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 الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى للُا وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد، وعلى آِلِه القارئ: بسِم للاِ 
يف "الكافيِة الشَّافيِة يف االنتصاِر للفرقِة  -رمَحُه للُا تعاىل-قاَل اإلماُم ابُن القيِ ِم  وصحِبِه أمجعنَي.

 النَّاجيِة":
 طريُقــــــــُه فــــــــــيِه أبـــــو اليقظـــــانِ   الشَّافعيُّ  واذكـــــــْر حديثًا قد رواهُ 

 ابلفضِل قد شهَدْت لُه النَّـصَّانِ   يف فضِل يوِم اجلمعِة اليوُم الَّذي  
 حقًّا على العرِش العظيِم الشَّانِ   يــــوُم استــــــواِء الرَّبِ  جــــــلَّ جالُلُه 
ـــــــماِء الواحـــِد املنَّانِ   واذكــــْر مقـــالَتُه ألْســـــُت أمنَي َمن   فــوَق السَّ

)أال : -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -هذا أيًضا من األحاديِث املستَدلِ  به على املوضوِع على علوِ  هللِا قوله الشيخ: 
 فهذا أيًضا يشرُي إليه املؤلِ ُف، يشرُي إىل هذا احلديِث أعْد بيتًا أتمنوين وأان أمنُي َمن يف السَّماِء(

 القارئ: 
  السَّماِء الواحِد املنَّانِ فوقَ    واذكْر مقالَتُه ألْسُت أمنَي َمن 

 صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ الشيخ: 
 القارئ: 

 سْقُه بطوِلِه كْم فيِه ِمن ِعرفاِن!   واذكْر حديَث أيب َرزِْيٍن مثَّ 
حديُث أيب َرزِْيٍن حديٌث طويٌل فيه ذكُر جميِء الرَّبِ  سبحانه وتعاىل للفصل بنَي عباده وفيه نظٌر الشيخ: 
م فيه مسائُل كثريٌة وهو طويٌل كما...، وهلذا قاَل: فسْقُه بطولِِه فكم فيِه ِمن عرفاِن!املؤمنني لر   ّبِ 
 القارئ: 

 أبًدا قوًى إالَّ على النُّكرانِ    وللِا ما ملعطِ ٍل بسمــــــــاِعِه 
 يف غايِة اإليضــاِح والتِ بيانِ    فأصوُل ديِن نبيِ نا فيِه أَتْت 

ُل عديدٌة فيما يتعلَُّق بصفاِت الرَّبِ  مثل الكالم والعلوِ  واجمليِء، فتضمََّن عدََّة مسائل يعين فيه مسائالشيخ: 
يِن، أصوُل ديِن الرَّسوِل   .-صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -من مسائِل أصوِل الدِ 

 القارئ: 
 يف ُسنٍَّة واحلافِظ الطَّرباين   وبطوِلِه قد ساَقُه ابُن إماِمنا 

 ، ساَقه يف كتاِبه: "السُّنَّة".-رمَحهما هللاُ -ماِمنا الَّذي هو عبد هللا بن أمحَد ابُن أالشيخ: 
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 القارئ: 
ين   وكذا أبو بكــــٍر بتاريـــــــــٍخ لــــُه   وأبـــــــــــوُه ذاَك زهيــــــــــــٌر الرَّابَّ

 أقِم الصَّالَة وتلَك يف سبحانِ    واذكْر كالَم جماهٍد يف قوِلِه 
إىل قولِِه: [، 78]اإلسراء: }أَِقِم الصَّاَلَة لُِدلُوِك الشَّْمِس...{يعين اذكْر قوَل جماهٍد يف تفسرِي قولِِه تعاىل: شيخ: ال

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما ََمُْموًدا{ صلَّى -يعين: ذكر جماهد ما قاَل من أنَّ هللَا يُقِعُد النَّيبَّ [، 79]اإلسراء: }َعَسى َأْن يَ ب ْ
ا جاَء عن جماهٍد، وأهُل السُّنَِّة يثبتونَه ويقرُّونه وإالَّ ال  -هللُا عليِه وسلَّمَ  مَعه على العرِش، وهذا املعروُف أنَّه إَّنَّ

م أصاًل ينكروَن ، -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -أذكر أنَّه جاء مرفوًعا إىل النَّيبِ   م ينكرونه ألَّنَّ واجلهمُة ابلضَّرورة أَّنَّ
  هللِا على عرِشه فهم ملثِل هذا احلديِث أشدُّ إنكاًرا. أعْد استواءَ 

 القارئ: 
 أقِم الصَّالَة وتلَك يف سبحانِ    واذكْر كالَم جماهٍد يف قوِلِه 

َعَثَك إىل قولِِه:  [،78]اإلسراء: }أَِقِم الصَّاَلَة لُِدلُوِك الشَّْمِس...{أي: يف تفسريه لآليِة الشيخ:  }َعَسى أَْن يَ ب ْ
 [79]اإلسراء: بَُّك َمَقاًما ََمُْموًدا{رَ 

 القارئ: 
 ما قيَل ذا ابلـرَّأي واحلُسبـــــــــانِ   يف ذكِر تفسرِي املقاِم ألحــــمٍد 
 هَو شيُخهم بل شيُخُه الفوقاين  إْن كاَن جتسيًما فإنَّ جمــــــاهًدا 

 فــــــُر الرَّبَـّـــــــــاينأثـــــــــــٍر رواُه جــــع  وقد أتى ذكُر اجللوِس بِه وفــي 
 أيـــــــــضــــــــًا واحلــــــقُّ ذو التِ بيـــانِ   أعنـــــي ابَن عـــــمِ  نبيِ نــــــا وبغيـــــرِِه 
 فـــي ذا البـــــاِب غيـــــــَر جبــــــــــانِ   والدَّارقطينُّ اإلماُم يـُثـَبِ ُت اآلثــاَر 

اراقالشيخ:  ونظَم أبياًًت  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -طينُّ كأنَّه مجَع اآلاثَر الواردَة يف اإلقعاِد، إقعاُد النَّيبِ  يعين الدَّ
 يف هذا أشاَر إليها املؤلِ فُ 

 القارئ: 
 لْسُت للمرويِ  ذا ُنكرانِ    ولُه قصيٌد ضمَنْت هذا وفيها 

اراقطينِ ، ذكَرها احملقِ قونالشيخ:   رمَحهما هللاُ، اقرأ األبياَت، أبياُت الدَّ
 القارئ: 

 إىل أمحَد املصطفى نسنُدُه        حديُث الشَّفاعِة يف أمحدَ 



يخ   هـ 1440
ّ
 عبدالّرحمن بن ناصر البّراكمؤسسة وقف الش

 

 4 اللجنة العلمية | إعداد
 

 العـــــرِش أيضـــــــًا فال جنحُدُه        وأمَّـــــا حديٌث إبقعاِدِه على 
 ـــــوا فيـــــما يفســـُدهُ وال تدخلُـ   أمرُّوا احلديَث على وجِهِه 
 وال تـنكــــــــُروا أنَــّــــُه يُـقـعـِـــــــُدهُ    ال تـنـــــــكـُروا أنَــّـــــــُه قـاعــــــدٌ 

 نعم بعَدهالشيخ: 
 القارئ: 

 ِمـن فرقــــــِة التَّعطيـــــــِل والعدوانِ    وجَرْت لذلَك فتنٌة يف وقِتِه 
 ورســـــــــــوِلِه يف ســـــــائِر األزمــانِ    وللاُ انصـــــــُر ديِنــــــِه وكتــــــاِبِه 
 ذا حكــــــُمُه مـــــــْذ كاَنِت الفئتانِ    لكْن مبحنِة حزِبِه ِمن حرِبِه 
 ن كثرٍي فائٍت للَعدِ  واحلُسبانِ مِ    وقد اقتصــــْرُت على يســــرٍي 

صلَّى هللُا عليِه -يسرُي إىل أنَّ ما ذكرَه وأشاَر إليه من األحاديِث قليٌل من كثرٍي فما جاَء عن النَّيبِ  الشيخ: 
يف العلوِ  كثرٌي وما ذكرَه يف هذا الفصِل وأشاَر إليه قليٌل من كثرٍي، وهو كما قاَل فاآلاثُر واألحاديُث  -وسلَّمَ 

الَُّة على أنَّ هللَا يف السَّماِء وأنَُّه يف العلوِ  سبحانَه وتعاىل كثريٌة، وقد صنََّف عدٌد من أهِل العلِم مصنَّفاٍت  الدَّ
، كالعلوِ  للذَّهيبِ  وغريه، والبِن القيِ ِم "اجتماُع اجليوِش اإلسالميَِّة" ضمَن هذا الكتاِب   خاصٍَّة يف إثباِت العلوِ 

الَّة على علو ِه سبحانه وتعاىل واستوائِه على العرِش "اجتماُع اجليوِش  كل ما أمكَنه من األدلَّة واآلاثر الدَّ
 اإلسالميَِّة يف غزِو املعطِ لِة اجلهميَِّة".

