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 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :

 ٕ٘ٔ/ٔأبلٌس تلبٌس فى الجوزى بن قولٌ

 علٌنا وما الدخل من علٌها والؽٌرة الشرٌعة تنزٌه إال الؽالط ؼلط ببٌان نقصد لم أننا ٌعلم وهللا" 

  .."العلم أمانة بذلك نإدي وإنما والفاعل القابل من

فؤضع بٌن ٌدى الرد مقدمات مهمة وتنبٌهات ُملمة وجب اصطحابها عند الرد على كل خطؤ من 

كفا على كؾ عجبا كٌؾ جمع هذا الكم  تجعل المرء ٌضربانحرافات هذا الرجل , التى 

 حٌن .بعد  الرهٌب من البدع , وال تعجب فلتعلمن

 األولى المقدمة

الرد على الُمخالؾ وتطٌر سبٌل الُسنة من المخالفات أصل من أصول الدٌن , وقد أفردُت فى 

 ذلك ُمصنفا الموسوم " الرد على الُمخالؾ أصل من أصول الدٌن"

 "ٔٔفى كتابه"الفرق بٌن النصٌحة والتعبٌر"ص: قال حٌن رجب بنٌقول ا

ٌضع األمور مواضعها أن هذا اؼتٌاب للعلماء وطعن فى  "قد ٌظن من ال ٌعلم من الناس وال

السلؾ وذكر للموتى ولٌس ذلك كما ظنوا ألن الؽٌبة سب الناس بلبٌم األخالق وذكرهم 

بالفواحش والشابنات وهذا من األمر العظٌم المشبه بؤكل اللحوم المٌتة ,فؤما هفوة فى حرؾ 

هللا أن ٌكون هذا من هذا الباب أو أن ٌكون له أوزلة فى معنى أو اؼفال أو وهم أو نسٌان فمعاذ 

مشاكال أو مقاربا أو ٌكون المنبه علٌه أثما بل ٌكون مؤجورا عند هللا مشكورا عند عباده 

الصالحٌن الذٌن ال ٌمٌل بهم هوى والتداخلهم عصبٌة وال ٌجمعهم على الباطل تحزب والٌلفتهم 

ه عن الجهل فقد صرنا األن نحتاج األعتذار من عن استبانة الحق حسد . وقد كنا زمانا نعتذر فٌ

العلم وكنا نإمل شكر الناس بالتنبٌه والداللة فصرنا نرضى بالسالمة ولٌس هذا بعجٌب مع 

 انقالب األحوال والٌنكر مع تؽٌر الزمان وفى هللا خلؾ وهو المستعان"

 (:ٖٕ٘/  2ٕ) الفتاوى وٌقول شٌخ اإلسالم فى مجموع

سَ  ٌْ ْكَرهُ بَِما أََخاك ِذْكُرك اْلِؽٌَبةُ : }لَِقْولِهِ  ُمَخالًِفا َبابُ الْ  َهَذا "َولَ  َواأْلَخُ  اْلُمْإِمنُ  ُهوَ  اأْلَخَ  َفإِن  { ٌَ

ْكَرهْ  لَمْ  إٌَماِنهِ  ِفً َصاِدًقا َكانَ  إنْ  اْلُمْإِمنُ  ُ  ٌُِحبُّهُ  ال ِذي اْلَحق   َهَذا ِمنْ  قُْلته َما ٌَ  َكانَ  َوإِنْ  َوَرُسولُهُ  هللا 

هِ  َشَهاَدة   ِفٌهِ  ٌْ هِ  َبلْ  َذِوٌهِ  َوَعلَى َعلَ ٌْ قُومَ  أَنْ  َعلَ ٌَُكونُ  ِباْلقِْسطِ  ٌَ هِ  أَوْ  َنْفِسهِ  َعلَى َولَوْ  هلِل ِ  َشاِهًدا َو ٌْ  أَوْ  َوالَِد

هِ  ٌْ  إٌَماِنِه..." ِفً َناِقًصا َكانَ  اْلَحق   َهَذا َكِرهَ  َوَمَتى أَْقَرَب

 (:ٖٖٕ/  2ٕ) الفتاوى وقال أٌضاً فى مجموع

ْحِذٌرِ  ِمنْ  ُبد   "َفاَل  ُكنْ  لَمْ  َولَوْ  َبلْ  َوَتْعٌٌَِنُهْم؛ ِذْكَرُهمْ  َذلِكَ  اْقَتَضى َوإِنْ  اْلِبَدعِ  ِتْلكَ  ِمنْ  الت   ِتْلكَ  َتلَق ْوا َقدْ  ٌَ

َها َظان ٌنَ  َقالُوَها لَِكنْ  ُمَناِفٍق؛ َعنْ  اْلِبْدَعةَ  ر   َوأَن َها ُهًدى أَن  ٌْ َها َخ ؛ َوأَن  انُ  لََوَجبَ  َكَذلِكَ  َتُكنْ  َولَمْ  ِدٌن  ٌَ  َب

ٌَانُ  َوَجبَ  َولَِهَذا. َحالَِها ْؽلَطُ  َمنْ  َحالِ  َب ِة.." اْلَحِدٌثِ  ِفً ٌَ ٌَ َوا  َوالر 
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 (7ٗٗ: ص) اإلخنابً على وٌقول فى الرد

 : عشر الثانً "الوجه

 وإقامة إلٌهم, الشرع بسٌؾ والقصد الرسل, خالؾ من على والقٌام الجهاد, أن رٌب ال: ٌقال أن

 أمثالهم بذلك لٌرتدع للمعتبرٌن, عبرة ولٌكون والمرسلٌن, لألنبٌاء نصرة أقوالهم بسبب ٌجب ما

 على فرًضا ٌكون قد وذلك. إلٌه بها نتقرب أن هللا أمرنا التً األعمال أفضل من المتمردٌن, من

 بالجهاد باألمر مملوءان والسنة والكتاب. به ٌقوم ال ؼٌره أن علم من على ٌتعٌن وقد الكفاٌة,

 البدعً الجهاد من ورسوله به هللا أمر الذي الشرعً الجهاد ٌعرؾ أن ٌجب لكن فضٌلته, وذكر

 طاعة فً مجاهدون أنهم ٌظنون وهم الشٌطان طاعة فً ٌجاهدون الذٌن الضالل أهل جهاد

 وفٌمن اإلسالم أهل فً ٌجاهدون الذٌن ونحوهم كالخوارج واألهواء البدع أهل كجهاد. الرحمن

 اتبعوهم والذٌن[ واألنصار المهاجرٌن من] األولٌن السابقٌن من منهم ورسوله باهلل أولى هو

 الدٌن." ٌوم إلى بإحسان

ًُ فى "نقض  .2ٕ٘ ص المرٌسً على الدارمً قال الدارم

َبُعوُهمْ  َوال ِذٌنَ : )فقال إٌاهم باتباعهم بعدهم من وعلى -أى الصحابة -علٌهم  أثنى تعالى - "هللا  ات 

 االفتضاح, من خوًفا مخالفٌهم باختفاء كفٌلة والمعنوٌة المادٌة المسلمٌن قوة وكانت ,( ِبإِْحَسانٍ 

 لم أنهم فٌرى -أحوالهم وصؾ فً الدارمً وٌمضً -النعم فً المسلمٌن مع ٌتقلبون كانوا بل

 العلماء فقال رحمه هللا: وقبض الفقهاء قل حتى مدحورٌن أذلة مقموعٌن ذلك بعد ٌزالوا

 الٌهود أبناء من اإلسالم فً مشعوذ كل طمع ذلك فشد الضالل, دعاة البدع إلى "ودعا 

 الجالل ذي وتعطٌل اإلسالم هدم فً فجدوا للكالم, فرصة ووجدوا العراق وأنباط والنصارى

 الرعاع من وأحسوا فرصتهم وجدوا إذ وحٌه, وإبطال رسله وتكذٌب صفاته وإنكار واإلكرام,

 الكتاب من رسوًما مذاهبهم من نبٌن أن رأٌنا منهم, ذلك رأٌنا فحٌن.. قلة العلماء ومن جهالً 

 على فٌحذروهم مذهبهم سوء على الناس من الؽفلة أهل بها ٌستدل ما العلماء وكالم والسنة

 تعالى هللا دٌن عن منافحٌن محتسبٌن علٌهم, الرد فً وٌجتهدوا وأهلٌهم أوالدهم وعلى أنفسهم

 هللا" عند ما به طالبٌن

 من بًدا نجد لم أظهروه فلما هإالء, فٌه ٌخوض أن قبل هذا عن السكوت نرى وقال أٌضاً"كنا

  علٌهم." والرد مخالفتهم
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 (ٖ٘: ص) الكالم كتب فً النظر ٌقول ابن قدامة فى تحرٌم

َفات َتؤِْوٌل نفً ِفً صنؾ قد -ٌقصد ابن عقٌل الحنبلً -الرجل "َوَهَذا دّ  الص   متؤولها على َوالر 

ْوت اْلَحْرؾ ِفً وصنؾ ُمفردا ُجْزءا  َوَؼٌرَها للّسنة ااِلْنتَِصار كتاب وصنؾ ُمفردا ُجْزءا َوالص 

دّ  الّسنة من ومألها اْلكتب من  المبتدعة. على َوالر 

 أَو بمقالته ُمْحَتج ٌْحَتج أَن ٌجوز َفكٌؾ قزندٌ َفُهوَ  وٌعتقده َهَذا وٌبطن َذلِك ٌْظهر َكانَ  َفإِن

 علمت لما َولَِكن َهَذا ِبهِ  ٌظنّ  َواَل  َتَعالَى ِباهلل   ونعوذ بضاللته ٌضل أَو َحاله ِبمثل لَنفِسهِ  ٌرضى

 ؼٌر. اَل  اْلبِْدَعة َحالَة إِلَى اْلبدع من َكاَلمه من وجد َما كل نسبنا َتْوَبة َوَحالَة ِبدَعة َحالَة حالتان ِمْنهُ 

ٌَان َوجب َولَِكن َعْوَراتهمْ  ستر ألحب وإننً أَْصَحابَنا معابب ذكر عادتً َوَما  الرجل َهَذا َحال َب

 ِفٌهِ  ظنهم حسن اْعتَِقادهم ِفً وشككهم أَْصَحابَنا من َطاِبَفة ببدعته واقتدى قوم بمقالته اْؼتر   ِحٌن

 َعْنُهم لٌزول ِفٌهِ  ظنهم حسن َوإَِزالَة َحاله كشؾ ِحٌَنبِذٍ  الّسنة َفَوَجبَ  دعاة جملَة من أَنه واعتقادهم

اء وٌنحسم بقوله اؼترارهم ء َسببه َفإِن بحسم الد  ًْ ثُ  من ٌَُزول الش  ٌْ ِ  َثبت َح  الت ْوِفٌق َوِباهلل 

 َوالّسنة." اإْلِْساَلم على ٌثبتنا أَن َتَعالَى هللا ونسؤل والمعونة

 (:ٕٕٔ/  ٔ) القرآن أقسام فً وٌقول ابن القٌم فى التبٌان

 وكشؾ المحقٌن سنة ورفع المبطلٌن على الرد قلم وهو الجامع القلم عشر الثانً "فصل:القلم

 الحق عن وخروجهم وتهافتهم تناقضهم وبٌان وأجناسها أنواعها اختالؾ على المبطلٌن أباطٌل

 الحجة أهل وأصحابه األنام فً الملوك نظٌر األقالم فً القلم وهذا الباطل فً ودخولهم

 والموعظة بالحكمة هللا إلى الداعون وهم ألعدابهم المحاربون الرسل به جاءت لما الناصرون

 مبطل لكل حرب القلم هذا وأصحاب الجدال بؤنواع سبٌله عن خرج لمن المجادلون الحسنة

 شؤن." فً األقالم أصحاب من وؼٌرهم شؤن فً فهم للرسل مخالؾ لكل وعدو

 (:ٖٔٓ/  ٔ) والمعطلة الجهمٌة على الرد فً المرسلة الصواعقوٌقول فى 

 قال وقد هللا سبٌل فً الجهاد أفضل من قواعدهم وفساد فضابحهم وبٌان هإالء عورات فكشؾ

" رسوله عن تنافح دمت ما معك القدس روح إن: "ثابت بن لحسان وسلم علٌه هللا صلى النبً

 رسولك عن ٌنافح دام ما القدس بروح أٌده اللهم: "وقال" معك وجبرٌل هاجهم أو أهجهم: "وقال

 من ذلك بٌان ٌكون ال وكٌؾ" النبل من فٌهم أشد لهو بٌده نفسً والذي: "لهم هجابه عن وقال" 

 وأهل والتابعٌن الصحابة من الصالح للسلؾ المخالفة التؤوٌالت هذه وأكثر هللا سبٌل فً الجهاد

 المتكلم عبث من ٌتضمن صدق لسان األمة فً لهم الذٌن اإلسالم وأبمه قاطبة الحدٌث

 النفاق وأهل ودٌنه الرسول ٌلمزون الذٌن طعن تضمنه ما جنس من بها الظن وسوء بالنصوص

 تخٌٌل أو وتمثٌل وتشبٌه وضالل وكفر ومحال إفك كالمه ظاهر أن دعوى من فٌه لما واإللحاد

 ممن ٌصدر ال واأللؽاز األحاجً نوع من األلفاظ بتلك إرادتها أن ٌعلم معان إلى صرفها ثم

 هللا إلى وأحبها األعمال أفضل من عنه والذب ورسوله هللا كالم عن فالمدافعة وبٌان نصح قصده

 للعبد." وأنفعها
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 الُمقدمة الثانٌة

 والعلى من ٌقول لماذا لم تنصحه سرا أالرد 

 .لإلمام إال ٌكون ال سرا الُنصحإٌجاب إعلم رحمنى هللا وإٌاك أن 

 499( 4ٗ/  ٕ)أحمد مسند فى

ٌَاِض  َحِكٌمٍ  ْبنُ  ِهَشامُ  َقالَ  قُولُ  وسلم علٌه هللا صلى هللاِ  َرُسولَ  َتْسَمعْ  أَلَمْ  َؼْنمٍ  ْبنِ  لِِع  أََشد   ِمنْ  إِن   ٌَ

ُهمْ  َعَذاًبا الن اسِ  ا ِفً َعَذاًبا لِلن اسِ  أََشد  ٌَ ْن ٌَاض   َفَقالَ  الدُّ َنا َسِمْعتَ  َما َسِمْعَنا َقدْ  لِِهَشامٍ  ِع ٌْ تَ  َما َوَرأَ ٌْ  . َرأَ

قُولُ  وسلم علٌه هللا صلى هللاِ  َرُسولَ  َتْسَمعْ  أََولَمْ  ْنَصحَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  ٌَ ةً  لَهُ  ٌُْبدِ  َفال ُسْلَطانٍ  لِِذي ٌَ ٌَ  َعالنِ

ؤُْخذْ  َولَِكنْ  ٌَ ِدهِ  لِ ٌَ ْخلُوَ  بِ ٌَ ى َقدْ  َكانَ  َوإاِل َفَذاكَ  ِمْنهُ  َقِبلَ  َفإِنْ  ِبهِ  َف هِ  َكانَ  ال ِذي أَد  ٌْ ا أَْنتَ  َوإِن كَ  لَهُ  َعلَ ٌَ 

 ."هللاِ  ُسْلَطانِ  َعلَى َتْجَتِرئُ  إِذْ  اْلَجِريءُ  ألَْنتَ  ِهَشامُ 

 (9٘ٔ/ ٕٖ) مخرجا أحمد مسند

َثَنا - 4ٗٔ٘ٔ َثَنا الن ْضِر, أَُبو َحد  ًُّ  ُنَباَتةَ  ْبنُ  اْلَحْشَرجُ  َحد  , اْلَعْبِس ًٌّ َثنًِ ُكوِف  ُجْمَهانَ  ْبنُ  َسِعٌدُ  َحد 

تُ : َقالَ  ٌْ ِ  َعْبدَ  أََت ِه, َفَسل ْمتُ  اْلَبَصِر, َمْحُجوبُ  َوُهوَ  أَْوَفى أَِبً ْبنَ  هللا  ٌْ  أََنا: َفقُْلتُ  أَْنَت؟ َمنْ : لًِ َقالَ  َعلَ

ُ  لََعنَ : َقالَ  اأْلََزاِرَقُة, َقَتلَْتهُ : قُْلتُ : َقالَ  َوالُِدَك؟ َفَعلَ  َفَما: َقالَ  ُجْمَهاَن, ْبنُ  َسِعٌدُ  ُ  لََعنَ  اأْلََزاِرَقَة, هللا   هللا 

َثَنا اأْلََزاِرَقَة, هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َحد  ٌْ ارِ  ِكاَلبُ  أَن ُهمْ » َوَسل مَ  َعلَ  اأْلََزاِرَقةُ : قُْلتُ : َقالَ  , «الن 

ْلَطانَ  َفإِن  : قُْلتُ : َقالَ .  «ُكلَُّها اْلَخَواِرجُ  َبلِ : »َقالَ  ُكلَُّها؟ اْلَخَواِرجُ  أَمِ  َوْحَدُهمْ  ْظلِمُ  السُّ اَس, ٌَ  الن 

ْفَعلُ  ٌَ ِدي َفَتَناَولَ : َقالَ  بِِهْم, َو ِدهِ  َفَؽَمَزَها ٌَ ٌَ َحكَ : »َقالَ  ُثم   َشِدٌَدًة, َؼْمَزةً  بِ ٌْ ا َو كَ  ُجْمَهانَ  اْبنَ  ٌَ ٌْ  َعلَ

َوادِ  كَ  اأْلَْعَظِم, ِبالس  ٌْ َوادِ بِا َعلَ ْلَطانُ  َكانَ  إِنْ  اأْلَْعَظمِ  لس  ْسَمعُ  السُّ ِتِه, ِفً َفؤْتِهِ  ِمْنَك, ٌَ ٌْ  ِبَما َفؤَْخِبْرهُ َب

 «ِمْنهُ  ِبؤَْعلَمَ  لَْستَ  َفإِن كَ  َفَدْعُه, َوإاِل   ِمْنَك, َقِبلَ  َفإِنْ  َتْعلَُم,

 (9٘ٙٔ/  ٗ) - 9ٕٕ( التفسٌر) منصور بن سعٌد سنن

رٍ  ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ٌْ ْقُتلَكَ  أَنْ  َخِشٌتَ  إِنْ :  َقالَ  ؟ ِباْلَمْعُروؾِ  إَِماِمً آُمرُ :  َعب اسٍ  اِلْبنِ  قُْلتُ :  َقالَ  ُجَب ٌَ 

َنكَ  َفِفٌَما َفاِعالً  ُبد   َوالَ  ُكْنتَ  َفإِنْ  , َفالَ  ٌْ َنهُ  َب ٌْ  ." إَِماَمكَ  َتْؽَتبْ  َوالَ :  َعَواَنةَ  أَُبو ,َوَزادَ  َوَب

 (4ٙ/  4) البخاري صحٌح وفى

لَ  أَُكونُ  َباًبا أَْفَتحَ  أَنْ  ُدونَ  َما َكل ْمُتهُ  َقدْ  َقالَ  - عثمان ٌعنى – َهَذا ُتَكل مُ  أاَلَ  ألَُساَمةَ  ِقٌلَ   َمنْ  أَو 

ْفَتُحهُ  ٌَ".. 
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 .الرد قبل علٌه المردود إلى الرجوع ٌشترط الوأما غٌر اإلمام 

 " علٌكم اعتدى ما بمثل علٌه فاعتدوا علٌكم اعتدى فمن تعالى قالأوال:

 وجه الداللة:

 . علنا الرد وجب علنا اعتدى فلما الشرع على إعتداء الخطاء أن شك وال

 "  تكتمونه وال للناس لتبٌننه الكتاب أوتو الذٌن مٌثاق هللا أخذ وإذ"  تعالى وقالثانٌا:

 وجه الداللة:

 .الناس أمام الرد وجب الناس أمام الخطاء كان فلما

  ٌُفصل ولم...فلٌؽٌره منكرا منكم رأى من وسلم علٌه هللا صلى وقال

 مسلم رواه "منى ُبرأء وانهم منهم برئ أنى فؤخبرهم هإالء لقٌت إن" عمر ابن وقالثالثا:

  إلٌهم ٌرجع ولمقلُت: 

 (1ٙٔ/ ٕ) للبخاري العباد أفعال خلقفً رابعا :

تُ :  َقالَ  , أَِبٌهِ  َعنْ  , األَْحَوِص  عن أَِبً  ٌْ ً   أََت ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ دَ ,  َوَسل مَ  َعلَ ً   َفَصع   الن َظرَ  ِف

بَ  ءَ  الَ :  َقالَ  ؟ َتْنَهى َوعم   َتْدُعو إاِلَمَ :  قُْلتُ ,  َوَصو  ًْ َ  إاِل   َش ِحمَ  هللا   ِمنْ  ِرَسالَة   أََتْتنًِ:  َقالَ  , َوالر 

ُبوِنً الن اسَ  أَن   تُ َوَرأٌَْ ,  َذْرًعا ِبَها َفِضْقتُ  َرب ً ٌَُكذ  ٌُْفَعلَن   أَوْ  لَتْفَعلَن   : لًِ َفقٌِلَ  , َس  .بِكَ  لَ

 (ٗ٘/ 1ٔ) أحمد مسندفً خامسا:

ِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  اْلُخْدِري   َسِعٌدٍ  أَبًِ َعنْ  ُ  َصل ى هللا  هِ  هللا  ٌْ ْمَنَعن   اَل  أاََل  َوَسل مَ  َعلَ  الن اسِ  َرْهَبةُ  أََحَدُكمْ  ٌَ

قُولَ  أَنْ  بُ  اَل  َفإِن هُ  َشِهَدهُ أَوْ  َرآهُ  إَِذا ِبَحق   ٌَ َباِعدُ  َواَل  أََجلٍ  ِمنْ  ٌَُقر  قُولَ  أَنْ  ِرْزقٍ  ِمنْ  ٌُ  ٌَُذك رَ  أَوْ  بَِحق   ٌَ

 ِبَعِظٌٍم."

