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

 ( 131-111 القواعد) التسعينية العبادات، تنوع- 8
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
  :أما بعد ،مف ال نبي بعدهوالصالة والسالـ عمى  ،الحمد هلل

 ولمحاضريف. ،ولنا ،فالميـ اغفر لشيخنا
 ."تنوع العبادات"من رسالة 

شرع فعميا عمى جميع تمك األنواع من غير يُ  ،عمى أنواع -صمى اهلل عميو وسمم-العبادات التي فعميا النبي 
 كراىة لشيء منيا.

 .الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، وبعد
ياكـ عمى ذكره وشكره وحسف عبادتو. ،ومنكـ ،أف يتقبؿ منا -عز وجؿ-نسأؿ اهلل   وأف يعيننا وا 

و وىي تتحدث عف نوع مف الفق -اهلل رحمو-ىي مف الرسائؿ الميمة لشيخ اإلسالـ  "تنوع العبادات"ىذه الرسالة 
 .ألواف العبادات المشروعة التي جاءت في ىذه الشريعة التعامؿ مع في

العبادات  د  فتارة تر   ،وشموليا ،لسعتيا ؛بمنزلة الشرائع المتعددة" :-اهلل رحمو-فيذه الشريعة كما قاؿ شيخ اإلسالـ 
بمنزلة  ،وتارة تكوف ىذه العبادات متنوعة بمنزلة األجناس المتعددة ،عمى صور وأنواع تدخؿ تحت الجنس الواحد

 منيا عبادةيذه عبادات متنوعة كؿ ف ،وأشباه ذلؾ ،بر الوالديف ،الحج ،قةالصد ،الصالة ،الصياـ :األجناس مثؿ
وعمى ىذا  ،والعبادات المالية ،وكذلؾ الصدقة ،الحج أنواعو  ،والصالة أنواع ،فالصياـ أنواع ،تحتو أنواعجنس 
 .فكؿ ذلؾ مشروع ،صفات صالة الخوؼ :مثؿ ،وأحيانًا ىذا التنوع يكوف تحت الجنس الواحد ،فقس
  ذلؾ مشروع. كؿ ،واإلفراد ،والقراف ،التمتع :أنواع النسؾ :ومثؿ
صيغ ما يقاؿ  ،ستفتاحصيغ دعاء اال ،صيغ التشيد الثابتة :ة مثؿالصيغ القولي ،ما ورد مف الصيغ القولية :ومثؿ

يعني إذا فعؿ ىذا  ،فمف ذلؾ ما يكوف عمى سبيؿ البدؿ ،داخؿ في تنوع العبادات فيذا كمو ،في الركوع والسجود
جمااًل إلكف ىذا الكالـ  ،في التفصيالت عمى خالؼ  جمع ومنيا ما يمكف أف ي   ،ال يفعؿ اآلخر في الوقت نفسو

بعض الصور  ،كيؼ يتصرؼ المكمؼ إزاء ىذه األمور ،فيذا نوع مف الفقو ،يوضح لؾ المراد مف ىذه الرسالة
وىذا يكوف تارة مف  ،ظرأو تحتاج إلى دقة ن ،أو تحتاج إلى فقو ،استنباطوبعض الصور تحتاج إلى  ،واضحة
بد مف الترجيح بحيث ال يستطيع المكمؼ أف يجمع  ف إذا كاف الوأفضؿ العبادتي   ،فري  خيال خيراختيار قبيؿ 
 .بينيا

 .ويكوف بذلؾ محققًا لمكماؿ ،يأتي بيذا تارة وبيذا تارةف ،وتارة يكوف الجميع مشروعًا عمى سبيؿ التنويع
شرع يُ  ،يعني فعميا عمى صور ،عمى أنواع -صمى اهلل عميو وسمم-العبادات التي فعميا النبي  :فينا يقوؿ

ال يأتي بذلؾ  لكنو أنواع التشيد :مثؿ ةمف غير كراى ،لشيء منيا ةفعميا عمى جميع تمك األنواع من غير كراى
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يأتي بو مكررًا يعني يأتي بيذه  ،فيذا خالؼ المشروع ،ال يأتي بو ممفقاً  كما أنو ،مكررًا في الصالة الواحدة
نما إ ،ثـ يأتي بالصيغة األخرى فيذا غير مشروع ،خرىثـ بعد ذلؾ في نفس التشيد يأتي بالصيغة األ ،الصيغة

   .يأتي بواحد
ركب مف الصيغ المتنوعة صيغة متحدة يمفقيا بإضافة الزوائد ثـ بعد ذلؾ يقوليا ويظف وال يأتي بو ممفقًا كمف ي  

صمى -نبي المكمؼ كما جاء عف ال فيأتي بيا ،توقيفية ألف ىذه األذكار ؛وىذا غير صحيح ،أف ىذا ىو األكمؿ
برسولؾ الذي "و  :وقاؿ نبيؾ الذي أرسمت"،بو  ،منت بكتابؾ الذي أنزلت"آ :الحديث لما قاؿوفي  ،-اهلل عميو وسمـ

وؿ ال مع أف الرس ،(1)((وبنبيؾ الذي أرسمت)) :وقاؿ ،عمى صدره -صمى اهلل عميو وسمـ-فضرب النبي  "أرسمت
ميو أنكر ع -صمى اهلل عميو وسمـ-ومع ذلؾ النبي  ،والرسالة أبمغ مف النبوة وأرفع ،رسواًل حتى يكوف نبيًّايكوف 
  .اركذفال يغير كممة مف ىذه األ ،ذلؾ

أو يوتر بثالث أو غير  ،الصالة كوف اإلنساف يوتر بركعة تختـ لو صفات الوتر صيغ الوتر ما جاء مفوىكذا 
 ،وفي آخره ،وفي وسطو ،وىكذا في أوقاتو في أوؿ الميؿ ،فينوع -صمى اهلل عميو وسمـ-ذلؾ مما جاء عف النبي 

  .يتفاضؿ نوولك ،كؿ ذلؾ مف المشروع
قد ال يكوف في  أفضؿ مطمقاً  اءالذي قد يكوف مف حيث النظر ابتدف ،ىذا التفاضؿ يختمؼ باختالؼ الناس أيضاً و 

 .ف شاء اهللإ-وىذا سيأتي إيضاحو  ،فضؿ بإطالؽحؽ زيد مف الناس ىو األ
 ،اءىذا مف حيث االبتد ،أو ىذا الوقت لمعبادة ىو األفضؿ مطمقاً  ،أو ىذه الصفة ،ىذا العمؿ : إفيعني قد نقوؿ

 .تي إيضاح ذلؾوسيأ ،المكمفيف فقد يكوف األفضؿ في حقو المفضوؿلكف بالنظر إلى المعيف مف 
مط القراءة غشعر بأف يفضؿ بينيا أو يرجح بطريقة تالقاعدة  ىيال يصح كما نوالمتواترة فإ وىكذا أنواع القراءات

-فيذا كالـ اهلل  ،طالما أنيا ثابتة ،أو المفسريف ،بعض المعربيف أو ردىا كما يفعمو ،األخرى فضاًل عف توىينيا
رئ فإذا حاؿ ىذا القانظر إلى ي   نوولك ،عابال ي   نوقرأ بيذا أو ىذا فإفإذا  ،فكؿ ذلؾ مف المشروع ،-عز وجؿ

يحصؿ بسبب ف ،القراءة مثالً يـ بحفص فيخمط في قرئي   ،ال يمبس عمى المتمقيف نوفإ قراءكاف في مقاـ التمقيف واإل
يصمي خمفو مف ال يعقؿ ىذه األمور  ىذا في مقاـ   وىكذا لو كاف ،نوذلؾ المبس عمى ىؤالء الذيف يتمقوف ع

 .ووذلؾ ىو األفضؿ في حق ،يعرفوف بما الإ ال يقرأ نوفتنة فإ فيبب ذلؾ فيتس
عمى  كر أحدوال ين ،التمبية فينوع في ىذه الصيغ صيغو  ،العيد والصيغفي تكبيرات المف ما ينقؿ عف السمؼ و 

ي في أذاف أب ة،ذلؾ ثانية كما جاء في حديث أبي محذور  وىكذا الترجيع في األذاف يعني عند الشيادتيف يرد   ،أحد
  .(2)تعالى عنورضي اهلل - محذورة

                                                           

 والتوبة والدعاء الذكر كتاب ومسمـ، ،(247) برقـ الوضوء، عمى بات مف فضؿ باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.2712) برقـ المضجع، وأخذ النـو عند يقوؿ ما باب واالستغفار،

 (.379) برقـ األذاف، صفة باب الصالة، كتاب مسمـ، أخرجو - 2
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ذا أذف بأذاف بالؿ فإ ،عابال ي   نوأذف بذلؾ األذاف فإ فمو فكؿ  ،فرادىاوىكذا في تثنية اإلقامة أو إ، ال يعاب نووا 
 عتبارات تحتؼ  األفضؿ االقتصار عمى نوع منيا القد يكوف في بعض األحواؿ واألوقات  نولك ،ذلؾ مف المشروع

  .بذلؾ
 قد يكوف أفضؿ في بعض الحاالت نوكفكؿ ىذا مف المشروع ل ،صالة الخوؼبصفات وقؿ مثؿ ذلؾ فيما يتصؿ 
وتكوف ىي األفضؿ في  ،ليـ بعض الصفات في صالة الخوؼح قد يكوف األصم نوفإ ،بحسب مقاـ العدو مثالً 

 .حقيـ نظرًا لمقتضى الحاؿ
 منيا لشيء ةاألنواع مف غير كراى تمؾ شرع فعؿ جميعي   نواألصؿ الذي ذكره أأو ىذا  ،المقصود مف ىذه الفائدة

 .ىؿ يجمع بينيا أو ال يجمع ،التفصيؿعف  النظرصرؼ ب
ال فكالمو أطوؿ مف ىذا ،-اهلل رحمو-وىذه القاعدة ممخصة مف كالـ لشيخ اإلسالـ   .وا 

  وينبغي أن يفعل ىذا تارة وىذا أخرى.: -رحمو اهلل-قال 
في صالة أخرى يقوؿ الدعاء و  ،مرة يقوؿ دعاء االستفتاح ىذا ،يعني ينوع :يفعؿ ىذا تارة ،ىذا متصؿ بالذي قبمو

صالة أو -ويح التي نصمي بيا اولذلؾ فإف صالة التر  ،ومرة يوتر بالصفة األخرى ،مرة يوتر بيذه الصفة ،خراآل
بيذه الصفة دواـ ال أعمـ ليذه المواظبة العمى  ةوبصفة واحد ،خرىاآمف أوليا إلى  ةواحد ىكذا صبة -القياـ

صالتو بالميؿ كيؼ  لما وصفوافي غيره و  عائشة كما في حديث -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  ،أصاًل في الشرع
ذلؾ يصمي ركعتيف ثـ بعد  ،ثـ يصمي ركعتيف طويمتيف طويمتيف طويمتيف ،يبدأ بركعتيف خفيفتيف ؟كاف يصمي