 القارئ: 
 والتَّحريِف فاستحيوا ِمن الرَّمحنِ    مــــــــا كــــــــــلُّ هذا قـــــــــابُل التَّأويِل 

  تعاىل: فصٌل: يف جنايِة التَّأويِل على ما جاَء بِه الرَّسوُل والفرِق بنَي املردوِد منُه واملقبولِ قاَل رمَحُه للاُ 
هذا الفصُل عقَدُه لبياِن آاثِر التَّأويِل الفاسِد على ديِن الرَّسوِل، التَّأويُل الفاسُد الَّذي حقيقُتُه الشيخ: 

العقائِد وفساٍد يف األعماِل والتَّصرُّفاِت، ال تَّأويُل مدخٌل ِمن مداخِل التَّحريُف أدَّى إىل شرٍ  مستطرٍي إىل إفساِد 
الشَّيطاِن على كثرٍي من املفسديَن والضَّالِ ني، والتَّأويُل له معاٍن: له معنياِن يف القرآِن: وهو احلقيقُة الَّيت يؤوُل 

  لغًة وشرًعا.إليها الكالُم، والتَّأويُل مبعىن التَّفسرِي، هذان معنياِن أصيالنِ 
ال تَّأويُل مبعىن احلقيقة، حقيقة الشَّيء، فحقيقُة اخلرِب هو ال ُمخرَبُ، فتأويُل ما أخرَب هللُا به عن نفِسه هو ذاتُه 
املقدَّسُة وأمساُؤه وصفاُته القائمُة به، وأتويُل ما أخرَب هللُا به عن نفِسه يف اليوِم اآلخِر هو نفُس ما يكوُن يوم 
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هو انفطاُر السَّمواِت يف وقِته، [، 1]االنفطار: }ِإَذا السََّماُء انْ َفَطَرْت{إذا أرْدَت أن تعرَف...، فتأويُل القيامِة، ف
 وأتويُل ما يف القرآِن من األخباِر عن اجلنَِّة والنَّار هو نفُس اجلنَّة والنَّار الَّيت يدخُلها املكلَّفون يوَم القيامِة.

}ََي أََبِت َهَذا أَتِْويُل ُرْؤََيَي ِمْن ألبويه وأخوتِه ملا سجُدوا له:  -عليه السَّالمُ - ومن هذا القبيِل قوُل يوسفَ 
}ِإين ِ َرأَْيُت فسمَّى سجوَدهم له أتوياًل لرؤَيه حنَي رأى أنَّه يسجُد له الشَّمس والقمر [، 100]يوسف: قَ ْبُل{

فسمَّى سجوَدهم له أتوياًل فهذا التَّأويُل، [، 4]يوسف: ُهْم ِل َساِجِديَن{َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَيْ ت ُ 
 فتأويُل اخلرِب هو نفُس ال ُمخرَبِ.

وأتويُل األمِر هو فعُل املأموِر به، فصالُة املسلِم هو أتويُل قوله تعاىل: }َوأَِقيُموا الصَّاَلَة{ وأعظُم من حقََّق 
وسيطيُل ابُن  )صلُّوا كما رأيْ ُتموين أصلِ ي(وهلذا قاَل:  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -يبُّ التَّأويَل يف الصَّالِة هو النَّ 

 القيِ ِم الكالَم على هذا الفصِل؛ لتعدُّد معاين التَّأويِل.
يل أبنَّه واملعىن الثَّالُث للتَّأويِل هو اصطالٌح، معىًن اصطالحيٌّ يقوُل به املتكلِ مون واألصوليُّون يفسِ رون ال تَّأو 

ليُل  صرُف اللَّفِظ عن االحتماِل الرَّاجِح إىل احتماٍل مرجوٍح لدليٍل أو لقرينٍة، فهذا التَّأويُل الثَّالُث إْن كاَن الدَّ
املوجُب لصرِف اللَّفِظ صحيًحا كاَن صحيًحا، وإالَّ كاَن حتريًفا، فصرُف اللَّفِظ عن االحتماِل الرَّاجِح واملعىن 

 ِه بغرِي دليٍل هذا هو حقيقُة التَّحريِف.الظَّاهِر إىل غريِ 
فعنَدان التَّحريُف والتَّأويُل، فصرُف اللَّفِظ عن االحتماِل الرَّاجِح إىل احتماٍل مرجوٍح هذا نوٌع اصطالحيٌّ 
اصطلَح عليه األصوليُّون واملتكلِ مون وحكُمه يرجُع إىل املوجِب للصَّرف، فإْن كاَن املوجُب صحيًحا كاَن 

ليُل ال ُمستدَُّل به على صرِف اللَّفِظ غرَي دالٍ  فالتَّأويُل فاسٌد وحتريف يف احلقيقة التَّ  أويُل صحيًحا، وإْن كاَن الدَّ
وهذا هو أتويُل املتكلِ مني، فتأويُل املتكلِ مني لنصوِص الصِ فات حقيقُته حتريٌف، ويسمُّونه أتوياًل لُيقَبَل، ألنَّ 

 رميَه وذمَّه والنَّهي عنه صريٌح يف القرآِن.التَّحريَف مرفوٌض، ألنَّ حت
وأمَّا التَّأويُل ففيه تفصيٌل فلهذا يسمُّون التَّحريَف أتوياًل لُيقَبَل، والتَّأويُل يتعلَُّق به كثرٌي من أصحاِب اآلراِء 

كثرٍي بسبِب املختلفِة سواٌء يف االعتقادات أو يف األعماِل، وهو سبُب ضالِل كثرٍي من النَّاس، سبُب ضالِل  
التَّأويِل، يتأوَُّل معىًن من املعاين ويستدلُّ ببعِض األدلَِّة على فهٍم خمصوٍص فيضلُّ، وهلذا قاَل ابُن القيِ م: "يف 

 ."-صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -جنايِة التَّأويِل على ما جاَء به الرَّسوُل 
صٌل يف القرآن، ومعىًن اصطالحيٌّ ال جيوُز تفسرُي ما يف فصاَر التَّأويُل له ثالُث معاٍن: معنياِن أصيالِن هلما أ

القرآِن به؛ ألنَّه ال جيوُز تفسرُي القرآِن ابملعاين االصطالحيَِّة احلادثِة، والتَّأويُل مبعىن التَّفسري هو اصطالُح 
 هو معروٌف. املفسِ رين كابِن جريٍر، ابُن جريٍر يستعمُل هذه الكلمَة "التَّأويل" يستعمُلها كثريًا كما
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 القارئ: 
 أتويِل ذي التَّحريِف والُبطالنِ   هـــــذا وأصـــــُل بليَِّة اإلســـالِم ِمن 
 زاَدْت ثـــالًًث قوُل ذي الرُبهانِ   وهَو الَّذي قد فرََّق السَّبعنَي بل 

يعين هو مصدُر الِفرِق الضَّالَِّة، سبُب هذا االفرتاِق يف األمَّة هو التَّأويُل، االفرتاُق الَّذي أخرَب عنه الشيخ: 
وهلذا أشاَر إىل هذا احلديِث )وستفرتُق هذِه األمَُّة على ثالٍث وسبعنَي...( : -عليه الصَّالة والسَّالم-الرَّسوُل 

 ّبذا النَّظِم، إىل ثالٍث وسبعنَي، أعد
 القارئ: 

 أتويِل ذي التَّحريِف والُبطالنِ   هـــــذا وأصـــــُل بليَِّة اإلســـالِم ِمن 
 زاَدْت ثـــالًًث قوُل ذي الرُبهانِ   وهَو الَّذي قد فرََّق السَّبعنَي بل 

 "قوُل ذي الربهاِن" أي: قوُل الرَّسوِل عليِه الصَّالُة والسَّالمُ الشيخ: 
 القارئ: 

 القرآِن ذا النُّورَيِن واإلحســانِ     اخلليفَة جامَع وهَو الَّذي قتلَ 
هذا هو الَّذي محَل أصحاَب الفتنِة الَّذين أتلَُّبوا وجتمَُّعوا على خلِع اخلليفِة الرَّاشِد عثمان اخلليفَة الشيخ: 

ملنكِر، زعُموا أنَّه ارتكَب بعَض ، هذا هَو الَّذي أوجَب قتَل أهِل التَّأويِل أتوَّلُوا إنكاَر ا-رضَي هللاُ عنه-الثَّالَث 
األموِر املخالفِة، زعُموا وكذبُوا وافرتَوا وأتوَّلُوا النُّصوَص الَّيت تقتضي القياَم على املخالِف لألمر ابملعروِف 

 أعدوالنَّهي عن املنكِر، فأصحاُب الفتنِة تقوُم فتنُتهم على هذا التَّأويل فضلُّوا وجَنوا وأجرُموا وعَصوا وظلُموا. 
 القارئ: 

 القرآِن ذا النُّورَيِن واإلحســانِ     وهَو الَّذي قتَل اخلليفَة جامَع 
 رضَي هللاُ عنهالشيخ: 
 القارئ: 