 وهذا عموم.
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 - 9ٕٗٓ: برقم(ٕٔ/  ٖ) مسلم صحٌح فىسادسا:

ِبى   ِعْندَ  َخَطبَ  َرُجالً  أَن   َحاتِمٍ  ْبنِ  َعِدى   َعنْ  َ  ٌُِطعِ  َمنْ  َفَقالَ  -وسلم علٌه هللا صلى- الن   َوَرُسولَهُ  هللا 

ْعِصِهَما َوَمنْ  َرِشدَ  َفَقدْ  ِ  َرُسولُ  َفَقالَ . َؼَوى َفَقدْ  ٌَ . أَْنتَ  اْلَخِطٌبُ  ِبْبسَ »  -وسلم علٌه هللا صلى- هللا 

ْعِص  َوَمنْ  قُلْ  ٌَ  َ  « هُ َوَرُسولَ  هللا 

 (ٕٓ٘/  ٖ) مسلم على شرحه فى النووي قال

 : اْلُعلََماء ِمنْ  َوَجَماَعة اْلَقاِضً َقالَ 

َما  هِ  أَْنَكرَ  إِن  ٌْ ِمٌر ِفً لَِتْشِرٌِكهِ  َعلَ ةِ  اْلُمْقَتِضً الض  ٌَ ِ  َتْعِظًٌما ِباْلَعْطؾِ  َوأََمَرهُ  , لِلت ْسِو  ِبَتْقِدٌمِ  َتَعالَى هلِل 

هِ  هللا   َصل ى َقالَ  َكَما ِاْسمه ٌْ قُلْ  اَل : )  اْْلَخر اْلَحِدٌث ِفً(  َوَسل مَ  َعلَ  فاَُلن َوَشاءَ  هللا   َشاءَ  َما أََحدُكمْ  ٌَ

قُلْ  َولَِكنْ  ٌَ  ." فاَُلن َشاءَ  ُثم   هللا   َشاءَ  َما:  لِ

 . به أُعلن قد الخطاء ألن  سرا وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌنصحه ولم:قلتُ 

 (9ٗٗ/  ٔ) أحمد مسند و( 1ٖ٘/  ٕٔ) البخاري صحٌح وفىسابعا:

َعةَ  أَن  :  َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  ٌْ  َعْشَرةَ  ِبَخْمسَ  َزْوِجَها َوَفاةِ  َبْعدَ  َحْملََها َوَضَعتْ  اْلَحاِرثِ  بِْنتَ  ُسَب

لَةً  ٌْ َها َفَدَخلَ  , لَ ٌْ َنابِلِ  أَُبو َعلَ ِثٌنَ  َكؤَن كِ :  َفَقالَ  , الس  ًَ  َحت ى َذلِكَ  لَكِ  َما ؟ ِباْلَباَءةِ  َنْفَسكِ  ُتَحد  ْنَقِض  أَْبَعدُ  ٌَ

نِ  ٌْ ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  إِلَى َفاْنَطلََقتْ  , األََجلَ هِ  هللا  ٌْ َنابِلِ  أَُبو َقالَ  ِبَما َفؤَْخَبَرْتهُ  , َوَسل مَ  َعلَ  َفَقالَ  , الس 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  هِ  هللا  ٌْ َناِبلِ  أَُبو َكَذبَ :  َوَسل مَ  َعلَ َنهُ  أََحد   أََتاكِ  إَِذا , الس  ٌْ  َقالَ  أَوْ  , ِبهِ  َفابِتٌِنً , َتْرَض

َتَها أَن   َفؤَْخَبَرَها - أَْنِببٌِنًِ ؾَ :   ."اْنَقَضتْ  َقدِ  ِعد 

 وجه الداللة:

ُ  َصل ى النبً ٌبعث ولم هِ  هللا  ٌْ  .بٌعةسُ  مأما خطؤه بل, سرا له لٌبٌن السنابل أبى إلى َوَسل مَ  َعلَ

 (94ٔ/  ٔ) مسلم صحٌح وفىثامنا:

دِ  َعنْ  ٌْ رٍ  ْبنِ  ُعَب ٌْ ِ  َعْبدَ  أَن   َعابَِشةَ  َبلَػَ  َقالَ  ُعَم ؤُْمرُ  َعْمٍرو ْبنَ  هللا  ْنقُْضنَ  أَنْ  اْؼَتَسْلنَ  إَِذا الن َساءَ  ٌَ ٌَ 

ا َفَقالَتْ  ُرُءوَسُهن   ؤُْمرُ  َهَذا َعْمٍرو الِْبنِ  َعَجًبا ٌَ ْنقُْضنَ  أَنْ  اْؼَتَسْلنَ  إَِذا الن َساءَ  ٌَ  أََفالَ  ُرُءوَسُهن   ٌَ

ؤُْمُرُهن   ْحلِْقنَ  أَنْ  ٌَ  َواِحدٍ  إَِناءٍ  ِمنْ  -وسلم علٌه هللا صلى- هللا ِ  َوَرُسولُ  أََنا أَْؼَتِسلُ  ُكْنتُ  لََقدْ  ُرُءوَسُهن   ٌَ

 ."إِْفَراَؼاتٍ  َثالَثَ  َرْأِسى َعلَى أُْفِرغَ  أَنْ  َعلَى أَِزٌدُ  َوالَ 

 وجه الداللة:

 ردت بل الٌعرؾ ما ٌقول كما أوال سرا لتنصحه عبدهللا إلى عنها هللا رضى عابشة تبعث ولم

 .المالء على علٌه
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 (ٖٗ٘/  ٔ) داود أبً سنن وفىتاسعا:

ِرٌزٍ  اْبنِ  َعنِ  ٌْ دٍ  أََبا ٌُْدَعى ِبالش امِ  َرُجالً  َسِمعَ  اْلُمْخَدِجى   ٌُْدَعى ِكَناَنةَ  َبنِى ِمنْ  َرُجالً  أَن   ُمَح قُولُ  ُمَحم  ٌَ 

اِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  إِلَى َفُرْحتُ  اْلُمْخَدِجىُّ  َقالَ . َواِجب   اْلِوْترَ  إِن    أَُبو َكَذبَ  ُعَباَدةُ  َفَقالَ  َفؤَْخَبْرُتهُ  الص 

دٍ  قُولُ  -وسلم علٌه هللا صلى- هللا ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ُمَحم  ُ  َكَتَبُهن   َصلََواتٍ  َخْمسُ »  ٌَ  اْلِعَبادِ  َعلَى هللا 

ٌ عْ  لَمْ  بِِهن   َجاءَ  َفَمنْ  ًبا ِمْنُهن   ٌَُض ٌْ  لَمْ  َوَمنْ  اْلَجن ةَ  ٌُْدِخلَهُ  أَنْ  َعْهد   هللا ِ  ِعْندَ  لَهُ  َكانَ  بَِحق ِهن   اْسِتْخَفاًفا َش

ؤْتِ  ٌْسَ  ِبِهن   ٌَ ِ  دَ ِعنْ  لَهُ  َفلَ َبهُ  َشاءَ  إِنْ  َعْهد   هللا   «. اْلَجن ةَ  أَْدَخلَهُ  َشاءَ  َوإِنْ  َعذ 

 وجه الداللة:

 .المالء على كذبه بل أوال سرا لٌنصحه محمد إبى إلى ُعبادة ٌبعث ولم

 - وسلم وآله علٌه هللا صلى -النبً سمعت قال عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم وعنعاشرا:

 وهللا:  فقال هللا عبد بن بالل فقام:  قال إلٌها استؤذنوكم إذا المساجد نساءكم تمنعوا ال:  ٌقول

:  وقال , قط مثله سب!  سمعته ما سٌبا سبا فسبه عمر بن هللا عبد علٌه فؤقبل قال , لنمنعهن

 ٔ)  برقم مسلم أخرجه! .  لنمنعهن:  وتقول - وسلم وآله علٌه هللا صلى - هللا رسول عن أخبرك

 . قبله أحد شتمها أره لم شتمة فشتمه - بلفظ( 9ٔٔ/  ٔ)  رمى والدا ,(  9ٕٖ/ 

 موسى أن ٌزعم البكالً نوفاً  إن:  عباس البن قلت:  قال جبٌر بن سعٌد وعنالحادى عشر:

 ؟ إسرابٌل بنً موسى لٌس الخضر صاحب

 علٌه هللا صلى - هللا رسول خطبنا:  قال كعب بن أبى أخبرنً!  هللا عدو كذب عباس ابن فقال 

 أخرجه.  الخضر صاحب موسى أن على ٌدل بشًء والخضر موسى ذكر ثم , - وسلم وآله

 ( .9ٕٕ/  ٕ)  برقم صحٌحه فً ومسلم ,(  ٖ٘/ ٔ)  برقم صحٌحه فً البخاري

 .علٌه الرد قبل أوال سرا ٌنصحه أن تشترط لم كثٌر وؼٌرها األحادٌث فهذه:قلتُ 

 72ٖابن عساكر ترجمة ابن عون األندلسًوفى تارٌخ الثانى عشر:

"كان ُمحتسبا على أهل البدع ؼلٌظا علٌهم ُمذال لهم ...وإن عثر على ُمنكر وشهد علٌه عنده 

 ."نابذه وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه وعٌره بذكر السإ فى المحافل بانحراؾ عن السنة

 (ٖٕ٘ :ص) أحمد اإلمام وقال ابن  الجوزي فى مناقبالثالث عشر:

 َجماعة   فً ٌتكلم البدعة عن وَنهٌه بالسنة َتمسكه لشدة حنبل بن أحمد هللا عبد أبو اإلمام كان وقد

 ".للدٌن النصٌحة على محمول ذلك وكالمه ,السنة ٌخالف ما منهم َصدر إذا األخٌار من
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 (7ٕٔ/ 2ٕ) الفتاوى وقال شٌخ اإلسالم فى مجموعالرابع عشر:

ًبا َفَعلَ  َمنْ  ٌْ رِ  َواْلُعْدَوانِ  َواْلَخْمرِ  َكاْلَفَواِحشِ  اْلُمْنَكَراتِ  ِمنْ  َش ٌْ هِ  اإْلِْنَكارُ  ٌَِجبُ  َفإِن هُ  َذلِكَ  َوَؼ ٌْ  َعلَ

ًُّ  َقالَ  َكَما اْلقُْدَرةِ  ِبَحَسبِ  ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ٌ ْرهُ ُمْنَكًرا ِمْنُكمْ  َرأَى َمنْ } َوَسل مَ  َعلَ َؽ ٌُ ِدهِ  َفْل ٌَ  لَمْ  نْ َفإِ  ِب

ْسَتِطعْ  ْسَتِطعْ  لَمْ  َفإِنْ  َفِبلَِسانِهِ  ٌَ ُجلُ  َكانَ  َفإِنْ { اإْلٌَِمانِ  أَْضَعؾُ  َوَذلِكَ  َفبَِقْلِبهِ  ٌَ سَ  بَِذلَِك؛ ُمَتَست ًرا الر  ٌْ  َولَ

هِ  أُْنِكرَ  لَهُ  ُمْعلًِنا ٌْ ا َعلَ هِ  َوُستِرَ  ِسّرً ٌْ ًُّ  َقالَ  َكَما َعلَ بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ُ  َسَتَرهُ  َعْبًدا َسَترَ  َمنْ } َوَسل مَ  َعلَ  هللا 

ا ِفً ٌَ ْن ى أَنْ  إال  { َواْْلِخَرةِ  الدُّ َتَعد  ي َضَرُرهُ  ٌَ ا اْلَمْرءُ  َنَهاهُ َوإَِذا ُعْدَواِنهِ  َكؾ   ِمنْ  ُبد   اَل  َواْلُمَتَعد   َفلَمْ  ِسّرً

ْنَتهِ  ْنَكؾُّ  َما َفَعلَ  ٌَ ِرهِ  َهْجرٍ  ِمنْ  ِبهِ  ٌَ ٌْ ٌنِ  فًِ أَْنَفعَ  َذلِكَ  َكانَ  إَذا َوَؼ ا. الد  ُجلُ  أَْظَهرَ  إَذا َوأَم   الر 

هِ  اإْلِْنَكارُ  َوَجبَ  اْلُمْنَكَراتِ  ٌْ ةً  َعلَ ٌَ ْبقَ  َعاَلنِ ٌَ َبة   لَهُ  َولَم  ٌْ ةً  ٌَُعاَقبَ  أَنْ  َوَوَجبَ  َغ ٌَ  َعنْ  ٌُْرِدُعهُ  بَِما َعاَلنِ

ِرهِ  َهْجر   ِمنْ  َذلِكَ  ٌْ هِ  ٌَُسل مُ  َفاَل  َوَغ ٌْ هِ  ٌَُرد   َواَل  َعلَ ٌْ اَلمُ  َعلَ ًنا لَِذلِكَ  اْلَفاِعلُ  َكانَ  إَذا الس   َذلِكَ  ِمنْ  ُمَتَمك 

رِ  ِمنْ  ٌْ ْنَبِؽً. َراِجَحةٍ  َمْفَسَدةٍ  َؼ ٌَ رِ  أِلَْهلِ  َو ٌْ ٌنِ  اْلَخ ْهُجُروهُ أَنْ  َوالد  ًتا ٌَ  ٌ ًٌّا َهَجُروهُ  َكَما َم  ِفً َكانَ  إَذا َح

ْتُرُكونَ  اْلُمْجِرِمٌنَ  ِمنْ  أِلَْمَثالِهِ  َكؾٌّ  لِكَ ذَ  ٌَ  ِجَناَزتِِه.." َتْشٌٌِعَ  َف

 (2ٕ٘/  ٘ٔ) - الفتاوى مجموع فى اإلسالم شٌخ وقالالخامس عشر:

ةَ  ٌَ ا أَْذَنبَ  َمنْ : "  اأْلََثرِ  ِفً َجاءَ  َكَما ؛ َظاِهَرةً  ُعقُوَبُتَها َكاَنتْ  َظاِهَرةً  َكاَنتْ  إَذا اْلَمْعِص ُتبْ  ِسّرً ٌَ  َفْل

ا ةً  أَْذَنبَ  َوَمنْ  ِسّرً ٌَ ٌَُتبْ  َعاَلِن ةً  َفْل ٌَ ٌْسَ "  َعاَلنِ ْترِ  ِمنْ  َولَ ُ  ٌُِحبُّهُ  ال ِذي الس  :  اْلَحِدٌثِ  ِفً َكَما - َتَعالَى هللا 

ُ  َسَتَرهُ  ُمْسلًِما َسَترَ  َمنْ }   إن  }  اْلَحِدٌثِ  َوِفً َظاِهرٍ  لُِمْنَكرِ  إْقَراًرا َذلِكَ  َكانَ  ُسِترَ  إَذا َذلِكَ  َبلْ  -{  هللا 

ٌَتْ  إَذا اْلَخِطٌَبةَ  تْ  ُتْنَكرْ  َفلَمْ  أُْعلَِنتْ  َوإَِذا َصاِحَبَها إال   َتُضر   لَمْ  ُخفِ ةَ  َضر   أُْعلَِنتْ  أُْعلَِنتْ  َفإَِذا{  اْلَعام 

ُكنْ  لَمْ  َولَِهَذا. اْلُمْمِكنِ  اْلَعْدلِ  ِبَحَسبِ  ُعقُوَبُتَها َبة   َواْلفُُجورِ  بِاْلبَِدعِ  لِْلُمْعلِنِ  ٌَ ٌْ  َعنْ  َذلِكَ  ُرِويَ  َكَما َؼ

ِرهِ  اْلَبْصِري   اْلَحَسنِ  ٌْ هُ  ؛ َوَؼ ا أِلَن  هِ  ٌَُذم   أَنْ  َذلِكَ  َوأَْدَنى لَهُ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ُعقُوَبةَ  اْسَتَحق   َذلِكَ  أَْعلَنَ  لَم  ٌْ  َعلَ

ْنَزِجرَ  ٌَ ُكؾ   لِ ٌَ ٌُْذَكرْ  ٌَُذم   لَمْ  َولَوْ  ُمَخالََطِتهِ  َوَعنْ  هُ َعنْ  الن اسُ  َو ةِ  اْلفُُجورِ  ِمنْ  ِفٌهِ  ِبَما َو ٌَ  أَوْ  َواْلَمْعِص

َما الن اسُ  ِبهِ  اَلْؼَتر   اْلِبْدَعةِ  ْرَتِكبَ  أَنْ  َعلَى َبْعَضُهمْ  َحَملَ  َوُرب  هِ  ُهوَ  َما ٌَ ٌْ ْزَدادَ  َعلَ ٌَ ًضا َو ٌْ  ُجْرأَةً  ُهوَ  أَ

ًَ  َوفُُجوًرا ُرهُ  َواْنَكؾ   اْنَكؾ   فٌِهِ  ِبَما ُذِكرَ  َفإَِذا َوَمَعاِص ٌْ  َقالَ  َوُمَخالََطِتهِ  ُصْحَبِتهِ  َوَعنْ  َذلِكَ  َعنْ  َؼ

ًْ  ِفٌهِ  بَِما اُْذُكُروهُ  اْلَفاِجرِ  ِذْكرِ  َعنْ  أََتْرَؼُبونَ : }  اْلَبْصِريُّ  اْلَحَسنُ  ْحَذُرهُ َك  ُرِويَ  َوَقدْ {  الن اسُ  ٌَ

ةِ  ُمَتَجاِهرٍ  لُِكل   َجاِمع   اْسم  "  اْلفُُجورُ "  و َمْرفُوًعا ٌَ ُدلُّ  َقبٌِحٍ  َكاَلمٍ  أَوْ  ِبَمْعِص اِمعَ  ٌَ  فُُجورِ  َعلَى لَهُ  الس 

ةً  أَوْ  ِبْدَعةً  أَْعلَنَ  إَذا لِْلَهْجرِ  ُمْسَتِحّقًا َكانَ  َولَِهَذا.  َقاِبلِهِ  َقْلبِ  ٌَ  ُمَخالََطةً  أَوْ  ًكاَتَهتُّ  أَوْ  فُُجوًرا أَوْ  َمْعِص

ثُ  َحالُهُ  َهَذا لَِمنْ  ٌْ هِ  الن اسِ  ِبَطْعنِ  ٌَُبالًِ اَل  بَِح ٌْ َهْجَرهُ  َعلَ ٌ َبات أَْعلَنَ  َفإَِذا لَهُ  َتْعِزٌرٍ  َنْوعُ  َفإِن   أُِعْلنَ  الس 

 .."َهْجُرهُ

 (ٕٖٗ/  ٖٕ) - الفتاوى وفى مجموعالسادس عشر:

ٌَتْ  إَذا اْلَخِطٌَبةَ  َفإِن   تْ  ُتْنَكرْ  َفلَمْ  أُْعلَِنتْ  إَذا َولَِكنْ  َصاِحَبَها إال   َتُضر   لَمْ  َخِف ةَ  َضر   "اْلَعام 
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 (2ٖٖ/  ٖ) - التحلٌل إبطال على الدلٌل إقامة وفىالسابع عشر:

هُ  اْلَبْصِري   اْلَحَسنِ  َعنْ  َمؤُْثور   ْحَذْرهُ  ِفٌهِ  ِبَما اُْذُكُروهُ  ؟ اْلَفاِجرِ  َذلِكَ  َعنْ  أََتْرَؼُبونَ  َقالَ  أَن  .  الن اسُ  ٌَ

اءِ  ِجْلَبابَ  أَْلَقى َمنْ : }  آَخرَ  َحِدٌثٍ  َوِفً ٌَ ْوَعانِ  َوَهَذانِ {  لَهُ  ِؼٌَبةَ  َفاَل  اْلَح  ِباَل  اْلِؽٌَبةُ  ِفٌِهَما ٌَُجوزُ  الن 

نَ  ِنَزاعٍ  ٌْ ُجلُ  ٌَُكونَ  أَنْ :  أََحُدُهَما.  اْلُعلََماءِ  َب ْلمِ :  ِمْثلَ  لِْلفُُجورِ  اُمْظِهرً  الر   َواْلِبَدعِ ,  َواْلَفَواِحشِ ,  الظُّ

ن ةَ  اْلُمَخالَِفةِ  هِ  اإْلِْنَكارُ  َوَجبَ  اْلُمْنَكرَ  أَْظَهرَ  َفإَِذا,  السُّ ٌْ ًُّ  َقالَ  َكَما اْلقُْدَرةِ  بَِحَسبِ  َعلَ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

ٌ ْرهُ  ُمْنَكًرا ِمْنُكمْ  َرأَى َمنْ : }  َوَسل مَ  َؽ ٌُ ِدهِ  َفْل ٌَ ْسَتِطٌع لَمْ  َفإِنْ ,  بِ {  اإْلٌَِمانِ  أَْضَعؾُ  َوَذلِكَ ,  َفِبَقْلِبهِ  ٌَ

َننِ ,  اْلُمْسَندِ  َوِفً.  ُمْسلِم   َرَواهُ ٌقِ  َبْكرٍ  أَبًِ َعنْ :  َوالسُّ د  ًَ  الص  ُ  َرِض َها:  َقالَ  أَن هُ  َعْنهُ  هللا  ٌُّ ,  الن اسُ  أَ

ُكمْ  ةَ  َهِذهِ  َوَتْقَرُءونَ  اْلقُْرآنَ  َتْقَرُءونَ  إن  ٌَ رِ  َعلَى َوَتَضُعوَنَها اْْل ٌْ ا}  َمَواِضِعَها َؼ َها ٌَ ٌُّ  آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ

ُكمْ  ٌْ ُكمْ  اَل  أَْنفَُسُكمْ  َعلَ ُتمْ  إَذا َضل   َمنْ  ٌَُضرُّ ٌْ ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َوإِن ً{  اْهَتَد ُ  َصل ى هللا  هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

قُولُ  ٌ ُروهُ  َولَمْ  اْلُمْنَكرَ  َرأَْوا إَذا الن اسَ  إن  : }  ٌَ ُهمْ  أَنْ  أَْوَشكَ  ٌَُؽ ُعم  ٌَ  ُ  أَْظَهرَ  َفَمنْ ,  ِمْنهُ  بِِعَقابٍ  هللا 

هِ  َوَجبَ  اْلُمْنَكرَ  ٌْ ٌَُذم   ٌُْهَجرَ  َوأَنْ ,  اإْلِْنَكارُ  َعلَ  ِجْلَبابَ  أَْلَقى َمنْ "  َقْولِِهمْ  َمْعَنى َفَهَذا{  َذلِكَ  َعلَى َو

اءِ  ٌَ ا ِبَذْنِبهِ  ُمْسَتِتًرا َكانَ  َمنْ  ِبِخاَلؾِ " ,  لَهُ  ِؼٌَبةَ  َفاَل  اْلَح ًٌ هِ  ٌُْسَترُ  َهَذا َفإِن  ,  ُمْسَتْخفِ ٌْ  ٌُْنَصحُ  لَِكنْ  َعلَ

ا ْهُجُرهُ ِسّرً ٌَ ْذُكرَ  ٌَُتوبَ  َحت ى َعَرؾَ  َمنْ  َو ٌَ  ." الن ِصٌَحةِ  َوْجهِ  َعلَى َوأَْمَرهُ.  َو

 (2ٓٔ: ص) الشاذلً على وقال شٌخ اإلسالم فى الردالثامن عشر:

 ولكنْ  حاجة وأمثاله هذا كالم بٌان إلى كان لَما الحق ببٌان للخلق نصٌحةً  هللا أوجبه ما ولوال

 اعتقاًدا فٌه بما فٌقتدون الباطل من علٌه اشتمل ما ٌعلمون ال الذي الكالم ٌؤخذون الناس من كثٌر  

ْدُعون وعمالً  ٌَ  ".ذلك إلى الناسَ  و

ٌُبٌن سبب رواج البدع (ٔٓٔ/ ٕ) االعتصام قال الشاطبىالتاسع عشر:  وهو 

 قادرون رءوسهم لها ٌرفعون وال الخواص ٌنكرها فال وتظهر فٌهم وتشٌع العوام بها ٌعمل أن

 ٌنكر فال به العامل ٌعمل حكمه ٌجهل امرا رأى إذا شانه من ٌفعلوا فالعامى فلم اإلنكار على

 أو عٌب انه ٌعتقد فإنه علٌه أنكر إذا ما بخالؾ مشروع انه أو حسن وانه جابز أنه اعتقد علٌه

 ألن بالشرٌعة بعالم لٌس من ٌلزم امر المسلمن , هذا فعل من لٌس أنه أو مشروع ؼٌر انه

 الجابز ؼٌر مع الجابز فً والعلماء الخواص مستنده

 ووجود المنكر خوف وعدم وانتشاره العمل ظهور مع اإلنكار شؤنه ممن اإلنكار ُعدم فإذا

 اإلعتقاد هذا فٌه فنشؤ فٌه حرج ال جابز فعل انه على العوام عند دل ٌفعل فلم علٌه القدرة

 العالم أن االصول فً ثبت ...وقد بدعة المخالفة فصارت العوام من بمثله ٌقنع بتؤوٌل الفاسد

 هللا صلى النبى أن فكما األنبٌاء ورثة والعلماء والسالم الصالة علٌه النبى مقام قابم الناس فً

 وفعله بقوله االحكام على ٌدل وارثه كذلك وإقراره وفعله بقوله األحكام على ٌدل وسم علٌه

 أو العلماء ٌنكرها فلم عنها المنهى األمور من المساجد فً أحدث ما ببعض ذلك واعتبر وإقراره

 والوضوء الحمد وهلل اصبح األذان مع كزٌادتهم ومشروعات سننا بعد فصارت بها عملوا

 وضع بما الناس بعض ذلك احتجوا وربما الصوامع فً باللٌل المإذنٌن ودعاء تؤهبوا و للصالة

 فً الشفاء أراد فمن مفردا جزءا ذلك فً قٌدنا وقد فٌه علٌه عما ؼفلة سهل ابن نوازل فً

 .التوفٌق وباهلل به فعلٌه المسؤلة



ٕٔ 
 

 

 :ذلك فى العلم الُمحدثٌن أهل أقوال وإلٌك بعضالعشرون:

 من األول الوجه/ النقد فً الموازنة شرٌط] اْلتً السإال تعالى هللا رحمه األلبانً الشٌخ ُسبِـل 

 حالة فً أنه أصح؛ بمعنى بعضهم اشتراط أو بعضهم قول[: 1ٖٙ رقم والنور الهدى سلسلة

 هذا إن   وٌقول فٌها؛ ٌنظر حتى علٌه المردود إلى نسخة إٌصال الرد ٌُطبع أن قبل بد ال الردود