-ما كاف النبي  ،وىكذا ،طويمتيف طويمتيف دوف التي قبميا ركعتيف ثـ يصمي ،دوف التي قبميا طويمتيف طويمتيف
تزيد ال  لى آخر ركعة يصمي صالة بصفة واحدةإ -أوؿ القياـ أو-ويح االتر أوؿ مف  -صمى اهلل عميو وسمـ

  .صمى اهلل عميو وسمـ-فعؿ النبي مف يعرؼ   ىذا ال ،وجوباأل يعدىا ،وال تنقص سطراً  ،سطراً 
 ،أوتر بغير ذلؾ مف صفات الوتر قد ،ةواحد يوتر بركعة -صمى اهلل عميو وسمـ-وىكذا في الصيغ كوف النبي 

إذا إال ال مف جية الطوؿ  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ناس إذا صمى بيـ يصمي كما صمى النبي مينوع ذلؾ لف
 .متفاوتاً  -اهلل عميو وسمـ صمى-وال أقؿ مف أف يجعؿ ذلؾ متفاوتًا كما جعمو النبي  ،أطاؽ الناس ذلؾ

  .وترؾ -صمى اهلل عميو وسمـ-فقد قنت النبي  ،وىكذا ما يتصؿ بفعؿ القنوت وترؾ القنوت
لـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي  ،خر رمضافآركعة مف أوؿ رمضاف إلى  ةحدى عشر  يشترط أف يصمي إوال

لكف ما كاف يواظب دائمًا عمى  ،ركعة ةعشر  د عف ثالثوما زا ،ركعة ةحدى عشر إكاف يصمي  ،ذايواظب عمى ى
وتارة يصمي أقؿ مف ذلؾ  ،ركعة ةعشر  تارة يصمى ثالثو  ،ركعة ةتارة يصمي بيـ إحدى عشر  ،فينوع ،ىذا العدد

   .فيعمميـ ىذه الصيغ الواردة ،ويطيؿ أكثر
ينبغي  :قوؿي ،-والسالـعميو الصالة -وسجوده مف األذكار الثابتة عف النبي  وعوما يقولو في رك أيضاً  وكذلؾ
 .تارة وىذا أخرى يفعل ىذاأن 
 وقد يستحب بعضيا لسبب شرعي.: -رحمو اهلل-قال 

ولـ  ،أو أف نفوسيـ لـ تعتد ذلؾ ،خر ال يطيقو الناسعؿ اآليستحب بعضيا لسبب شرعي كما سبؽ كأف يكوف ف  
أو  ،مثاًل ناس اعتادوا عمى نمط معيف جروا فيو عمى فتيا عمماء بالدىـ ،حصؿ بسبب ذلؾ فتنةتتروض عميو في
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بيف  ةالصيغ التي ال يعرفونيا فيحصؿ بسبب ذلؾ فتنبيذه ثـ بعد ذلؾ يأتييـ  ،ماـ متبوع أو نحو ذلؾإعمى 
 .الناس

 ،واألحوط ،واألصمح ،نفعكوف األفضؿ في حقيـ ىو األصفة صالة الخوؼ مثاًل في فيوقد تكوف الحاؿ كما 
   .واألحفظ ليـ

 .أو زوال مفسدة ،تقترن بو لمصمحة راجحة المفضول قد يصير فاضلً : -رحمو اهلل-وقال 
قترف بيا ا نوأل ؛تكوف أفضؿ بعض ىذه العبادات المتنوعة قد ،يعني بعض األشياء قد تكوف أفضؿ مف بعض

شخص المعيف المكمؼ في مزاوالتو مأو لما يعتور ذلؾ مف المفسدة سواء كاف ذلؾ بالنسبة ل ،راجحة مصمحة
أو بالنظر  ،أو كاف ذلؾ بالنظر إلى مقتضى الحاؿ ،-تبارؾ وتعالى-وعباداتو وأعمالو التي يتقرب بيا إلى اهلل 

أو في حؽ ىؤالء مف  ،فيكوف المفضوؿ أحيانًا أفضؿ في حقو -يعني المصمحة العامة-إلى غيره مف المكمفيف 
  ؟أييما أفضؿ الصالة أو القراءة :فمثالً  ،الفاضؿ

ولكف القراءة قد تكوف في بعض األحواؿ  ،األفضؿ الصالة كما قاؿ شيخ اإلسالـ في كالمو عمى ىذه القضايا
يقاؿ في ما مثم قد يكوف أفضؿ ىكذا الذكرو  ،القراءة صار فاضالً  المفضوؿ الذي ىوفوقت النيي  :مثؿ ،ؿأفض

مف النبيوف ما قمت أنا و أفضؿ )) :وفي يوـ عرفة ،ةوعمى المرو  ،وعمى الصفا ،ةوالمرو  بيف الصفاو  ،الطواؼ
 أف نقوؿ ذلؾأفضؿ  ،(3)((الممؾ ولو الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير ، لولوال شريؾ وحده هلل اال إلو إال  :قبمي

   .؟في يوـ عرفة أو أف نقرأ القرآف
ظيار ذلؾ السيما في األياـ التي أ  أياـ العشر و التكبير في وكذلؾ  كما  ،ميت فييا ىذا لدى كثير مف المسمميفا 

  ؟القراءة أو التكبير أووال في األسواؽ فما األفضؿ الذكر  ،تروف ال تسمعوف التكبير ال في المساجد
 ؟أف يقرأ القرآف مثاًل في نفسو أو أف يكبر ما األفضؿ مثالً  يخرج اإلنساف لصالة العيدالتكبير في العيديف حينما 

ذا جمس في المصمى ينتظر اإل   ؟ماـ ىؿ األفضؿ أف يخرج المصحؼ ويقرأ أو يكبروا 
وىكذا ىؿ األفضؿ أف نقرأ  ،فالمفضوؿ قد يكوف فاضاًل باعتبارات مختمفة ،فالتكبير أفضؿ ،األفضؿ أف يكبر

  ؟ دعوهوأف ن -عز وجؿ-أو أف نذكر اهلل  ،وفي الطواؼ ةالقرآف بيف الصفا والمرو 
 بعد وىذا لو صور وأمثمة كثيرة كما ىو ،مثؿ ىذا في يوـ عرفة وقؿ ،ة القرآفاءالدعاء والذكر أفضؿ مف قر 

 ،جمس أحد يقرأ القرآف أخرج المصحؼ فمو ،سفارويدعو حتى اإل ،يرفع يديو ،في مزدلفة سفاراإللى إالفجر 
  ؟الميؿ بالقياـ أو يناـ يفضؿ في ليمة عرفة أف يحيىؿ األ ؟ىو أفضؿ ىذا وجمس يقرأ ىو في عبادة لكف ىؿ

أف يناـ  األفضؿ ؟فيو النصوص لكف في تمؾ الميمة ما ىو األفضؿ تورد ،وفاضؿ ،قياـ الميؿ مطموب ومشروع
  .فذاؾ النوـ صار في ىذا الحاؿ أفضؿ ،مف أجؿ أف يتقوى عمى أعماؿ يـو النحر

                                                           

 برقـ باهلل، إال قوة وال حوؿ ال فضؿ في باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الدعوات أبواب الترمذي، أخرجو - 3
 الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،(32) برقـ لو، والمفظ الموطأ في ومالؾ ،...((والنبيوف أنا قمت ما وخير)): ولفظو ،(3585)

 (.3274) وبرقـ ،(1122) برقـ



5 
 

وىذا يكوف في  ،فاضالً  وويكوف في حق ،فمف الناس مف قد يكوف األصمح لو المفضوؿ ،باعتبار األشخاصو 
البقاع أي  أفضؿ لما تحدث عف -اهلل رحمو-بف تيمية اوليذا شيخ اإلسالـ  ،العبادات وفي األمكنةفي و األذكار 

تكمـ عف مكة والمدينة وبيت المقدس وفضؿ المجاورة إلى  ؟اًل بالنسبة لإلقامة والسكنى فيواألماكف يكوف فاض
 وذكر أف المكمؼ حينما يجد قمبو في ،اختالؼ األشخاص ،(4)"ذلؾ يختمؼ باختالؼ الناس "ولكف :وقاؿ ،خرهآ

ال  ،أنا أسكف في المدينة أو مكة ولكف ال أجد قمبي :قد يقوؿ ،حقواألفضؿ في ىو  يكوففذاؾ  خرآمكاف 
وقؿ مثؿ ىذا في  ،حقؾ في ىذا ىو األفضؿ :نقوؿ ،ولكف أجد قمبي في البمدة الفالنية ،خرستريح لسبب أو آلأ

بعض  ،مف المساجد اغيرى فيأو  ،مواضع العبادة في الصالة في المساجد في المسجد الحراـ أو المسجد النبوي
ولكف أجد قمبي بسبب الزحاـ وكثرة الناس  ،أنا أذىب في رمضاف وأصمي التراويح والقياـ في الحـر :الناس يقوؿ
  ؟األفضؿ ىو مافستشعر العبادة خر فأخشع ويرؽ قمبي وأآفي مكاف 

األفضؿ في حقو فيكوف  ،-يعني بإطالؽ-ولكف المزية ال تقتضي األفضمية  ،ىناؾ مزية وىي المضاعفة :نقوؿ
في  نحف في مكة ونستطيع أف نعتكؼ :وفوليذا بعض اإلخواف في مكة كثيرًا ما يسألوف يقول ؛وجد قمبو يثح

عتكؼ في مسجدي في مكة أو في ي أستطيع أف أولكن ،سبب الزحاـب ،قموبنا ىناؾالمسجد الحراـ ولكف ال نجد 
ىي االعتكاؼ التي  لرقة ومقاصد العبادة المعينةالخشوع واذكر والعبادة وأجد مف منقطع لأمسجد آخر أخمو فيو و 

ىذا غبف وخسارة في مكة ويترؾ االعتكاؼ في الحـر  :بعض الناس يقوؿ ،أعظـ مما أجده في المسجد الحراـ
  .!خرآويعتكؼ في مسجد 

 ىوىذا ف يقاؿ: أو  ،األفضؿ ابتداءً ىذا  :ففرؽ بيف أف يقاؿ ،ىذا قد يكوف ىو األفضؿ في حؽ ىذا المعيف :نقوؿ
 .فالمفضوؿ قد يكوف فاضاًل أيضًا باعتبار بعض المكمفيف ،فضؿ في حؽ زيد مف الناساأل

شغاؿ لمبصر وىذا إ االقراءة نظرًا تكمـ العمماء فييا وأف القراءة نظرًا فيي ،المصحؼفي وقؿ مثؿ ذلؾ في القراءة 
نعـ القراءة  ،اختالؼ الناسبىذا يختمؼ  :جيدًا فقاؿة تفصياًل فصؿ في المسأل -اهلل رحمو-ولكف النووي  ،عبادة