 أعـــين عـــليًّا قاتــــَل األقـــــــرانِ     وهـــَو الَّذي قتـــَل اخلليفَة بعَدُه 
ين، ملا كذلك اخلوارُج، اخلوارُج قتُلوا عليًّا م تأوِ لنيالشيخ:  ين، حكََّم الر ِجاَل يف الدِ   أنَّه حكََّم الر ِجاَل يف الدِ 

رضَي حبكِم احلكَمنِي الَّذين اتُِّفَق على حتكيِمهما أبو موسى وعمرو بن العاِص، فقالُوا: "حكَّْمَت الر ِجاَل يف 
، فالتَّأويُل هو الَّذي قتَل اخلليفتني عثماَن ديِن هللِا" فكفَُّروه وكفَُّروا من أطاَعه، فهم متأوِ لون، فهذا هو التَّأويلُ 

 .-رضَي هللاُ عنهما-وعليًّا 
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 القارئ: 
 أعـــين عـــليًّا قاتــــَل األقـــــــرانِ   وهـــَو الَّذي قتـــَل اخلليفَة بعَدُه 
 فغَدوا عليِه ُُمزَّقي اللُّحمانِ   وهَو الَّذي قتَل احلسنَي وأهَلُه 

م سيبايعونه  -رضي هللا عنه-قتلوا احلسنَي بَن عليٍ   كذلَك الَّذينالشيخ:  يعِة أَّنَّ ملا جاَء بناًء على وعوِد الشِ 
أرسَل إليه أمرُي العراِق جيًشا فصدَّه وقاتَله ومل يستجْب لطلباته فطالبوه أن يستأسَر فامتنَع فقتلوه، وهم بشبهِة 

م فعلوا ذل ك طاعًة لوِلِ  األمِر عبيد هللا بن زَيٍد الَّذي أرسَل اجليَش؛ أنَّه خارٌج على وِلِ  األمِر، فتأويُل أَّنَّ
ليصدَّ احلسنَي، وأيًضا احلامُل له على هذا هو التَّأويُل وأنَّه يفعُل ذلَك قياًما حبقِ  يزيَد بِن معاويَة فهو متأوِ ٌل  

 كذلك.
 القارئ: 

 اإلميانِ َح محى املدينِة معقِل   وهَو الَّذي يف يــــوِم حرَِِّتم أاب 
كذلَك وقعُة احلَرَِّة الَّيت كاَنْت يف عهِد يزيَد، احلامُل سبُب وقوِعها هو التَّأويُل بدعوى أنَّ أهَل املدينِة الشيخ: 

م نقضوا البيعَة فاستباحوا املدينَة وجرْت حادثٌة من أفظِع احلوادِث يف اإلسالِم فهي حادثٌة عظيمٌة يف غايٍة  أَّنَّ
الفظاعِة، وكلُّ هذا منشُؤه التَّأويُل، يتأوَُّل اإلنساُن أنَّ هذا ممَّا يسوُغ له بشبهٍة، فهو يتأوَُّل شبهًة يكون له من 

 شبهة، فالتَّأويُل هو االعتماُد على الشُّبهات الَّيت ترُد عليهم أو يتكلَّمون ّبا أو تُلَقى إليهم، أعِد البيتَ 
 القارئ: 

 َح محى املدينِة معقِل اإلميانِ    حرَِِّتم أاب وهَو الَّذي يف يــــومِ 
ا  ماُء كأَّنَّ  يف يـــــوِم عيــــــٍد ُسنَّــــِة القربـــــــانِ   حَّتَّ جَرْت تـــلَك الدِ 

ضحى هللُا املستعاُن رمَحُه هللاُ، تعبرٌي عن املذحبِة وأنَّه جَرْت دماٌء يشبُه دماَء الذَّابئِح يوَم العيِد عيد األالشيخ: 
 تصويرًا لفظاعِة ما جرى

 القارئ: 
 ويقتـــــُل صاحـَب اإلمياِن والقرآنِ   وغــــــــدا لــــــُه احلـــجَّاُج يسفُكها 
 ِمن عسكِر احلجَّاِج ذي العدوانِ   وجرى مبكََّة ما جرى ِمن أجِلِه 

كذلك كلُّ هذه الفنِت منشُؤها الغلوُّ يف طاعِة وِلِ  األمِر الغلوُّ يف طاعِة وِلِ  األمِر، احلجَّاُج يفعُل الشيخ: 
ذلك طاعًة لعبد امللِك ابلشَّام وكلِ  من مَعه ووافَقه على عدوانه وظلِمه على اخلليفِة عبد هللا بِن الزُّبري فإنَّه 
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رضَي هللُا عنه -ابلشَّأن من عبد امللك، أوىل ابألمِر، صحايبٌّ جليٌل عظيٌم الصَّحيُح أنَّه كاَن خليفًة وهو أوىل 
 -وأرضاهُ 

 القارئ: 
 ـاِء الــــــرَّوافِض أخبـــــــَث احليوانِ   وهَو الَّذي أنشأَ اخلوارَج مثَل إنشـ 

َم إمجااًل، وهذا يعين التَّأويُل هو الَّذي أنشَأ هذه الفرَق فرقة اخلوارج وفرقة الرَّافضة وكلُّ الشيخ:   الفرِق كما تقدَّ
 تفصيٌل، بعدما أشاَر إىل أنَّ التَّأويَل هو أصُل نشوِء الفرِق إمجااًل ذكَرهم تفصياًل 

 القارئ: 
 ـاِء الــــــرَّوافِض أخبـــــــَث احليوانِ   وهَو الَّذي أنشأَ اخلوارَج مثَل إنشـ 

م أتوَّلوا نصوَص -رضَي هللُا عنهُ -وكال الطَّائفتني نشَأ يف عهِد عليٍ  الشيخ:  ، فاخلوارُج أتويُلهم معروٌف؛ ألَّنَّ
الكفِر ما ورَد يف كفر...، أتوَّلوا النُّصوَص الَّيت ورَد فيها ذكُر الكفِر يف بعِض الذُّنوِب فأصَُّلوا أصَلهم وهو 

وما ورَد فيه وما زعُموه ،  -رضي هللُا عنه-التَّكفرُي ابلذُّنوِب، وكذلك الرَّافضُة أتوَّلوا ما أتوَّلوا من قوِل عليٍ  
فالتَّأويُل هو منشُأ الرَّافضِة ومنشُأ اخلوارِج، كلٌّ له شبهاٌت يتعلَّق ّبا ويتأوَّهلا على غرِي أتويِلها، يتأوَّلون 

 النُّصوَص على غري أتويِلها على فهٍم خاصٍ  بنوا عليه ابطَلهم
 القارئ: 

 ـــَد الرُّســــِل ابلعــــدواِن والُبهتــــانِ   بعـــ وألجِلِه شتُموا خياَر اخللِق 
يعين الرَّافضة، الرَّافضُة هم الَّذين شتُموا خياَر اخللِق الصَّحابة خيار الصَّحابة أبو بكٍر وعمر وعثمان الشيخ: 

 وعليٌّ وغريُهم 
 القارئ: 

 ــــهــــــم ذوو إحســـــــــانِ ظـــــــنًّا أبنَـّــ   وألجِلِه سلَّ الُبغـــاُة سيوفَــــــهم 
البغاُة على الوالِة الَّذين خيرجون على الوالِة، الَّذين خيرجون على الوالة يتأوَّلون موضوَع القياِم على الشيخ: 

عتزلُة، الظَّامل ويتأوَّلون إقامَة العدِل يف األمَِّة، ويتأوَّلون األمَر ابملعروِف والنَّهي عن املنكر، وعلى رأِس هؤالء امل
 فاملعتزلُة من أصوهلم األمُر ابملعروِف والنَّهي عن املنكِر ويُدِخلوَن يف ذلَك اخلروَج على الوالِة.

 القارئ: 
 ِل مقالًة هدَّْت ِقوى اإلميانِ    وألجِلِه قد قاَل أهُل االعتزا 
 األكوانِ سبحـــــانَُه خلــــٌق ِمن    وألجِلــــــِه قالُـــــوا بـــــأنَّ كالَمُه 
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 }اَّللَُّ َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء{فالتَّأويُل هو شبهُة املعتزلِة يف قوهِلم: "إنَّ القرآَن خملوٌق" يتأوَّلون قوَله تعاىل: الشيخ: 
 [16]الرعد:

 القارئ: 
َبْت بقضائِِه   شبُه اجملوِس العابدي النِ ريانِ    وألجِلــــــــِه قــــد كذَّ

ُة أصوٍل ابطلٍة، التَّوحيُد ويُدخلون فيه نفي الشيخ:  كذلَك املعتزلُة يف ابِب القدِر، يعين املعتزلُة عنَدهم عدَّ
الصِ فات، واألمُر ابملعروِف والنَّهي عن املنكر ويُدخلون فيه اخلروَج على الوالِة، والعدُل ويُدخلون فيه نفي 

واملنزلُة بنَي املنزلتنِي، ويوجبوَن به إخراَج املؤمِن املسلِم عن اإلمياِن ويقولون: إنَّه ليس مبؤمٍن وال كافٍر بل  القدِر،
 هو يف منزلٍة بني منزلَتني، ومن أصوهلم إنفاُذ الوعيِد ويدخلون فيه ختليَد أهِل الكبائِر يف النَّار.