 السلؾ؟ منهج من

ر إن لكن شرطاً؛ لٌس هذا: ))جوابه فكان  بدون التقارب األسلوب هذا من ٌُرجى وكان تٌس 

 نجعله أن وثانٌاً  شرطاً, نجعله أن أوالً  أما جٌد, أمر أنه شك ال فهذا الناس بٌن القضٌة تشهٌر

 ."!إطالقاً  شًء فً الحكمة من لٌس فهذا عامـاً  شرطـاً 

 :تعالى هللا رحمه باز ابن الشٌخالحادى والعشرون: 

-ٕٔٗ) العدد/ اإلصالح مجلة] اْلتً السإال تعالى هللا رحمه باز بن عبدالعزٌز الشٌخ وُسبِلَ 

 علنـاً؟ تكون ومتى سراً  النصٌحة تكون هللا حفظكم متى[: 44ٖٔ/ٙ/ٖٕ بتارٌخ( 9ٔ

 أنها رأى إذا سـراً, َنَصحَ  أنفع سراً  أنها رأى إذا األصلح, هو بما الناصح ٌعمل: ))جوابه فكان

 أخٌه من ٌعلم كان إذا سراً؛ إال النصٌحة تكون ال سـراً  الذنب كان إذا لكن فعل؛ أنفع العلن فً

 مثالً  الناس ٌراه معلنـاً  الذنب كان إذا أما وبٌنه, بٌنه ٌنصحه ٌفضحه, ال سـراً  ٌنصحه سـراً  ذنبـاً 

 حاضر وهو الخمر شرب إلى ٌدعو واحد قام أو علٌه ٌنكر الخمر بشرب واحد قام المجلس فً

 أو الخمر ٌشرب أخاك أن   تعلم أخٌك من تعلمه ذنب أما هذا, ٌجوز ال أخً ٌا: ٌقول الربا إلى أو

 فعل إذا أما تنصحه,..  كذا بلؽنً أخً ٌا: تقول سـراً  وبٌنه بٌنك تنصحه الربا ٌتعاطى أنه تعلم

 معناه َسكت   إذا علٌه، تنكر الناس شاهده أو المنكر تشاهد وأنت المجلس فً عالنٌة المنكر

ٌت أنك  ظهر وكذلك استطعت, إن تنكره الخمر شرب فٌه ظهر مجلس فً ُكن ا فإذا ,الباطل أقر 

 المعاصً من أشبهه ما أو الؽٌبة تجوز ما ترى إخوانً ٌا: تقول الؽٌبة من آخر منكر فٌه

 الحق إظهار باب من علٌه تسكت ال ظاهر منكر هذا ألن   تنكرها علم عندك كان إذا , الظاهرة

 ((إلٌه والدعوة

 التعاون[: 9ٕٕ/ٙ هللا رحمه باز بن عبدالعزٌز العالمة فتاوى مجموع] أٌضاً  هللا رحمه وُسبل

 بالسر؟ أم أفضل بالجهر

 ٌقال ما السامع ٌعلم حتى بالجهر أنه واألصل بالجهر, وٌكون بالسر ٌكون التعاون: ))فؤجاب

 المصلحة اقتضت إذا إال األصل؛ هو هذا للمجتمع جهرٌة نصٌحة واإلرشاد فالتعاون وٌستفٌد،

ه أو نصح لو ألنه الناس؛ بعض من الشر من خوفاً  الجهر عدم الشرعٌة  وقد ٌقبل ال قد جهراً  وج 

 .حٌنبذ مطلوبة سراً  فالنصٌحة ٌتكب ر,

ه والناصح  على واإلعانة والدعوة النصٌحة كانت فإذا األصلح, هو ما ٌتحرى والمرشد والموج 

 ٌكون أن تقتضً المصلحة كانت وإذا ذلك, فعل المصلحة بها وتعم الحاضرٌن تنفع جهراً  الخٌر

 وللمجتمع, للمنصوح والنفع الخٌر حصول المقصود ألن   ذلك؛ فعل السر حالة فً التناصح
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 هللا إلى والداعً والناصح جهرٌة, أو سرٌة كانت سواء المطلوبة هً ذلك إلى المإدٌة فالوسٌلة

 والناصح هللا إلى الداعً ٌكون فهكذا المناسبة, والكٌفٌة والكمٌة المناسب الوقت ٌتحرى كالطبٌب

 ((.للنفع األقرب هو وما األصلح, هو وما األنسب, هو ما ٌتحرى لعباده

 ٗٔٔ/ٔوقال العالمة الفوزان فى إتحاف القارئالثانى والعشرون:

ٌُكشف أمره وٌفضح خزٌه "الذى خرج عن الحق ُمتعمدا ال ٌجوز السكوت عنه بل  ٌجب أن 

 حتى ٌحذره الناس.."

 :تعالى هللا حفظه هادي بن ربٌع الشٌخالثالث والعشرون:

 " هٕٕٗٔ ربٌع الشٌخ مع لقاء" شرٌط] هللا حفظه ربٌع الشٌخ ُسبل

 أقوام هً السلفٌٌن؛ على عطفاً  وصارت تروج صارت التً األمور من شٌخنا([: ٘) السإال

 الباب؟ هذا فً شٌخنا منكم قول من فهل التحذٌر, قبل النصٌحة وجوب ٌدعون

 فتجد بها، ابتلٌنا األصناف وهذه ،فٌك هللا بارك سلفاً  السإال هذا على أجبتُ : ))جوابه فكان

هت وإذا وبالعموم, باألعٌان اْلخرٌن على واالفتراءات واألكاذٌب األباطٌل ٌشٌع  نصٌحة له وج 

 :قال شًء أو نقد أو

 .فاسدة علل لً؟ بٌنوا ما ولماذا نصحونً؟ ما ولماذا حذرونً؟ ما لماذا 

 ٌتركوا وأن وتواضع, أدب بكل الحق إلى ٌرجعوا وأن هللا, إلى ٌتوبوا أن هإالء من نطلب نحن

 أما عاتبه, وبعدها الحق إلى ارجع نصحك, وما تكل م, وما أخطؤ هذا أن   هب.التعالٌل هذه مثل

 على فارغ, كالم هذا وفعلوا, ٌفعلوا, لم: وتقول أخطابك وفً باطلك فً وتتمادى الناس فً تشٌع

 أخطاءك تنشر أنت. والواضحة الخفٌة النصٌحة وٌقبل وتعالى, تبارك هللا إلى ٌرجع أن المإمن

 بٌنك الظالم فً وتعملها أخطاءك تخفً كنتَ  لو آخره, إلى... و... و األشرطة وفً الكتب فً

 العالم, فً وأفعالك أقوالك تنشر وأنت وأما وبٌنه, بٌنك ٌنصحك اإلنسان هذا واكتشؾ هللا, وبٌن

 من كثٌر من التعلٌالت هذه اتركوا شًء, فٌه لٌس هذا علٌك, ٌرد ٌعنً وٌنشر مسلم ٌؤتً ثم

 ((.العناد و الباطل على مردوا الذٌن الباطل أهل

 فى رده على عدنان عرعور ٕٕٗ/ٔٔوقال الشٌخ ربٌع فى الفتاوى 

"وهذه القاعدة نتناصح وال نتفاضح ال ٌبعد انها أُخذت من القاعدة الذهبٌة نتعاون فٌما اتفقنا علٌه 

 وٌعذر بعضنا بعضا فٌما اختلفنا."

 ٗٗ,ٖٗفى "جناٌة أبى الحسن على األصول السلفٌة " وقال العالمة ربٌع 

"أبو الحسن ٌسٌر على طرٌقة القُطبٌٌن وعدنان عرور وؼٌرهم من الطعن فى من ٌنتقدوه بحق 

ٌُكثر من هذا وهذا  , بؤنهم ٌتدخلون فى النٌات والضمابر وأنهم أهل تشهٌر وحقد وبؽض وهو 

 ومن ٌؤمر بالمعروؾ والنهى عن الُمنكر" الذى ٌستخدمونه ضد أهل الحق من اإلرهاب الفكري
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 ٌقول العالمة أحمد النجمً:الرابع والعشرون:

ٌُبٌن على رإوس المالء هذا ُمقتضى  ٌُفعل على رإوس المالء فٌجب أن  "الخطؤ الذى ٌقال أو 

النصٌحة لعامة الُمسلمٌن فإن كانت النصٌحة عندكم مرفوضة فقولوا , وإن كنتم ترون أن 

النصٌحة تشهٌر وتحبون أن نحابٌكم على األخطاء ونسكت فقولوا وكما قال أحمد لو سكتوا 

 سكتنا." 

 :تعالى هللا حفظه الجابري عبٌد الشٌخمس والعشرون:الخا

 اللقاءات ضمن" للعبد هللا محبة أسباب من" محاضرة]  هللا حفظه الجابري عبٌد الشٌخ ُسبل

 ٌشترط هل للمخطا؛ النصٌحة كٌفٌه عن سإال هذا[: ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٗٔ بتارٌخ القطرٌة السلفٌة

 معه؟ والجلوس لقابه على والمداومة له المالزمة فٌها

 : حالتان لها النصٌحة: ))جوابه فكان

 فً واجتهد وبٌنه, بٌنك فٌما سراً؛ ٌُنصح فهذا المنصوح؛ نفس فً األمر ٌكون أن :األولى

ٌ ن نصحه  له, واجتهد الخطاب, له فؤلِن إصؽاء, وحسن ومٌالً  لٌناً  منه ترى مادمت وتابع له, وب

ٌ ن  .نصحه ترٌد أنك له وب

 وأنه سارق أو التوبة, ٌجب التً هً العلنٌة المعصٌة فهذه علنٌة؛ المعصٌة تكون أن :الثانٌه 

ر فهذا دنٌاهم؛ أو بدٌنهم الناس ٌضر عاصً بالناس, ٌضر  بٌنة على الناس ٌكون حتى منه ٌحذ 

 .المواطن من كثٌر فً بسطناها قد المسؤله وهذه سراً, ٌُنصح فإنه األمر ولً إال منه؛

 من بد ال فهذه وانتشرت؛ وشاعت الناسُ  بها طار وقد بدعٌة, المخالفة بدعة, الخطؤ ٌكون أحٌاناً 

 وسلم, علٌه هللا صلى النبً لسنة مخالفة بدعة أنها وٌبٌن حالها ٌكشؾ الذي بالدلٌل علٌها الرد

 من ٌقلعها حتى هذا, على اإلسالم أبمة الٌوم, إلى بعدهم ومن الصحابه من األبمة علٌه وهذا

 فً البدعة كانت إنْ  أما. الحق لطالب الحق وٌبٌن الناس, أذهان من ٌقلعها حتى ,العلنً الرد

 فٌها فالمسؤله نعم, نفسه؛ فً فٌُنصح ٌنشرها وال ٌقررها وال إلٌها ٌدعو ال اإلنسان نفس

 ((.تفصٌل
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 الشخص من التحذٌر قبل شرط النصح هلالبخاري: هللا عبدا الشٌخ فضٌلةالسادس والعشرون:

 ما ألن قابله على مردود الخطاء أن الشرعٌة القاعدة فٌك هللا بارك نقول خطؤ؟ منه وقع ما إذا

 وهذا.  له الًنصح ٌبقى,  الحق نعظم وأن فالبد هللا رسول إال علٌه ومردود ورآد إال أحد من

 : حالتان له الخطاء

 بل ُترد ال العبارة أن ذلك ٌعنى ال لكن,  أولى له النصح هذا أن الشك ظاهر ؼٌر مستور خطاء

 وتوسع قد ظهر الخطاء أن الثانٌة الحالة. أولى له النصح فهنا تنتشر قد ألنها ُتعلم حتى ُترد

 أمرنا هللا ألن قابله على ٌرد وأن الباطل ٌرد أن الحق علم من على وجوبا ٌجب فهنا , وذهب

 مسؤلة هذه النصح مسؤلة بقى,  كذلك األمر كان فإذا,  الحق نكتم أال وأمرنا,  الحق نقول أن

 فعندنا,  به نقوم أن األفضل من نصح وعندنا,  بٌانه واجب خطاء عندنا,  له تنصح أنك فُضلة

 العمل هذا ٌستخدم فالبعض الواجب لنسقط الفاضل نؽطى ال واجب عمل وعندنا فاضل عمل

 ٌجب بدعة ابتدع إذا الرجل إن قتادة ٌقول ؼلط هذا الخطاء انتشار مع الواجب إلسقاط الفاضل

 هللا اعبدوا أن" الحق لبٌان جاإ جمٌعا واألنبٌاء الحق بٌان من فالبد,  ُتحذر حتى ُتذكر أن

 بٌان فٌها,  وإثبات نفً ففٌها ُمطلقا إثباتا وال ُمطلقا نفٌا لٌست التوحٌد وكلمة" الطاؼوت واجتنبوا

 علً , اإلمام أمره ُبٌن عاند فإن ُسنٌا كان إن معه ٌُترفق الُمخطا هذا.. الباطل على والرد الحق

 وأحب.. قرٌب أقرب كان ولو احدا ُمحاباة فال ابنه ضعؾ وأبوداود,  أباه ضعؾ المدٌنى ابن

 على االستمرار ولكن عداء الحق وبٌن بٌننا فلٌس الحق إلى اإلنسان ٌرجع أن قلوبنا إلى وأبرد

 .منه الحذر ٌجب الباطل
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 الثالثةالُمقدمة 

 الرد على من قال أن هإالء رموز الُسنة فً مصر!!

 المجموعة المنهجٌة الرسابل سلسلة فً بازمول سالم بن عمر بن محمد الشٌخ فضٌلة قال

 ٖ٘٘: ٖٓٗ ص" موهمة الفاظ رسالة" الثانٌة

 "صعب امر الرموز اسقاط:" بعضهم قول"  الموهمة العبارات ومن

 له ممن الناس أحد من بدعة جاءت ما ؛فاذا وأهلها البدع من موقفه الناس بعض ٌبرر هكذا

 أن صعب الرموز بؤن موقفه مبررا,  منه والتحذٌر ببدعته فضحه عن امتنع الشهرة فً نصٌب

 : منها وجوه؛ من تبرٌرباطل وهذا, ٌسقطوا

 فهذا أهله تعرؾ الحق اعرؾ, بالرجال الحق ٌعرؾ وال بالحق ٌعرفون الرجال أن:األول الوجه

 التحذٌر وٌنبؽً معه لٌس فالحق بمقولتهم وقال واألهواء البدع أهل ووافق الحق خالؾ الرجل

 . الباطل من معه مما

 تحذٌرا ببدعته اشهاره ٌحتم بالمعروؾ واألمر النصٌحة من الكفابً الواجب أن: الثانً الوجه

 .الباطل من فٌه وقعوا فٌما ٌقعوا ال حتى للمسلمٌن ونصٌحة

 قلبى إلى حبٌب فالن:" ذلك فً المشهورة الكلمات ومن أحد كل فوق الحق أن:الثالث الوجه

 الحق على مقدما جعلته بدعته عن وتسكت فالنا تعتمد حٌنما فؤنت"منه إلً احب الحق ولكن

 مقدما بالرمز وصفته الذي الشخص حعلت بهذا فؤنت!؟ الضالل إال الحق بعد وماذا علٌه ورفعته

 . الضالل فً فوقعت الحق على

 عصرنا بمقاٌٌس هم أناس فً تكلموا الذٌن الصالح السلؾ منهج خالؾ هذا أن: الرابع الوجه

 علٌهم انكروا الصالح السلؾ علٌه ما ٌخالؾ ما منهم صدر إن ذلك ومع, الكبار العلماء من

 . ونصٌحة تحذٌرا فٌها وقعوا التً البدعة الى ونسبوا

 ان:" العلم اخذ فً السلؾ قرره الذي المنهج صراحة ٌخالؾ العبارة هذه تطبٌق: الخامس الوجه

 والعقٌدة والتفسٌر الحدٌث عنه ٌإخذ برجل بالك فما" دٌنكم تؤخذون عمن فانظروا دٌن العلم هذا

 وفً فٌه ٌتكلم او صعب الرموز فً الكالم ان بدعوى البدعة من معه عما ٌسكت هل,والفقه

 هو الواجب أن الشك ؟ وببدعته به الناس ٌؽتر ال حتى ونصٌحة تحذٌرا امره وٌشهر بدعته

 ٌبثه فٌما سببا تكون ولعلك المسلمٌن على وتلبٌس تدلٌس الحالة بٌان عن وسكوتك واال البٌان

 . الموقؾ بهذا وضاللة بدعة من الناس بٌن

 ٌضٌع باطل منهج وهو الموازنات لمنهج تطبٌق هً العبارة هذه حقٌقة أن :السادس الوجه

 . هللا ٌشاء أن إال ألهله وضٌاع للحق إماتة فٌه بل جلٌاً  واضحاً  الحق ٌكون وما الدٌن وٌمٌع
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 هو جعل رمز بؤنه وصؾ الذي لهذا وبراء ووالء تحزب فٌها العبارة هذه:السابع الوجه 

 ٌدعون الذٌن الشٌطانٌة السبل أصحاب صفات من وهذه الحق من بدالً  والبراء للوالء األصل

  النار الى أصحابها

 أحد حق فً تقال العبارة هذة سمعنا فما السلؾ منهج عن خروج العبارة هذه ان: الثامن الوجه 

 . خلؾ من ابتداع فً شر وكل سلؾ من اتباع فً خٌر وكل السلؾ أبمة من

 الذي ومن الرموز؟ من عندك الرجل هذا صار ؟كٌؾ عندك الرمز ضابط ما ثم:التاسع الوجه 

 الصحٌح الحدٌث وفً نفسه قدر عرؾ رجال هللا رحم أخً رمزاً؟ٌؤ ٌكون أن أوله لك صرح

 هللا إن"فقال خطٌبا ٌوم ذات هللا رسول فٌنا قام":قال, مجاشع بنً اخً حمار بن عٌاض عن:

" أحد على أحد ٌبؽً وال أحد على أحد ٌفخر ال حتى تواضعوا أن إلً أوحى هللا وإن....امرنً

 أنت ؛أد شؤنك من لٌس ٌشاء كٌؾ ٌصرفه هللا بٌد أمر رفعته أو الرجل إسقاط : العاشر الوجه

 وتواضع َقِبلَ  فإن, بدعته من الناس وتحذٌر المنكر وانكار الحق بٌان من علٌك الذي الواجب

 رفعه هلل تواضع من فؤن ؛- سبحانه شاء ان– سٌرفعه سبحانه هللا فإن وأناب وتاب ورجع للحق

 .هللا سبحان, إسقاطه وعلى علٌه ٌتباكى فكٌؾ البدع أهل من رجل فهذا واعتدى بؽً وان

 المقدمة الرابعة

 الرد على من قال أن الذى ٌرد ٌنبغى أن ٌكون من الكبار!!

 والرد على هذا من وجهٌن ُمجمل ومفصل.

 أوال: الُمجمل:

 قال الشٌخ ُمحمد ابن ُعمر بازمول

 "الكبار العلماء من لٌس الشٌخ هذا" بعضهم قول الموهمة العبارات ومن

 ٌصرؾ أن أراد إذا أو المشاٌخ أحد قاله كالما ٌرد نأ اراد إذا الناس بعض ٌرددها الكلمة هذه

 من والتحذٌر المنكر إنكار باب من هو فٌما خاصة ؛ منه األخذ أو الشٌخ لهذا السماع حداًعنأ

 .الخطؤ؟ على والتنبٌه البدع

 كلمات وهً أوقبوله للحق السماع عن لٌصرؾ الشٌطان نفثات من هو الذي الخطؤ من وهذا

 :وجوه من مردودة

 ومخالفته للحق موافقتة بحسب وٌرد الحق ٌقبل بل باألشخاص الكالم ٌرد ال أن األصل أن :منها

 قابله أن لمجرد قابله على الكالم ٌرد أن أما رددناه الحق خالؾ وإن قبلناه الحق وافق فإن له

 . بالرجال ٌعرف ال الحق أن وهو األصل لمخالفته فال؛ الكبار العلماء من لٌس

 الذٌن المشاٌخ من وكذا كونه,حق كالمه كل أن ٌعنً ال الكبار العلماء من القابل كون أن:ومنها 

 مالك األمام عن جاء  وكما,  باطل كالمه كل أن ٌعنً ال الكبار العلماء درجة إلى ٌصلوا لم

 هذا دلٌل فً النظر إلى األمر فعاد" القبر هذا صاحب إال ومردود راد إال منا ما:" هللا رحمه

 .مخالفته او للحق موافقته ومدى القابل
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 معروؾ ؼٌر العالم دام ما لحقهم العلماءوتضٌٌع فً للناس تزهٌد فٌها الكلمة هذه أن: ومنها

 , شهرة له لٌس أو عناٌة به لهم لٌست أو عندهم

 ظهر ما واعتبار حقوقهم حفظ والواجب العلماء حق فً أدب إساءة فٌها الكلمة هذه أن :ومنها

 .الصالح السلؾ علٌه كان وما والسنة الكتاب بحسب حالهم من

 السنة أهل كالم بها ٌردون البدع أهل عند الهدم معاول من أصبحت الكلمة هذة أن :ومنها

 وٌحذر كالمه ٌدفع فٌه ٌتجاوزون خطؤ من أو فٌها ٌقعون بدعة من ٌحذر عالم فكل والجماعة

 بها ٌحاربون التً مناهجهم من والحذر البدع أهل مخالفة فٌنبؽً الكبار العلماء من لٌس بؤنه منه

 .واهله الحق

 أفراداً  بالدعاة ٌسمون الذٌن هإالء فٌه ٌقع الذي الخطؤ إنكار فً الحق أنه الكالم معنى أن:ومنها

 الرسول قول عموم ٌخالؾ صحٌح ؼٌر وهذا الكبار العلماء من عندهم كان لمن اال جماعات أو

 لم فؤن فبلسانة ٌستطع لم فؤن بٌده فلٌؽٌره منكرا منكم رأى من" علٌه وسالمه هللا صلوات الكرٌم

 "اإلٌمان أضعؾ وذلك فبقلبه ٌسطتع

 ٌشترط ولم(الذكر أهل)والسنة بالكتاب العلم أهل إلى بالرجوع أمر إنما عزوجل هللا أن :ومنها

 نوحً رجاالً  إال قبلك من أرسلنا وما} تعالى الكبارفقال العلماء من أو المشهورٌن من ٌكون ان

 نزل ما للناس لتبٌن الذكر الٌك وانزلنا والزبر بالبٌنات تعلمون ال كنتم ان الذكر اهل فسؤلوا الٌهم

 ٗٗ_ٖٗ النحل{ ٌتفكرون ولعلهم الٌهم

 حاله عن ٌخبرك فإنه ذاك أو الرجل هذا فٌه وقع أوخطؤ بدعة لك ٌذكر حٌن العالم أن :ومنها

 العلماء من الرجل ٌكون أن ذلك فً ٌشترط وال مثله خبر ٌعارضه أن األ مقبول الثقة وخبر

 به فالقول الخبر قبول شرط فً األبمة ٌذكره لم هذا اذ الكبار العلماء من أوٌكون المشهورٌن

 . العلم اهل قرره عما خروج

 ألنك إنكارها ترك و البدعة تقرٌر فقط ٌرٌد أنه على ٌدل الكلمة هذه قابل حال وقع إذا:ومنها

 توضٌح فً أو الباطلة المقالة هذه أو البدعة هذه رد الكبارفً العلم أهل بكالم له جبت لو حتى

 :ٌقول كؤن اخرى بمقولة ولكن أٌضا ذاك؛لرده أو الرجل هذا خطؤ

 . حوله الذٌن فٌه ٌإثر الشٌخ هذا أخً ٌا

 . أخطابهم و س النا عقابد عن تفتشوا ال اخً ٌا: أو

 .بالهٌن لٌس أمر الرموز إسقاط أخً ٌا:أو

 .الشٌخ بكالم ملزماً  لست أنا: أو

وبدعته  الشخص هذا إلً الدعوة وتستمر الباطل ٌستمر أن والنتٌجة ؛ العبارات هذه نحو أو

 ال الحق أهل فٌعود بالناس وٌؽرر وأهلها السنة حساب على وٌلمعون الباطل دعاة وٌمرر

 منكراً  وٌعود المعروؾ السنة الناس ٌعرؾ فال الحق من معهم ما ٌطلبون فال الناس ٌعرفهم