حينما يقرأ عف ظير  ولكف مف يجد قمبو ،العبودية الجوارح في عماؿشرؼ وفضؿ وزيادة في إفي المصحؼ ليا 
بيذا  ،ه األمراف فاألفضؿ أف يقرأ نظرًا مف المصحؼدومف استوى عن ،ذاؾ ىو األفضؿ في حقوقمب ف

 .(5)التفصيؿ
حقيـ ىو  بالنسبة ألحواؿ اإلنساف يعني قد يكوف لنقصيـ أو لضعفيـ أو لعجزىـ يكوف األفضؿ فيوىكذا أيضًا 

 بوفأعتكؼ ولكف أوالدي ال يذى :ولكف زيدًا مف الناس يقوؿ ،عتكاؼ في رمضاف فاضؿالعمؿ الفالني مثاًل اال
وف الصالة المفروضة ولربما فيضيع ،يـ يسيروف بالميؿ ويناموف بالنيارظيقاوأميـ ال تستطيع إ ،إلى الصالة
َْوْأُمرْْ} :أف يقوـ عمى ىؤالء األوالد ويترؾ االعتكاؼ ؟فما ىو األفضؿ في حؽ ىذا ،لـ يصمواوىـ خرج الوقت 

ََلةِْْأَْهلَكَْ عتكاؼ عنده بر الوالديف مع اال قد يتعارض ،فيذا األفضؿ في حقو ،[132:طو] {َعلَْيَهاَْواْصطَبِرْْْبِالصَّ
اـ تسمعوف الكالـ في قضايا الحج وفي ىذه األي ؟فماذا يقدـ إذا كاف ذلؾ مف قبيؿ التطوع ،أو الحج والعمرة ،مثالً 

                                                           

 (.132/ 26) الفتاوى مجموع: انظر - 4
 (.166/ 2) الميذب شرح المجموع: انظر - 5
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وأف  ،األفضؿ أف يتصدؽ بيذا الماؿ الذي سيحج فيو :أو يقاؿ ،رار الحج تطوعاً كىذا الزحاـ ىؿ األفضؿ تفي 
   ؟فما ىو األفضؿرغبة في النسؾ القمبو مف يجزيو عمى ما عمـ مف  -عز وجؿ-اهلل 
  ؟يتعمؽ بالنساء ما ىو األفضؿ ليا ماف أيضاً  وقؿ مثؿ ذلؾ ،حتاج إلى معرفتيايذه أشياء ي  ف

ذا ذىب ،بسبب األطفاؿ عمي   وقتي يتفرؽو  ،، وال أجد قمبيرمضاف أنا أصمي في بيتي في :المرأة قد تقوؿ  توا 
ال  ،ماـال انصرؼ حتى ينصرؼ اإل قياـ ليمة ؿعمى األقؿ أحص   إلى المسجد نشغؿ ىنا وىنا ومع أفإني وا 
أما التي  ،ماـمصالة مع اإللفيكوف األفضؿ في حقيا الخروج  ،األوالد ويضيع الميؿ وما عممت شيًئاالمطبخ ومع 

 .ذلؾ فإف األفضؿ في حقيا أف تصمي في بيتيا عمييا تستطيع أف تصمي في بيتيا وال يضيع
ويطبؽ  ،ويخشع ،أف يصمي في بيتو مف الرجاؿ صالة طويمة عمى طريقة يحضر فييا قمبووىكذا مف يستطيع 

صالة الميؿ فيذا أفضؿ في حقو مف أف يصمي وراء في  -صمى اهلل عميو وسمـ-ع سنة النبي فييا ما استطا
 .ماـ الترويح أو القياـاإل

 ؟ىؿ األفضؿ أف يضحي أو يتصدؽ بثمنيا مثالً  ،فيذا كمو يرجع إلى ىذا الموف مف الفقو الذي نحتاج إليو
ولعؿ ما ذكرتو مف  ،وىذا باب واسع ،مفسدةتقترف بو أو زواؿ راجحة لمصمحة  ؛ضالً فالمفضوؿ قد يصير فا

 .ما يحصؿ التردد فييالربو  ،تحصؿ لممكمفيف ألذىاف إلى أشياء أخرى كثيرة جدًّافتؽ االتنويع واألمثمة ي  
  .التسعينيةمن : -رحمو اهلل-قال 

 ،أو لم يفيموه ،سواء فيموا معناه ،بو َدىتقىو األصل اإلمام الم ورسولو ،عمى الناس أن يجعموا كلم اهلل
ن لم يعرفوا حقيقة معناىا فيؤمنوا  جعل أصًل بحال.وأما ما سوى كلم اهلل ورسولو فل يُ  ،بمفظ النصوص وا 

في  نو، وأوقد ذكر سبب تأليفيا ،وى الكبرىافتالتجدونيا في آخر مجمد مف  "سعينيةالتػ"ب :ىذه الرسالة المسماة
 ،ةف مف األمراء والقضاتمعو جالم رسميما المألجاء أميراف أ خر شير رمضاف مف سنة ست وعشريف وسبعمائةآ

فجاء  ،القاىرةفي حينما كاف في الحبس  -اهلل رحمو-بف تيمية اومف معيـ فالحاصؿ أنيـ جاءوا لشيخ اإلسالـ 
 :يعني يقولوف لو ،دوف منؾ الحضور مف أجؿ كممة يسيرةف القضاة قد اجتمعوا ويريإ :إليو ىؤالء يقولوف

إنياء ىذه  ،إنياء ىذه المشكمة ،جؿ إنياء الموضوعمختصرًا مف أوأف يكوف الكالـ  ،المطموب ىو خروجؾ
شاعرة والماتريدية والمعتزلة والكالبية تكمـ عمى المتكمميف مف األ نوتعرفوف أ -اهلل رحمو-شيخ اإلسالـ  ،القضية

إلى مصر لما تكمـ  -بعدما حبس في الشاـ-عي وتكمـ عمى الصوفية فثارت ثائرتيـ أيضًا فد   ،فثارت ثائرة ىؤالء
وحرض  ،بجين  ر الم  فقامت قيامة أبي نص ،وأمثاؿ ىؤالء مف أىؿ وحدة الوجود ،بف سبعيفاعمى ابف عربي و 
فطمبوا منو الحضور مف أجؿ أف يتكمـ  ،نيـ فكروا بقتموحتى إ ًءاألب ىؤالء وأرادوا بو سو وت ،عميو الجاشنكير

  .نياء ىذا الموضوعإلمعيـ بكالـ مختصر 
لى ال كالـ ة أخرى تسمعوفوقبؿ السنة مد ،لكـ سنة :مرسوليففقاؿ ل ساعة لـ تسمعوا الخصوـ الميؿ والنيار وا 

خر لإلسالـ آ أو عدوًّا ،ف الخصـ ييوديًّا أو نصرانيًّااكو ل نووأ ،ف ىذا مف أعظـ الظمـأو  ،دةمني كممة واح
 ،مجالس كثيرةوأنتـ قد سمعتـ كالـ الخصوـ وحدىـ في  ،تسمعوا كالمو حتى عميو ولدولتكـ لما جاز أف تحكموا

ف ىذا مف العدؿ الذي أمر فإ ،بحضوركـوبعد ذلؾ نجتمع ونتخاطب  ،مجمس واحد وا كالمي وحدي فيسمعاف
َذا َأْىِمَيا ِإَلى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّوا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  الم وَ  ِإن  } :اهلل بو في قولو  {ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا َأنْ  الن اسِ  َبْينَ  َحَكْمُتمْ  َواِ 
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أو ىذا الطمب فكتبو ليـ فذىبوا  ،عتراضاكتب ىذا اال ،كتب ىذا في ورقةا :ففقاؿ لو الرسوال ،اآلية ،[58:النساء]
وكاف في  :يقوؿ ،فقط نريد كممتيف ،المطموب أف تحضر لتخاطب القضاة بكممتيف ثـ تنفصؿ :قالوا ،ثـ رجعوا
 ،مةيرة وطويليـ فييا ىؤالء القضاة أشياء كث ر جاءنا ىذاف الرسوالف بورقة كتبالشير المذكو النصؼ مف أوائؿ 

بوا منو أف يقوؿ أشياء في صفة وطم ،فرفضوا أف يعطوه ىذه النسخة النسخة -اهلل رحمو-وطمب منيـ الشيخ 
 ،قةثـ لـ يعطوه الور  ،ىذيف الرسوليف مخاطبةوبيف  ووحصؿ بين ،عمى العرش -عز وجؿ-اهلل استواء  ،ستواءاال

ستواء عمى االخالؼ صريح القرآف في مسألة شيء ي نوأ شيئًا أحرجيـ يعني كأنيـ طمبوا منو ،وندموا عمى كتابتيا
  .العرش

و تستحمال ي ما وبغير ما أنزؿ اهلل ويفعؿ ب ،اىميةيحكـ بحكـ الج أنا ال أحضر إلى مف :فالشاىد أنو قاؿ ليـ
أتريدوف أف تمكروا بي  ،قد كاف ذلؾ بحضوركـ :رسوؿموقاؿ ل ،المجمس األوؿكما فعمتـ في  ،الييود وال النصارى

 بما أنكره مف أني قمت قواًل باطاًل فميكتب خطو ولكف مف زعـ ،ىذا ال أجيب إليو ؟،في العاـ الماضي واكما مكر 
فقد قمت  ،ربعمى عمماء الشرؽ والغ ويعرض كالمي وكالمو ،وأنا أكتب جوابي مع كالمو ،كالمي ويذكر حجتو
مشايخيا قضاتيا و بالشاـ بحضرة  عقيدتي التي بحثت   وىذه ،-يعني في مصر-ىنا  ىذا بالشاـ وأنا قائمو

وقع مف التقصير في  نوإ :يقوؿ ،ا جرىوأخبركـ بصورة م رئتسؿ إليكـ نائبكـ النسخة التي ق  وقد أر  ،وعممائيا
وذكر ليـ أف ىذا  ،فانظروا النسخة التي عندكـ :يقوؿ ،ما قد عممو اهلل وعممو المسمموفوأشياء  والعدواف ،يحق
 .تب جوابيألك وليكتب حجتو ،شيئًا فميكتب ما ينكره نواعتقاده فمف أنكر مىو 
وا فييا ئبؿ قد أنش ،مف االعتراض عمى كالميوأخذا ورقة لـ يذكرا ما فييا  ،اثـ عاد اذىبفأخذا العقيدة و  :ؿيقو 

يعتقده  ب منو أفالذي نطم :ولفظيا ،ثـ كتبوا ىذه أنيـ كتبوا ورقة ثـ قطعوىا، : ذكر الرسوؿيقوؿ ،كالمًا طمبوه
 نووأ ،قائـ بذاتو ىبؿ ىو معن ،وؿ بأف كالـ اهلل حرؼ وصوت قائـ بووأف ال يق ،التحيزو  ،أف ينفي الجية عف اهلل