 القارئ: 
 ئِر يف اجلحيِم كعابدي األوًثنِ    وألجِلِه قد خلَُّدوا أهَل الكبا 

}َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب يتأوَّلون النُّصوَص الَّيت ورَد فيها الوعيُد مثل قوله تعاىل يف القاتِل: الشيخ: 
السُّنَِّة تُ َردُّ إىل النُّصوِص  يتأوَّلوَّنا على اخللوِد املطلِق املؤبَِّد، وهذه النُّصوُص عنَد أهلِ [، 93]النساء: اَّللَُّ َعَلْيِه{

احملَكمِة، فهذِه األدلَُّة وهذه الشُّبهاُت هي من املشتبهاِت، فيتعلَّقون ابملتشابِه كما قاَل هللاُ: }َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم 
م يؤمنون ابآلَيِت كلِ ها  لكن يردُّون املتشابَه إىل َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعَلْيِه{ أمَّا الرَّاسخون يف العلم فإَّنَّ

.ِ  احملَكِم الواضِح البنيِ 
 القارئ: 

 ــمختاِر فيــــــــهم غايــــــــَة النُّكرانِ    وألجِلِه قد أنكُروا لشفاعِة الـ 
ا من بناًء على أصِلهم أنَّ مرتِكَب الكبريِة خملٌَّد يف النَّار فلهذا أنكُروا الشَّفاعَة يف أهل الكبائِر انطالقً الشيخ: 

 األصِل الباطِل الَّذي أصَّلوه.
 القارئ: 

يـــــــَق أهــِل السُّنَِّة الشَّيباين  وألجِلِه ضرَب اإلماُم بســوِطهم   صدِ 
 العـــــــرِش خــــارَج هـذِه األكوانِ   وألجِلِه قد قاَل جهٌم ليَس ربُّ 
 والعــــرِش ِمـــن ربٍ  وال رحــــمنِ   كالَّ وال فوَق السَّمــواِت العــلى 
 ِتوي لُه بسجوِد ذي خضعانِ   ما فوقَــها ربٌّ ُيطــــــاُع جباُهــــــــنا 
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الَّة، سبحاَن هللا العظيم، يعين كلُّ هذا تفصيٌل أبنَّ التَّأويَل هو منشُأ هذه األقواِل الباطلِة والفرق الضَّ الشيخ: 
منشُؤها كلُّها راجٌع إىل التَّأويِل، يعين أتويُل النُّصوِص وفهُمها على خالِف ما دلَّْت عليه، منشُأ الضَّالالِت 
الََّة على فضل الصَّاحلني وَمبَّتهم وتعظيمهم  وهذه البدِع كلِ ها التَّأويُل، حَّتَّ ُعبَّاُد القبوِر يتأوَّلون النُّصوَص الدَّ

ِكهم، أصُل الشِ رك بل أصُل حدوِث الشِ رك يف األرِض هو الغلوُّ يف الصَّاحلني فهم يتأوَّلون ما يف فهذا أصُل شر 
 األدلَّة من اإلرشاِد إىل حبِ  الصَّاحلني وإنزاهلم منزلتهم فغلوا يف ذلك وأتوَّلوا فعبُدوهم من دوِن هللِا.

 القارئ: 
 أخـــَلوُه ِمــــــــــن الرَّمحنِ  والعرشُ   وألجِلِه ُجِحَدْت صفـــــاُت كماِلِه 

 ـمأوى مقــــالُة كـــــــاذٍب فتَّـــــــانِ            وألجِلِه أفىن اجلحـــــيَم وجنََّة الـ 
َها فَانٍ يشرُي إىل مقالِة جهم أبنَّ اجلنََّة والنَّاَر تفنياِن، أتوََّل النُّصوَص الَّيت مثل قولِه: الشيخ:   {}ُكلُّ َمْن َعَلي ْ

م لو بقيتا مل يكن هللُا آخرًا وهللُا هو األوَُّل واآلخُر فقاَل بفنائِهما أي: [، 26]الرمحن: ومن الشُّبِه العقليَّة أَّنَّ
ابمتناِع التَّسلسِل يف املاضي واملستقبِل، ابمتناِع التَّسلسل فالتَّسلسُل يف املاضي يقولون يستلزُم ِقدَم 

مٌي تكون قدميًة، والتَّسلسُل يف اآلخر يستلزُم دواَم املخلوِق وهللُا تعاىل له الدَّوام املخلوقاِت، مثل ما أنَّ هللَا قد
 املطلق فلذلك قاَل جهُم بفناِء اجلنَِّة والنَّاِر.

 القارئ: 
ـــــٌل   أزاًل بغيـــــِر َّنايــــــٍة وزمـــــانِ   وألجـــــِلِه قــــاَل: اإللُه ُمعــــطَـّ

يف هذيِن البيتنِي إشارٌة إىل قوِل جهم ابمتناِع التَّسلسِل يف املاضي واملستقبِل، فمحافظة على الشيخ: 
 التَّفصيل قاَل بفناِء اجلنَّة والنَّار، أعد ثالثَة أبيات.

 القارئ:
 خـــَلوُه ِمــــــــــن الرَّمحنِ والعرُش أ  وألجِلِه ُجِحَدْت صفـــــاُت كماِلِه 

 ـمأوى مقــــالُة كـــــــاذٍب فتَّـــــــــــانِ           وألجِلِه أفىن اجلحـــــيَم وجنََّة الـ 
 أزاًل بغــــــــيـــــِر نـــهــــــايــــــٍة وزمـــــانِ   وألجـــــــِلِه قــــاَل: اإللــُه ُمعــــطَّــــــٌل 

نِ   ـِلِه قـــــد قـاَل: ليـَس لفعِلِه وألجـــــ  مــِن غايـــــــٍة هَي حكمــــُة الدََّّيَّ
هذِه كلُّها مقاالٌت ابطلٌة منشُؤها التَّأويُل والشُّبهاُت، من ذلك إنكاٌر حلكمة والتَّعليل ألفعاله الشيخ: 

فمن البدِع املنكرِة واألقاويل الباطلِة نفي  سبحانه وتعاىل، يعين أنَّه ال خيلُق شيًئا لشيٍء وال خيلُق شيًئا بشيٍء،
احلكمة والتَّعليل ونفي األسباِب، نفي أنَّ هللَا خيلُق ابألسباب ويفعُل لغايٍة، وقد دلَّت نصوُص الكتاِب والسُّنَِّة 
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َا خَ والعقل على أنَّ هللَا تعاىل حكيٌم ال يفعُل شيًئا عبثًا، يف آَيٍت عديدٍة  ُتْم أَّنَّ َلْقَناُكْم َعبَ ثًا َوأَنَُّكْم }أََفَحِسب ْ
َنا اَل تُ ْرَجُعوَن{  [115]املؤمنون: ِإلَي ْ

 القارئ: 
نِ   وألجــــــِلِه قـــــد قـاَل: ليـَس لفعِلِه   مــِن غايـــــــٍة هَي حكمــــُة الدََّّيَّ
بُوا بنـــــــزوِلِه   نصـــِف ليٍل ًثنِ حنـــــَو السَّماِء ب  وألجـــــــِلِه قـــــد كـــــــــذَّ

كلُّها منشُؤها التَّأويُل، التَّكذيُب ابلنُّزول وغريه من األفعال يقولون: إنَّ هذا يستلزُم حلوَل احلوادِث الشيخ: 
يف الرَّبِ  تعاىل، فكلُّ بدعٍة وكلُّ ابطٍل فله شبهاٌت يتعلَُّق ّبا املبطلون وهذا هو التَّأويُل الَّذي محَلهم على ما 

 همحَلهم علي
 القارئ: 

 وحكايــــــــًة عن ذلَك القــــــــرآنِ   وألجــــــِلِه زعُموا الكتــاَب عبارًة 
األبياُت املاضيُة يف املعتزلِة واجلهميَِّة وهذا انتقاٌل إىل بعِض مقاالِت األشاعرِة، فمن قوهِلم أنَّ القرآَن الشيخ: 

عن كالِم هللِا ليس هو كالُم هللِا، بل كالُم هللِا هو معىًن نفسيٌّ  الَّذي نقرُؤه ونكتُبه يف املصاحِف أنَّ هذا عبارةٌ 
قائٌم به سبحانَه وتعاىل كعلِمه وحياتِه فلهذا قالُوا إنَّ هذا القرآَن هو عبارٌة عن كالم هللِا ال أنَّه نفُس كالِم هللا، 

بيَّة كذلك.  فهذا استعراٌض لبدعة األشاعرِة وقوِل األشاعرِة والُكالَّ
 ارئ: الق

 ـقرآُن مل ُيسَمْع ِمن الرَّمحنِ   ما عنَدان شيٌء سوى املخلوِق والـ 
يعين ليَس عنَدان كالُم هللِا، عنَدان شيٌء خملوٌق، القرآُن...، مضموُن قوهِلم أنَّ القرآَن هذا خملوٌق ليَس الشيخ: 

الرَّمحِن؛ ألنَّه عنَدهم أنَّ كالَم هللِا معىًن نفسيٌّ هو كالُم هللا، فليَس عندان كالُم هللِا، وكالُم هللا مل ُيسَمْع من 
 ليس حبرٍف وال صوٍت وال تتعلَُّق به املشيئُة.