 "راجعون الٌه وانا هلل وانا باهلل اال قوة وال حول فال معروفاً  والمنكر



ٔ4 
 

 

 

 الرد التفصٌلً

 الكتاب:أوال

د الهدهد عن مخبراً  تعالى هللا قال  بما -السالم علٌه-سلٌمان على بحجته صال كٌؾ و الموح 

 َسَبإٍ  ِمنْ  َوِجْبُتكَ  بِهِ  ُتِحطْ  لَمْ  ِبَما أََحْطتُ  َفَقالَ : }فقال جنوده و سلٌمان هللا نبً على خفً و علمه

قٌِنٍ  ِبَنَبإٍ   [.ٕٕ:النمل{]ٌَ

 ال ما ٌإتً قد الخلق أضعؾ أن على التنبٌه المكافحة هذه وفً: )) -هللا رحمه-البقاعً قال

.  اهـ(( هللا إلى شًء كل فً العلم وٌردوا علومهم العلماء إلى لتتحاقر[( 9)]أقواهم إلٌه ٌصل

 (.ٓ٘ٔ/ٗٔ" )الدرر نظم"

ةِ  َوِفً)) :-هللا رحمه– القرطبً قال و ٌَ ِؽٌرَ  أَن   َعلَى َدلٌِل   اْْل قُولُ  الص   لِْلَعالِمِ  َواْلُمَتَعل مَ  لِْلَكبٌِرِ  ٌَ

ٌْسَ  َما ِعْنِدي ق َنهُ  َذلِكَ  َتَحق قَ  إَِذا ِعْنَدكَ  لَ ٌَ  " .القرآن ألحكام الجامع."اهـ.((َوَت

 ُتِحطْ  لَمْ  ِبَما أََحْطتُ : }له ٌقول هو و ؟-السالم علٌه-سلٌمان هللا نبً وبٌن الهدهد بٌن فكم : قلت

ٌ ن الذي العالم فلٌس ,{ِبهِ  الب هذا خطؤه َب ًّ  من بؤَعلَمَ  الط   المعترض ,وال سلٌمان هللا نب

 !!.الهدهد من بؤجهل( العلم طالب)علٌه

 ُسبِلَ  اْلعلم أهل بعض أن))وهً , مشهورة حكاٌة – هللا رحمه– القٌم ابن اإلمام ٌذكر هذا وفً

 :  َفَقالَ  مسؤلة َعن

 أٌها: لَهُ  َفَقالَ  , ِبهِ  وهم   األستاذ َفَؽضب , اْلَمْسؤَلَة َهِذه أْعلَم أنا: تالمذته أحدُ  َفَقالَ  اعلمها, اَل 

َمان من أْعلَم لست األستاد ٌْ  الهدهد من أجهل أنا َولستُ  , بلؽت َما اْلعلم فًِ بلؽت َولَو َداُود بن ُسلَ

َمان َقالَ  َوقد ٌْ هِ  ٌعتب َفلم{ ِبهِ  تحط لم ِبَما أحطت: } لُِسلَ ٌْ  دار مفتاح".اهـ((ٌعنفه َولم َعلَ

 (7ٖٔ/ٔ")السعادة

 اْلَمْفُضولُ  ٌَُنب َههُ  اَل  أَنْ  اأْلَْفَضلِ  شرط من لٌس: )) -هللا رحمه-تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ قال ثانٌا:

 (.77/ٙ")السنة منهاج."اهـ((اأْلُُمورِ  ِمنَ  أِلَْمرٍ 

 تعرؾ الحق اعرؾ ولكن بالرجال عرؾٌ ال الحق أنالقاعدة المعروفة عند العلماء " ثالثا:

 ."أهله

ًَ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ  ,(49ٓٗ)برقم"  البخاري صحٌح" فً وجاء رابعا: ُ  َرِض  َكانَ : َقالَ  َعْنُهَما, هللا 

ٌَاخِ  َمعَ  ٌُْدِخلُِنً ُعَمرُ   إِن هُ : »َفَقالَ  ِمْثلُُه؟ أَْبَناء   َولََنا َمَعَنا الَفَتى َهَذا ُتْدِخلُ  لِمَ : َبْعُضُهمْ  َفَقالَ  َبْدٍر, أَْش

نْ  ْومٍ  َذاتَ  َفَدَعاُهمْ : َقالَ  «َعلِْمُتمْ  َقدْ  ِمم  ْوَمِبذٍ  َدَعاِنً ُربٌُِتهُ  َوَما: َقالَ  َمَعُهمْ  َوَدَعاِنً ٌَ ُهمْ  إاِل   ٌَ ٌَ ٌُِر  لِ

تَ  َوالَفْتُح, هللا ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا} ِفً َتقُولُونَ  َما: َفَقالَ  ِمن ً, ٌْ ْدُخلُونَ  الن اسَ  َوَرأَ { أَْفَواًجا هللا ِ  ِدٌنِ  ِفً ٌَ

وَرَة, َخَتمَ  َحت ى َ  َنْحَمدَ  أَنْ  أُِمْرَنا: َبْعُضُهمْ  َقالَ فَ  السُّ َنا, َوفُِتحَ  ُنِصْرَنا إَِذا َوَنْسَتْؽِفَرهُ  هللا  ٌْ  َوَقالَ  َعلَ

قُلْ  لَمْ  أَوْ  َنْدِري, الَ : َبْعُضُهمْ  ًبا, َبْعُضُهمْ  ٌَ ٌْ ا: لًِ َفَقالَ  َش : َقالَ  الَ,: قُْلتُ  َتقُوُل؟ أََكَذاكَ  َعب اٍس, اْبنَ  ٌَ
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ِ  َرُسولِ  أََجلُ  ُهوَ : قُْلتُ  َتقُوُل؟ َفَما هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ ُ  أَْعلََمهُ  َوَسل مَ  َعلَ ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا: لَهُ  هللا   َوالَفْتحُ  هللا 

َة, َفْتحُ  هُ  َواْسَتْؽِفْرهُ  َرب كَ  ِبَحْمدِ  َفَسب حْ : أََجلِكَ  َعالََمةُ  َفَذاكَ  َمك  اًبا َكانَ  إِن   ِمْنَها أَْعلَمُ  َما: ))ُعَمرُ  َقالَ . َتو 

 ((.َتْعلَمُ  َما إاِل  

ِ  َعْبدَ  بِؤَن   َبْعُضُهمْ  َواْسَتْشَهدَ : ))-هللا رحمه– البر عبد األندلس ابن عالمة قال ًَ  َعب اسٍ  ْبنَ  هللا   َرِض

 ُ , َوُهوَ  ٌُْسَتْفَتى َكانَ  َعْنهُ  هللا  دٍ  ْبنَ  َوَعت ابَ  َجَبلٍ  ْبنَ  ُمَعاذَ  َوأَن   َصِؽٌر  ٌْ انِ  َكاَنا أَُس ٌَ ْفتِ  َصِؽٌَرا َوُهَما ٌُ

, ن  ُهَما الس  ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َوَوال  هِ  هللا  ٌْ ٌَاتِ  َوَسل مَ  َعلَ  فًِ َهَذا َوِمْثلُ  أَْسَنانِِهَما, ِصَؽرِ  َمعَ  اْلِواَل

 (.2ٔٙ/ٔ)م ..العل بٌان جامع."اهـ.((َكِثٌر   اْلُعلََماءِ 

 فً الرحمن عبد ابن سلمة أبً مع عباس ابن قصة ذكر بعد -أٌضاً - هللا رحمه قال وخامسا: 

اٍل؛ َزْوِجَها َوَفاةِ  َبْعدَ  ُتْنَفسُ  اْلَمْرأَةِ  ِفً اْخَتاَلَفِهماَ  ٌَ  َفَقدْ  َبْطِنَها, فًِ َما َوَضَعتْ  إَِذا:)) َسلََمةَ  أَُبو َفَقالَ  ِبلَ

ِن, آِخرَ : َعب اسٍ  اْبنُ  َوَقالَ  ,((َحل تْ  ٌْ َرةَ  أَُبو َفَجاءَ  اأْلََجلَ ٌْ ْعِنً أَِخً اْبنِ  َمعَ  أََنا: ))َفَقالَ : ُهَر  أََبا ٌَ

ًبا َفَبَعُثوا(( َسلََمةَ  ٌْ ِ  َعْبدِ  َمْولَى ُكَر اٍس, ْبنِ  هللا  ً   َزْوجِ  َسلََمةَ  أُم   إِلَى َعب  بِ هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

ْسؤَلُهَ  َها َفؤَْخَبَرُهمْ  َفَجاَءُهمْ  َذلَِك, َعنْ  اٌَ َعةُ  ولدت: َقالَتْ  أَن  ٌْ ٌ ةُ  ُسَب اٍل, َزْوِجَها َوَفاةِ  َبْعدَ  اأْلَْسلَِم ٌَ  ِبلَ

ِ  لَِرُسولِ  َذلِكَ  َفَذَكَرتْ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ  ((. ِشْبتِ  َمنْ  َفاْنِكِحً َحلَْلتِ  َقدْ : ))َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ

َزالُوا لَمْ  اْلُعلََماءَ  أَن   َعلَى َدلٌِل   ِفٌهِ : ))(ٔ٘ٔ/ٖٕ" )التمهٌد"البر عبد ابن قال َتَناَظُرونَ  ٌَ  َولَمْ  ٌَ

َزلْ  ْرَتِفعُ  اَل  اْلَكبٌِرُ  ِمْنُهمُ  ٌَ ِؽٌرِ  َعلَى ٌَ ْمَنُعونَ  َواَل  الص  ِؽٌرَ  ٌَ ْنِطقَ  أَنْ  َعلِمَ  إَِذا الص   َوُرب   َعلِمَ  بَِما ٌَ

ن   ِفً َصِؽٌرٍ  ُ  ِعْلِمهِ  ِفً َكِبٌر   الس  ُمنُّ  َوهللا  َشاءُ  َمنْ  َعلَى ٌَ  . اهـ.((َوَرْحَمِتهِ  بِِحْكَمِتهِ  ٌَ

ْوًما َقالَ  -عنه هللا رضً– عمراً  أن أًٌضا( 1ٖ٘ٗبرقم" )البخاري صحٌح"فً وسادسا:  ٌَ 

ً   أِلَْصَحابِ  ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ ةَ  َهِذهِ  َتَرْونَ  ِفٌمَ : َوَسل مَ  َعلَ ٌَ َودُّ :}َنَزلَتْ  اْل ٌَ  لَهُ  َتُكونَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أَ

ة   ُ : َقالُوا ؟[ ٕٙٙ: البقرة{]َجن   اْبنُ  َفَقالَ  , «َنْعلَمُ  الَ  أَوْ  َنْعلَمُ  قُولُوا: »َفَقالَ  ُعَمرُ  َفَؽِضبَ  أَْعلَُم, هللا 

ء   ِمْنَها َنْفِسً ِفً: َعب اسٍ  ًْ ا َش ا: »ُعَمرُ  َقالَ  الُمْإِمنٌَِن, أَِمٌرَ  ٌَ  , «َنْفَسكَ  َتْحقِرْ  َوالَ  قُلْ  أَِخً اْبنَ  ٌَ

: ُعَمرُ  َقالَ  لَِعَمٍل,: َعب اسٍ  اْبنُ  َقالَ  «َعَمٍل؟ أَيُّ : »ُعَمرُ  َقالَ  لَِعَمٍل, َمَثاًل  ُضِرَبتْ : َعب اسٍ  اْبنُ  َقالَ 

ً   لَِرُجلٍ » ْعَملُ  َؼنِ ُ  َبَعثَ  ُثم   َوَجل , َعز   هللا ِ  ِبَطاَعةِ  ٌَ َطانَ  لَهُ  هللا  ٌْ  أَْؼَرقَ  َحت ى ِباْلَمَعاِصً َفَعِملَ  , الش 

 .«أَْعَمالَهُ 

ة الَحِدٌث َوِفً)(. ٕٕٓ/2") الفتح:"-هللا رحمه-الحافظ قال  ِمنْ  َمْنِزلَِتهِ  َوقُْربِ  َعب اسٍ  ابن فهم قُو 

 إَِذا ِمْنهُ  أََسنُّ  ُهوَ  َمنْ  بَِحْضَرةِ  اْلَقْولِ  َعلَى ِتْلِمٌَذهُ  اْلَعالِمِ  َوَتْحِرٌضُ  ِصَؽِرهِ  ِمع لَهُ  َوَتْقِدٌُمهُ  ُعَمرَ 

ةَ  ِفٌهِ  َعَرؾَ   ٌ  . اهـ.(اْلعلم ِفً وترؼٌبه َنفسه َوَبْسطِ  َتْنِشٌِطهِ  ِمنْ  ِفٌهِ  لَِما اأْلَْهلِ

اءُ  َكانَ : ))...قال -عنهما هللا رضً-عباس ابن عن البخاري صحٌح فً وسابعا:   أْصحابَ  القُر 

 .اهـ.((وَجل   َعز   هللا ِكتابِ  ِعْندَ  َوق افاً  َوَكانَ  َشَباباً  أوْ  كاُنوا ُكُهوالً  ُعَمرَ  َمُشوَرةِ 

اء َوَكانَ (: ) )1ٓ/ٕ٘" )القاري عمدة -هللا رحمه-العٌنً قال  اْصِطاَلح َوَكانَ  ,(اْلعلَماء أَي اْلقُر 

ْدر اء ٌطلقون َكاُنوا أَنهم األول الص  ْعِنً( شَباًبا أَو َكاُنوا كهوالً : )َقْوله. اْلعلَماء على اْلقُر   َكانَ : ٌَ

 . "اهـ.(والشباب السن اَل  اْلعلم ٌْعَتبر

ر بن عبٌد َعن الصحٌحٌن ففًثامنا: ٌْ  َتَعالَى هللا َرِضً عمر, على اْسَتؤْذن ُموَسى أََبا أَن: ُعَم

هُ  َثاَلًثا, َعنُه,  لَُه, أٌذنوا قٌس؟ بن هللا عبد َصوت تسمع ألم: عمر َفَقالَ  َفرجع, َمْشُؽواًل  وجده َفَكؤَن 
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ا إِن ا: َقالَ  صنعت؟ َما على حملك َما: َفَقالَ  فدعً ٌ َنة َهَذا على لتقٌمن: َقالَ  ِبَهَذا, نإمر ُكن   أَو َب

 َفَقامَ . أصغرنا إال   َهَذا على لَك ٌْشهد اَل : َفَقالُوا اأْلَْنَصار, من مْجلِس إِلَى َفاْنَطلق َفخرج. أَلَْفَعلَن  

ًّ  أُْخِفً: عمر َفَقالَ . بَِهَذا نإمر ُكن ا: َفَقالَ  سعٌد, أَُبو هِ  هللا صلى هللا َرُسول أَمر من َعل ٌْ  َوسلم؟ َعلَ

 (.باألسواق الصفق َعنهُ  ألهانً

 علٌه والبراهٌن األدلة أقام إذا قوله إلى الرجوع و عنه األخذ و المإهل العلم طالب قول فقبول

 فً والتقدم!! بالسن العبرة ولٌست , -علٌهم هللا رضوان-الصالح سلفنا عند المعتبر هو

 . الخلق على هللا حجة إقامة عندهم العبرة لكن و!!.الزمن

 .للدلٌل مخالفته علم إذا كبٌرهم على صؽٌرهم أنكر من الصحابة من وفى الحدٌث: 

 أن عمر ما أنكر العلم الذى نقله إلٌه الصؽٌر. وفٌه أٌضا:

 (. ٕٙٔ/ص" )باإلذاعة الجدٌرة الِحَكم":  -هللا رحمه– رجب ابن قال تاسعا:

 أو كان صغٌراً  الحق قال من كل من الحق بقبول ٌوصون كانوا والعارفون المشاٌخ وكذلك))

 اهـ.((لقوله وٌنقادون كبٌراً 

-(ٙٓٗ/ٕ) رسابله مجموع-التعٌٌر و النصٌحة بٌن الفرق." -أٌضاً -هللا رحمه قال وعاشرا: 

 : -تعالى هللا رحمهم-السلؾ طرٌقة ٌحكً هو و".

ها العلماء لبعض ضعٌفة مقاالت إنكار فً الَوِرعون األبمة بالػ وقد))   كان كما الرد   أبلػ ورد 

 كله هذا علٌهم ردها فً وٌبالػ بها تفردوا ضعٌفة مقاالت وؼٌره ثور أبً على ٌنكر أحمد اإلمام

 الناس ٌؽتر ولبال الحق تبٌٌن مجرد ذلك فً مقصوده كان فإن: األمر باطن فً وأما.الظاهر حكم

 فً النٌة بهذه هذا بفعله ودخل قصده على مثاب أنه رٌب فال مقاالته فً أخطؤ من بمقاالت

 .وعامتهم المسلمٌن وأبمة ورسوله هلل النصح

 عباس ابن مقاالت العلماء من رد بمن أسوة فله كبٌراً  أو صغٌراً  الخطؤ بٌن الذي كان وسواء

 اهـ...((ذلك وؼٌر والعمرتٌن والصرؾ المتعة مثل العلماء من علٌه وأُنكرت بها ٌشذ التً

 اإلجماع الحادى عشر:

 أورده ممن الحق ٌقبلون وفضلهم علمهم على المجمع السلف أبمة كان فلهذا: )) -أٌضاً - قال و

 .اهـ.((قولهم ؼٌر فً ظهر إذا الحق بقبول وأتباعهم أصحابهم وٌوصون صغٌراً  كان وإن علٌهم

 ولو: ))الجوزي البن نصٌحته فً -هللا رحمه-العلثً ؼاثم ابن إسحاق الشٌخ قال الثانى عشر:

 إسرابٌل كبنً وصرنا بالمعروؾ, األمر لتعطل إَِذا علمه كثر من َعلَى علمه قل من ٌنكر ال َكانَ 

َتَناُهْونَ  الَ  كانُوا:}َتَعالَى َقالَ  حٌث  َعلَى المفضول ٌنكر َبل ,[ٖٗٔ: المابدة]؟{.َفَعلُوهُ ُمنَكرٍ  َعنْ  ٌَ

 (.ٕٙٓ/ٗ)رجب البن"الحنابلة طبقات ذٌل."اهـ...(( الفاضل

 كانوا وإن أهله من العلم أخذ فً:فصل: )) -هللا رحمه-مفلح ابن قال والثالث عشر:

 (.ٖٗٙ/ص" )الشرعٌة اآلداب(("صغاراً 
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ٌّب أبو العالمة قال والرابع عشر: ة: -هللا رحمه-خان حسن بن صدٌق الط  ذكر فً الحط 

  (.ٕٗ٘-ٖٕ٘/ص")الستة الصحاح

خ َوأما:  قلت)) ٌْ اِؼب َفَقالَ  الش   َولَو َكاِمل أستاذ كل َعن ِبهِ  عبروا ثم   السن ِفً طعن من أَصله الر 

خ َشؤْن أِلَن َشاًبّا َكانَ  ٌْ  ٌسن سنّ  ِفً ُهوَ  من ُهَنا الُمَراد أَن زعم َومن وتجاربه معارفه تْكثر أَن الش 

 المزٌؾ الَقْول على اْلَمْشً َواْلتزم وتكلؾ أبعد فقد َثَمانٌِنَ  إِلَى خمسٌن َنْحو من َوُهوَ  التحدٌث ِفٌهِ 

ِحٌح أِلَن  .اْلُمحدث تؤهل على التحدٌث مَدار أَن الص 

 َوقد َسَنده ِفً لَهُ  َوقع َؼلطاً  مشاٌخه بعض على رد أَنه َحت ى شعر َوجهه فًِ َوَما الُبَخاِريّ  حدث

ًّ  عشر َسْبَعة اْبن َوُهوَ  َمالك حدث اِفِع َما والفضٌلة اْلَكَراَمة أَن َواْلحق السن َحَداَثة ِفً َوُهوَ  َوالش   إِن 

 ًَ ْهَتِدي اَل  َوُهوَ  التحدٌث فٌِهِ  ٌسن سنّ  ِفً شٌخ من فكم َواْلكبر اْلُعمر دون َواْلعقل بِاْلعلمِ  ِه  إِلَى ٌَ

 . اْلَخبٌث من الّطٌب َتْمٌٌِز

خ َوعند) ٌْ  (قراها َما َولَِكن مجلدة...  كبار أَجَزاء الش 

خ ٌفوق َصِؽٌر ِطْفل من َوكم ٌْ ٌَة ِفً اْلَكبٌِر الش  َرا ْحِرٌر وملكة الد   من برحمته ٌْخَتص َوهللا الت 

َشاء  . "اهـ.((ٌَ

" المجتمع فً العلم طالب مسإولٌة :-تعالى هللا رحمه- باز ابن اإلمام قالالخامس عشر:

 على حرٌص علم مما شٌباً  ٌكتم ال أن على جداً  حرٌص ذلك بعد العلم طالب ثم)) (.ٖٔ/ص)

 المٌدان فً بارز فهو ٌنزوي ال و ٌتساهل ال و اإلسالم لدٌن الخصوم على الرد و الحق بٌان

 هناك كان ولو لها أنا لها أنا ٌقول بل ؼٌري لها هذه ٌقول ال و ٌتساهل وال.طاقته حسب دابماً 

 المناسب الوقت فً ٌبرز بل ٌنزوي ال أبداً  بارز فهو المسؤلة تفُوت أن ٌخشى.آخرون أبمة

 و ٌكتب بل العلم من عنده ما ٌكتم ال أٌضاً  وهو اإلسالم خصوم على الرد و الحق لنصرة

 ."اهـ..((اإلسالم خصوم من ؼٌرهم على و البدع أهل على ٌرد و ٌتكلم و ٌخطب

 البلد فً العجٌب الحادث" بعنوان شرٌط: " -هللا رحمه– عثٌمٌن ابن اإلمام قالالسادس عشر:

  " .الحبٌب

ٌ ُنوا أن العلم طالب على واجب)  دماء استباحوا الذٌن الخوارج منهج , الخبٌث المنهج هذا ٌب

ا هإالء وأن , المشركٌن دماء عن وكفُّوا المسلمٌن ا جاهلون إم  ا سفهاء وإم   فهم حاقدون؛ وإم 

 دٌن هو بالعهد دٌناً  وأوفى بالعهد بالوفاء ٌؤمر الشرع ألن الشرع ٌعرفون ال ألنهم جاهلون

 فهذه -جل   و عز  - هللا إال ٌعلمه ال ما الحادثة هذه عن ٌترتب ألنه -أٌضاً -سفهاء هم و اإلسالم

 على حادقدون أو الواقع, فً المفسدون هم بل مصلحون, نحن ٌقولوا حتى إصالح وسٌلة لٌست

 وإذا!!ُحكمتَ  َحكمتَ  إذا))ٌقول عمن أٌضا هللا رحمه سبل حٌن و. اهـ...(( وأهالها البالد هذه

 (( أجْرتَ  دعوة
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 . ُحكمت َحكمت بإذا ٌرٌد ذا ما لكن صحٌح هذا" أجرت دعوت إذا: " فقال

 من قصده ربما هذا ُتحكم فسوؾ أشخاص على إذاحكمت أنك هذا فً ٌقصد ربما هو: السابل

 .الكالم هذا

 .((.ٌهمن كم فال البدع أهل على الرد من ٌخوفكم أن ٌرٌد كان إذا: الشٌخ

 فً الطاعنٌن على العلم أهل ردود : -تعالى هللا رحمه-الوادعً مقبل اإلمام قال والسابع عشر:

 (.ٖٓ/ص" )السحر حدٌث

 ٌقبلوا أن و الزابؽٌن المفتونٌن أولبك كالم إلى ٌصؽوا ال أن العلم طالب به أنصح الذي و)) 

ٌِّنوا أنو السن ة و الكتاب تعلم على  من و منهم ٌحذروهم و الزابغٌن أولبك أحوال لن اسل ٌب

 ."اهـ.((وندواتهم ومجالتهم كتبهم

 فإن المجتمع, فً الموجودة المفاسد ٌبٌنوا أن العلم طلبة أناشد وأنا(: )) 49ٖص) أًٌضا وقال

 إلى هرب ولو حتى الكتاب صفحات على أنفسهم وٌبرزوا بؤنفسهم, ٌبٌنوها أن استطاعوا

 إاِل   َتُموتَ  أَنْ  لَِنْفسٍ  َكانَ  َوَما:)أخً ٌا شهٌد فؤنت وٌؽتالوه, ٌلحقوه, أن ٌمكن كان وإن أمرٌكا,

