؿ آلدـ ، -عمييما السالـ-لكف حديث االحتجاج بيف آدـ وموسى ، بالقدر
قاؿ ، ؟قبؿ أف يخمقني فآدـ رد عميو وقاؿ: أتمومني عمى أمر قدره اهلل عميّ ، : أخرجتنا مف الجنة-والسالـ
يحتج بالقدر  -والسالـعميو الصالة -ىنا ىؿ آدـ ، (ٙ)((موسى آدـُ  فحجّ )) :-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 

   .؟عمى المعصية
نما نظر إلى المصيبة ،ال نزاؿ إلى األرض دار اإلوىي  ،كؿ مف الشجرةاألمف جراء ذلؾ  تي حصمتال وا 

ال فآدـ ، فيو يحتج عمى المصيبة، الشقاء والكبد }َقااَل َربََّبا  :تاب مف معصيتو -صمى اهلل عميو وسمـ-وا 
لـ  -وسمـ صمى اهلل عميو-فآدـ ، قبؿ توبتو ،تاب عميو -عز وجؿ-فاهلل ، [ٖٕ]األعراؼ: َظَمْمَبا َأْبُفَسَبا{

نما أراد المصيبة، كما يفعؿ بعض الناس ،ويبرر معصيتو بالقدر ،يكف يحتج عمى المعصية فقاؿ النبي ، وا 
 .((موسى آدـُ  فحجّ )): -صمى اهلل عميو وسمـ-

وما  ،بالشقاء اهلل مقدر عميّ  :التي يقارفيا بالقدر ويقوؿفميس ألحد أف يحتج عمى المعاصي والذنوب 
لماذا  فإذ :وف عمى المعاصيئيجتر الذيف يقعدوف عف العمؿ الصالح و  ونحف نقوؿ ليؤالء الناس، ؟يدريؾ

  ؟ لماذا األكؿ والشرب، مقدر لؾ ما قدر ،؟ ال تأكؿ وال تشربتأكؿ وتشرب
أف عميؾ أف بإذف لماذا ال تقوؿ ذلؾ أيضًا في باب الطاعة والمعصية  :نقوؿ، ألدفع الجوع والعطش :يقوؿ

ويسأؿ أسئمة تدؿ عمى انحراؼ  ،لماذا يحرؾ رجميو ويمشي يذىب ويجيء، ؟تفعؿ الطاعة وتترؾ المعصية
  في ىذا الباب؟

عميؾ و  :نقوؿ، ىذا مف باب السبب ،ؿَ صِ ألبد أف أحرؾ رجمي  ال ،ال :يقوؿ، ابؽ مكانؾ ال تتحرؾ :نقوؿ
 ي يتوصؿ بو إلى مرضاتو.ذفيذا مف باب السبب ال ،وتترؾ معصيتو -عز وجؿ-أف تطيع اهلل 

                                 
(، ومسمـ، كتاب القدر، باب حجاج آدـ ٗٔٙٙوموسى عند اهلل، برقـ ) آدـُ  أخرجو البخاري، كتاب القدر، باب تحاج   - ٙ

 (.ٕٕ٘ٙ، برقـ )-عمييما السالـ-وموسى 



 

}ِإيَّاَك  :كقوله ،العبادة والتوكل ف  غير موضع :ألصمين: وقد جمع اهلل بين هذين ا-رحمه اهلل-قال 
يَّاَك َبْسَتِعيُن{ فإبه ال ، فما لم يكن باهلل ال يكون [123]هود: َعَمْيِه{}َفاْعُبْدُ  َوَتَوكَّْل  ،[5:]الفاتحة َبْعُبُد َواِ 
 ،إخالص الدين هلل :بد ف  عبادته من أصمين يكن هلل ال يبفع وال يدوم وال موما ل، حول وال قوة إال باهلل

  .وموافقة أمر  الذي بعث به رسمه
َلْيِه ُأِبيُب{ :-عز وجؿ-كما قاؿ اهلل  ،ىو ىذا  المََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا}َوَمْن َيتَِّق  ،[ٛٛ]ىود: }َعَمْيِه َتَوكَّْمُت َواِ 

}ِإنَّ المََّه ، يعني كافيو ،[ٖ-ٕ]الطالؽ: َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَمى المَِّه َفُهَو َحْسُبُه{ *
و كما يذكر شيخ اإلسالـ ابف فالعبادة هلل واالستعانة ب [ٖ]الطالؽ: َباِلُغ َأْمرِِ  َقْد َجَعَل المَُّه ِلُكلّْ َشْ ٍء َقْدرًا{

، فما لم يكن باهلل ال يكون }َفاْعُبْدُ  َوَتَوكَّْل َعَمْيِه{، العبادة واالستعانة ،فيفعؿ ىذا وىذا -رحمو اهلل- ةتيمي
إخالص  :عبادته من أصمينبد ف   وال، وما لم يكن هلل ال يبفع وال يدوم، فإبه ال حول وال قوة إال باهلل

  .إلى آخره ...الدين
كما ، ةوال يوجد عندىـ عباد ،استعانةؿ و قد يوجد عند بعض الناس توك، اإلنساف يحتاج إلى ىذا وىذاف

وقد يوجد عند بعض ، يوجد عند بعض قطاع الطرؽ والمجرميف كما ذكر شيخ اإلسالـ في بعض كتبو
والمؤمف يجمع ، وينكسر ألدنى ما يقع لو مف المكروه ،استعانة وال توكؿالناس عبادة ولكنو ال يوجد عنده 

 -عز وجؿ-فمف أعانو اهلل ، فإنو ال يتمكف مف عبادتو والقياـ بفرائضو إال باالستعانة بو، بيف ىذا وىذا
 .-واهلل تعالى أعمـ-، ومف لـ يعنو فإنو ال يمكف أف يحصؿ عمى مطموبو، حصؿ لو كؿ خير ومطموب

لكف بعض ، يعني نحف نحتاج أف نعمؽ عمى ىذه األشياء، وال يقاس عمييا غيرىا ،تعمؽ بالتدمريةىذا ما ي
ونحتاج إلى أف نمضي إلى أكثر مف ، كالـ شيخ اإلسالـ في كتبو األخرى قد ال يحتاج إلى ىذا التعميؽ

واهلل  ،ذا الوقتفاحتجنا إلى ى، والتدمرية تحتاج ما ال يحتاج غيرىا مف الكتب ،ىذا لكف مع المقدمات
 صحبو أجمعيف.آلو و وعمى  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد، واهلل أعمـ ،المستعاف