 القارئ: 
 لكْن جماٌز ويَح ذا الُبهتـــــانِ         مـــــــاذا كـــــالُم للِا قـــــطُّ حقيقًة 

 كلُّ هذا تقريٌر ملذهِب األشاعرِة يف القرآنِ الشيخ: 
 القارئ: 

 ذاَك اخلزاعيُّ العظيُم الشَّانِ    وألجِلِه قتَل ابُن نصٍر أمحــــــَد 
 قْف على هذا البيِت وما بعَده، اقرْأ شرَح الشَّيخ َممَّد اهلرَّاسالشيخ: 
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 القارئ: قاَل رمَحُه للاُ تعاىل: 
قاَل: "أتى جربيُل  -رضَي اّللَُّ عنهُ - يف مسنِدِه ِمن حديِث أنِس بِن مالكٍ  -رمَحُه اّللَُّ -أخرَج الشَّافعيُّ 

)ما : -صلَّى للُا عليِه وسلَّمَ -مبرآٍة بيضاَء فيها نكتٌة، فقاَل النَّيبُّ  -صلَّى للُا عليِه وسلَّمَ -رسوَل اّللَِّ 
ْلَت هبا أنَت وأمََّتَك والنَّاُس لكم فيها تبٌع، اليهوُد والنَّ  هذِه؟( صارى ولكم فقاَل هذِه يوُم اجلمعِة، ُفضِ 

فيها خرٌي وفيها ساعٌة ال يوافُقها عبٌد مسلٌم يدعو اّللََّ خبرٍي إالَّ اسُتِجيَب لُه، وهَو عنَدان يوُم املزيِد، فقاَل 
َذ يف الفردوِس وادًَّي أفيَح )وما يوُم املزيِد َّي جربيُل؟( : -صلَّى للُا عليِه وسلَّمَ -النَّيبُّ  قاَل: إنَّ ربََّك اَّتَّ
ٌب ِمن مسٍك، فإذا كاَن يوُم اجلمعِة أنزَل اّللَُّ سبحانَُه وتعاىل ما شاَء ِمن مالئكِتِه وحوَلُه منابُر ِمن فيِه ُكثُ 

نوٍر عليها مقاعُد النَّبيِ نَي، وحفَّ تلَك املنابَر مبنابَر ِمن ذهٍب مكلَّلٍة ابلياقوِت والزَّبرجِد عليها الشُّهداُء 
ُ عزَّ وجلَّ: أان ربُّكم قد صدقـُْتكم وعدي والصِ ديقوَن، فجلُسوا ِمن ورائِه م على تلَك الُكُثِب، فيقوُل اّللَّ

ُتم ولديَّ مزيٌد،  فسُلوين أعِطكم، فيقولوَن ربَّنا نسأُلَك رضواَنَك، فيقوُل: قد رضْيُت عنكم ولكم ما متنـَّيـْ
م ِمن اخلرِي، وهَو اليوُم ا لَّذي استوى فيِه ربَُّك على العرِش وفيِه فهم حيبُّوَن يوَم اجلمعِة ملا يعطيهم فيِه رهبُّ

 ُخِلَق آدُم وفيِه تقوُم السَّاعُة".
والشَّاهُد هنا يف قوِلِه: "وهَو اليوُم الَّذي استوى فيِه ربَُّك على العرِش"، وهَو موافٌق ملا يف القرآِن ِمن أنَّ 

وٌم أنَّ اّللََّ ابتدَأ اخللَق يوَم األحِد وفرَغ استواَءُه تعاىل على العرِش كاَن بعَد خلِق السَّمواِت واألرِض، ومعل
منُه يوَم اجلمعِة حيُث خلَق آدَم وهَو آخُر املخلوقاِت يف آخِر ساعٍة منُه بعَد العصِر مثَّ استوى بعَد ذلَك 

 على العرِش، فيكوُن االستواُء قد وقَع يوَم اجلمعِة بعَد الفراِغ ِمن اخللِق.
لَتُه ألْسُت أمنَي َمن فوَق السَّماِء..." البيَت. فهَو إشارٌة إىل ما ورَد يف الصَّحيِح وأمَّا قولُُه: "واذكْر مقا

)أال أتمنوين وأان أمنُي َمن يف السَّماِء، أيتيين خرُب السَّماِء ِمن حديِث اخلوارِج ِمن قوِلِه عليِه السَّالُم: 
، فليَس لُه معىًن إالَّ أنَُّه أمنُي اّللَِّ الَّذي يف سَّماِء()وأان أمنُي َمن يف الوالشَّاهُد يف قوِلِه:  صباًحا ومساًء(

 السَّماِء، ال جيوُز أبًدا أْن يُراَد مبن يف السَّماِء غرُي ذلَك.
َعَثَك رَبَُّك َمقامًا حَمُْمودًا{وروى ابُن جريٍر وغريُُه يف تفسرِي:  إنَّ املقاَم احملموَد [، 79]اإلسراء: }َعسى َأْن يـَبـْ

فاعُة الُعظمى، وذكَر عن جماهٍد أنَّ املقاَم احملموَد هَو أنَّ اّللََّ تعاىل جُيِلُس رسوَلُه مَعُه على العرِش، هَو الشَّ 
ُ أعلُم.  واّللَّ

وقاَل رمَحُه للُا تعاىل: إذا كاَنِت احلرُب يف هذا الباِب قائمٌة بنَي أهِل احلقِ  واإلثباِت ِمن جهٍة، وبنَي أهِل 
صلَّى للاُ -النَّفِي والتَّعطيِل ِمن جهٍة أخرى، فإنَّ النَّصَر فيها مضموٌن ألقرهِبما إىل كتاِب اّللَِّ وسنَِّة رسوِلِه 
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}وَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتُنا ِلِعباِداَن َد اّللَُّ عزَّ وجلَّ بذلَك يف كتاِبِه، قاَل تعاىل: ، حيُث وع-عليِه وسلَّمَ 
ُْم ََلُُم اْلَمْنُصورُوَن وِإنَّ ُجْنَدان ََلُُم اْلغالُِبوَن{ ْنُصُر وقاَل:  [،172-171]الصافات: اْلُمْرَسِلنَي * ِإَّنَّ }ِإانَّ لَنـَ

نْيا ويـَْوَم يـَُقوُم اأْلَْشهاُد{ ُرُسَلنا والَِّذيَن آَمُنوا يف  ولكْن ما جيري على أهِل احلقِ  ِمن  [51]غافر: احْلَياِة الدُّ
عدواِن أهِل الباطِل عليهم وإيذائِهم َلم، فإنَّ ذلَك امتحاٌن ِمن اّللَِّ تبارَك وتعاىل حلزِبِه وأوليائِِه؛ ليصفِ َي 

كرامًة ورفعًة على ما ُأوذوا يف سبيِلِه وصربُوا وعلى ما بذلَك جوهَرهم وميحِ َص قلوهَبم ويزيَدهم عنَدُه  
ُلَوا بـَْعَضُكْم احتمُلوا يف جهاِد أعدائِِه املبطلنَي، قاَل تعاىل:  ُهْم ولِكْن لِيَـبـْ }وَلْو َيشاُء اّللَُّ اَلنـَْتَصَر ِمنـْ

 [4]حممد: بِبَـْعٍض{
ِة علوِ  اّللَِّ تعاىل على خلِقِه واستوائِِه على عرِشِه إالَّ طرفًا أنَُّه مل يذكْر ِمن أدلَّ  -رمَحُه اّللَُّ -مثَّ ذكَر الشَّيُخ 

ُه وإحصاُؤُه، وال يُعَقُل أْن تكوَن هذِه النُّصوُص كلُّها ِمن اآلَّيِت  ا ِمن كثرٍي ال ميكُن عدُّ يسريًا جدًّ
 القوَم قد أصبُحوا وال حياَء واألحاديِث واآلًثِر يف كثرِِتا ووضوِحها قابلًة لتأويِل هؤالِء املعطِ لِة لوال أنَّ 

عنَدهم مينُعهم ِمن اجلرأِة على كتاِب اّللَِّ عزَّ وجلَّ ابلتَّحريِف، ويلزُمهم الوقوُف عنَد ما وقَف سلُف هذِه 
األمَِّة الَّذيَن هم أكمُلها علًما وأوسُعها فهًما بداًل ِمن أْن يتخبَُّطوا يف هذِه املتاهاِت الَّيت أضلَّْتهم عن 