 (.هللا ِ  ِبإِْذنِ 

 هللا إلى ٌتقرب ال الذي هو العمل عن العاطل)) ... (. 2ٓ٘/ص" )المعاند قمع": أًٌضا وقال

 .اهـ.(( واإلسالم الدٌن خدمة فً هللا بحمد فهو العلم طالب أما بعمل, وتعالى سبحانه

 فً الجدٌد المنضد العقد"فى  -ورعاه هللا حفظه– المدخلً زٌد العالمة وسبلالثامن عشر:

 (.:ٗ٘ٔ/ٔ" )والتوحٌد والمناهج الفقه مسابل عن اإلجابة

 .بالعلماء؟ مختص هو أم البٌان الحال اقتضى إذا المنحرفٌن حال بٌان العلم لطلبة هل 

 وعند األمر لزوم عند و لذلك الحال اقتضاء عند بٌانه علٌه وجب الحق عرف من: ))فؤجاب

 الشرعٌة بالضوابط ولكن بٌانه وجب كذلك الباطل عرؾ من و الصحٌح, الدعوة بمنهج التقٌد

 ."اهـ((السلفٌة الدعوة وبآداب

 والرسابل الكتب مجموع : -هللا حفظه– المدخلً هادي ابن ربٌع العالمة سبل قد والتاسع عشر:

 (.ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٗٔ" )الفتاوى و

 و معرفة عندهم الشباب حتى أو فقط بالعلماء خاص هو هل األشخاص فً التعدٌل و الجرح 

 .المعرفة؟ فً ٌشترط ماذا

 و , البؽدادي الخطٌب ذلك إلى أشار كما العقٌدة صحة من فٌه البد والتعدٌل, الجرح:  فؤجاب

 .الورع و التقوى من فٌه والبد , ٌعلم أن البد , الجرح بؤسباب العلم من فٌه البد

. اهـ.((ٌجرح أن فله ؛ وتقوى ورع وعنده , والتعدٌل بالجرح علم عنده ٌنتقد الذي هذا كان فإذا

" 
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 (.2ٕٙ-2ٕٙ/ٗٔ" )والفتاوى الرسابل و الكتب مجموع : -أٌضاً – ورعاه هللا حفظه سبل و

 ولكن سناً  أصؽرمنه له المنتقد و , علم سبق وله السنّ  فً كبٌراً  السلفً للمنهج المخالؾ كان إن

ٌ نت ة له تب  .مالمة؟ علٌه هل , بها قال و الحج 

 ٌعنً ,منه ٌحذر الضالل إلى ٌدعو كان وإن بؤدٍب, الكبٌر هذا ٌنصح نعم: )) -هللا حفظه-فؤجاب

 اإلنسان, هذا من أكبر الحق , والضالل الباطل من الخلق إنقاد و الحق إلى والدعوة األخذ

 االنسان هذا عمر فكم , السنٌن آالؾ هذا الحق عمر و الٌوم إلى آدم خلق منذ هذا الحق وُعُمر

 ."اهـ.((منه األخذ من ٌمنعه أو الحق ٌضٌع الذي

 (.ٖ٘-ٖٗ/ص")المنهجٌة رواحة أبً أسبلة على أجوبةفى  وُسبل الشٌخ:

 اختّطه الذي العلمً المسلك على قاٍض  واألهواء البدع أهل على الرد   أن الناس من كثٌر ٌظن

 .صحٌح؟ مفهوم هذا فهل هللا, إلى سٌره فً الطالب

 أهل ألسنة لٌخرسوا البدع أهل و الباطل أهل أسالٌب وهذه , باطل مفهوم هذا:  أجاب الشٌخ 

 بالمعروؾ األمر بواجب القٌام على تحث التً اْلٌات بعض -هللا حفظه-ذكر ثم... ] السن ة

.[ الشدٌد الوعٌد من ذلك تارك على ٌترب ما وذكر , بالعلم العمل من وأنه , المنكر عن والنهً

 ولها عنها الذابون لها و دعاتها ولها تنتشر البدعة أن ٌرى كان إذا: ...  -هللا حفظه-قال ثم

 من هذا , كذب هذا:  العلم على ٌقضً هذا إن:  وقولهم!! ٌسكت؟؟ فكٌؾ السن ة ألهل المحاربون

 .للعلم والتطبٌق العلم

 فً جاداً  ٌكون أن والبد , للتحصٌل أوقاتاً  ٌخصص ان بد ال العلم فطالب ؛ حال كل على و

 نفس فً و العلم ٌحصل حال كل فعلى , بالعلم إال المنكرات ٌواجه أن ٌستطٌع وال , التحصٌل

 ٌرى لما البركة تنزع قد و.علمه فً العامل المتعلم لهذا ٌبارك تعالى وهللا , ٌطّبق الوقت

 شعارات ٌرفعون الباطل هلأ و الضالالت ٌرى!!  العلم أطلب ,لما ال,ال: ٌقول قدامه المنكرات

 أنا , األشٌاء بهذه أشتؽل ما ال ال,:  فٌقول الناس ٌضلون و إلٌها الناس وٌدعون , الباطل

 "اهـ.((المداهنة على ٌتدرب ٌعنً!!! بالعلم سؤشتؽل

 (.ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ")البربهاري لإلمام السنة شرح الباري عون."وُسبل فى 

 عمل هذا أن وٌقولون المبتدعة من المحذرٌن إسكات فً ٌبالؽون الناس بعض) عن سبل فقد

 . العلماء؟

 فٌه كالم جداً, ؼلوا العلم طالب إسكات فً بالؽوا هإالء حال كل على: )) -هللا حفظه-فؤجاب

 فً بالؽوا , البدع أهل فً الحق قول من لٌمنعوهم أفواههم فً أحجار الشباب وإلقام , إرهاب

 . األشٌاء هذه
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 للمنكر إنكاراً  الناس أكثر ألن خاصة السلفً الشباب ٌسكتوا أن ٌرٌدون هإالء إن أقول:  قال ثم

 الخوارج مع الروافض مع ٌتعاطفون السٌاسٌون رأٌتم السلفً الشباب هم الباطل وجه فً ووقوفاً 

 إال   به ٌتكلم ما)ٌقولون الكالم هذا ٌمثل قٌؤتون مشاعرهم تجرح أن ٌرٌدون ال كلهم البدع أهل مع

 الشباب تشوٌه فً ٌبالؽون و ٌتكلم الفاتحة ٌحسن ما الذي حتى ٌتكلمون األطفال حتى ,(العلماء

 الذي السلفً الشباب إرهاب و هللا سبٌل عن صد و البدع أهل على محاماة هذه كل , السلفً

 اهـ.((المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر و هللا إلى للدعوة ٌتصدى

 (22٘/ ٕ) وفضله العلم بٌان جامعالعشرون:

َما َقاِبلِهِ  لَِفْضلِ  ٌَِصحُّ  اَل  اْلَقْولَ " لٌِلِ  ِبَداَللَةِ  ٌَِصحُّ  َوإِن  هِ  الد  ٌْ  "َعلَ

 حدٌث من رآى منكم ُمنكرا فلٌؽٌره...الحادى والعشرون:

 والقاعدة األصولٌة " أن العام ٌشمل جمٌع أفراده"وهذا عام 

 قلُت: وطالب العلم صؽٌر السن ٌدخل تحت هذه االفراد.

االستفصال فى مقام االحتمال ٌنزل الحكم بمنزلة العموم فى  القاعدة األصولٌة " تركوأٌضا 

  المقال"

 قلُت: ولم ٌستفصل النبً بٌن الصؽٌر والكبٌر.

 والقاعدة :أن العموم ٌبقى على عمومه ما لم ٌرد دلٌل ٌخصصه"

الثانى والعشرون:حدٌث ُعبادة ابن الصامت قال صلى هللا علٌه وسلم " الٌمنعن أحدكم هٌبة 

 ٌقول بحق إذا رآه أو سمعه..." الناس أن

 .آنفا المذكورة القواعد تحته ٌندرج وهذا قلُت:

  ٖ٘ٗٗ داود أبً سننالثالث والعشرون:فى 

, َعِمٌَرةَ  اْبنِ  َعنِ  ً   َعنِ  اْلِكْنِدي  بِ هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  اأْلَْرِض, ِفً اْلَخِطٌَبةُ  ُعِملَتِ  إَِذا: " َقالَ  َوَسل مَ  َعلَ

ةً  َوَقالَ  - َفَكِرَهَها َشِهَدَها َمنْ  َكانَ   َعْنَها َؼابَ  َوَمنْ  َعْنَها, َؼابَ  َكَمنْ  َكانَ  - «أَْنَكَرَها: »َمر 

َها, ٌَ  " َشِهَدَها َكَمنْ  َكانَ  َفَرِض

 .آنفا المذكورة القواعد تحته ٌندرج وهذا قلُت:

 اْبنِ  َوِعٌَسى َداُوودَ  لَِسانِ  َعلَى إِْسَرابٌِلَ  َبنًِ ِمنْ  َكَفُروا ال ِذٌنَ  لُِعنَ : )تعالى قولهالرابع والعشرون:

مَ  ٌَ ْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصْوا ِبَما َذلِكَ  َمْر َتَناَهْونَ  اَل  َكاُنوا( 91) ٌَ  َكاُنوا َما لَبِْبسَ  َفَعلُوهُ ُمْنَكرٍ  َعنْ  ٌَ

ْفَعلُونَ  ٌَ (94)".. 

 تفاء الموانع ٌكون كالفعل"قلُت: والقاعدة األصولٌة " الترك مع إثبات الشروط وان
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 ومن فرق بٌن الصؽٌر والكبٌر علٌه الدلٌل.

 قال العالمة ربٌع رادا على أبى الحسن فى مجموع الفتاوىالخامس والعشرون:

" نعم للجرح والتعدٌل أهله وشروطه , لكن البدع الواضحة مثل الرفض والتجهم واإلرجاء  

ٌُحذر طالب العلم من شرهم ,  والتكفٌر والتحزب الواضح الذى تكلم فٌه العلماء فال مانع أن 

ٌُحذرون من هذه  ولٌس من أصل السلؾ وال من عملهم شن الؽارة على طالب العلم الذٌن 

 األصناؾ."

 ة والرد علٌهاشبه

: ثالًثا الساعة أشراط من إن: "قال -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أن الجمحً, أمٌة أبً عن

 ".األصاغر عند العلم ٌلتمس أن إحداهن

القاعدة أنه الٌستلزم من أشراط الساعة المذمة , فإن من أشراط الساعة ظهور المهدى  أوال:

 المنتظر وهو خٌر لألُمة , ومن أشراط الساعة نزول المسٌح ابن مرٌم .

 ما المراد باألصاؼرثانٌا: 

    وفضله العلم بٌان جامعقال ابن عبد البر فى  

  الواألرذ الفساق عند كان إذا العلم حال: باب

 إن: "قال -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أن الجمحً, أمٌة أبً عنبعد أن ذكر هذا الحدٌث 

 ".األصاؼر عند العلم ٌلتمس أن إحداهن: ثالًثا الساعة أشراط من

 األصاؼر؟ من: المبارك البن قٌل: نعٌم: قال 

 . بصؽٌر فلٌس كبٌر عن ٌروي صؽٌر فؤما برأٌهم, ٌقولون الذٌن: قال

 البدع, أهل إلى باألصاؼر ٌذهب كان أنه المبارك, ابن عن الخبر هذا تؤوٌل فً عبٌد أبو وذكر

 .السن إلى ٌذهب وال

 .وجه وهذا: عبٌد أبو قال

- هللا رسول أصحاب بعد كان عمن العلم ٌإخذ أن: األصاؼر فً أنا أرى والذي: عبٌد أبو قال

 وعلمهم -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أصحاب رأي على ذلك وٌقدم -وسلم علٌه هللا صلى

 ....األصاؼر عن العلم أخذ فذاك

 صلى- هللا رسول أصحاب من العلم أتاهم ما بخٌر الناس ٌزال ال: قال مسعود, بن هللا عبد عن 

 . هلكوا حٌن فذلك أصاؼرهم قبل من العلم جاء فإذا أكابرهم, ومن -وسلم علٌه هللا

 ما الباب هذا فً األصاؼر لمعنى عبٌد وأبً المبارك ابن تفسٌر من تقدم قد :عمر أبو قال

 ...رأٌت
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 إنما: األحادٌث من مثله كان وما عمر حدٌث فً المذكور الصؽٌر إن: العلم أهل بعض وقال

 الجاهل: وقالوا كان, سن أي فً العالم هو الكبٌر وإن عنده, علم وال ٌستفتى الذي به ٌراد

 :األول بقول واستشهدوا. حدًثا كان وإن كبٌر والعالم شًٌخا, كان وإن صؽٌر

 جاهل هو كمن علم أخو ولٌس عالًما ٌولد المرء فلٌس تعلم

 المحافل إلٌه التفت إذا صؽٌر عنده علم ال القوم كبٌر وإن

 أسٌد بن وعتاب جبل بن معاذ وأن صؽٌر, وهو ٌستفتى كان عباس بن هللا عبد بؤن واستشهدوا

 مع الوالٌات -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول ووالهما السن, صؽٌرا وهما الناس ٌفتٌان كانا

 ...كثٌر العلماء فً هذا ومثل سنهما, صؽر

 كما الصحابة عن ٌكن لم إذا العلم أن ذلك فً مسعود وابن عمر حدٌث معنى إنما: آخرون وقال

 به ٌهلك علم فهو واإلجماع والسنة القرآن فً أصل له كان وال مسعود, ابن حدٌث فً جاء

ا, وال أمًٌنا وال إماًما حامله ٌكون وال صاحبه, ًٌ  أبو نزع هذا وإلى مسعود, ابن قال كما مرض

 .ٔهللا رحمه, عبٌد

 من به حدثوك وما ٌدٌك علٌه فشد محمد أصحاب عن حدثوك ما: الشعبً عن جاء ما ونحوه -

 . علٌه فبل رأٌهم

 لم وما -وسلم علٌه هللا صلى- محمد أصحاب عن جاء ما العلم: األوزاعً قول -أًٌضا- ومثله

 . بعلم فلٌس منهم واحد عن ٌجًء

 العلم اسم علٌه ٌقع ما معرفة باب فً بإسنادٌهما األوزاعً وخٌر الشعبً خبر ذكرنا وقد -

 بالعلم الناس حق أن أراد ٌكون أن الباب هذا حدٌث ٌحتمل وقد هلل, والحمد الكتاب هذا من حقٌقة

 إلٌهم, الجلوس من النفوس تؤنؾ لم عندهم كان إذا العلم فإن والجاه, والدٌن الشرؾ أهل والتفقه

 بالجهل الرضا أثرة نفوسهم فً وأوقع السبٌل, احتقارهم إلى الشٌطان وجد ؼٌرهم عند كان وإذا

 ومن وعالماتها, الساعة أشراط من ذلك وجعل دٌن وال له حسب ال من إلى االختالؾ من أنفة

 والكبٌر, الصؽٌر قدًٌما بالعلم ساد فقد بقوله, عمر أراد األمور أي أعلم وهللا العلم, رفع أسباب

 .أحب من درجات هللا ورفع

{ َنَشاء َمنْ  َدَرَجاتٍ  َنْرَفعُ : }وجل عز, هللا قول فً قال أنه أسلم, بن زٌد عن مالك, وروى -

 .بالعلم: قال[ 9ٙ: ٌوسؾ]

 محمد حدثنا: قال رشٌق, بن الحسن حدثنا: قاال إبراهٌم, بن وعلً القاسم بن خلؾ حدثنا -94٘

 بن مالك قال: قال القاسم, ابن أخبرنً: قال مسكٌن, بن الحارث حدثنا: قال جامع, بن زرٌق بن

: قال[ 9ٙ: ٌوسؾ{ ]َنَشاء َمنْ  َدَرَجاتٍ  َنْرَفعُ : }اْلٌة هذه فً ٌقول أسلم, بن زٌد سمعت أنس,

 .ٕالدنٌا فً ٌشاء من -وجل عز- هللا ٌرفع, بالعلم

 عن معمر, عن وؼٌره, الرزاق عبد ذكره ما: عنده علم ال ما األصاؼر أن على ٌدل ومما

ا عمر مجلس كان: قال الزهري,  ال: وٌقول استشارهم فربما وكهواًل, شباًبا القراء من مؽتّصً
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 ٌضعه هللا ولكن وقدمه, السن حداثة على لٌس العلم فإن برأٌه, ٌشٌر أن سنه حداثة أحدكم ٌمنع

 ." ٌشاء حٌث

قلُت: فُمختصر كالمهم أن كل من تكلم بؽٌر كتاب أوسنة فهو الصؽٌر وإن كان عمره كعمر 

 األرض , فعادت سهامكم فى نحوركم والحمد هلل .

 4ٗص ومنهجٌة دعوٌة رسابل فى الفوزان العالمة وٌقول

 فٌدهنون تدهن لو المداهنة ودوا من هذه فإن للمخالؾ إرضاء الحق من شا عن والنتنازل"

 "4: القلم

 قال انه األحول عاصم عن(:"9ٖ1/ٕ) السنة اهل اعتقاد اصول شرح فً الاللكابً رواه وما

 بعضهم ٌقع العلماء ارى إنى: الخطاب أبا ٌا:فقلت فٌه عبٌد بن عمرو فذكر قتادة إلى جلست

 ".تعلم حتى تذكر ان لها فٌنبؽً بدعة ابتدع اذا الرجل ان تدري وال ٌاأحول: قال!!بعض؟ على

ًُ  قال  نبٌن أن رأٌنا منهم, ذلك رأٌنا فحٌن.2ٕ٘ ص المرٌسً على الدارمً نقض" فى الدارم

 على الناس من الؽفلة أهل بها ٌستدل ما العلماء وكالم والسنة الكتاب من رسوًما مذاهبهم من

 محتسبٌن علٌهم, الرد فً وٌجتهدوا وأهلٌهم أوالدهم وعلى أنفسهم على فٌحذروهم مذهبهم سوء

 "هللا عند ما به طالبٌن تعالى هللا دٌن عن منافحٌن

 من بًدا نجد لم أظهروه فلما هإالء, فٌه ٌخوض أن قبل هذا عن السكوت نرى كنا"أٌضاً  وقال

 ."علٌهم والرد مخالفتهم

 (ٖ٘: ص) الكالم كتب فً النظر تحرٌم فى قدامة ابن ٌقول

َفات َتؤِْوٌل نفً ِفً صنؾ قد -الحنبلً عقٌل ابن ٌقصد -الرجل َوَهَذا" دّ  الص   متؤولها على َوالر 

ْوت اْلَحْرؾ ِفً وصنؾ ُمفردا ُجْزءا  َوَؼٌرَها للّسنة ااِلْنِتَصار كتاب وصنؾ ُمفردا ُجْزءا َوالص 

دّ  الّسنة من ومألها اْلكتب من  .المبتدعة على َوالر 

 أَو بمقالته ُمْحَتج ٌْحَتج أَن ٌجوز َفكٌؾ زندٌق َفُهوَ  وٌعتقده َهَذا وٌبطن َذلِك ٌْظهر َكانَ  َفإِن

 علمت لما َولَِكن َهَذا ِبهِ  ٌظنّ  َواَل  َتَعالَى ِباهلل   ونعوذ بضاللته ٌضل أَو َحاله ِبمثل لَنفِسهِ  ٌرضى

 .ؼٌر اَل  اْلبِْدَعة َحالَة إِلَى اْلبدع من َكاَلمه من وجد َما كل نسبنا َتْوَبة َوَحالَة ِبدَعة َحالَة حالتان ِمْنهُ 

ٌَان َوجب َولَِكن َعْوَراتهمْ  ستر ألحب وإننً أَْصَحابَنا معابب ذكر عادتً َوَما  الرجل َهَذا َحال َب

 ِفٌهِ  ظنهم حسن اْعِتَقادهم ِفً وشككهم أَْصَحابَنا من َطابَِفة ببدعته واقتدى قوم بمقالته اْؼتر   ِحٌن

 َعْنُهم لٌزول فٌِهِ  ظنهم حسن َوإَِزالَة َحاله كشؾ ِحٌَنبِذٍ  َفَوَجبَ  الّسنة دعاة جملَة من أَنه واعتقادهم

اء وٌنحسم بقوله اؼترارهم ء َفإِن َسببه بحسم الد  ًْ ُزول الش  ثُ  من ٌَ ٌْ ْوِفٌق َوِباهلل ِ  َثبت َح  الت 

 .َوالّسنة اإْلِْساَلم على ٌثبتنا أَن َتَعالَى هللا ونسؤل والمعونة
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 (2ٕ/ ٔ) وضاح البن وفى البدع

دُ  َوأَْخَبَرنًِ - 9 اٍح, ْبنُ  ُمَحم  رِ  َعنْ  َوض  ٌْ : اْلفَُراتِ  ْبنِ  أََسدِ  إِلَى َكَتبَ  ُموَسى ْبنَ  أََسدَ  أَن   َواِحدٍ  َؼ

َما أَِخً أَيْ  اْعلَمْ [ " 4ٕ:ص] كَ  اْلِكَتابِ  َعلَى َحَملَِنً أَن  ٌْ  أَْعَطاكَ  َما َصالِحِ  ِمنْ  ِباَلِدكَ  أَْهلُ  َذَكرَ  َما إِلَ

 ُ ا َحالِكَ  َوُحْسنِ  الن اسَ  إِْنَصاِفكَ  ِمنْ  هللا  ةِ  ِمنَ  أَْظَهْرتَ  ِمم  ن  ِبكَ ,  السُّ ٌْ  ِذْكِركَ  َوَكْثَرةِ ,  اْلِبْدَعةِ  أِلَْهلِ  َوَع

ِهمْ  َوَطْعنِكَ ,  لَُهمْ  ٌْ ُ  َفَقَمَعُهمُ ,  َعلَ ن ةِ  أَْهلِ  َظْهرَ  ِبكَ  َوَشد  ,  بِكَ  هللا  اكَ ,  السُّ ِهمْ  َوَقو  ٌْ بِِهمْ  بِإِْظَهارِ  َعلَ ٌْ  َع

ْعنِ  ِهمْ  َوالط  ٌْ ُ  َفؤََذل ُهمُ ,  َعلَ ,  َذلِكَ  بَِثَوابِ  أَِخً أَيْ  َفؤَْبِشرْ ,  ُمْسَتتِِرٌنَ  بِِبْدَعِتِهمْ  َوَصاُروا,  ِبَذلِكَ  هللا 

اَلةِ  ِمنَ  اِتكَ َحَسنَ  أَْفَضلَ  ِبهِ  َواْعَتد   امِ  الص  ٌَ نَ ,  َواْلِجَهادِ  َواْلَحج   َوالص  ٌْ  إَِقاَمةِ  ِمنْ  اأْلَْعَمالُ  َهِذهِ  َتَقعُ  َوأَ

اءِ  هللا ِ  ِكَتابِ  ٌَ ةِ  َوإِْح ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َقالَ  َوَقدْ  َرُسولِِه؟ ُسن  هِ  هللا  ٌْ ا َمنْ : »َوَسل مَ  َعلَ ٌَ ًبا أَْح ٌْ  ُسن تًِ ِمنْ  َش

نِ  اْلَجن ةِ  ِفً َوُهوَ  أََنا ُكْنتُ  ٌْ نَ  َوَضم   «َكَهاَت ٌْ هِ  َب ٌْ َما: »َوَقالَ ,  أُْصُبَع ٌُّ بِعَ  َهَذا إِلَى َدَعا َداعٍ  أَ هِ  َفاتُّ ٌْ  َعلَ

ْومِ  إِلَى َتِبَعهُ  َمنْ  أَْجرِ  ِمْثلُ  لَهُ  َكانَ  اَمةِ  ٌَ ٌَ ءٍ  َهَذا أَْجرَ  ٌُْدِركُ  َفَمنْ [ ٖٓ:ص, ] «اْلقِ ًْ  َعَملِِه؟ ِمنْ  ِبَش

ًضا َوُذِكرَ  ٌْ ِ  أَن   أَ ًٌّا اإْلِْساَلمُ  ِبَها ِكٌدَ  بِْدَعةٍ  ُكل   ِعْندَ  هلِل  ِ  َولِ ُذبُّ  هلِل  ْنِطقُ ,  َعْنَها ٌَ ٌَ ا َفاْؼَتنِمْ ,  ِبَعاَلَماتَِها َو ٌَ 