وأف ال يتعرض ألحاديث  ،ا منو ىذافطمبو  ،في السماء نويعني أ ،شارة حسيةإ ال يشار إليو باألصابع سبحانو
 ،وال يفتي في ىذه القضايا ،وتنشروى ايعني ال يكتب فت ،وال يكتب بذلؾ إلى البالد ،الصفات وآياتيا عند العواـ

أف  :وأما قوؿ القائؿ :مما قاؿ ليـ وكاف ،ثـ كتب ىذا الكتاب برسالة مطولة ،عنيفاً  ردًّااإلسالـ فرد عمييـ شيخ 
 :يقوؿ-وأما الجواب  ،في شيء مف ذلؾ قط اتيا عند العامة فما فاتحت عاميًّاصفات وآيال ديثاحعرض ألتال ي
ؿ مف سئ)) :-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  فقد قاؿ ،ممسترشد المستيديل اهلل بو رسولوبما بعث  -سألوني إذا

 ِمنَ  َأْنَزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  ال ِذينَ  ِإن  }: قاؿ تعالىقد و  ،(6)((اهلل يوـ القيامة بمجاـ مف نار عف عمـ يعممو فكتمو ألجمو
 ،وأف ال يفتي ،يعني مف الكتماف ،فال يؤمر العالـ بما يوجب لعنة اهلل عميو ،اآلية ،[159:البقرة] {َواْلُيَدى اْلَبيَِّناتِ 

 -يعني فيو نتيجة-بكالـ تيا ثـ رجعا ولـ يأ ،أطاال الغيبةذىبا فو  ،الجواب فأخذا :يقوؿ ،ف سألووأف ال يجيب م
 .طمب الحضور إال

                                                           

 عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف العمـ أبواب والترمذي، ،(3658) برقـ العمـ، منع كراىية باب العمـ، كتاب داود، أبو أخرجو - 6
 ،(264) برقـ فكتمو، عمـ عف سئؿ مف باب السنة، أبواب ماجو، وابف ،(2649) برقـ العمـ، كتماف في جاء ما باب ،-وسمـ

 (.6284) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو
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 اً وكالم ،يا زنادقة ،تديف عف الشريعةيا مر  ،يا مبدليف :فقمت ليـ بصوت رفيع ،فأغمظت ليـ في الجواب :يقوؿ
ما يتعمؽ بيذه بعض كتبت ىنا وقد  ،يعني في السجف ،الباب والعود إلى مكاني طمبت فتحو  ثـ قمت ،اً خر كثير آ

بما  ،واتباع غير سبيؿ المؤمنيف ،ما فييا مف تبديؿ الديفبعض  وبينت ،في ىذا اليوـالمحنة التي طمبوىا مني 
 .خر ما ذكرآة لممسمميف إلى في ذلؾ مف المنفع

نحو ذلؾ باعتبار أنيـ أرادوا أف يبدلوا كالـ و  ،بيذه األوصاؼ الشديدة مف الردة وصفيـ ،قاؿ ليـ ىذا الكالـفيو 
عمى  مستو   -عز وجؿ-ف اهلل إ :وال تقوؿ ،وال تحدث بآيات الصفات ،نقوؿ نحفتقوؿ ما  :أنيـ قالوا لو ،اهلل

ومف شاء أف  ،-عز وجؿ-ف ىذا تبديؿ لكالـ اهلل إ :فقاؿ ،ىـوأرادوا أف يقوؿ ما يوافؽ أىواء ،العرش إلى آخره
   .ىذا سبب تأليؼ الرسالة ،ماذا قالو شيخ اإلسالـ فميرجع إلى الكتاب نفسولو  ،يعرؼ متعمقات ىذا الكالـ

وصار الناس يتعمموف  ،ب العمـطاللوتحوؿ إلى محؿ  ،حاليـ توصمحتاب الناس فيو السجف  أف حصؿ ليـف
ثـ بعد ذلؾ أرسموه إلى اإلسكندرية مف أجؿ أتباع أبي نصر  ،ثـ منعوا منو الكتابة ،ذرعاً  وا بوفضاق ،ويستفيدوف

فذىبوا بو إلى اإلسكندرية وأسكنوه في مكاف في  ،منيـ يقتؿ شيخ اإلسالـ غيمة اؿ أحدً عالمنبجي مف الحمولية ل
 ،وتاب رئيس مف كبرائيـ ،فتاب كثير مف ىؤالء الحمولية ،معوف منوويس ،برج فصار الناس يترددوف عميو

قرأ كتب وطمبوا منو أف ت   ،وأبطؿ أصوليـ ،ورد عمييـ ،وكتب رسالة في ذلؾ ،-اهلل رحمو-وناقشيـ شيخ اإلسالـ 
 ،وبيف الحؽ فييا ،روىا وأجاب عنيامف كتبيـ التي اختا ، فقرأفيبف سبعاكتب و  ،وأف يجيب عنيا ،بف عربيا
عز -وفتح اهلل  ،ويسألوف ،وفويقرءوصار العمماء يأتوف  ،وصار الناس يترددوف عميو ،تاب عمى يده خالئؽف

زالت  وفعالً  ،إلى زواؿ قريباً  نوا  و  ،شنكير ىذه لف تدوـالجاف دولة إ :وقاؿ شيخ اإلسالـ ،فتحًا عظيماً  -وجؿ
ميا شيخ وصو  ،ستدعاه في القاىرة لما جاء إلييااف ،ممكو واستعاداصر إلى مصر وجاء الممؾ الن ،دولتو وانقضت
ربيع األوؿ  شير فجاء إلى اإلسكندرية في ،مشى في اليوـ الثاني مف عيد الفطر ،نحو عشرة أياـ اإلسالـ بعد

 ليعظمو وليرفعو ؛فالممؾ الناصر لـ يكف لو اشتغاؿ إال بطمب شيخ اإلسالـ ،وخرج منيا في بداية شير شواؿ
فيريد أف يتنصر بشيخ اإلسالـ ضد أولئؾ في القصة  ،سقط ممكولما ا ضده و لئلينتصر بو عمى أولئؾ الذيف تما

، وحرضوا عمى قتمو ،وأف دمو حالؿ ،ف شيخ اإلسالـ كافركتبوىا بأ اخطوطً لو  وأخرج ،لما كمموو المعروفة 
، مع أنيـ مف أىؿ البدع لممكؾ إال بيـ، ال قياـ أنوو  ،وىـ في حؿ مما جرى ، يكوفىذا ال :فشيخ اإلسالـ قاؿ

خر آوىي التسعينية تجدونيا في  ،ىذا ما يتعمؽ بيذه الرسالة ،أراد أف ينتقـ لنفسو يعني همقصود عرفت  يقوؿ: 
   .في المجمد األخير ،الفتاوى الكبرى

عمى الناس  :يقوؿ ،ورد عمييـ مف عشرات األوج ،ىذه القاعدة التي ذكرىا أواًل ىي الوجو الثالث عشر مف الرد
ىو األصؿ "وفي األصؿ في كتاب شيخ اإلسالـ  ،المقتَدى بو ماماألصل اإلأن يجعموا كلم اهلل ورسولو ىو 

ن لم يعرفوا فيؤمنون بمفظ النصوص وا   ،موا معناهسواء فيموا معناه أو لم يفي "ماـ المقتدى بواإلو  ،عالمتب  
    .جعل أصًل بحالفل يُ هلل ورسولو وأما سوى كلم ا ،حقيقة معناىا

قبموه وما خالفيا وافقيا فما  ،وأرادوا أف يحاكموا نصوص الشارع إلييا ،موىاىؤالء الناس جعموا أصواًل أص  أف  ينيع
عز -كالـ اهلل ىو األصؿ  :يقوؿ -اهلل رحمو- بف تيميةا فشيخ اإلسالـ ،بحاؿ مف األحواؿ غفيذا ال يسو  ،دوهر 

صمى اهلل عميو - رسولو كالـ اهلل وفي غير كالـ رفي غي نظروي   -اهلل عميو وسمـصمى -ولو وكالـ رس -وجؿ
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لى كالـ رسولو وي   ،-وسمـ وال  ،دوما خالفو ر   ،ؿبفما وافؽ ذلؾ ق   -عميو الصالة والسالـ-حاكـ إلى كالـ اهلل وا 
-اهلل أو كالـ رسولو ب أحدًا مف الناس يكوف كالمو حاكمًا عمى كالـ مف األحواؿ أف ينص  بأي حاؿ ألحد  يسوغ

 ما جاءبالعبرة فإف  ،عاة إلى اهلل أو غير ذلؾالدأو كاف مف  ،مف العمماءكاف ىذا  سواءً  -عميو الصالة والسالـ
   .في الوحي

ف المسمميف يكاف يعتقد أف العداوة ب نوإ :ويقوؿ ،دعوة ويكتب ويتكمـمولألسؼ تجد اليوـ بعض مف ينتسب ل
ما عرفنا ثورة بعدبقينا عمى ىذا مدة طويمة ثـ تبيف لنا  :يقوؿ ،بسبب العقائد ةواألمـ األخرى مف الكفار أنيا عدوا

 َتت ِبعَ  َحت ى الن َصاَرى َواَل  اْلَيُيودُ  َعْنكَ  َتْرَضى َوَلنْ }: يقوؿ -عز وجؿ-اهلل  ،مصالح ةاو عد ةاو الخميني أف العد
 َحت ى ُيَقاِتُموَنُكمْ  َيزَاُلونَ  َواَل }، [89:النساء] {َسَواءً  َفَتُكوُنونَ  َكَفُروا َكَما َتْكُفُرونَ  َلوْ  َودُّوا}، [122:البقرة] {ِمم َتُيمْ 
الذيف ىـ مف  الؿىذه المفاىيـ الفاسدة مف ىؤالء الض   مثؿ وتترؾ ىذا وتأخذ، [217:البقرة] {ِديِنُكمْ  َعنْ  َيُردُّوُكمْ 

  .واهلل المستعاف ،؟ىذا كيؼ يكوف ،أضؿ الطوائؼ
ف لـ يعرفوا فيذا ىو  ،عرفوا حقيقة معناىالم ين ا  فيؤمنون بمفظ النصوص و  :قولو ىنا  ،الواجبيؤمنوف بيا وا 

سواء فيمنا المعنى أو لـ نفيـ  ،(7)"وعمينا التسميـ ،وعمى الرسوؿ البالغ ،مف اهلل الرسالة" :كما قاؿ الزىري
 نومِ }: في آية آؿ عمراف -تبارؾ وتعالى-عمى الوصؿ في قولو  ،أو لـ نعرؼ الحكمة ،عرفنا الحكمة ،المعنى
 اْلِفْتَنةِ  اْبِتَغاءَ  نومِ  َتَشاَبوَ  َما َفَيت ِبُعونَ  َزْيغٌ  ُقُموِبِيمْ  ِفي ال ِذينَ  َفَأم ا ُمَتَشاِبَياتٌ  َوُأَخرُ  اْلِكتَابِ  ُأمُّ  ُىن   ُمْحَكَماتٌ  آَياتٌ 