 ِء السَّبيِل.سوا
َ الشَّيُخ  فساَد مذهِب أهِل التَّأويِل يف مسألِة العلوِ  وما  -رمَحُه اّللَُّ -وقاَل رمَحُه للُا تعاىل: بعَد أْن بنيَّ

ا هَو التَّأويُل  يُفضي إليِه ِمن نفي وجوِد الرَّبِ  جلَّ شأنُُه قرََّر هنا أنَّ أساَس كلِ  بليٍَّة ُأصيَب هبا اإلسالُم إَّنَّ
الَّذي هَو يف احلقيقِة حتريٌف وإحلاٌد، فجميُع األحداِث الكباِر الَّيت وقَعْت يف هذِه األمَِّة وهزَّْت ِمن كياَِّنا 
وفرَّقـَْتها ِشيًعا مل يكْن َلا ِمن سبٍب إالَّ جنوَح فريٍق منها إىل ات ِباِع اَلوى واالستحساِن ابلرَّأِي وترِك 

 االعتصاِم ابلكتاِب والسُّنَِّة. 
فيما رواُه  -صلَّى للاُ عليِه وسلَّمَ -فهذا هَو الَّذي فرََّق هذِه األمََّة إىل ثالٍث وسبعنَي فرقًة مصداَق قوِلِه 

ُ عنهما-عبُد اّللَِّ بُن عمَر  )إنَّ بين إسرائيَل تفرَُّقوا على ثنتنِي وسبعنَي ملًَّة، وأنَّ أمَّيت ستفرتُق : -رضَي اّللَّ
؟ قاَل عليِه الصَّالُة ًة كلُّها يف النَّاِر، إالَّ ملٌَّة واحدٌة(. على ثالٍث وسبعنَي ملَّ  قيَل: َمن هَي َّي رسوَل اّللَِّ

 )ما أان عليِه اليوَم وأصحايب(.والسَّالُم: 
ُ عنهُ -وهَو الَّذي كاَن سبًبا يف قتِل اخلليفِة الثَّالِث عثماَن بِن عفَّاَن  يف  صاحِب املناقِب الغرَّاءِ  -رضَي اّللَّ

صلَّى -مجِع القرآِن يف املصحِف اإلماِم وجتهيِز جيِش الُعسرِة ِمن ماِلِه واختصاِصِه بتزوُِّج اثنتنِي ِمن بناتِِه 
. إْذ لوال ظهوُر التَّأويِل ونشُر الدِ عاَّيِت اخلبيثِة يف األمصاِر ضدَّ خليفِة اإلسالِم ملا -للُا عليِه وسلَّمَ 
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دَمِت املدينَة على حماصرِة دارِِه واقتحاِمها عليِه وقتِلِه ظلًما وهَو يتلو كتاَب اّللَِّ جرَأْت هذِه الوفوُد الَّيت ق
 عزَّ وجلَّ.

 }وَمْن ملَْ حَيُْكْم مبا َأنـَْزَل اّللَُّ فَأُولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن{وكاَن ُمَّا أتوََّلُه هؤالِء القتلُة يف ذلَك قولُُه تعاىل: 
ِم واملاِل، وهبذِه فقاُلوا: [، 44]املائدة: أنَّ عثماَن كفَر حلكِمِه بغرِي احلقِ ، وكلُّ كافٍر فهَو مشرٌك حالُل الدِ 

ُ عنهُ -التَّأويالِت الفاسدِة استحلَّ اخلوارُج الَّذيَن خرُجوا يف زمِن عليٍ   دماَء املسلمنَي وأمواََلم  -رضَي اّللَّ
بِة، وخرَج منهم عبُد الرَّمحِن بُن ملجٍم أشقى هذِه األمَِّة فقتَل وكفَُّروا عليًّا ومعاويَة وَمن مَعهما ِمن الصَّحا

ُ عنهُ -عليًّا   وهَو ينادي لصالِة الصُّبِح مبسجِد الكوفِة سنَة أربعنَي ِمن اَلجرِة. -رضَي اّللَّ
جنُد يزيَد بِن معاويَة وكاَن التَّأويُل أيًضا سبًبا يف مقتِل احلسنِي واإليقاِع بِه هَو وأهُلُه يف كربالَء حيُث قتَلُه 

 متأوِ لنَي أنَُّه ِمن البغاِة اخلارجنَي عن طاعِة اإلماِم.
ٍم  و كاَن التَّأويُل كذلَك هَو السَّبُب يف استباحِة جنِد يزيَد محى املدينِة املنوَّرِة يف وقعِة احلرَِّة ثالثَة أَّيَّ

فيَن يف هذِه املوقعِة معظُم األنصاِر الَّذيَن آَووا  يسفكوَن الدِ ماَء وينهبوَن األمواَل ويهتكوَن األعراض حَّتَّ 
ُ عنهم أمجعنَي.  ونصُروا رضَي اّللَّ

ِم ابِن الزُّبرِي  رضَي -وِمن بعِد ذلَك جرى مبكََّة ما جرى ِمن عسكِر احلجَّاِج الغشوِم حيُث حاصَرها يف أَّيَّ
ُ عنهُ    الزُّبرِي بعَد أْن َّتلَّى عنُه أصحابُُه. وضرهَبا ابملنجنيِق وانتَهِت املعركُة مبقتِل ابنِ  -اّللَّ

فكلُّ هذِه البالَّي ما وقَعْت إالَّ بسبِب أتويالِت اخلوارِج واملرجئِة والقدريَِّة والرَّافضِة وغريِهم ِمن ِفرِق 
 الضَّالِل والزَّيِغ الَّيت اتَّبَعْت ما تشابَه ِمن الكتاِب، وترَكْت حمكَمُه فصارُوا يف أمٍر مريٍج.

 اَل رمَحُه للاُ تعاىل: وق
والتَّأويُل كذلَك هَو الَّذي كاَن سبًبا يف ظهوِر اخلوارِج والرَّوافِض، أمَّا اخلوارُج فهم الَّذيَن ُيسمَّوَن 

مثَّ خرُجوا عليِه بعَد حادثِة  -رضَي اّللَُّ عنهُ -ابحلروريَِّة أو الشَّراِة، وقد كانُوا أواًل يف معسكِر عليٍ  
" وكفَُّروا عليًّا ومعاويَة وَمن مَعهما ِمن الصَّحابِة التَّحكيِم و   -رضَي اّللَُّ عنهم-قاُلوا: "ال حكَم إالَّ ّللَِّ

واستحلُّوا دماَء املسلمنَي وأمواََلم، وِمن مذهِبهم أنَّ َمن ارتكَب كبريًة ومل يتْب منها فهَو كافٌر خملٌَّد يف 
}يـَْوَم ال ُُيِْزي اّللَُّ النَّيبَّ والَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه{  اّللََّ عزَّ وجلَّ قاَل: النَّاِر، وِمن ُشبِههم الفاسدِة يف هذا أنَّ 

َ  [193]آل عمران: }رَبَّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيْـَتُه{مثَّ قاَل يف آيٍة أخرى:  [8]التحرمي: فقاُلوا أنَّ اّللَّ
َتُه ألهِل النَّاِر وعلى ذلَك فكلُّ َمن دخَل النَّاَر فليَس مبؤمٍن وكلُّ َمن ليَس قد نفى اخلزَي عن املؤمننَي وأثب
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}ِإنَّ اّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه ويـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن مبؤمٍن فهَو كافٌر. وهم حمجوجوَن بقوِلِه تعاىل: 
 ِج املوحِ ديَن ِمن النَّاِر. وابألحاديِث املتواترِة يف خرو  [48]النساء: َيشاُء{

ويف أهِل بيِتِه، وكاَن سبُب  -رضَي اّللَُّ عنهُ -وأمَّا الرَّوافُض فهم غاليُة الشِ يعِة الَّذيَن غَلوا يف عليٍ  
م طلُبوا ِمن زيِد بِن عليٍ  أْن يتربََّأ ِمن إمامِة الشَّيَخنِي أيب بكٍر وعمَر   رضَي اّللَُّ -تسميِتهم هبذا االسِم أَّنَّ

فلمَّا مل جيْبهم انفضُّوا عنُه. فقاَل: "رفَضين هؤالِء" فُسمُّوا رافضَة، وهؤالِء الرَّوافُض أخبُث  -عنهما
وأكذهُبم يف احلديِث عنُه. ويقولوَن ابإلماِم  -صلَّى للُا عليِه وسلَّمَ -النَّاِس قواًل يف صحابِة رسوِل اّللَِّ 

 خارجوَن عن دائرِة اإلسالِم. املعصوِم وابلتَّقيَِّة والرَّجعِة وهم
والتَّأويُل كذلَك هَو السَّبُب يف خروِج البغاِة على األئمَِّة، وشقِ هم عصا الطَّاعِة وخروِجهم عن اجلماعِة 
م يريدوَن إقامَة العدِل، ودكَّ صروِح  م بذلَك ِمن أهِل اإلحساِن؛ ألَّنَّ وترويِعهم املسلمنَي ويظنُّوَن أَّنَّ

)َمن فارَق اجلماعَة قيَد شرٍب فقد خلَع رِبقَة اإلسالِم ِمن الظُّلِم والطُّغياِن وينسوَن قوَلُه عليِه السَّالُم: 
 عنِقِه(. 