ً   َفإِن   أَْهلِِه؛ ِمنْ  َوُكنْ ,  اْلَفْضلَ  َهَذا أَِخً ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ َمنِ  إِلَى َبَعَثهُ  ِحٌنَ  لُِمَعاذٍ  َقالَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌَ  اْل

ْهِديَ  أَلَنْ : »َوَقالَ  َوأَْوَصاهُ  ٌَ  ُ ر   َرُجاًل  بِكَ  هللا  ٌْ ,  فٌِهِ  اْلَقْولَ  َوأَْعَظمَ [ , ٖٔ:ص] «َوَكَذا َكَذا ِمنْ  لَكَ  َخ

ن ةِ  إِلَى َواْدعُ ,  َذلِكَ  َفاْؼَتِنمْ  ُكونَ  َحت ى السُّ قُوُمونَ  َوَجَماَعة   أُْلَفة   َذلِكَ  ِفً لَكَ  ٌَ  بِكَ  َحَدثَ  إِنْ  َمَقاَمكَ  ٌَ

؛ ُكوُنونَ  َحَدث  ٌَ ةً  َف ُكونُ ,  َبْعَدكَ  أَِبم  ٌَ ْومِ  إِلَى َذلِكَ  َثَوابُ  لَكَ  َف اَمةِ  ٌَ ٌَ  َعلَى َفاْعَملْ ,  اأْلََثرُ  َجاءَ  َكَما اْلِق

ٌ ةٍ  َبِصٌَرةٍ  ُرد   َوِحْسَبٍة؛ َوِن ٌَ ُ  َف ابِػَ  اْلَمْفُتونَ  اْلُمْبَتِدعَ  بِكَ  هللا  ٌ كَ  ِمنْ  َخلًَفا َفَتُكونَ ,  اْلَحاِبرَ  الز  ُ  َصل ى َنِب  هللا 

هِ  ٌْ َ  َتْلَقى لَنْ  َفإِن كَ  َوَسل َم؛ َعلَ اكَ ,  ٌُْشِبُههُ  ِبَعَملٍ  هللا  ٌَ ,  َجلٌِس   أَوْ ,  أَخ   اْلبَِدعِ  أَْهلِ  ِمنْ  لَكَ  ٌَُكونَ  أَنْ  َوإِ

؛ أَوْ   إِلَى َوُوِكلَ ,  اْلِعْصَمةُ  ِمْنهُ  ُنِزَعتْ  ِبْدَعةٍ  َصاِحبَ  َجالَسَ  َمنْ [ ٕٖ:ص: ]اأْلََثرُ  َجاءَ  َفإِن هُ  َصاِحب 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  ٌُْعَبدُ  إِلَهٍ  ِمنْ  َما: َوَجاءَ . اإْلِْساَلمِ  َهْدمِ  ِفً َمَشى ِبْدَعةٍ  َصاِحبِ  إِلَى َمَشى َوَمنْ ,  َنْفِسهِ   هللا 

ِ  َرُسولِ  ِمنْ  الل ْعَنةُ  َوَقَعتِ  َوَقدْ " ,  َهًوى َصاِحبِ  ِمنْ  هللا ِ  إِلَى أَْبَؽضُ  ُ  َصل ى هللا  هِ  هللا  ٌْ  َعلَى َوَسل مَ  َعلَ

َ  َوأَن  ,  اْلِبَدعِ  أَْهلِ  ْقَبلُ  اَل  هللا  ًعا َواَل ,  َفِرٌَضةً  َواَل ,  َعْداًل  َواَل ,  َصْرًفا ِمْنُهمْ  ٌَ  اْزَداُدوا َوُكل َما,  َتَطوُّ

ِ  ِمنَ  اْزَداُدوا َوَصاَلةً  َوَصْوًما اْجِتَهاًدا  أَْبَعَدُهمُ  َكَما َوأَْبِعْدُهمْ ,  َوأَِذل ُهمْ ,  َمَجالَِسُهمْ  َفاْرفُضْ ,  ُبْعًدا هللا 

 ُ ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َوأََذل ُهمْ  هللا  هِ  هللا  ٌْ  َبْعَدهُ." اْلُهَدى ةُ َوأَبِم   َوَسل مَ  َعلَ

 ٕ٘ٔ/ٔأبلٌس فى تلبٌس الجوزى بن وأختم بقول

 علٌنا وما الدخل من علٌها والؽٌرة الشرٌعة تنزٌه إال الؽالط ؼلط ببٌان نقصد لم أننا ٌعلم وهللا" 

 صاحبه ؼلط منهم واحد كل ٌبٌن العلماء زال وما العلم أمانة بذلك نإدي وإنما والفاعل القابل من

 فالن على ٌرد كٌؾ ٌقول جاهل بقول اعتبار وال الؽالط عٌب إلظهار ال الحق لبٌان قصدا

 ٌكون وقد األشخاص إلى ال الشرٌعة به جاءت ما إلى ٌكون إنما االنقٌاد ألن به المتبرك الزاهد

 ".زهلل بٌان منزلته تمنع فال ؼلطات وله الجنة وأهل األولٌاء من الرجل
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 المقدمة الخامسة

 التحذٌرمن التقلٌد

 (4ٔ٘/  ٔٔ) - الفتاوى مجموعقال شٌخ االسالم فى 

ًخا أََحب   َفَمنْ  َهَذا َوَعلَى ٌْ ِرٌَعةِ  ُمَخالًِفا َش خُ  َدَخلَ  َفإَِذا ؛ َمَعهُ  َكانَ  لِلش  ٌْ ارَ  الش   َوَمْعلُوم  .  َمَعهُ  َكانَ  الن 

ٌُوخَ  أَن   ن ةِ  لِْلِكَتابِ  اْلُمَخالِفٌِنَ  الشُّ اَللِ  أَْهلِ  َوالسُّ  َمِصٌرَ  َمِصٌُرهُ  َكانَ  َمَعُهمْ  َكانَ  َفَمنْ  َواْلَجَهالَةِ  الض 

اَللِ  أَْهلِ  ا َواْلَجَهالَةِ  الض  اءِ  ِمنْ  َكانَ  َمنْ  َوأَم  ٌَ ِقٌنَ  هللا ِ  أَْولِ ً   َوُعْثَمانَ  َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َكؤَِبً:  اْلُمت   َوَعلِ

ِرِهمْ  ٌْ قٌِنَ  َحَسَناتِ  َوأَْعَظمِ  ؛ اإْلٌَِمانِ  ُعَرى أَْوَثقِ  ِمنْ  َهُإاَلءِ  َفَمَحب ةُ  ؛ َوَؼ ُجلَ  أََحب   َولَوْ .  اْلُمت   لَِما الر 

رِ  ِمنْ  لَهُ  َظَهرَ  ٌْ ُ  ٌُِحبُّهُ  ال ِذي اْلَخ ُ  أََثاَبهُ  َوَرُسولُهُ  هللا  ُ  ٌُِحبُّهُ  َما َمَحب ةِ  َعلَى هللا  ْعلَمْ  لَمْ  َوإِنْ  َوَرُسولُهُ  هللا  ٌَ 

ُ  ٌُِحبُّهُ  َما َوُحبُّ  هللا ِ  ُحبُّ  ُهوَ  اأْلَْصلَ  َفإِن   َباِطِنهِ  َحِقٌَقةَ  َ  أََحب   َفَمنْ  هللا  ُ  ٌُِحبُّهُ  َما َوأََحب   هللا   ِمنْ  َكانَ  هللا 

اءِ  ٌَ ِ  أَْولِ  " . هللا 

 (4: ص)  المقدسً قدامة بنال التؤوٌل ذموفى 

ا فًِ إَِماًما اتبع من كل" ٌَ ْن  أحب َفمن اْْلِخَرة ِفً َمَعه َكانَ  َشرّ  أَو خٌر أَو ِبدَعة أَو سنة ِفً الدُّ

 فلٌتبعهم والرضوان الجنات من ِبهِ  وعدوا ِبَما موعودأ ٌكون َوأَن اْْلِخَرة ِفً الّسلؾ َمعَ  اْلَكْون

ُسول ٌَُشاقق َومن} َتَعالَى َقْوله ُعُموم ِفً دخل سبٌلهم ؼٌر اتبع َومن ِبإِْحَسان  تبٌن َما بعد من الر 

ٌَة{ تولى َما نوله اْلُمإمنٌِنَ  َسِبٌل ؼٌر َوٌتبع اْلهدى لَهُ   [٘ٔٔ الن َساء] اْْل

ًُ فى   (4ٖ/ ٔ) السنة أهل اعتقادوقال االلكاب

 الكبٌر اشكاب بن علً ثنا شٌبة ابً بن محمد بن أحمد ثنا الرحمن عبد بن محمد أخبرنا - ٖٓٔ

 قال هللا عبد عن األحوص أبً عن كهٌل بن سلمة عن مهران بن سلٌمان عن شجاع بدر أبو ثنا

 الحً فإن فبالمٌت مقتدٌن بد ال كنتم فإن كفر كفر وإن آمن آمن إن رجال دٌنه أحدكم ٌقلدن ال أال

  الفتنة علٌه ٌإمن ال

 بن هللا عبٌد ثنا حازم بن أحمد ثنا الزبٌر بن محمد بن علً ثنا عثمان بن الحسن أخبرنا - ٖٔٔ 

 تقلدوا ال قال هللا عبد عن مسروق عن وثاب بن ٌحٌى عن حصٌن أبً عن إسرابٌل عن موسى

 .باألحٌاء ال فباألموات أبٌتم فإن الرجال دٌنكم
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 المقدمة السادسة

ٌ قبل  الحق ال ٌدفع بعلة حدث لعلة حداثة السن , ولعلة عدم الشهرة فإن قاعدة الشرع أن الحق 

 ممن جاء به .

 (2ٓ: ص) "األدب ومنتهى الطلب أدبٌقول الشوكان فى كتابه الُعجاب تاموسوم "

ُجوع َعن اْلَماِنَعة اْْلَفات َومن  من إِلَى ِبالن ْسَبةِ  السن حدث بِاْلَحق   اْلُمَتَكلّم ٌكون أَن اْلحق إِلَى الرُّ

ْهَرة أم اْلعلم َقلٌِل أَو ٌناظره ٌ ة حمٌة تحمله قد َفإِن هُ  َذلِك بعكس َواْْلخر الن اس ِفً الشُّ  اْلَجاِهلِ

ك على الشٌطانٌة والعصبٌة ُجوع من أََنَفة بِاْلَباِطلِ  الت َمسُّ  أَو سنا ِمْنهُ  أَْصَؽر ُهوَ  من َقول إِلَى الرُّ

هِ  َذلِك فًِ أَن ِمْنهُ  ظنا شهرة أْخفى أَو علما ِمْنهُ  أقل ٌْ  فٌِهِ  ُهوَ  َما َوٌْنقص ِمْنهُ  ٌحط َما َعلَ

ن َوَهَذا َما َوالن ْقص اْلَحط َفإِن َفاسد الظ   ِفً والشرؾ والعلو اْلَباِطل على التصمٌم ِفً ُهوَ  إِن 

ُجوع  ."حصل َوجه أَي وَعلى َكانَ  من بٌد اْلحق إِلَى الرُّ

 المقدمة السابعة

 إن من أهم التصانٌؾ تطٌر ُسبل الُسنة من درن البدعة.

 (ٙٓٔ: ص) األدب ومنتهى الطلب أدبقال الشوكانى فى 

َما ْنَبِؽً ال ِذي والتؤلٌؾ تصنٌؾ لَهُ  ٌَُقال أَن ٌْسَتحق ال ِذي التصنٌؾ َوإِن   هللا أَخذ ال ذٌن اْلعلم ألهل ٌَ

ِهم ٌْ انه َعلَ ٌَ ِهم ُوُجوبه على لَُهم َوأَقام َب ٌْ  اْلَباِطل ِبهِ  وٌخذلوا اْلحق فٌِهِ  ٌنصُروا أَن ُهوَ  برهانه َعلَ

ِهم نزل َما للن اس فٌِهِ  وٌوضحوا التعصب حبابل ِبهِ  وٌقطعوا اْلبدع أَْرَكان بحججه وٌهدموا ٌْ  من إِلَ

 الّسنة بِاْلكتاب اْلَعَمل قُلُوبهم إِلَى وٌحببوا اإْلِْنَصاؾ إِلَى اْلعباد إرشاد ِفً وٌبالؽوا َواْلهدى اْلَبٌَنات

ْأي َمْحض ات َباع من وٌنفروهم  ٌخٌله َما َذلِك من ٌمنعُهم َواَل  ااِلْجِتَهاد وكاسد اْلمَقال وزابؾ الر 

َطان لَُهم ٌْ  نُزول أَو فْتَنة لجلب َسببا ٌكون أَو المقلدة ِعْند ٌْنفق اَل  التصنٌؾ َهَذا أَن من وٌسوله الش 

ة  من ومإٌد َشرعه وحافظ نوره ومتمم دٌنه َناِصر هللا َفإِن رباسة أَو َمال أَو جاه أَوذَهاب مضر 

ٌّدهُ ةِ  والقابمٌن الش ْرع ودعاة اْلحق ألله وجاعل ٌَُإ  فًِ َكاُنوا َوإِن واتباعا وأنصارا ُسْلَطانا ِباْلحج 

 إِلَى اإْلِْرَشاد قدمَنا َوقد الضالل متراكم ِفً وتكسعوا اْلبدع موجات ِفً أَهلَها انؽمس قد أَرض

 ."َهَذا من شا

مواتا , فلنشرع فى بٌان ثبتنا هللا وأٌاك على الحق أحٌاء وأ مقدمات فلتكن منك على بالفهذه 

 منهج الرجل .
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 أخطابه فى شرح عقٌدة سفٌان الثوري:

 الخطاء األول :

 ٘ٓٔفى  د/ قال

قدرٌة ٌقولون بؤن األمر أنؾ ٌعنى ربنا ال ٌعلم األمور إال بعد أن تحدث وال  بؤن المعتزلة "

 .ٌكتب األشٌاء إال بعد أن تحدث 

ثانٌة "وهذا هو الذى جعل المعتزلة ٌقولون إذا كان هللا ٌعلم األشٌاء قبل أن  ٖ٘,و٘٘وقال فى د/

 تقع فلماذا ٌحاسب العباد"

, مما ٌدل على أن   9ٌٌن المحاضرة الثالثة د/وذكر هذا أٌضا فى شرحه على عقٌدة الراز

 فالكالم ال ٌنفك عنه فهو ٌعلم الجهل للناس. الرجل مإسس على الجهل

 الرد على ذلك:

وال أدرى ما الذى وهذا ال ٌقوله طالب علم ٌحبوا فى الطلب فضال عمن ٌجلس لٌعلم الناس 

ال ٌعرفون مسؤلة من فالذٌن ٌنخدعون بؤمثال هإالء  هم الجهل ؟ فهذه رسالة إلىٌعلمهم أٌعلم

بدٌهٌات العقٌدة والعلم بمعتقدات الفرق بؤن المعتزلة ال ٌقولون هذا وإنما هذا الجاهل نسب قول 

ال وهو  , فى الخلق طلق له زمام الجرح التعدٌلٌُ من القدرٌة الؽالة إلى المعتزلة فهل هذا شؤن 

, المعتزلة ٌقولون هذا كانت إذا ٌا أٌها المسكٌن  والمعتزلة , و ةٌعرؾ الفرق بٌن القدرٌة الؽال

فهل كان أهل العلم ٌختلفوا فى كفرهم فهذا الزم لك ال تنفك عنه وهذا معلوم مشهور وقد نقل 

, فإن كنت ال تدرى فتلك مصٌبة ...فاعلموا أٌها الناس أن  كما سٌؤتى الخالؾ فٌهم شٌخ اإلسالم

مر آنؾ وإنما هذا قول الؽالة الذٌن كفرهم ابن عمر والسلؾ وهإالء القوم المعتزلة ال ٌقولون األ

انقرضوا كما سؤبٌن لك , وأما المعتزلة إنما ٌنفون خلق أفعال العباد وإلٌك التفصٌل من شٌخ 

 والفضل هلل أوال وآخرا. اإلسالم لتعرؾ من أٌن ٌؤخذ هإالء ومن أٌن نؤخذ

 (4ٕٗ/  1) - ىالفتاو مجموعفٌقول رحمه هللا فى   

قُولُونَ  اْلَقَدرَ  ٌُْثِبُتونَ  اْلُمْسلِِمٌنَ  َطَوابِؾِ  ُجْمُهورُ  ٌَ َ  إن  :  َو ءٍ  ُكل   َخالِقُ  هللا  ًْ ِرَها اْلِعَبادِ  أَْفَعالِ  ِمنْ  َش ٌْ  َوَؼ

قُولُونَ .  ٌَ ُ  َشاءَ  َما:  َو َشؤْ  لَمْ  َوَما َكانَ  هللا  ُكنْ  لَمْ  ٌَ ا.  ٌَ مِ  اإْلِْقَرارُ  َوأَم  ِ  ِعْلمِ  بَِتَقد   اْلِعَبادِ  أِلَْفَعالِ  َوِكَتابِهِ  هللا 

ْنِكْرهُ  لَمْ  َفَهَذا ةِ  ِمنْ  اْلُغاَلةُ  إال   ٌُ  ٌ ِرِهمْ  اْلَقَدِر ٌْ ةِ  َفُجْمُهورُ  َوإاِل   ؛ َوَؼ  ٌ ِرِهمْ  اْلُمْعَتِزلَةِ  ِمنْ  اْلَقَدِر ٌْ  َوَغ

ونَ  َ  بِؤَن   ٌُقِر 
ْفَعلُوهُ أَنْ  َقْبلَ  َفاِعلُونَ  اْلِعَبادُ  َما َعلِمَ  هللا  قُونَ  ٌَ ٌَُصد  اِدقُ  ِبهِ  أَْخَبرَ  ِبَما َو  اْلَمْصُدوقُ  الص 

َ  أَن   ِمنْ  رَ  هللا  ْخلَُقُهمْ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَخاَلبِقِ  َمَقاِدٌرَ  َقد  ٌَ ." 
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 (ٓ٘ٗ/  1) - الفتاوى مجموعوفى 

ءٍ  ُكل   َعلَى َوقُْدَرِتهِ  ًْ اءِ  َوِعْلِمهِ  َكانَ  َما لُِكل   َوَمِشٌَبِتهِ  َش ٌَ  َوِكَتاَبِتهِ  لََها َوَتْقِدٌِرهِ  َتُكونَ  أَنْ  َقْبلَ  ِباأْلَْش

اَها  ٌ ةِ  َوُؼاَلةُ .  َتُكونَ  أَنْ  َقْبلَ  إ  ٌ ْنِكُرونَ  اْلَقَدِر مَ  ِعْلَمهُ  ٌُ اِبَقةَ  َوِكَتاَبَتهُ  اْلُمَتَقد  ْزُعُمونَ  الس  ٌَ  أَْمر   أَن هُ  َو

  ً ْعلَمُ  اَل  ُهوَ وَ  َوَنْه نْ  ٌُِطٌُعهُ  َمنْ  ٌَ ْعِصٌهِ  ِمم  لُ  اْلَقْولُ  َوَهَذا.  ُمْسَتؤَْنؾ   أَيْ :  أُُنؾ   اأْلَْمرُ  َبلْ  ٌَ  َما أَو 

اِشِدٌنَ  اْلُخلََفاءِ  َعْصرِ  اْنِقَراِض  َبْعدَ  اإْلِْساَلمِ  ِفً َحَدثَ  ةَ  إَماَرةِ  َوَبْعدَ  الر  ٌَ انَ  أَبًِ ْبنِ  ُمَعاِو ٌَ  فًِ ُسْف

نَ  َكاَنتْ  ال ِتً اْلفِْتَنةِ  َزَمنِ  ٌْ رِ  اْبنِ  َب ٌْ َب نَ  الزُّ ٌْ ٌ ةَ  َبِنً َوَب ِ  َعْبدِ  َعْصرِ  أََواِخرِ  فًِ أَُم ِ  َوَعْبدِ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللا   هللا 

ِرِهَما َعب اسٍ  ْبنِ  ٌْ َحاَبةِ  ِمنْ  َوَؼ لُ  َوَكانَ  الص  ا الجهنً َمْعَبدَ  بِاْلَبْصَرةِ  َذلِكَ  َعْنهُ  َظَهرَ  َمنْ  أَو   َبلَػَ  َفلَم 

َحاَبةَ  ُءوا َهُإاَلءِ  َقْولُ  الص  ِ  َعْبدُ  َقالَ  َكَما َمَقالََتُهمْ  َوأَْنَكُروا ِمْنُهمْ  َتَبر  ا - ُعَمرَ  ْبنُ  هللا  :  - َعْنُهمْ  أَْخَبرَ  لَم 

 ْبنِ  َوَجاِبرِ  َعب اسٍ  اْبنِ  َكاَلمُ  َوَكَذلِكَ  ِمن ً ُبَرآءُ  َوأَن ُهمْ  ِمْنُهمْ  َبِريء   أَن ً:  َفؤَْخِبْرُهمْ  أُولَبِكَ  لَِقٌتَ  إَذا

ِرِهمْ  اأْلَْسَقعِ  ْبنِ  َوَواِثلَةَ  هللا ِ  َعْبدِ  ٌْ َحاَبةِ  ِمنْ  َوَؼ ابِِعٌنَ  الص  ةِ  َوَسابِرِ  ِبإِْحَسانِ  لَُهمْ  َوالت   ِفٌِهمْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  أَِبم 

ةُ  ِفٌِهمْ  َقالَ  َحت ى َكِثٌر   ً   َكَمالِكِ  اأْلَِبم  اِفِع ِرِهمْ  َحْنَبلٍ  ْبنِ  َوأَْحَمد َوالش  ٌْ ِ  لِِعْلمِ  اْلُمْنِكِرٌنَ  إن  :  َوَؼ  هللا 

مِ  ْكفُُرونَ  اْلُمَتَقد  مِ  بِاْلِعْلمِ  ٌُقِر   ُجْمُهوُرُهمْ  َفَصارَ  اْلَقَدرِ  ِفً الن اسِ  َخْوضُ  َكُثرَ  ُثم  .  ٌَ  َواْلِكَتابِ  اْلُمَتَقدِّ

ابِقِ  ِ  َمِشٌَبةِ  ُعُمومَ  ٌُْنِكُرونَ  لَِكنْ  الس   ."َوقُْدَرِتهِ  َخْلقِهِ  َوُعُمومَ  هللا 
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ٌ ةِ "  ْحُكونَ "  اْلَقَدِر ةُ  ُهمْ  َوَهُإاَلءِ  َواْلِكَتاَبةِ  اْلِعْلمِ  إْنَكارَ  َعْنُهمْ  ٌَ  ٌ  إَذا:  فٌِِهمْ  ُعَمرَ  اْبنُ  َقالَ  ال ِذٌنَ  اْلَقَدِر

ُهمْ  ِمْنُهمْ  َبِريء   أَنًِّ َفؤَْخبِْرُهمْ  أُولَبِكَ  لَقٌِت قُولُونَ  َكاُنوا ال ِذٌنَ  َوُهمْ  ِمنًِّ ُبَرآءُ  َوأَن  َ  إن  :  ٌَ  أََمرَ  هللا 

ْعلَمُ  اَل  َوُهوَ  َوَنَهاُهمْ  اْلِعَبادَ  نْ  ٌُِطٌُعهُ  َمنْ  ٌَ ْعِصٌه ِمم  ْدُخلُ  َمنْ  َواَل  ٌَ نْ  اْلَجن ةَ  ٌَ ْدُخلُ  ِمم  ارَ  ٌَ  َحت ى الن 

 إَذا أُُنؾ   َرْوض  :  ٌَُقالُ  ؛ ُمْسَتؤَْنؾ  :  أَيْ  أُُنؾ   اأْلَْمرُ :  َقالُوا َولَِهَذا َفَعلُوهُ َما َبْعدَ  َفَعلَِمهُ  َذلِكَ  َفَعلُوا