 ،[7:عمراف آؿ] {َربَِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   ِبوِ  آَمن ا َيُقوُلونَ  اْلِعْممِ  ِفي َوالر اِسُخونَ  الم وُ  ِإال   تَْأِويَموُ  َيْعَممُ  َوَما تَْأِويِموِ  َواْبِتَغاءَ 
ولكف قد يحصؿ التشابو النسبي في  ،ال يكوف في المعاني نوإ :وقمنا ،عتبار التشابو المطمؽاىذا عمى الوقؼ ب

يكؿ ذلؾ و  ،إذا خفي عميو المعنى وأشكؿ عميو -عز وجؿ-فينا يفوض أمر ذلؾ إلى اهلل  ،لبعض الناسالمعاني 
 . يحرؼ النصوصولكف ال يجحد وال ينكر وال ،إلى عالمو

ف كاف وا   ،دف كاف مخالفًا ر  ، وا  بؿق   موافقاً  كاف ، فإفحتى يفيـ معناه نوم ءصدؽ بشيال ي نووأما كالـ الناس فإ
يستفصؿ في ذلؾ مثمما  مانا  و  ،وال أف ينكره -أف يقبمو-بتو عمى حؽ وباطؿ لـ يجز لممسمـ أف يث مشتمالً  مجمالً 

 ،بو -تبارؾ وتعالى-يوصؼ ربنا بالنسبة لما  ونحو ذلؾ ،ومسألة حموؿ الحوادث والجسـ ،ةسبؽ في لفظ الجي
 ؟فيؿ يضاؼ ذلؾ إلى اهلل

المفظ الذي  ر ىذاوال نق ،بيا كذا فيذا حؽ ف قصدت  فيذه ألفاظ مجممة إ ،ال السنةلـ يرد في الكتاب و ىذا  :نقوؿ
ف قصدت   ،عبرت بو وال ىذا المفظ الذي  ،ال ىذا المعنى اً يضأخر فيذا باطؿ ونحف ال نقر المعنى اآل بيا وا 
عبر بيا  نستعمؿ مثؿ ىذه العبارات التي يالو  ،وال نعبر بيانستفصؿ فييا  المحتممةاأللفاظ المجممة ف ،عبرت بو
 .ىذا ىو الواجب عمى المكمؼ ،أىؿ البدع

عمييم إال ما  مر يحوال  ،إال ما أوجبو اهلل ورسولوألحد أن يمزم الناس أو يوجب عمييم  ليس: -رحمو اهلل-قال 
 ومن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن بو اهلل. ،اهلل ورسولو ومر ح
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فميس ألحد أف يمـز  ،مبمغ عف اهلل -عميو الصالة والسالـ-والنبي  ،-عز وجؿ-ألف التشريع ىو مختص باهلل 
يجب عمييـ أف يأخذوا بو  وأنيـ ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ـ رسولو مف الناس بكالـ مف غير كالـ اهلل أو كال اً أحد

وحرموا  ،-تبارؾ وتعالى-اهلل بو تخذوا دينًا لـ يأمرىـ ذـ الذيف ا -تبارؾ وتعالى-ف اهلل فإوليذا  ،ويعمموا بمقتضاه
، [21:الشورى] {الم وُ  ِبوِ  َيْأَذنْ  َلمْ  َما الدِّينِ  ِمنَ  َلُيمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  َلُيمْ  َأمْ }: عمييـ -عز وجؿ-اهلل  ما لـ يحرمو

، [31:التوبة] {َواِحًدا ِإَلًيا ِلَيْعُبُدوا ِإال   ُأِمُروا َوَما َمْرَيمَ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  الم وِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرَباًبا مْ نيَوُرْىَبا َأْحَباَرُىمْ  ات َخُذوا}
 .نما يكوف مف اهللإفالتشريع 

وىكذا  ،لزاـ الناس بوا  حداث قوؿ أو فعؿ و إار أىؿ البدع يذكر أف مف شع -اهلل رحمو-بف تيمية اوشيخ اإلسالـ 
ترد في الشرع فيمتحنوف الناس بيا فمف قبميا  أمور لـ ،عمى تركو ةوالمعادا ،لؾوالمواالة عمى ذ ،كراىيـ عميوإ

 .ىذه طريقة أىؿ البدع ،نوليـ فيعادو  ومف ردىا فيو مخالؼ ،فيو موافؽ ليـ
ال  ـنيا ذلؾ فإنيـ ال يقبموف إال ما كاف ثابتًا مشروعًا وما عدأىؿ السنة المحضة فإ فإنيـ وأما أىؿ اإلسالـ

  .واهلل أعمـ ،بمقتضاه ـوال يمزموني ،بو الناسيمتحنوف 
-ىو ما بينو النبي  ين خاصتيم وعامتيم ويعاقب تاركوهعتقاد الذي يجب عمى المؤمناال: -رحمو اهلل-قال 

  دون ما قالو غيره. ،وأمر باإليمان بو ،بو خبرأف -صمى اهلل عميو وسمم
وأما ما قالو القائموف مف  ،وما جاء مف طريقو ،الشارع نوأف ذلؾ يرجع إلى ما بي ،وىذا أيضًا تابع لمذي قبمو

مف البدع  -عز وجؿ-فاه اهلل اومف ع ،بو -تبارؾ وتعالى-يداف اهلل  اً ودين عقيدة جعؿي  الناس فال يصح أف 
بعض  وأ ،ولكنؾ حينما تقرأ وتنظر في أحواؿ أىؿ البدع ،ىذا الكالـ مثؿ والضالالت قد يستغرب مف تقرير

ومحاكمة  ،والدوراف معيا ،التعبد بالعبارات طوائؼ المتكمميف أيضًا فإنؾ تجد مف ،يرىـالطوائؼ مف الصوفية وغ
فتجد كؿ طائفة مف ىذه  ،ليـ بو فيو مخالؼومف لـ يقؿ  ،وأف مف قاؿ بكذا فيو منيـ ،شارع إلييانصوص ال

 ،ىذا تجده في الخوارج ،ومف خالؼ في ىذه األصوؿ فميس منيـ ،منيـ كافتميزت بأشياء مف قاؿ بيا  ائؼالطو 
أشياء مما كتبو شيوخيـ ب -عز وجؿ-فيتعبدوف اهلل  ،الصوفية وتجد ىذا في طوائؼ ،وفي الشيعة ،وفي المعتزلة

 .فيذا كمو ال يجوز ،عنيـوتمقوه 
بما بمغو من تفصيل  مقرًّا ال ريب أن من لقي اهلل باإليمان بجميع ما جاء بو الرسول مجملً : -رحمو اهلل-قال 

من تفصيل ما  فردٍ  إذ اإليمان بكل فردٍ  ،الجممة غير جاحد لشيء من تفاصيميا أنو يكون بذلك من المؤمنين
وليذا  ؛ا قالو الرسولإذ ال يوجد أحد إال وقد خفي عميو بعض م ،وأمر بو غير مقدور لمعباد ،أخبر بو الرسول

نفاىا  مغو أن الرسوللم يب اإذ ،قر فييا بأحد النقيضين ال ينفييا وال يثبتيايسع اإلنسان في مقاالت كثيرة ال يُ 
 .  أو أثبتيا
وىذا ذكره  ،أحدىما قوؿ ـ دليؿ شرعي بوجوبا لـ يقالنقيضيف في أشياء كثيرة إذ السكوت عف يسعو نوفإ ـ  ومف ث  

أو أحد  -صمى اهلل عميو وسمـ-لكف إذا كاف أحد القوليف قاؿ بو النبي  ،-اهلل رحمو-بف تيمية اشيخ اإلسالـ 
 ،هيضادأو  ،يناقضو وترؾ ما -صمى اهلل عميو وسمـ-خر فينا يجب األخذ بما قالو النبي النقيضيف قالو دوف اآل

فالمكمؼ أحيانًا ال يستبيف  ،ىذاف نقيضاف ؟ليس في جية وأاهلل في جية  :ويقاؿ ،لكف الذي لـ يرد عف الشارع
 .أف يقوؿ ىذا وليس ممزماً  ،لو المراد
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 ؟أو ال يحصؿ -عز وجؿ- بذات اهلل ىؿ يحصؿ حموؿ الحوادث ؟اهلل جسـ أو ليس بجسـ :وىكذا حينما يقاؿ
بيا الفتنة في أوقات وأزمنة  وىذه قد عمت ،ناسمامتحاف ل ،؟يعرضوف عميو ىذه الطريقة أنت تقوؿ بكذا أو كذا

حد ىذيف سواء كاف في أ تبعو الحؽ إذا تبيف لو وولكن ،المكمؼ ليس بممـز أف يقوؿ بيذا أو بيذاف ،وقروف طويمة
ف لـ يتبيف لو ،أـ ال النقيضيف ذا كاف المقاـ يحتاج إلى ،عو أف يسكتيس ونفإ وا  ذا  ،ؿحسنو فص  ي  تفصيؿ  وا  وا 

وليذا يقوؿ شيخ اإلسالـ في  ،غير مطالب بيا نووال يدري ما ىذه المسألة أصاًل فإكاف ال يحسف ىذا التفصيؿ 
عني أف بم ،وقد مضى الكالـ عمى ىذه المسألة ،يسع المكمؼ أف يؤمف ىذا اإليماف المجمؿ نوأوؿ ىذا الكالـ بأ

و مف تفصيؿ الجممة غير ما بمغب بو الرسوؿ مجماًل مقرًّا جميع ما جاءباإليماف  :المكمؼ اآلف يكفيو كما يقوؿ
صمى -الرسوؿ  حد مف العمماء أحاط بكؿ ما جاء عفال يوجد أ :كما يقوؿ الشافعي ،جاحد لشيء مف تفاصيميا

 ،كبار الصحابة ،ى شيء مف ىذاوقد مضت اإلشارة إل ،الصحابة خفي عمييـ أشياء كثيرة ،-اهلل عميو وسمـ
رضي اهلل -وعف غيرىـ  ،وعف عمي ،وعف عثماف ،وعف عمر ،-رضي اهلل عنو-عف أبي بكر  أمثمة ذكرنا

فمثؿ ىذه األمور حينما تخفى ىؿ يكوف المكمؼ مؤاخذًا  ،وسنف ،خفيت عمييـ أشياء كبار األئمة ،-ـتعالى عني
 ؟عمى ذلؾ

أو مف  ،أو مف العشرة ،مف الخمفاء األربعة -صمى اهلل عميو وسمـ-صحاب النبي أمف كبار ال كاف ىؤالء فإذا
 ! ؟فكيؼ بمف دونيـ ،أىؿ بدر خفيت عمييـ أشياء مما ورد عف الشارع

  !؟فكيؼ بعواـ المسمميف
  !؟فكيؼ باألزماف المتأخرة

  !؟خر الزمافآكيؼ بف
ويجب عمييـ أف يؤمنوا بجميع التفاصيؿ بكؿ فرد مف تفاصيؿ  ،عاقبوفيـ مؤاخذوف ومنإ :فيؿ ىؤالء يقاؿ