وهَو كذلَك السَّبُب فيما ذهَب إليِه أهُل االعتزاِل ِمن أقواٍل منكرٍة كاَنْت معاوَل هدٍم يف صرِح اإلمياِن 
 خملوٌق منفصٌل عنُه، وليَس صفًة قائمًة بِه فخالُفوا بذلَك العقَل والنَّقَل وأتوا منها قوَُلم أنَّ كالَم اّللَِّ 

 ...  منكًرا ِمن القولِ 
 وزوًراالشيخ: 
 أحسَن هللاُ إليَك؟القارئ: 
 وزوًراالشيخ: 
 دزورًاالقارئ: 
 أقوُل: ال، ال، اقتبَس من اآليِة، لعلَّه اقتبَسها من اآليةِ الشيخ: 
 وزورًاالقارئ: 
 وزورًا؟الشيخ: 

 : أحسَن هللاُ إليَك، نعم.القارئ
وقد سبَق الكالُم يف هذِه املسألِة، ومنها تكذيُبهم بقضاِء اّللَِّ وقدرِِه وقوَُلم أنَّ األمَر ُأُنٌف وأنَّ اّللََّ مل 

باِد وال يقدُر عليها، بل هم الَّذيَن يكْن يعلُم أعماَل العباِد قبَل أْن يفعُلوها وأنَّ اّللََّ ال يريُد أفعاَل الع
.  ُيلقوََّنا، فأشبُهوا بذلَك اجملوَس حيُث أثبُتوا خالًقا غرَي اّللَِّ
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م ال يسمُّوََّنم   ومنها حكُمهم على أهِل الكبائِر ابخللوِد يف النَّاِر مَع الكفَّاِر كما قاَلِت اخلوارُج إالَّ أَّنَّ
صلَّى للُا عليِه -نزلٍة بنَي املنزلَتنِي، ومنها إنكارُهم لشفاعِة النَّيبِ  كفَّارًا وال مؤمننَي بل جيعلوََّنم يف م

يف أهِل الكبائِر وهَي ًثبتٌة ابألحاديِث البالغِة حدَّ التَّواتِر، ويتمسَّكوَن يف هذا ابآلَّيِت الَّيت تنفي  -وسلَّمَ 
ا خاصٌَّة ابلشَّفاعِة ألهِل الشِ رِك، ونفُي ا لشَّفاعِة عن هؤالِء يفيُد ثبوَِتا لغريِهم كقوِلِه الشَّفاعَة مَع أَّنَّ

فنفُي الشَّفاعِة بغرِي إذٍن يفيُد ثبوَِتا ابإلذِن   [255]البقرة: }َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِِه{تعاىل: 
َشفاَعتـُُهْم َشْيئًا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َأْن أيََْذَن اّللَُّ ِلَمْن َيشاُء }وَكْم ِمْن َمَلٍك يف السَّماواِت ال تـُْغيِن كقوِلِه تعاىل: 

 [26]النجم: ويـَْرضى{
 وقاَل رمَحُه للاُ:

يُق أهِل السُّنَِّة  حيُث أراَد  -رضَي اّللَُّ عنهُ -وألجِل التَّأويِل أيًضا ُضِرَب أمحُد بُن حنبٍل الشَّيباينُّ صدِ 
 أْن حيمَل العلماَء على القوِل خبلِق القرآِن، وامتحَنهم بذلَك امتحااًن شديًدا، املأموُن بتأثرِي املعتزلةِ 

فأجابُوُه إىل ذلَك تقيًَّة وخوفًا ِمن القتِل، ومل يثبْت يف احملنِة إالَّ أمحُد بُن حنبٍل وحممَُّد بُن نوٍح، فأمَر 
أْن يصال إليِه، فقاَم هبا أخوُه املعتصُم بوصيٍَّة منُه،  املأموُن حبمِلهما إليِه بواسٍط ولكنَّ املنيََّة عاجَلْتُه قبلَ 

وُضِرَب أمحُد بُن حنبٍل وِطيَف بِه وهَو ُمِصرٌّ على قولِة احلقِ  يف أنَّ القرآَن كالُم اّللَِّ منزٌَّل غرُي خملوٍق، 
يِن، كما قاَل تعاىل:  ُهْم َأِئمًَّة منُه بدَأ وإليِه يعوُد، فاستحقَّ بذلَك منصَب اإلمامِة يف الدِ  }وَجَعْلنا ِمنـْ

وكاَنْت حمنُة أمحَد نقطًة سوداَء يف اتريِخ بين  [24]السجدة: يـَْهُدوَن أبَِْمران َلمَّا َصرَبُوا وكانُوا ِِبَّيتِنا يُوِقُنوَن{
 . -قبََّحهم اّللَُّ -العبَّاِس واملعتزلِة 

 عزَّ وجلَّ فوَق عرِشِه بذاتِِه وقاَل: ليَس يف وألجِل التَّأويِل كذلَك نفى جهُم شيُخ املعطِ لِة وجوَد اّللَِّ 
السَّماِء إلٌه يُعَبُد وال فوَق العرِش ربٌّ ُيصلَّى لُه وُيسَجُد، وأتوَّْل مجيَع اآلَّيِت واألحاديِث الواردِة يف 

ْمن ، وهَي ِمن الكثرِة والوضوِح حبيُث ال ينكُرها إالَّ ضالٌّ أعمًى كما قدَّ ا، وال متمسََّك إثباِت جهِة العلوِ 
لُه هَو وأشياُعُه على هذا النَّفِي إالَّ شبٌه واهيٌة يسمُّوََّنا عقليًَّة، وهَي جهليَّاٌت ال تُغيِن ِمن احلقِ  شيًئا  
يَِّة وهذا  ُ يف جهٍة كاَن حمدوًدا ومتحيِ ًزا وذا صورٍة، وميكُن أْن ُيشاَر إليِه ابإلشارِة احلسِ  كقوَِلم: إذا كاَن اّللَّ

 خواصِ  األجساِم.ِمن 
ْمناُه ِمن أنَّ استواَءُه تعاىل على العرِش ليَس كاستواِء املخلوِق على املخلوِق، فال يلزُمُه  واجلواُب: ما قدَّ
يَِّة ...  ما يلزُمها، على أنَّ ما ذكُروُه ِمن اللَّوازِم ليَس كلُُّه فاسًدا، كاحلدِ  والتَّحيُِّز والصُّورِة واإلشارِة احلسِ 

وادِ عاُؤهم أنَّ هذا ِمن لوازِم األجساِم أْن أراُدوا تلَك األجساَم االصطالحيََّة الَّيت هَي مركَّبٌة عنَدهم، إخل، 
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ا هَي ِمن  إمَّا ِمن اجلواهِر الفردِة على رأِي املتكلِ منَي أو اَلُيوىل والصُّورِة على رأِي الفالسفِة فممنوٌع، وإَّنَّ
  ولُه وجوٌد مستقلٌّ، إْذ ال يُعَقُل وجوٌد بدوِن هذِه اللَّوازِم. خواصِ  كلِ  موجوٍد قائٍم بنفِسهِ 

وألجِل التَّأويِل أيًضا جحَد اجلهُم وأشياُعُه صفاِت اّللَِّ عزَّ وجلَّ ِمن العلِم والقدرِة واحلياِة واإلرادِة 
ن أثبَت بعًضا ونفى بعًضا والسَّمِع والبصِر والكالِم وغريِها. وقاُلوا: ال نصُفُه بصفِة املخلوِق، ومنهم مَ 

على اختالِف مذاهِبهم يف التَّجهُِّم والتَّعطيِل، وكلُّ َمن نفى صفًة ِمن الصِ فاِت اضطرَّ اىل أتويِل ما ورَد يف 
إثباِِتا ِمن النُّصوِص، وال متمسََّك َلم على هذا النَّفي أيًضا إالَّ ادِ عاُؤهم أنَّ اإلثباَت يقتضي املماثلَة بنَي 

 عزَّ وجلَّ وبنَي خلِقِه، وهَو وهٌم فاسٌد، فإنَّ اإلثباَت ال يستلزُم املماثلَة، بل يثبُت للخالِق ِمن ذلَك اّللَِّ 
ما يليُق بِه ويثبُت للمخلوِق ما يليُق بِه، فليَس العلُم كالعلِم، وال القدرُة كالقدرِة، وليَسِت اليُد كاليِد وال 

 ستواِء وال النُّزوُل كالنُّزوِل ... إخل. العنُي كالعنِي، وليَس االستواُء كاال
، وذلَك ال يستلزُم التَّماُثَل بنَي أفراِدِه يف اخلارِج، أال ترى  ا هَو يف مسمَّى االسِم الكلِ يِ  فإنَّ االشرتاَك إَّنَّ

 املمكِن، أنَّ الوجوَد الكلِ يَّ يشرتُك فيِه الواجُب واملمِكُن، وليَس وجوُد الواجِب يف اخلارِج مياثُل وجودَ 
 وهكذا، وألجِل التَّأويِل ذهَب اجلهُم إىل القوِل بفناِء اجلنَِّة والنَّاِر، وهَي مقالٌة مل يقْلها يف اإلسالِم غريُُه.