ْعنًِ َذلِكَ  َقْبلَ  َتْرعَ  لَمْ  َواِفَرةً  َكاَنتْ  ِعٌدِ  اْلِعْلمِ  َنؾُ ُمْسَتؤْ  أَن هُ  ٌَ ً   بِالس  قِ ْبَتِدئُ  َوالش  ٌَ رِ  ِمنْ  َذلِكَ  َو ٌْ  أَنْ  َؼ

ُكونَ  مَ  َقدْ  ٌَ رَ  َقدْ  َما َعلَى اْلَعَملُ  ٌَُكونُ  َفاَل  ِكَتاب   َواَل  ِعْلم   ِبَذلِكَ  َتَقد  ْحَتِذي قُد  ٌَ  ُهوَ  َبلْ  اْلِقْدرِ  َحْذوَ  ِبهِ  َف

ْعَملَ  أَنْ  أََرادَ  إَذا الن اسِ  ِمنْ  َواْلَواِحدُ  ُمْبَتَدأ   ُمْسَتؤَْنؾ   أَْمر   رَ  َعَماًل  ٌَ  َعِملَهُ  ُثم   َعَملَهُ  ٌُِرٌدُ  َما َنْفِسهِ  ِفً قُد 

رَ  َكَما َما َنْفِسهِ  فًِ قُد  َرهُ َما أَْظَهرَ  َوُرب  ٌَُسم ى بُِصوَرِتهِ  اْلَخاِرجِ  فًِ َقد  ْقِدٌرُ  َهَذا َو  الن ْفسِ  فًِ ال ِذي الت 

ْخلُقُ  الن اسِ  ضُ  وبع َخلَْقت َما َتْفِري َوأَلَْنتَ :  الش اِعرِ  َقْولُ  َوِمْنهُ  ُخلًُقا ْفِري اَل  ُثم   ٌَ قُولُ  ٌَ  إَذا:  ٌَ

ْرت َتهُ  أَْمًرا َقد  ٌْ ِرك ِبِخاَلؾِ  وأنفذته أَْمَض ٌْ هُ  َؼ ُرهُ َما إْمَضاءِ  َعنْ  َعاِجز   َفإِن  َقد   ُكل   إن ا}  َتَعالَى َوَقالَ  ٌُ

ءٍ  ًْ ْعلَمُ  ُسْبَحاَنهُ  َوُهوَ {  ِبَقَدرٍ  َخلَْقَناهُ  َش ْخلُقَ  أَنْ  َقْبلَ  ٌَ اءَ  ٌَ ٌَ ٌَُكونُ  َما ُكل   اأْلَْش ْخلُقُ  َوُهوَ  َس  ِبَمِشٌَبتِهِ  ٌَ

ْعلَُمهُ  َفُهوَ  ٌُِرٌُدهُ  ٌَ َتَكل مُ  َوَقدْ  بَِنْفِسهِ  َقاِبم   َوإَِراَدُتهُ  َوِعْلُمهُ  َو َجَهن مَ : }  َقْولِهِ  فًِ َكَما ِبهِ  ٌُْخبِرُ وَ  بِهِ  ٌَ  أَلَْمأَلَن 

نْ  ِمْنكَ  ى َوأََجل   لَِزاًما لََكانَ  َرب كَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمة   َولَْواَل : }  َوَقالَ {  أَْجَمِعٌنَ  ِمْنُهمْ  َتِبَعكَ  َوِمم  {  ُمَسّمً

ُهمْ { }  اْلُمْرَسلٌِنَ  لِِعَباِدَنا َكلَِمُتَنا َسَبَقتْ  َولََقدْ : }  َتَعالَى َوَقالَ   لَُهمُ  ُجْنَدَنا َوإِن  { }  اْلَمْنُصوُرونَ  لَُهمُ  إن 

َنا َولََقدْ : }  َتَعالَى َوَقالَ { .  اْلَؽالُِبونَ  ٌْ  َرب كَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمة   َولَْواَل  ِفٌهِ  َفاْخُتلِؾَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَت

 ًَ َنُهمْ  لَقُِض ٌْ ُرهُ َما َكَتبَ  ُسْبَحاَنهُ  َوُهوَ {  َب ْكُتُبهُ  ِفٌَما ٌَُقد  َ  أَن   َتْعلَمْ  أَلَمْ : }  َقالَ  َكَما فٌِهِ  ٌَ ْعلَمُ  هللا   ِفً َما ٌَ

َماءِ  ِ  َعلَى َذلِكَ  إن   ِكَتابٍ  ِفً َذلِكَ  إن   َواأْلَْرِض  الس  ِسٌر   هللا  َ  إن  :  َعب اسٍ  اْبنُ  َقالَ {  ٌَ  اْلَخْلقَ  َخلَقَ  هللا 

 أَلَمْ }  َقْولِهِ  فًِ َذلِكَ  َتْصِدٌقَ  أَْنَزلَ  ُثم   ِكَتاًبا َفَكانَ  ؛ ِكَتاًبا ُكنْ :  لِِعْلِمهِ  َقالَ  ُثم   َعاِملُونَ  ُهمْ  َما َوَعلِمَ 

َ  أَن   َتْعلَمْ  ْعلَمُ  هللا  َماءِ  ِفً َما ٌَ ِسٌر   هللا ِ  َعلَى َذلِكَ  إن   ِكَتابٍ  ِفً َذلِكَ  إن   َواأْلَْرِض  الس  :  َتَعالَى َوَقالَ {  ٌَ

 َعلَى َذلِكَ  إن   َنْبَرأََها أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِكَتابٍ  فًِ إال   أَْنفُِسُكمْ  ِفً َواَل  اأْلَْرِض  ِفً ُمِصٌَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما} 

ِسٌر   هللا ِ  ُبورِ  فًِ َكَتْبَنا َولََقدْ : }  َوَقالَ {  ٌَ ْكرِ  َبْعدِ  ِمنْ  الز  ِرُثَها اأْلَْرضَ  أَن   الذ  الُِحونَ  ِعَباِديَ  ٌَ {  الص 

ْمُحوا: }  َوَقالَ  ٌَ  ُ َشاءُ  َما هللا  ٌُْثِبتُ  ٌَ  اأْلَْرِض  ِفً َجاِعل   إن ً: }  لِْلَماَلبَِكةِ  َوَقالَ {  اْلِكَتابِ  أُمُّ  َوِعْنَدهُ َو
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ْسِفكُ  ِفٌَها ٌُْفِسدُ  َمنْ  ِفٌَها أََتْجَعلُ  َقالُوا َخلٌَِفةً  ٌَ َماءَ  َو سُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسب حُ  َوَنْحنُ  الد   أَْعلَمُ  إن ً َقالَ  لَكَ  َوُنَقد 

ْفَعلُ  َما َعلَِمتْ  َقدْ  َفاْلَماَلِبَكةُ {  َتْعلَُمونَ  اَل  َما َماءِ  َوَسْفكِ  اْلَفَسادِ  ِمنْ  آَدمَ  َبُنو ٌَ ٌْؾَ  الد  ْعلَُمهُ  اَل  َفَك ٌَ  ُ  هللا 

ِ  ِبإِْعاَلمِ  َعلُِموهُ  َسَواء   ُكونُ  - هللا  ٌَ اهُ َعل َمُهمْ  ِبَما أَْعلَمَ  ُهوَ  َف  ٌ ِرٌنَ  أَْكَثرُ  َقالَهُ  َكَما إ  َقالُوهُ  أَوْ  -:  اْلُمَفس 

ٌَاسِ  رِ  أَوْ  ِمْنُهمْ  َطابَِفة  :  َقالَهُ  َكَما َقْبلَُهمْ  َكانَ  َمنْ  َعلَى ِباْلِق ٌْ ُ  َذلِكَ  بَِؽ ُكونُ  ِبَما أَْعلَمُ  َوهللَا  ٌَ  ِمنْ  َس

اِبهِ  إلَى أَْوَحاهُ َوَما َعل َمُهمْ  َما إال   لَُهمْ  ِعْلمَ  اَل  ال ِذٌنَ  َمْخلُوَقاِتهِ  ٌَ ِرِهمْ  أَْنبِ ٌْ ا َوَؼ ٌَُكونُ  ِمم   بِهِ  أَْعلَمَ  ُهوَ  َس

ءِ  ٌُِحٌُطونَ  اَل  َفإِن ُهمْ  ِمْنُهمْ  ًْ ًضا . َشاءَ  بَِما إال   ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَش ٌْ هُ  َوأَ  ِفً َجاِعل   إن ً: }  لِْلَماَلِبَكةِ  َقالَ  َفإِن 

ؤُْمَرُهمْ  أَنْ  َقْبلَ {  َخلٌَِفةً  اأْلَْرِض  ُجودِ  ٌَ ْمَتِنعَ  أَنْ  َوَقْبلَ  ِْلَدمَ  ِبالسُّ ْنَهى أَنْ  َوَقْبلَ  ؛ إْبلٌِسُ  ٌَ  أَْكلِهِ  َعنْ  آَدمَ  ٌَ

َجَرةِ  ِمنْ  ؤُْكلَ  أَنْ  َوَقْبلَ  الش  ٌَُكونُ  ِمْنَها ٌَ ُ  َعلِمَ  َفَقدْ  اأْلَْرِض  إلَى إْهَباِطهِ  َسَببَ  أَْكلُهُ  َو  أَن هُ  ُسْبَحاَنهُ  هللا 

ْسَتْخلِفُهُ  ٌَ ْعلَمُ  ِبَما وإلبلٌس لَهُ  أَْمِرهِ  َمعَ  َس ُهَما ٌَ ٌَُكونُ  ِفٌهِ  ٌَُخالَِفانِهِ  أَن   لَُهَما أَْمِرهِ  َسَببَ  اْلِخاَلؾُ  َو

ٌ نُ  َوَهَذا.  اأْلَْرِض  ِفً َوااِلْستِْخاَلؾِ  اأْلَْرِض  إلَى ِباإْلِْهَباطِ  ُكونُ  َما َعلِمَ  أَن هُ  ٌَُب ٌَ  ُمَخالََفةِ  ِمنْ  ِمْنُهَما َس

ُجودِ  ِمنْ  اْمَتَنعَ  إْبلٌِسَ  َفإِن   اأْلَْمرِ  هُ َفَصارَ  َوأَْبَؽَضهُ  ِْلَدمَ  السُّ ؤُْكلَ  َحت ى لَهُ  َفَوْسَوسَ  َعُدو  َجَرةِ  ِمنْ  ٌَ  الش 

ٌُْذِنبُ  ًضا آَدمَ  َف ٌْ ن ُهمْ  إن هُ  َتؤَل ى َقدْ  َفإِن هُ  أَ ٌَ ٌُْؽِو ْومِ  إلَى اإْلِْنَظارَ  َسؤَلَ  َوَقدْ  أَْجَمِعٌنَ  لَ ْبَعُثونَ  ٌَ  َحِرٌص   َفُهوَ  ٌُ

ِتهِ  آَدمَ  إْؼَواءِ  َعلَى  ٌ هِ  َفَتابَ  َكلَِماتٍ  َرب هِ  ِمنْ  َتلَق ى آَدمَ  لَِكن   أَْمَكَنهُ  َما ِبُكل   َوُذر  ٌْ  َوَهَداهُ  َربُّهُ  َباهُ َواْجتَ  َعلَ

ا َوَسَعاَدتِِهمْ  َنَجاِتِهمْ  إلَى َسِبٌل   آَدمَ  لَِبنًِ َفَصارَ  ِبَتْوَبِتهِ  َطانُ  ٌُوِقُعُهمْ  ِمم  ٌْ ْوَبةُ  َوُهوَ  بِاإْلِْؼَواءِ  ِفٌهِ  الش   الت 

بَ : }  َتَعالَى َقالَ  ٌَُعذ  ُ  لِ ُتوبَ  َواْلُمْشِرَكاتِ  َواْلُمْشِرِكٌنَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَناِفِقٌنَ  هللا  ٌَ ُ  َو  اْلُمْإِمنٌِنَ  َعلَى هللا 

ِ  َوَقَدرُ { .  َواْلُمْإِمَناتِ  ْنبِ  َعلَى أََصر   َوإِْبلٌِسُ  ٌَُكونَ  أَنْ  َقْبلَ  ُكل هِ  ِبَهَذا أََحاطَ  َقدْ  هللا   ِباْلَقَدرِ  َواْحَتج   الذ 

ٌُْهلِكَ  اإْلِْنَظارَ  َوَسؤَلَ  َنا: }  َوَزْوَجُتهُ  ُهوَ  َوَقالَ  َوأََنابَ  َتابَ  َوآَدمُ  َرهَُؼٌْ  لِ  َتْؽفِرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسَنا َظلَْمَنا َرب 

ُ  َفَتابَ {  اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  لََنُكوَنن   َوَتْرَحْمَنا لََنا هِ  هللا  ٌْ ْعَملَ  اأْلَْرِض  إلَى َوأَْنَزلَهُ  َوَهَداهُ َفاْجَتَباهُ  َعلَ ٌَ  ِفٌَها لِ

ْرَفعُ  ؛ ِبَطاَعِتهِ  ٌَ ُ  َف ُكونُ  َدَرَجَتهُ  ِبَذلِكَ  هللا  ٌَ ةَ  ُدُخولُهُ  َو ا أَْكَملَ  َهَذا َبْعدَ  اْلَجن   أَْواَلدِ  ِمنْ  أَْذَنبَ  َفَمنْ  َكانَ  ِمم 

ْوَبةِ  ِفً آَدمَ  ِبؤَِبٌهِ  َفاْقَتَدى آَدمَ  لَ  َوَعِملَ  َوآَمنَ  َتابَ  َوإَِذا َسِعًٌدا َكانَ  الت  ُ  َصالًِحاَبد  َباِتهِ  هللا   ٌ  َحَسَناتٍ  َس

ًرا الت ْوَبةِ  َبْعدَ  َوَكانَ  ٌْ اءِ  َكَساِبرِ  اْلَخِطٌَبةِ  َقْبلَ  ِمْنهُ  َخ ٌَ قٌِنَ  هللا ِ  أَْولِ َبعَ  َوَمنْ .  اْلُمت   َفؤََصر   إْبلٌِسَ  ِمْنُهمْ  ات 

ْنبِ  َعلَى َرهُ  ِويَ ٌُؽْ  أَنْ  َوأََرادَ  ِباْلَقَدرِ  َواْحَتج   الذ  ٌْ  ِمْنكَ  َجَهن مَ  أَلَْمأَلَن  : }  فٌِِهمْ  َقالَ  ال ِذٌنَ  ِمنْ  َكانَ  َؼ

نْ   َعْبدِ  َعنْ "  ُمْسلِمٍ  َصِحٌحِ "  فًِ َثَبتَ  َوَقدْ  ؛ اْلَقَدرِ  ِذْكرُ  ُهَنا َواْلَمْقُصودُ { .  أَْجَمِعٌنَ  ِمْنُهمْ  َتِبَعكَ  َوِمم 

ً   َعنْ  َعْمٍرو ْبنِ  هللا ِ  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ رَ : }  َقالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ ُ  َقد  ْخلُقَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَخاَلبِقِ  َمَقاِدٌرَ  هللا  ٌَ 

َمَواتِ   َعنْ "  اْلُبَخاِري   َصِحٌحِ "  َوِفً{  اْلَماءِ  َعلَى َعْرُشهُ  َوَكانَ  ؛ َسَنةٍ  أَْلؾَ  ِبَخْمِسٌنَ  َواأْلَْرضَ  الس 

نٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  ٌْ ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  ُحَص هِ  هللا  ٌْ ُ  َكانَ }  َوَسل مَ  َعلَ ُكنْ  َولَمْ  هللا  ء   ٌَ ًْ  َوَكانَ  َقْبلَهُ  َش

ْكرِ  ِفً َوُكتِبَ  اْلَماءِ  َعلَى َعْرُشهُ  ءٍ  ُكلُّ  الذ  ًْ َمَواتِ  َخلَقَ  ُثم   َش نِ "  َوِفً{  َواأْلَْرضَ  الس  ٌْ ِحٌَح "  الص 

ً   َعنْ  ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ رِ  ِمنْ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ َ  أَن  : }  أَْخَبرَ  أَن هُ  َوْجهٍ  َؼ ةِ  أَْهلَ  َعلِمَ  َقدْ  هللا  ارِ  أَْهلِ  ِمنْ  اْلَجن   الن 

ْعَملُهُ  َوَما ْعَملُوهُ أَنْ  َقْبلَ  اْلِعَبادُ  ٌَ نِ "  َوِفً{ .  ٌَ ٌْ ِحٌَح ِ  َعْبدِ  َعنْ "  الص  َ  أَن  : }  َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللا  ْبَعثُ  هللا  ٌَ 

وحِ  َنْفخِ  َوَقْبلَ  اْلَجَسدِ  َخْلقِ  َبْعدَ  َملًَكا ْكُتبُ  ِفٌهِ  الرُّ ٌَ ًٌّ  َوَعَملَهُ  َوِرْزَقهُ  أََجلَهُ  َف  َوَهِذهِ { .  َسِعٌد   أَوْ  َوَشِق

ُ  َشاءَ  إنْ  َتؤْتًِ اأْلََحاِدٌثُ  ٌ ةُ "  أَْنَكَرهُ  ال ِذي ُهوَ  اْلَقَدرُ  َفَهَذا.  َمَواِضِعَها فًِ هللا   ِفً َكاُنوا ال ِذٌنَ "  اْلَقَدِر

َحاَبةِ  َزَمنِ  أََواِخرِ  لَ  أَن   ُرِويَ  َوَقدْ .  الص  :  لَهُ  ٌَُقالُ  اْلَبْصَرةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   بِاْلِعَراقِ  اْبَتَدَعهُ  َمنْ  أَو 

ٌَُقالُ  الجهنً ْعَبد  مَ  َعْنهُ  َوَتلَق اهُ اْلَمُجوسِ  أَْبَناءِ  ِمنْ  سٌسوٌه لُ :  َو ا اْلِحَجازِ  ِفً َحَدثَ  َما أَو   اْحَتَرَقتْ  لَم 

رْ  لَمْ :  آَخرُ  َفَقالَ .  َتَعالَى هللا ِ  ِبَقَدرِ  اْحَتَرَقتْ :  َفَقالََرُجل   اْلَكْعَبةُ  ُ  ٌَُقد  ُكنْ  َولَمْ .  َهَذا هللا   َعْهدِ  َعلَى ٌَ

اِشِدٌنَ  اْلُخلََفاءِ  ا ؛ اْلقُْدَرةَ  ٌُْنِكرُ  أََحد   الر  ْكِذٌبَ  َهُإاَلءِ  اْبَتَدعَ  َفلَم  هُ  بِاْلَقَدرِ  الت  ِهمْ  َرد  ٌْ ًَ  َمنْ  َعلَ  ِمنْ  َبقِ

َحاَبةِ  ِ  َوَعْبدِ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللا ِ  َكَعْبدِ  الص   َوالش امِ  ِباْلَبْصَرةِ  أَْكَثُرهُ َوَكانَ :  اأْلَْسَقعِ  ْبنِ  َوَواِثلَةَ  َعب اسٍ  ْبنِ  هللا 

لَؾِ  َكاَلمِ  َفؤَْكَثرُ  ؛ ِباْلِحَجازِ  ِمْنهُ  َوَقلٌِل   ةِ  َهُإاَلءِ  َذم   ِفً الس   ٌ احِ  ْبنُ  َوِكٌعُ  َقالَ  َولَِهَذا:  اْلَقَدِر :  اْلَجر 
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ةُ   ٌ قُولُونَ  اْلَقَدِر َ  َوإِن   ُمْسَتْقَبل   اأْلَْمرُ :  ٌَ رْ  لَمْ  هللا  قُولُونَ  َواْلُمْرِجَبةُ  ؛ َمالَ َواأْلَعْ  اْلِكَتاَبةَ  ٌَُقد   اْلَقْولُ :  ٌَ

ٌ ة ؛ اْلَعَملِ  ِمنْ  ٌُْجِزئُ  قُولُونَ  َواْلَجْهِم  ُكلُّهُ  َوُهوَ :  َوِكٌع   َقالَ .  َواْلَعَملِ  اْلَقْولِ  ِمنْ  ُتْجِزئُ  اْلَمْعِرَفةُ :  ٌَ

  ....ُكْفر  

ا َولَِكنْ  ٌ ةِ  ُجْمُهورُ  َصارَ  َواْلِعَبادِ  الن َظرِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكثٌِر   ِفٌهِ  َوَدَخلَ  ؛ اْلَقَدرِ  ِفً اْلَكاَلمُ  اْشَتَهرَ  لَم   اْلَقَدِر

ونَ  مِ  ٌُِقرُّ َما اْلِعْلمِ  بَِتَقدُّ دٍ  ْبنِ  َعْمِرو َوَعنْ .  َواْلَخْلقِ  اْلَمِشٌَبةِ  ُعُمومَ  ٌُْنِكُرونَ  َوإِن  ٌْ  اْلِكَتابِ  إْنَكارِ  فًِ ُعَب

مِ  َتانِ  اْلُمَتَقد  ٌَ هِ  َكف َرُهمْ  أُولَبِكَ  َوَقْولُ .  ِرَوا ٌْ ً   َمالِك   َعلَ افِِع ُرُهمْ  َوأَْحَمد َوالش  ٌْ ا.  َوَغ  َفُهمْ  َهُإاَلءِ  َوأَم 

ُهمْ  َضال ونَ  ُمْبَتِدُعونَ  ُسوا لَِكن  ٌْ  لَِكنْ  ْنُهمْ مِ  لَِجَماَعةِ  َوُمْسلِم   اْلُبَخاِريُّ  َوأَْخَرجَ .  ... ؛ أُولَبِكَ  بَِمْنِزلَةِ  لَ

ةً  َكانَ  َمنْ  ٌَ هِ  َداِع ٌْ ُجوا لَمْ  إلَ ِرهِ  َكؤَْحَمدَ  اْلَحِدٌثِ  أَْهلِ  فَُقَهاءِ  َمْذَهبُ  َوَهَذا لَهُ  ٌَُخر  ٌْ  َكانَ  َمنْ  أَن  :  َوَؼ

ةً  ٌَ ْسَتِحقُّ  َفإِن هُ  ِبْدَعةٍ  إلَى َداِع  َوأََقلُّ  ُمْجَتِهًدا اْلَباِطنِ  فًِ َكانَ  َوإِنْ  الن اسِ  َعنْ  َضَرِرهِ  لَِدْفعِ  اْلُعقُوَبةَ  ٌَ

ٌنِ  فًِ َمْرَتَبة   لَهُ  ٌَُكونُ  َفاَل  ٌُْهَجرَ  أَنْ  ُعقُوَبِتهِ   َشَهاَدُتهُ  ُتْقَبلُ  َواَل  ٌُْسَتْقَضى َواَل  اْلِعْلمُ  َعْنهُ  ٌُْإَخذُ  اَل  الد 

 ."َهَذا ِمنْ  َقِرٌب   َمالِكٍ  َوَمْذَهبُ .  َذلِكَ  َوَنْحوُ 

 (4ٗٔ/  ٖ) - الفتاوى مجموعوفى 

ْقِدٌرُ  ابِعُ  - الت   َما اْلَمْحفُوظِ  الل ْوحِ  ِفً َكَتبَ  َفَقدْ  َوَتْفِصٌاًل  ُجْملَةً  َمَواِضعَ  ِفً ٌَُكونُ  - ُسْبَحاَنهُ  لِِعْلِمهِ  الت 

وحِ  َنْفخِ  َقْبلَ  اْلَجنٌِنِ  َجَسدَ  َخلَقَ  َوإَِذا:  َشاءَ  هِ  َبَعثَ  فٌِهِ  الرُّ ٌْ ٌُْإَمرُ  ؛ َملًَكا إلَ ٌَُقالُ  َكلَِماتٍ  بِؤَْرَبعِ  َف :  لَهُ  َف

ًٌّ  َوَعَملَهُ  َوأََجلَهُ  ِرْزَقهُ  اُْكُتبْ  ةِ  ُغاَلةُ  ٌُْنِكُرهُ  َكانَ  َقدْ  اْلَقَدرُ  َفَهَذا َذلِكَ  َوَنْحوُ  ؛ َسِعٌد   أَوْ  َوَشِق  ٌ  اْلَقَدِر

ْومَ  َوُمْنِكُرهُ  َقِدًٌما ٌَ  ."َقلٌِل   اْل

 (1ٓٔ/  ٔ) - الفتاوى مجموع

ا  َوَهُإاَلءِ  ؛ لِْلُمْإِمِنٌنَ  َشَفاَعَتهُ  ٌُْنِكُروا َولَمْ  اْلَكَباِبرِ  أِلَْهلِ  َشَفاَعَتهُ  َفؤَْنَكُروا َواْلُمْعَتِزلَةُ  اْلَخَواِرجُ  َوأَم 

ل   ُمْبَتِدَعة    ". َوَتْفِصٌل   نَِزاع   َتْكفٌِِرِهمْ  َوفًِ ُضال 

هل لو كان المعتزلة ٌنكرون علم هللا السابق هل كان ٌكون زهران طلعت لبقٌة السلؾ  والسإال

 فى تكفٌرهم نزاع.