   .؟الشريعة
نما يكفي اإليماف إ ،ىذا ال يمكف ،اوشططً  اً وطمبنا منيـ عنت ،ف قمنا بذلؾ نكوف قد حممناىـ ما ال يطيقوفننا إإ

ع أف يؤمف بجمي ،فيكفيو أف يؤمف بجميع الرسؿ ،نوم اً مف التفصيؿ يؤمف بو وال ينكر شيئ وفما بمغ ،المجمؿ
فيذا ال يشترط،  ،القدرفي  مراتب األربعالعميؾ أف تعرؼ  :لونقوؿ  الولكف  ،أف يؤمف بقضاء اهلل وقدره ،الكتب

 :ىؿ يقاؿ يبمغو لـ  ومف ،منيـ آمف بو فما بمغو -عمييـ الصالة والسالـ-سؿ إيمانًا مجماًل بالر  يؤمف اإلنسافف
  .؟يجب أف تؤمف بكؿ رسوؿ بعينو باسمو عمى سبيؿ التفصيؿنؾ إ

وز اإال القميؿ مما ال يتج -عز وجؿ-ؼ مف أسماء اهلل قد ال يعر  ،ما أحصى عدد الرسؿ ،ما بمغو ،ال :الجواب
 ؟ثماً إقد فعؿ خطيئة أو  نوا  و  ،لمعقوبة اً بذلؾ يكوف معرض نوإ :عامي فيؿ يقاؿ ،أصابع اليد الواحدة

  .وىكذا قياد فيما بمغو،نلقبوؿ واالقى ذلؾ بالتسميـ والكف الميـ أف يتم ،ال :الجواب
ىم في مناظرة الكفار ومن أعظم أسباب بدع المتكممين من الجيمية وغيرىم قصور : -رحمو اهلل-قال 

فيتسمط عمييم  –زعموا بذلك –لينصروا اإلسلم  ؛نيم ويحاجونيم بغير الحق والعدلنيم يناظرو فإ ،والمشركين
فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من  ،ويحاجونيم بممانعات ومعارضات ،أولئك لما فييم من الجيل والظمم

فصار  ،والظمم والعدوان إلخوانيم المسممين بما استظير عمييم أولئك المشركون ،الحق الذي جاء بو الرسول
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مخالفين لمكفار  وايضين وصار بين النق وجمعٍ  ،ورشد وغي ،وىدى وضلل ،قوليم مشتمًل عمى إيمان وكفر
 والمؤمنين.

فالذيف جادلوا  ،ابتموا بالعموـ الكالمية والجدؿ ىذا وقع فيو طوائؼ مف األمـ ممف ،ىو ىذا لألسؼ الشديد
ىؤالء  ،األشاعرة ونحوىـوالنظار مف  ،الفالسفة وزعموا أنيـ يردوف عمى الفالسفة مثاًل مف المتكمميف مف المعتزلة

وليس ليـ عناية  ،نيـ ال يعرفوف الوحي معرفة صحيحة تامةأشياء فمما كانت عموميـ ناقصة إذ إفي  ظروىـان
، اكموف إليياوا يتحوصار  ،والقواعد التي رتبوىا ،قرروىاالعمـ ىو تمؾ األصوؿ التي  أف ألنيـ يعتبروف ؛بو
 ،ما مف جية الثبوتإال الظف إ ال تفيدوأنيا  ،ويروف أف النصوص ال تفي بالمقصود ،النصوصإلييا حاكموف وي

ما   .في تفصيؿ يطوؿ ذكره ،مف جية الداللة وا 
ألزميـ الفالسفة فمما ناظروا الفالسفة  ،وناظروا الفالسفة ،العقمية قيسةمى العقوؿ وجعموا ىذه األفجعموا المعوؿ ع

 ،األوؿ نوأ ،-تبارؾ وتعالى-ما يتصؿ بأولية اهلل ىـ في و وناظر  ،دـ العالـ مثالً ة ق  مسألناظروىـ في  ،بأشياء
أي -أولئؾ  ،نحرافات مف أجؿ الرد عمى ىؤالءااللتزموا بعض او  ،مات فوقعوا في إشكاالتالز إميـ الفالسفة بفألز 

نحف  ،نعـ :جاء ىؤالء يردوف عمييـ قالوا ،القديـ يجب أف يكوف واحداً  ،القديـ ال يتبعض :مثاًل يقولوف -الفالسفة
 ُموَسى الم وُ  َوَكم مَ }: اهلل يقوؿ ،قةو مخمالصفات  :قالوا ؟، طيب والصفاتالقديـ يجب أف يكوف واحداً  :نقوؿ
 :قالوا ،[143:األعراؼ] {َربُّوُ  َوَكم َموُ  ِلِميَقاِتَنا ُموَسى َجاءَ  َوَلم ا} ،جرحو بمخالب الحكمة :قالوا، [164:النساء] {َتْكِميًما
 . ؟كيؼ يكوف ىذا ،أنا ربؾ :وتقوؿ ني أنا اهلل،إ يا موسى :شجرة تقوؿ ،في الشجرة اً خمؽ كالم كممو

 ،مالزمة ليانما ىي ا  و  ،وليست بمنفكة عنيا ،وأنيا ليست ىي الذات ،ذاتملفيموا أف الصفات مالزمة أصاًل  ماو 
 .ةنيا مخموقإ :وقالوا ،اتفنفوا الصف ،وبنوا كالميـ عمى أف الذات منفكة عف الصفات ،صؿلـ يفيموا ىذا األ

 الصفات ،ة ما يسمونو بحموؿ الحوادثختياريصفات االال مسألةل لما جاءوا ،ىذا مثاؿ في مناظرة الفالسفة
 :فالمعتزلة قالوا ،جاءوا بأمور ،أف اهلل يتكمـ متى شاء ،الكالـ ،الضحؾ ،الغضب :مثؿ ،المتعمقة بالمشيئة واإلرادة

أف ذلؾ و  ،بو الحوادث ال تحؿ :قالوا ،روا فيو الفالسفةعمى األصؿ الذي ناظ بناء ،دثبو الحوا ال تحؿالقديـ 
  .نفي الصفات قالوا كممات يقصدوف بياو  ،وال يتجزأ ،القديـ واحد ال يتبعضو  ،مخموؽ

ف العقؿ دؿ إ :قالوا ،اً بعضوأثبتوا  ،وأنكروىا ،نفوا بعض الصفاتو  ،ف اهلل متصؼ بصفاتإ :قالوا األشاعرةو 
 إحدى حوالي وبعضيـ أثبت ،صفة ةعشر  وبعضيـ أثبت ثالث ،بعضيـ أثبت سبعاً ف ،وتفاوتت عقوليـ ا،عميي

بأمر فجاءوا  ،لكالـ مثالً جاءت مسألة ا ،ما جاءوا يناظروف في مسألة حموؿ الحوادثمف ،مدارس ،وعشريف صفة
  .وال يعرؼ في النقؿ والوحي ،وال يعرؼ عند العقالء ،المغةفي  ال يعرؼ

ىذا  :قاؿ المعتزلة ،الكالـبصفة متصؼ إنو  :لما قالوا ،ءقضاانال تعاقب فيو وال  ،كالمو واحد قديـ :قالوا
 ،خرهآيا عيسى إلى  :ويقوؿ ،يتكمـ يوـ القيامة ،كمـ موسى، متعمؽ بالمشيئة واإلرادة، يقتضي حموؿ الحوادث

معنى  ؟،ال تعاقب فيو اواحدً  ىمعنيكوف كيؼ  ،وىو قديـ ،واحد ال تعاقب فيو وال انقضاء ىمعنكالمو  ،ال :قالوا
 ،ال يعقؿ نوأل ؛أنتـ ما تفيموف ىذا الكالـ !ىذا ال يعقؿ ،األمر عيف النيي عيف الخبر عيف االستفياـأي واحد 

 وألن ؛طمئنوا إذا ما فيمتـاف ،باطؿ نوأل ؛عمى وجو يصح إلسالـ بأف الباطؿ ال يمكف تصورهكما قاؿ شيخ ا
      .ىذا الذي جاءوا بو يخالؼ العقوؿ أصاًل فضاًل عف مخالفتو لممنقوؿ ،باطؿ
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الباء والسيف  : نقوؿال ،[2:عمراف آؿ] {ُىوَ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  الم وُ }: بسـ اهلل الرحمف الرحيـ :ال تعاقب فيو وال انقضاء قالوا
ما في  ،واحدة دفعة ،ىذه كميا جاءت مرة واحدة ،ال ،اهلل جاءت بعدىا ثـ ،جاءت بعدىا والميـ جاءت بعدىا

 نوف عبر عا  و  ،ف عبر عنو بالعبرانية فيو التوراةا  و  ،نجيؿإبالسريانية فيو  نوف عبر عإ نوإ :وقالوا ،تعاقب بينيا
فقوليـ ىو نفس قوؿ المعتزلة إال  ،ال يتكمـ حقيقة نوقائـ بالنفس بمعنى أ ،ىذا المعنى الواحد ،بالعربية فيو قرآف

ولما كاف بصر ىؤالء المتكمميف مف  ،المنقوؿ عموال يمكف أف تتفؽ  ،قرىا العقالءأنيـ صاغوه بصيغة ال ي
لة مسأ :مثؿ ،توقعوا بمثؿ ىذه التناقضا ،شعرية أقؿ مف بصر المعتزلة في العموـ العقمية والقضايا الفمسفيةاأل

  ؟فما المعوؿ فيو ؟ياء حسف وقبح ذاتي أو الىؿ لألش ،التحسيف والتقبيح
لكف لما ناظروا المعتزلة تحيروا  ،ىذا يفعمو المعتزلة واألشاعرة ،عمى النقؿ اتحيروا مع أنيـ يجعموف العقؿ مقدمً 

سألة فجاءوا بم ،و كسروائوال ألعدا ،فال لإلسالـ نصروا ،فناقضوا أصوليـ ،وألزميـ المعتزلة بأمور باطمة
    .؟وا فييامثاًل ماذا قال يفوالتقبيح العقميالتحسيف 

التحسيف  :وف مع األصؿ يقولوفدطر ! المعتزلة يعجباً  ،ال يوجد لألشياء حسف وقبح ذاتي :-األشاعرة أي-قالوا 
 يسبب ىذا ،ال :قالوا ةعر اشاأل ،د والنقؿ تابع لوبؿ وما لـ يحسنو ر  ما حسنو العقؿ ق   ،والتقبيح مرجعيما إلى العقؿ

المعتزلة  ،ذاتي قبح األشياء ليس ليا حسف و  فإ :فقالوا ،ا المعتزلة وما استطاعوارادوا أف يناظرو فأ ،لنا إشكاالت
 ،بؿ فيو حسفالنقؿ ق   نوا حسمف ،ال يوجد قبح ذاتي ليا :شاعرة قالوااأل ،قبح ذاتي تدركو العقوؿو يا حسف ل :قالوا