وقاَل هَو وَمن تبَعُه ِمن املعتزلِة واألشاعرِة: إنَّ اّللََّ مل يكْن فاعاًل يف األزِل مثَّ صاَر فاعاًل، أي: أنَُّه مل يزْل 
ًة ال َّنايَة َلا ِمن الزَّماِن قبَل أْن ُيلَق هذا العاملَ، مثَّ ابتدَأ اخللَق، وكاَن هذا ُمَّا أعاَن معطَّ  اًل عن الفعِل مدَّ

الفالسفَة عليهم حيُث أورُدوا عليهم أنَُّه يلزُم حدوُث شيٍء يف ذاتِِه اقتضى الفعَل بعَد أْن مل يكْن 
 َن فاقًدا آللٍة فوجَدها، أو كاَن غرَي مريٍد للفعِل مثَّ أراَد ... إخل.مقتضًيا، كأْن كاَن عاجًزا فقدَر، أو كا

فإْن قْلُتم إنَّ اإلرادَة قدميٌة والقدرَة موجودٌة يف األزِل ومجيَع الشَّرائِط املعتربِة يف الفعِل مستكملٌة، فما 
ا تعلََّقْت ابإلجياِد يف هذا الوقِت دوَن  الَّذي منَعُه ِمن أْن يفعَل؟ وليَس لكم أْن تقوُلوا إنَّ اإلرادَة القدميةَ  إَّنَّ

غريِِه، فإنَّ األوقاَت كلُّها متساويٌة ابلنِ سبِة لإلرادِة يف األزِل وليَس وقٌت منها أوىل ِمن غريِِه، وألجِل 
قاُلوا أنَّ التَّأويِل أيًضا نفى اجلهُم وأشياُعُه ِمن الفالسفِة واملعتزلِة واألشاعرِة احلكمَة عن فعِلِه تعاىل، و 

ٌل، وتوَّهَُّوا أنَّ إثباَت غايٍة ابعثٍة لُه عزَّ  أفعاَلُه ال تُعلَُّل ابألغراِض والغاَّيِت، فإنَّ الفاعَل لغرٍض مستكمِ 
وجلَّ على الفعِل نقٌص جيُب تنزيُه اّللَِّ تعاىل عنُه، وجوَّزُوا ترجيَح القادِر ألحِد األمَريِن املتساوَينِي بال 

م أنَّ مثَل ذلَك يكوُن عبثًا يستحيُل صدورُُه عن اّللَِّ عزَّ وجلَّ، على أنَّ الغاَّيِت واملصاحلَ مرجِ ٍح، وفاِتَ 
الَّيت ِمن أجِلها يفعُل ربُّنا سبحانَُه ظاهرًة متجلِ يًة يف كلِ  ما خلَقُه أو أمَر بِه، والقرآُن والسُّنَُّة فيهما الكثرُي 

ُلَوُهْم الَّ مكابٌر مثَل قولِِه تعاىل: ِمن تلَك احِلكِم الَّيت ال ينكُرها إ }ِإانَّ َجَعْلنا ما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ََلا لِنَـبـْ
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ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{ ومثَلها قولُُه:  [7]الكهف: َأيُـُّهْم َأْحَسُن َعَماًل{ بـْ }الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت واحْلَياَة لِيـَ
}وَكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى النَّاِس وَيُكوَن الرَُّسوُل عال: ومثَل قوِلِه جل و  [2]امللك:

رَُكْم ولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه  [143]البقرة: َعَلْيُكْم َشِهيدًا{ }ما يُرِيُد اّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج ولِكْن يُرِيُد لُِيَطهِ 
ُلَونَُّكُم اّللَُّ ِبَشْي ٍء ِمَن الصَّْيِد تَنالُُه َأْيِديُكْم  [6]املائدة: لَُّكْم َتْشُكُروَن{َعَلْيُكْم َلعَ  بـْ }َّي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا لَيـَ

ُ َمْن َُياُفُه اِبْلغَْيِب{ َلَة الَّيِت ُكْنَت َعَليْ  [94]املائدة: ورِماُحُكْم لِيَـْعَلَم اّللَّ ها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع }َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ
َقِلُب َعلى َعِقبَـْيِه{  }ولِيَـْعَلَم اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ويـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهداَء واّللَُّ ال  [143]البقرة:الرَُّسوَل ُمَّْن يـَنـْ

َص اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ومَيَْحَق اْلكافِ  إخل، ما ال ميكُن  [141-140]آل عمران: رِيَن{حيُِبُّ الظَّاِلِمنَي * ولُِيَمحِ 
 حصُرُه ِمن آَّيِت الكتاِب العزيِز.

 وقاَل رمَحُه للاُ:
وكما جىن التَّأويُل على صفِة العلوِ  واالستواِء على العرِش الَّيت جاَء هبا صريُح الكتاِب والسُّنَِّة، كذلَك 

نيا حنَي يبقى شطُر اللَّيِل اآلخُر محَل هؤالِء املتأوِ لُة على التَّكذيِب بنزوِلِه سب حانَُه وتعاىل إىل السَّماِء الدُّ
مَع صحَِّة احلديِث بذلَك وبلوِغِه مبلَغ التَّواتُِر، وَمن سلََّم منهم بصحَِّة احلديِث أتوََّلُه بدنوِ  الرَّمحِة أو 

تصرحًيا وال تلميًحا، وهل يُعَقُل أْن يكوَن بنزوِل األمِر أو املَلِك إىل غرِي ذلَك ُمَّا ال تدلُّ عليِه العبارُة ال 
 األمُر أو امللُك هَو الَّذي يقوُل: "هل ِمن سائٍل فأعطيِه ..." إخل؟

بيَُّة واألشعريَُّة إىل إثباِت الكالِم النَّفسيِ  ونفي احلرِف والصَّوِت عن   وِمن أجِل التَّأويِل أيًضا ذهَب الُكالَّ
قاُلوا: إنَّ هذا املتلوَّ ابأللسنِة واملكتوَب يف املصاحِف واحملفوَظ يف الصُّدوِر  كالِم اّللَِّ عزَّ وجلَّ، وَلذا

، بل هَو عبارٌة أو حكايٌة عنُه، فإنَّ كالَم اّللَِّ قدمٌي ليَس حبرٍف وال صوٍت، وهذا الَّذي  ليَس كالَم اّللَِّ
مل يتكلَّْم عنَدهم ابلقرآِن، ألنَّ كالَمُه ليَس  عنَدان حمَدٌث خملوٌق؛ ألنَُّه مركٌَّب ِمن حروٍف وأصواٍت، واّللَُّ 

مل يسمِع القرآَن ِمن اّللَِّ عزَّ وجلَّ، ولكنَُّه أخَذُه ِمن  -عليِه السَّالمُ -حبروٍف وأصواٍت مسموعٍة، فجربيُل 
 اللَّوِح احملفوِظ أو مسَع كالًما يف اَلواِء ... إخل.

رتاِك بنَي املعىن النَّفسيِ  القائِم بذاتِِه تعاىل وبنَي هذا املتلوِ  مثَّ اختلُفوا هل يُطَلُق لفُظ القرآِن ابالش
املسموِع أو هَو حقيقٌة يف النَّفسيِ  جَماٌز يف اللَّفظيِ  أو العكِس. فهذا القرآُن عنَدهم ليَس كالَم اّللَِّ على 

.  احلقيقِة بل على سبيِل اجملاِز ِمن ابِب إطالِق اسِم املدلوِل على الدَّالِ 
  -رمَحُه اّللَُّ -وِمن أجِل التَّأويِل أيًضا قُِتَل الشَّيُخ أمحُد بُن نصٍر اخلزاعيُّ 
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إىل آخرِه، هذا منتهى، جزاَك هللُا خريًا، حنَي يتأمَُّل العاقُل كلَّ األابطيِل والتَّصرُّفاِت املنحرفِة عن الشيخ: 
لَّيت يظنُّوَّنا دلياًل وليَسْت دلياًل مثَّ حير ِفوَن النُّصوَص هدى هللِا جيُد أنَّ منشَأها شبهاٌت وأتويل بعض األدلَّة ا

ليل وحيرِ ُف ما خالَف مذهَبه من  املخالفَة آلرائِهم، فال ُمبِطُل يستدلُّ مبا ليس بدليٍل وحيرِ ُف ما خالَفه من الدَّ
ليِل، يدفُعه ابلتَّحريف.   الدَّ

 الظَّاهُر أنَّنا نكتفي ّبذا، َممَّد
 يف بعض األسئلةالقارئ: 
 ال، تُؤجَّل، طاَل الوقُت.الشيخ: 

 
 