والكذب لكاف ولو حسف الفجور  ،ف الظمـ لكاف حسناً ولو حس   ،حسناً ف الزنا لكاف ولو حس   ،حو فيو قبيحوما قب
كؿ العقالء في األمـ  ،فالعقالء ال يمكف أف يقبموا ىذا ،ح العدؿ والصدؽ والكـر لكاف ذلؾ قبيحاً ولو قب   ،حسناً 

  .وأف العقوؿ تدركو ،حسف العدؿ يدركوف ويجمعوف عمى أف
 ،والعقؿ مف أدلة الشرع ،وقبحو نومف األشياء ما يدرؾ العقؿ حس :وقالوا ،توسطوا في ىذا البابفأما أىؿ السنة 

والنقؿ الصحيح ال يمكف أف  ،شياءحسف بعض األ فالعقؿ يدرؾ ،الصحيح العقؿ ،فالعقؿ والنقؿ دليالف صحيحاف
عندىـ يمكف  ،ال يمكف أف يتعارض "العقؿ والنقؿ "درء تعارض" وليذا ألؼ شيخ اإلسالـ ،يخالؼ العقؿ الصحيح

إلى  انظر عندىا العقوؿ، تتوقؼمور أ أي- حارات العقوؿبم   واءف الرسؿ جاإ" :فشيخ اإلسالـ يقوؿ ،ضالتعار 
   .(8)"حاالت العقوؿولـ يأتوا بم   ،-يتوقؼ ،الماء إذا جاء في السيؿ وصؿ إلى منطقة مسدودة يحور

وما نيى عف شيء  ،عنو ليتو نيى :ما أمر بشيء فقاؿ العقؿ :قاؿ ؟الرسوؿ نوعرفت أ بـ" :كما قيؿ ألعرابيو 
 .نيا النقؿفييا بي   وىناؾ أشياء ال تدركيا تتوقؼ ،عقوؿفيناؾ أشياء تدركيا ال ،(9)"أمر بو ليتو :العقؿ فقاؿ

ال يمكف  ولكف ،ف لـ ندرؾقبيح وا   نوما نيى عنو فال شؾ أو  ،حسف نواهلل عميـ حكيـ فال شؾ أفما أمر بو ف
بنوا فشاعرة والمعتزلة وأما األ ، وأنو ال تناقض أصاًل،ىذه عقيدة أىؿ السنة والجماعة ،معقؿ الصحيح أف يخالفول

ولـ يفرقوا  ،وقؿ مثؿ ذلؾ في مسألة اإلرادة وكونيا مالزمة لممحبة أو ال ،أصوليـ عمى التناقض بيف العقؿ والنقؿ

                                                           

 (.444/ 17) الفتاوى ومجموع ،(297/ 5) والنقؿ العقؿ تعارض درء: انظر - 8
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج - 9  (.252/ 1) نستعيف وا 
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ما فرقوا بيف  ،ذف الكونيذف الشرعي واإلواإل ،ي والحكـ الكونيالحكـ الشرع ،بيف اإلرادة الكونية والقضاء الشرعي
  .ىذه األشياء فوقعوا في ىذه األمور

أعني -نحو خمس طبقات  طبقات،أئمة ىؤالء وجعميـ عمى  عمى يخ اإلسالـ تكمـ في مواضع مف كتبووش
فمنيـ مف ال بصر لو  ،وأنيـ يتفاوتوف ،ىذا البابوأنيـ جيمة في  ،حيث العمـ بالمنقوؿ مف -طبقات المتكمميف
المسائؿ الكالمية وال يحسنيا  تقارف الرازي بمف دخؿ فيفال يمكف أف  ،يو في غاية الجيؿف ،في ىذا أصالً 
 ـ ليـ بصر في األمور العقمية ولكف الىـ أقرب إلى التجي  يف ذالىؤالء  فالرازي وأمثاؿ الرازي مف ،كالبييقي مثالً 

فيريد أف يقرأ مف سورة  المتكمميف جاءوا لو بمصحؼىؤالء قد ذكر شيخ اإلسالـ عف أحد  ،ليـ بالشرع عمـ
وال بحديث  ،ال عناية ليـ بالقرآف أصالً  يـألن ؛يقرأأف  يعرؼ ، الصم  ل  أ   :فقاؿ ،[1:األعراؼ] {المص}: األعراؼ
في كتابة الذي تكمـ أنو تكمـ شيخ اإلسالـ عمى بعضيـ كالجويني ذكر  لماو  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-الرسوؿ 

وىؤالء  ،أيضًا أحياناً  ويأتي بيا ليرد عمييا ،صاًل ال تصحوأف ىذه األحاديث أ ،عميو لـ يجد فيو إال ثالثة أحاديث
في إشكاالت  وعممو ناقصًا فوقع فمما جاء يناظر كاف نظره ،بالمنقوؿ ـليـ بصر في المعقوؿ وال معرفة لي

ومنيـ مف  ،بالمنقوؿ قاصر عمـ ولو ،ومنيـ مف يكوف بيف بيف لو عمـ قاصر بالمعقوؿ ،الزامات ألزموه بيا  و 
أف يرد ويدخؿ في العموـ الكالمية لكف ال بصر و راد أف يناظر فأ ،وعممو بالمعقوؿ قميؿ ،بالمنقوؿ يكوف لو عمـ

رحـ اهلل الجميع مف عمماء المسمميف الذيف  ،قيوفي بعض التأويالت مثؿ البيي ،لو بيا فوقع في إشكاالت
  .أف يعفو عنا وعنيـ -عز وجؿ-ونسأؿ اهلل  ،وكانوا صادقيف في طمبو ،ي طمب الحؽاجتيدوا ف

لزميـ وأ ،مات فجحدوا بعض الحؽالز وقعوا في مثؿ ىذه اإلشكاالت واإل فيؤالء حينما ،فيذا ما يتعمؽ بيذه المسألة
شيخ اإلسالـ بيذه القضايا  واعمى إخوانيـ المسمميف مثمما امتحن وصار منيـ بغي ،لتزموهاأولئؾ ببعض باطميـ ف

نيا وما يوطالبوه أف يترؾ ذكر ما جاء في الكتاب والسنة مف نصوص الصفات وتبي ،الكالمية التي جعموىا ديناً 
ما  ،عمى أئمة السنة جيمي المعاصر الكوثري في كالموال متأخرالنظر في كالـ ىؤالء مثؿ كالـ او  ،إلى ذلؾ
 ذاتالب والدارمي ىؤالء الثالثة ،أحمد ماـبف اإلاعبد اهلل  وعمى ،حاتـ بيأابف تكمـ عمى يبالذات حينما  ،ـتركوى
 .أؿ اهلل العافيةنس ،مف التربية أف يتفوه بو اً يسير  اً تمقى شيئبكالـ ال يمكف إلنساف  ـعميي يتكمـ

الدارمي  :فالف مثؿ ،ويسمى أمثاؿ ىؤالء ،الكتب التي حققيا ض حواشي بعضمأل بو بع ،عقذاكالـ في غاية اإل
حصؿ ف ،حشوي نوإ :-نورضي اهلل ع-بف عمر اما قاؿ عف لبف عبيد  ووقبميـ عمر  ،ية التجسيـاحامؿ ر  ،وكذا

 .ؿ اإلسالـمنيـ استطالة عمى أى
دولتيـ في  نوو يفكوف األسير مف الكفار ويفد ما كانواأنيـ وكيؼ  ،خمؽ القرآف مسألةنظر ما فعؿ المعتزلة في وا
قوؿ لكتاتيب أف يمقنوا الصغار مسألة اللؾ المعمميف في اذلزموا بوأ ،إال بعد ما يمتحف في القرآف -لةالمعتز -
مف االمتحاف  ا حصؿم وحصؿ لو ،ماـ أحمد مرة بعد مرةوضربوا اإل ،وحمموا العمماء إلى السجوف ،خمؽ القرآفب

 .مات الباطمةالتز ىذا البغي الذي كاف بسبب ىذه اال واالبتالء بسبب
 :-ىؤالء ماـ أحمد قبمو وغيراإلكما قاؿ شيخ اإلسالـ و -ضاللتو كاف لما الجيـ بف صفواف جاء ببدعتو و وىكذا 

 ،-مالحدة- نووىؤالء ينكرو  ،-عز وجؿ- ثبات وجود اهللإظرىـ في انية مف أىؿ المشرؽ فنم  ناظر قومًا مف الس  
 ،أو رائحة ،و وجدت لو طعماً أ سًّا، أو وجدت لو حسًّا،ج  م   جدت لوربؾ ىذا ىؿ و  :فقالوا ،وال يؤمنوف إال بالحس
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فجمس أربعيف  :يقوؿ ؟فكيؼ تؤمف بو :فقالوا ،ال :فقاؿ ؟يتورأأو  ،أو وجدت رائحة ،ويعني ىؿ لمست ،خرهآإلى 
وال  ،وال فوؽ ،وال يوصؼ بصفات ،وخارج اخؿ العالـ والليس د نوإ :ىـ وقاؿءثـ جا ،ال يصمي يومًا متحيراً 

ف الجيمية المحضة ينكروف األسماء وليذا فإ ،بيا -عز وجؿ-فوصؼ اهلل  ،دـوجاء بأوصاؼ الع ،تحت
طمب لو يعني  ،نفوىاشياء األكؿ ىذه  ،وال كالـ ،وال بصر ،سمع ليس لو :يقولوف ،-عز وجؿ-والصفات هلل 

  .مع ىؤالء مف المالحدة ةسبب المناظر وال ،العدـ لما أحسنوا غير ىذا منيـ أف يصفوا
عمـو الجدؿ السيما حينما تكوف وىذا ما أعقبو  ،-اهلل رحمو-بف تيمية افيذا الذي يشير إليو شيخ اإلسالـ 

ويتطمب أيضًا  ،ويتطمب أيضًا عممًا بالمعقوؿ ،تبحراً  ،تطمب عممًا بالمنقوؿفإف مثؿ ىذا الجدؿ ي ،ف قاصرةاإلنسا
ويستطيع أف يقنع  ،الً فبعض الناس أوتي جد ،حسنياكؿ أحد ي  رفة ما الجدؿ صنعة وح   ألف ؛قدرة عمى الجدؿ

 .ال يستطيعوف الجواب عما يقوؿقد ولكف  مبطؿ نوويعمموف أ ،اآلخريف أف ىذه السارية مف ذىب
الناس عبر ىذه الوسائؿ  تح عمىوأما اليوـ بما ف   ،منيا اً وأف يكوف اإلنساف متمكن ،فيذا يتطمب معرفة ىذه األمور

ويأتوف  ،تديف أصالً  مسجد أناس أحيانًا ليس عمييـ سيماويأتينا في ىذا ال ،وكؿ أحد يجادؿ ،فاليوـ كؿ أحد يرد
 ،أو غير العرب ،أو يناظر النصارى العرب ،يناظر الرافضة نوفإذا سألتو تبيف أ ،تستغرب مف أيف سمعوىا بشبو

 ،ىذا في قرآنكـ :ولوفويق ،بعض اآليات المنسوخةأو يأتوف ب ،مناظرات فيمزمونو بأشياء يقيـو  ،نجميزيةيجيد اإل
ع عنده قأثبتيا فيوفالف  ،أنكرىا فالف نظروا عندكـ ىذها :لوفو ويق ،غير متواترةىي  التيالقراءات بعض ىذه 
وىؤالء  ،فيتحير ،صحيح البخاريبعض ىذا في و  ،الكتاب الفالني فينظر فيجد ذلؾ في يقوؿ: ؟يف ىذاأشؾ 
وال مف  ،يقوموف بيا ـكونيجية ال مف  ،بيذه المناظرات وفوال يشتغم ،ب أنيـ ينزىوف أسماعيـ عف ىذا كموالواج

 .القمب ضعيؼ :السمؼيذا كما قاؿ ف ،ابعًا ومشاىدًا أو مستمعًا لذلؾجية أيضًا أف يكوف الواحد مت
بعض ب وجاء بعض اإلخواف ،غير المستقمةوال في  ،المستقمةفي  لى يومي ىذا ما سمعت مناظرة قط الوأنا إ
 ،ًا إلى يومي ىذافمما أصر بعضيـ أخذتيا ولـ أسمع منيا شيئًا واحد ،ال أريدىا :قمت ،سمعياا :قالواو ات يالسيدي

 الناس الذيف يتناحروف في ىؤالء ،وال أقرأ في ىذه الردود ،ذا كمواهلل مف ىفاني اع ،والحمد هلل ،ولست بحاجة إليو
كما قاؿ بعض  ،نما العمر قصيرا  و  ،طالقاً إمف ىذا  اً يكتبوف الكتب ال أقرأ شيئ وأ ،ويردوف عمى بعض ،نترنتاإل

 .واهلل المستعاف ،(12)"فخاصمو مثمؾ شاؾ إلى فاذىب فشاؾ، أنت وأما ربي، مف بينة فعمى أنا اأم  " :السمؼ
مميا بنو آدم وجوب قيام األوصاف ن أظير العموم الفطرية الضرورية التي عمِ : -رحمو اهلل-قال 

 .وامتناع قياميا بغيره ،بالموصوف
 نووأ ،الكالـ مخموقة صفة ، يقولوف:يقوـ بغيرهمتكمـ بكالـ  نووأ ،ىذا في الرد عمى الجيمية القائميف بخمؽ القرآف

مف أظير العمـو  فا  و  ،ف الصفة مالزمة لمموصوؼإ :وؿفيو يق ،الكالـ قاـ بالشجرة ،كمـ موسى مف الشجرة
وصاؼ أف تكوف األيجب  نوحتاج إلى نصوص مف الكتاب أو مف السنة أ تاليعرفيا بني آدـ  الفطرية الضرورية

 ،فالف كذا ،فالف قاطع طريؽ ،سارؽ فالف :تقوؿ ،سـ المفعوؿاو  ،سـ الفاعؿا :مثؿ إذا قاؿ مثالً  ،بالموصوؼ
لكف أولئؾ لما فصموا  ،فيو صفة مف صفاتو ،ـو بوفالكالـ يق ،فالف متكمـ ،ىذه األوصاؼ تقـو بو وال تقـو بغيره

                                                           

 (.173/ 1) الياللي ت لمشاطبي االعتصاـ - 12



16 
 

الحوادث التي  وحصؿ ليـ ما حصؿ في المناظرة في مسألة حموؿ ،بيف الذات والصفات وجعموىا منفكة عنيا
 .عقالءوىـ يدعوف أنيـ  ،مثؿ ىذه الجياالت التي ال يقبميا العقالء ضطروا إلىأشرت إلييا آنفًا ا
فيذا أيضًا ال ، واحد : كالمو قديـ، معنىشاعرة يقولوفواأل ،ىذا ال يمكف ،بغيره ـتكمـ بكالـ يقو  :فالمعتزلة يقولوف

عرؼ شيء يقاؿ وال ي   ،وصوت ال يكوف بحرؼ ،يعني ال حروؼ لو ،قائـ في النفس ىالكالـ معن :يقولوفو  ،يعقؿ
 نونما ما كاف مف حديث النفس فإا  و  ،نما الكالـ ما كاف بحرؼ وصوتإ ،ال يمكف ،لغة العرب كالـ نفسيلو في 

إنساف إال  :اإلنساف ال يمكف أف يقوؿ ،كاإلنساف نوأما إذا أطمؽ الكالـ فإ ،حديث نفس :يقاؿ لو بيذا القيد
 .جثة :جسد بال روح يقاؿ ،سافإن :روح بال جسد ال يقاؿ ،لمجموع الروح والجسد

إال إذا كاف مف كالـ  ف نتصور قوالب لفظية مف غير معاف  وال يمكف أ ،والكالـ ال يمكف أف يكوف لممعنى فقط
وال يقاؿ لو كالـ  ،ممكففيذا  ،فيـ ما يقوؿالمريض الذي ييذي ال ي  كالـ  وأ ،المخمطيف كالـ النائـ الذي ال يفيـ

 .ما كاف مفيداً  ىو ألف الكالـ ؛في المغة
 ،الذي يجب عمى اإلنسان اعتقاده في كلم اهلل أن القرآن الذي أنزلو عمى رسولو كلم اهلل :-رحمو اهلل-قال 

ليو يعود.بدأ منو  ،وأنو منزل غير مخموق   وا 
 ،بو الذمة أالذي تبر المصرية عف االعتقاد في الفتيا  كالـ شيخ اإلسالـ، وىو جواب لسؤاؿمف ىذا ممخص 

سائؿ يسألو في  ،؟بو ذمتنا ما الذي تبرأ :يعني قالوا لو ،أوضحياو في القرآف بأقرب عبارة عتقاد الصحيح اال
 :وذاؾ يقوؿ ،النفسكالـ واحد قائـ في  :ىؤالء يقولوف ؟حةالعبارة الصحيىي ما  ؟نقوؿ فيو ذالة القرآف ماأمس

 ؟خرهآمخموؽ إلى 
صمى اهلل -نو كالـ اهلل أنزلو عمى رسولو إ :يقاؿ ىذا في القرآف ىو أف بو الذمةالذي تبرأ  :فشيخ اإلسالـ يقوؿ

ليو يعود ،منزؿ غير مخموؽ ،-عميو وسمـ خر آفي مكاف  -عز وجؿ-منزؿ غير مخموؽ لـ يخمقو اهلل  ،منو بدأ وا 
 :بعضيـ يقولوفف ،والمفظ يختمفوف فيو ،المعنى قديـ :شاعرةقوؿ األوليس كما ي ،الشجرة مثالً  :كما يقوؿ المعتزلة

-والنبي  -صمى اهلل عميو وسمـ-المعنى إلى النبي  ألقى :وبعضيـ يقوؿ ،الذي عبر بو فيو مخموؽىو جبريؿ 
جاء مف نزوؿ  ولوف ماؤ وي ،موؽ إلى غير ذلؾفيو مخ ،ىو الذي عبر بو فيو مف كالمو -صمى اهلل عميو وسمـ

منزؿ غير  :فشيخ اإلسالـ يقوؿ ،فيؤالء ضموا في ىذا الباب ،ال حاجة لذكرىا خره بتأويالت بعيدةآإلى  القرآف
ليو يعود ،مخموؽ ليو يعود يعني في  ،تكمـ بو أوالً أنو منو بدأ يعني  ،منو بدأ وا  فال  ،خر الزماف فيرفع القرآفآوا 

 .(11)-صمى اهلل عميو وسمـ-ى عميو في ليمة كما ثبت عف النبي سر  ي   ،يبقى منو شيء
 وىو كلم اهلل حروفو ومعانيو.قال: 

ال فال يكوف كالماً  ،الحرؼ والمعنى ،مف مجموع ىذا وىذا بد ال ونأ ،ىذا مضى الكالـ فيو كاإلنساف كما  ،وا 
 .سبؽ
هلل يتعمق بمشيئتو بل ىو صفة  ،يتعمق بمشيئتو وقدرتونو ال ا  و  ،ن القرآن قديمولم يقل أحد من السمف إقال: 

 وقدرتو.
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 .ذكرىا وعدمو األخيرة ىذه ليست في النسخة الخطية، وال يؤثر "قدرتو"
كالـ اهلل قديـ لـ ترد في الكتاب وال في  :ألف التعبير بيذه المفظة أصالً  ؛قديـ نوإ :السمؼ ما قالواإف  :فينا يقوؿ

رادتو ولكف كالمو ،الذي أشرت إليو آنفاً  وىـ يقصدوف بيا ىذا المعنى الباطؿ ،السنة يتكمـ متى  ،يتعمؽ بمشيئتو وا 
 ،القرآف الثالثة إلى الموح المحفوظ توليذا نقوؿ كما أشرت إليو في بعض المناسبات بأف تنزال ،وكيؼ شاءشاء 

لى س صمى اهلل عميو -إلى النبي  ثـ بعد ذلؾ التنزؿ ،في السماءكميا التنزالت  ىذه ،وبأيدي المالئكة ،الدنيا ماءوا 
نما ا  و  ،يدي المالئكةمف أ وال ،سماء الدنيا بيت العزةوال مف  ،يأخذه مف الموح المحفوظف جبريؿ ال فإ ،-وسمـ

 .اهلل يتكمـ متى شاءف ،(12)((إذا تكمـ اهلل بالوحي)) :يأخذه يتمقاه مباشرة مف اهلل كما في حديث
جماعة مف السمؼ كانوا يؤمنوف  هجاء عف غير  و ،(13)"حدث آية بالعرشأ" :ًا ما جاء عف الزىريوكذلؾ أيض

 .أو غير ذلؾ أخذه مف بيت العزة نوؿ الكالـ أال كما يزعـ أى ،أف القرآف يأخذه جبريؿ مف اهلل :بيذا
رادتو ،فيذا كالمو يعني الصفات منيا ما يتعمؽ بالمشيئة  ،يتكمـ متى شاءأنو بمعنى  ،وىو متعمؽ بمشيئتو وا 

وما  ،العزةوصفة  ،العظمةمثؿ صفة واإلرادة  ال يتعمؽ بالمشيئةما  ،يئة واإلرادةومنيا ما ال يتعمؽ بالمش ،واإلرادة
  .أشبو ذلؾ

 ،رخميؿ اآلالالنزوؿ ينزؿ في ثمث  :مثؿ ،يتكمـ متى شاء ،الكالـ :مثؿ ،وىناؾ صفات تتعمؽ بالمشيئة واإلرادة
رادتوفيذا  ،وما إلى ذلؾ المجيء،         .مسألة حموؿ الحوادث :ىذا الذي يسميو المتكمموف ،يتعمؽ بمشيئتو وا 
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