 (4ٔٔ/  ٔ) الباري فتحفى  حجر ابنوقال 

 من بشًء عالما البارئ كون إنكار القدرٌة من طوابؾ عن المقاالت فً المصنفون حكى وقد

 هذا انقرض قد وؼٌره القرطبً قال كونها بعد ٌعلمها وإنما منهم وقوعها قبل العباد أعمال

 عالم هللا أن على مطبقون الٌوم والقدرٌة قال المتؤخرٌن من إلٌه ٌنسب أحدا نعرف وال المذهب

 وواقعة لهم مقدورة العباد افعال بؤن زعمهم فً السلؾ خالفوا وإنما وقوعها قبل العباد بؤفعال

 ."األول المذهب من أخؾ باطال مذهبا كونه مع وهو االستقالل جهة على منهم

 99/ٔوقال العالمة ابن العثٌمٌن فى شرح مسلم 

"فالقدرٌة أنكروا القدر بؤن قالوا إن هللا لم ٌقدر أفعال العباد وكان أول ما ظهر فٌهم هذا القول 

 وهإالء غالتهمالباطل أنهم أنكروا العلم وقالوا إن هللا ال ٌعلم ما ٌفعله العباد إال بعد أن ٌقع... 

 ."ولكنهم انقرضوا
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 ٖٔٗ/ٔوقال أٌضا فى شرحه على الواسطٌة 

"العلم والكتابة ٌنكره ؼالة القدرٌة قدٌما وٌقولون إن هللا ال ٌعلم أفعال العباد إال بعد وجودها 

لكن أخروهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا وأنها لم تكتب وٌقولون إن األمر أنؾ أى مستؤنؾ 

 المشٌبة والخلق."

 (ٕٗٗ/  ٔ) الطحاوٌة العقٌدة شرح سلمه هللا من كل سإ الشٌخ آل صالح وقال العالمة

صْ  فرق القدرٌة  :أن   فً اختالفهم ٌُلَخ 

 - هللا إن  : فٌقولون السابق - وجل عز - هللا ِعْلمَ  ٌُنكرون كانوا الذٌن الؽالة هم: األولى الفرقة -ٔ

 وؼٌالن الُجَهِنً معبد ٌقول كان كما أُُنْؾ, واألمر وقوعه بعد إال الشًء ٌعلم ال - وجل عز

 .األولٌن من وجماعة الدمشقً

 أنؾ؛ واألمر تقع حتى األشٌاء ٌعلم ال هللا إن  : فقالوا السابق, هللا علم أنكروا الذٌن هم وهإالء

ر وؼٌر معلوم ؼٌر جدٌد مستؤنؾ ٌعنً  .ذلك قبل له ُمَقد 

 وذلك أولبك, وؼٌر عباس وابن عمر كابن الصحابة وكف َرُهم السلؾ كف َرُهم الذٌن هم وهإالء

وا أنهم ذلك فمعنى ِعْلَمْه, ذكر - وجل عز - وهللا العلم, مرتبة أنكروا ألنهم  ومن الكتاب حكم ردُّ

 .الكافرٌن من فهو الكتاب حكم رد

 جحدوه وإن ُخِصُموا به أقروا فإن بالعلم القدرٌة ناظروا) السلؾ فٌهم قال الذٌن هم وهإالء

 (.كفروا

 .المتؤخرة األْعُصرْ  فً وارثاً  عق َبتْ  أنها ٌُْعَرؾْ  وال ذهبت الفرقة وهذه

 نحو نحا ومن والزٌدٌة الرافضة والشٌعة المعتزلة: المتوسطة القدرٌة وهم: الثانٌة الفرقة - ٕ

 .أولبك

ْنِكُرونَ  ولكن المراتب؛ جمٌع ٌُْنِكُرونَ  ال وهإالء  .المراتب بعض فً األشٌاء بعض ٌُ

 .عامة لٌست لكن ثابتة المشٌبة إن  : فٌقولون

اً  لٌس ولكن ثابت الخلق إن  : وٌقولون  .عام 

وا  .القدر مراتب بعض ٌنفون ألنهم بالقدرٌة وُسمُّ

 فً موجودة والفرق والرافضة الزٌدٌة اْلن, موجودة المعتزلة اْلن إلى باقٌة الفرقة وهذه

 والّرد شبههم بعض ذكر هللا شاء إن ٌؤتً الذٌن هم وهإالء المسلمٌن, بالد من كثٌرة أمصار

 ".تعالى بإذنه علٌها
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 الخطاء الثانى:

 "قدٌم النوع ٌعنى قادر على الكالم ولو لم ٌتكلم" ثوانً ٓٔو9ٔفى د/قوله:

 الرد على ذلك:

الرجل حتى جاهل بمصطلحات العلماء فى المعتقد , فهل مثل هذا ٌتصدر لشرح كتب السلؾ 

وكما قٌل فاقد الشا ال ٌعطٌه فإن كان فضال أن ٌدخل فى ؼمارها , وهو ال ٌعرؾ مصطلحاتهم 

الرجل مفلسا حتى فى مصطلحات أهل العلم فكٌؾ ٌتصدق على ؼٌره بالتعلٌم فهل من كان تحت 

, وإال فلٌتفضل العالمة الهمام أن ٌؤتى إلٌنا بهذا التعرٌؾ من خط الفقر ٌعطى زكاة لؽٌره 

شد كٌؾ نسٌر أنظر كٌؾ نستدل ترالعلماء السابقٌن واألبمة السالفٌن ولكى تعرؾ أٌها الُمس

 قدٌم النوع.ٌؾ مصطلح كالم األبمة فى تعر فدونك

 (1ٙ/  9ٔ) - الفتاوى مجموعٌقول شٌخ اإلسالم فى 

لَؾِ  َوأَْتَباعُ  قُولُونَ  الس  َزلْ  لَمْ  أَيْ  َقِدٌم   هللا ِ  َكاَلمَ  إن  :  ٌَ  ."َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما ٌَ

 (ٗ٘/  ٕٔ) - الفتاوى مجموعوأٌضا فى 

لَؾَ  ل   هللا ِ  َكاَلمُ  اْلقُْرآنُ :  َقالُوا الس  رُ  ُمَنز  ٌْ َزلْ  لَمْ  َوَقالُوا َمْخلُوقٍ  َؼ ُنوا.  َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما ٌَ  ٌ  َكاَلمَ  أَن   َفَب

 ِ َزلْ  لَمْ  َقِدٌم   ِجْنُسهُ  أَيْ  َقِدٌم   هللا  قُلْ  َولَمْ  ٌَ ٌ نِ  اْلَكاَلمِ  َنْفسَ  إن   ِمْنُهمْ  أََحد   ٌَ  ِمْنُهمْ  أََحد   َقالَ  َواَل  َقِدٌم   اْلُمَع

ِ  َكاَلمُ  إن هُ :  َقالُوا َبلْ  ؛ َقِدٌم   اْلقُْرآنُ  ل   هللا  رُ  ُمَنز  ٌْ ُ  َكانَ  َوإَِذا َمْخلُوقٍ  َؼ  َكانَ  ِبَمِشٌَبِتهِ  ِباْلقُْرآنِ  َتَكل مَ  َقدْ  هللا 

اًل  َوَكانَ  َكاَلَمهُ  اْلقُْرآنُ  رَ  ِمْنهُ  ُمَنز  ٌْ ُكنْ  َولَمْ  َمْخلُوقٍ  َؼ ا َذلِكَ  َمعَ  ٌَ ًٌّ ِ  ِبقَِدمِ  َقِدًٌما أََزلِ ُ  َكانَ  َوإِنْ  هللا   لَمْ  هللا 

َزلْ  لَؾِ  َقْولَ  َفِهمَ  َفَمنْ .  َقِدٌم   َكاَلِمهِ  َفِجْنسُ  َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما ٌَ قَ  الس  نَ  َوَفر  ٌْ  َعْنهُ  َزالَتْ  اأْلَْقَوالِ  َهِذهِ  َب

ُبَهاتُ   ". اأْلَْرِض  أَْهلُ  ِفٌَها اْضَطَربَ  ال تًِ اْلُمْعِضلَةِ  اْلَمَساِبلِ  َهِذهِ  ِفً الشُّ

 91ٗ/ٔوقال العالمة ابن العثٌمٌن فى شرح مسلم 

 "متصفا به هللا ه لم ٌزلقدٌم أنمعنى "

 4ٙوقال العالمة صالح الفوزان فى شرحه على الحابٌة ص

 "البداٌة له"قدٌم النوع 

قدٌم النوع ٌعنى قادر على "واعلم ان قولك  .فى ُعرؾ مصطلحاتهمفهال اتبعت كالم أهل العلم 

معنى ذلك أنك تعطل هللا عن الفعل ,فقولك قادر على أن ٌفعل ٌعنى لم ٌفعل ,فافهم هذا  "الفعل

 .شطط وال تُ  واسلك سبٌل العلماء
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 الخطاء الثالث:

 صفات هللا لها آثار" صفة من "كلٕٓفى د/ قوله

 الرد على ذلك:

ما ان تكون متعدٌة , ومعنى ماء والصفات إما ان تكون الزمة وإإعلم علمنى هللا وإٌاك أن األس

 ها متعدى إلى الخلق وإلٌك البٌان بفضل الرحمن.الُمتعدٌة أى أن أثر

 (2ٙٔ/  ٘)   فتاوىال مجموعفى  ٌقول العالمة ابن العثٌمٌن

 ,المتعدٌة األسماء من كان فإن نفسه, به هللا سمى ما أن تعالى هللا أسماء فً طرٌقتهم إن ثم

 :ٌلً ما به اإلٌمان تحقٌق شرط من ٌرون فإنهم

 .وجل عز له اسما االسم بذلك المرء ٌإمن أن - ٔ

 .التزاما أو تضمنا الداللة كانت سواء الصفة من علٌه دل بما ٌإمن أن - ٕ

 :مثال نضرب هنا ونحن الصفة, من االسم علٌه دل مما كان الذي االسم ذلك بؤثر ٌإمن أن - ٖ

 من االسم هذا ٌثبت أن والجماعة السنة أهل طرٌق على ٌجب"  السمٌع: " تعالى هللا أسماء من

 أشبه وما علٌم ٌا سمٌع ٌا: وٌقال السمٌع, عبد: مثال فٌقال به, وٌعبد به هللا دعىفٌُ  هللا, أسماء

 { .ِبَها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوهلِل ِ : }ٌقول تعالى هللا ألن ذلك؛

 ال شامال عاما سمعا هلل فنثبت السمع, وهً الصفة من االسم هذا علٌه دل ما ٌثبت أٌضا وكذلك

 .ضعؾ وإن صوت أي علٌه ٌخفى

 انتفاعا ننتفع وبهذا شًء, كل ٌسمع وتعالى تبارك هللا أن وهً الصفة هذه أثر أٌضا نثبت كما

 أن متعدٌا كان إذا االسم فً أثبتناها التً الثالثة األمور هذه من ٌلزم ألنه هللا؛ أسماء من كبٌرا

ِ : }وجل عز هللا قول فنحقق بها, هللا نتعبد  { .ِبَها َفاْدُعوهُ اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوهلِل 

 به ٌكون ما إال سمعهتُ  لن علٌك, ٌؽضبه ما ربك سمعتُ  لن فإنك ٌسمع هللا بؤن آمنت إذا فؤنت

 وتعالى تبارك هللا فإن علنا أم سرا كان سواء قول من قلت مهما أنك تإمن ألنك عنك؛ راضٌا

 ما حسب على ذلك على ٌحاسبك وسوؾ القٌامة, ٌوم فً تقول كنت بما ٌنببك وسوؾ ٌسمعه,

 أن والجماعة السنة أهل عند القاعدة إذن وتعالى, تبارك ٌحاسبهم من كٌفٌة فً حكمته تقتضٌه

 األمور بهذه باإلٌمان إال به اإلٌمان تحقٌق ٌمكن ال فإنه متعدٌا كان إذا هللا أسماء من االسم

 :الثالثة

 .أسمابه من فنثبته هللا أسماء من اسما به نإمن أن - ٔ

 .صفة من علٌه دل بما نإمن أن - ٕ

 .األثر من الصفة تلك على ٌترتب بما نإمن أن - ٖ

 .المتعدٌة وتعالى تبارك هللا بؤسماء اإلٌمان ٌتحقق وبهذا
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 به, هللا وٌدعون به, هللا وٌسمون هللا, أسماء من االسم هذا ٌثبتون فإنهم الزما االسم كان إذا أما

 ٌكون ال هنا ولكن تعالى, باهلل الالبق األكمل الوجه على صفة من االسم علٌه دل ما وٌثبتون

 بـ مثال ونضرب ,أثر له ٌكون ال فلذلك ,موصوفه ٌتعدى ال شًء من مشتق االسم هذا ألن أثر؛

 الحً: " تعالى هللا أسماء من: فنقول هلل اسما نثبته وجل, عز هللا أسماء من الحً فإن"  الحً" 

 ". قٌوم ٌا حً, ٌا: " فنقول به هللا وندعو ,"

 التً الكاملة الحٌاة وهً التزاما, أو تضمنا ذلك كان سواء صفة, من علٌه دل بما ونإمن

 ذلك, وؼٌر وكالم وبصر وسمع وقدرة علم من الحً فً الكمال صفات من ٌكون ما كل تتضمن

 :بؤمرٌن ٌكون به اإلٌمان تحقٌق فإن متعد ؼٌر هللا أسماء من االسم كان إذا: نقول هذا فعلى

 .هللا أسماء من اسما إثباته: أحدهما

 ".وتعالى تبارك باهلل الالبق الكمال وجه على الصفة من علٌه دل ما إثبات: والثانً

 ٌتعدى ال شًء من مشتق االسم هذا ألن أثر؛ ٌكون ال هنا ولكن قلُت: فالحظ قول الشٌخ:"

وانظر القواعد " لتعرؾ أن الرجل جاهل بمسابل الصفات.أثر له ٌكون ال فلذلك موصوفه,

 الُمثلى القاعدة الثالثة
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 الخطاء الرابع

 "قوله "كل صفة فعلٌة قدٌمة النوع حادثة اْلحاد

 الرد على ذلك:

ٌُضم إلى جملة جهله بمسابل الصفات فالرجل ٌهرؾ بما الٌعرؾ وٌعلم الناس عقٌدة  وهذا أٌضا 

 لكالبٌة من حٌث ٌدرى أو ال ٌدرى .األشاعرة وا

من ذكرنا من أهل  تسمى بمسؤلة الموافاة عندفاعلم أٌها المسترشد أن القول بان الفعل قدٌم  

البدع وبالمثال ٌتضح المقال لو فرضنا أن زٌد من الناس كان كافرا عربٌدا ثم أسلم وحُسن 

 .قبل أن ٌخلقه عند األشاعرة إسالمه ومات على الُسنة واالستقامة فإن هللا كان راضى عنه

الزم لهم فاعترض علٌهم أهل السنة فهل معنى ذلك أنه كان راضى عنه فى حال كفره !! وهذا 

 فما ٌستطٌعون جوابا لماذا؟

ألنهم لو قالوا نعم سٌخرجون من الموافاة إلى إثبات أن هللا كان ؼاضبا علٌه فى حال كفره  

وبذلك سٌثبتون الصفات الصفات الفعلٌة وأنها تحل ولٌست  وحل علٌه ؼضبه فى حال شركه

ن ؼضبه سبحانه ٌحل قبل ك أل علٌه ؼضبى فقد هوى" ومعنى ذلفإن هللا ٌقول " ومن ٌحل قدٌمة

أن ٌكون فكٌؾ ٌقول هذا الجاهل أن كل صفة فعلٌة ٌدخلها قدم النوع , وهل معنى ذلك ان 

القرآن ٌدخله قدم النوع وهذا هو عٌن مذهب أهل البدع من األشاعرة والكالبٌة وؼٌرهم كما 

 .أن القرآن قدٌم  -زهران – سٌصرح هو بذلك

 فإن قال قابل:  

 ؟بالموافاة وهم ٌنكرون الصفات الفعلٌة أصالكٌؾ ٌقولون  

قلنا: إنكارهم للصفات الفعلٌة بمعنى أن هللا ال ٌؽضب على أحد فى حٌن إذا عصى ثم ٌرضى 

ن الٌجوز ذلك ألننا وعنه فى حٌن أخر إذا تاب ثم ٌؽضب علٌه فى حٌن إذا عصى وهكذا فٌقول

لٌهم شٌخ اإلسالم فى مواضع كثٌرة . وإلٌك نا بؤن هللا تحلُه الحوادث وقد رد عللو قلنا بذلك لق

  بٌان ما مضى لتعرؾ قدر الجهل الذى فٌه هذا الرجل.

 (1ٕ٘/ ٙٔ) الفتاوى مجموع ٌقول شٌخ اإلسالم فً

َما ِعْنَدُهمْ  اْلُمْإِمنِ  َفاْسمُ  ا. ُمْإِمًنا َماتَ  لَِمنْ  ُهوَ  إن  ٌْسَ  َفَذاكَ  اْرَتد   ُثم   آَمنَ  َمنْ  َفؤَم  . ِبإٌَِمانِ  ِعْنَدُهمْ  لَ

ارُ  َوَهَذا ٌَ ِرِهمْ  أَْحَمد أَْصَحابِ  ِمنْ  َوَطابَِفةٍ  اأْلَْشَعِري   اْختِ ٌْ . َكاِفًرا َماتَ  َمنْ  اْلَكاِفرُ : ٌَُقالُ  َوَهَكَذا. َوَؼ

قُولُونَ  َوَهُإاَلءِ  ِ  ُحب   إن  : ٌَ َتهُ  َوَسَخَطهُ  َوِرَضاهُ  َوُبْغَضهُ  هللا  ٌَ َما َوَعَداَوَتهُ  َوِواَل َتَعل قُ  إن   بِاْلُمَواَفاةِ  ٌَ

ُ  .َفَقطْ  ٌَْرَضى. ُمْإِمًنا ٌَُموتُ  أَن هُ  َعلِمَ  َمنْ  ٌُِحبُّ  َفاهلَل  ٌَُوالٌِهِ  َعْنهُ  َو  .َقِدٌَمة   َوُمَوااَلة   َقِدٌم   بُِحبِّ  َو

قُولُونَ  ٌَ ا َكانَ  ُكْفِرهِ  َحالَ  ُعَمرَ  إن  : َو ًٌّ ِ  َولِ  َتبَِعهُ  َوَمنْ  ِكاَلب   اْبنِ  َعنْ  َمْعُروف   اْلَقْولُ  َوَهَذا. هلِل 

ِرهِ  َكاأْلَْشَعِريِّ  ٌْ َوابِؾِ  َوأَْكَثرُ  .َوَغ قُولُونَ  َهَذا ِفً ٌَُخالِفُوَنهُ  الط  ٌَ ُكونُ  َقدْ  َبلْ : َف ُجلُ  ٌَ ا الر  ِ  َعُدّوً  ُثم   هلِل 

ا ٌَِصٌرُ  ًٌّ ُكونُ  هلِل ِ  َولِ ٌَ ُ  َو ةِ  اْلفَُقَهاءِ  َمْذَهبُ  َوَهَذا. ٌُِحبُّهُ  ُثم   هُ ٌُْبِؽضُ  هللا   اْلُمْعَتِزلَةِ  َقْولُ  َوُهوَ . َواْلَعام 

ٌَة اِم ٌ ةِ  والَكر  ٌ ةِ  َوقَُدَماءِ  َقاِطَبةً  َواْلَحَنفِ ٌ ةِ  اْلَمالِِك افِِع ةِ  َوالش   ٌ ُدلُّ  َهَذا َوَعلَى. َواْلَحْنَبلِ  قُلْ } َكَقْولِهِ  اْلقُْرآنُ  ٌَ

َ  ُتِحبُّونَ  ُكْنُتمْ  إنْ  ِبُعونًِ هللا  ُ  ٌُْحِبْبُكمُ  َفات  ْرَضهُ  َتْشُكُروا َوإِنْ { }هللا   آَمُنواُثم   ال ِذٌنَ  إن  } َوَقْولُهُ { . لَُكمْ  ٌَ
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ُهمْ  َكَفُروا ال ِذٌنَ  َعنْ  َوأَْخَبرَ . ُكْفرٍ  َبْعدَ  َوإٌَِمانٍ  إٌَمانٍ  َبْعدَ  بُِكْفرِ  َفَوَصَفُهمْ { َكَفُروا ُثم   آَمُنوا ُثم   َكَفُروا  أَن 

ا} َوَقالَ . َسلَؾَ  َقدْ  َما لَُهمْ  ٌُْؽَفرْ  اْنَتَهْوا إنْ  َوأَن ُهمْ  ُكف ار    ِبؤَن هُمُ  َذلِكَ } َوَقالَ { ِمْنُهمْ  اْنَتَقْمَنا آَسفُوَنا َفلَم 

َبُعوا َ  أَْسَخطَ  َما ات  نِ  َوِفً{ . أَْعَمالَُهمْ  طَ َفؤَْحبَ  ِرْضَواَنهُ  َوَكِرُهوا هللا  ٌْ ِحٌَح َفاَعةِ  َحِدٌثِ  ِفً الص  : الش 

اءُ  َتقُولُ  ٌَ ْؽَضبْ  لَمْ  َؼَضًبا َؼِضبَ  َقدْ  َرب ً إن  : " }اأْلَْنِب ْؽَضبَ  َولَنْ . ِمْثلَهُ  َقْبلَهُ  ٌَ  َوفًِ{ ". ِمْثلَهُ  َبْعَدهُ  ٌَ

اجِ  ُدَعاءِ  ِرهِ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  اْلُمْلَتِزمِ  ِعْندَ  اْلَحج  ٌْ  َوإاِل   ِرًضا َعن ً َفاْزَددْ  َعن ً َرِضٌت ُكْنت َفإِنْ : " َوَؼ

 أَن هُ "  اْْلنِ  َفِمنْ "  أَن هُ  اْلفَُقَهاءِ  َبْعضُ  َفَظن   َعن ً َفاْرضَ "  َحَذؾَ  َوَبْعُضُهمْ ".  َعن ً َفاْرضَ  اْْلنَ  َفِمنْ 

 اْْلنَ  َفِمنْ  َوإاِل   اْلَكاَلمِ  َتَمامِ  ِفً َكَما اْلَجر   ُحُروؾِ  ِمنْ  ُهوَ  َوإِن َما. َتْصِحٌؾ   َوُهوَ ".  اْلَمن  "  ِمنْ 

ٌ نَ . َعن ً َفاْرضَ  ْزَدادُ  أَن هُ  َفَب  َوُهوَ . َكثٌَِرة   َهَذا َوَشَواِهدُ . َمْحُدودٍ  َوْقتٍ  فًِ ٌَْرَضى َوأَن هُ  ِرًضا ٌَ

 ".َمَواِضعَ  ِفً َمْبُسوط  

 والكرامٌة أشرؾ من قول هذا الجاهل زهران.فقول المعتزلة 

واعلم أٌها المسترشد , أن األشاعرة والكالبٌة إذا قال منهم قابل أنا مإمن إن شاء هللا ال ٌرٌد 

 منها ما ٌرٌد اهل السنة وإنما اٌضا ٌرٌدون ما ٌوافى به المرُء ربه .

 (1ٖٗ/ 9) الفتاوى مجموع ٌقول شٌخ اإلسالم فى

ْوِري   َوأَْصَحاِبهِ  َمْسُعودٍ  َكاْبنِ  اْلَحِدٌثِ  أَْصَحابِ  َسلَؾِ  َمْذَهبُ  َنة َواْبنِ  َوالث  ٌْ ٌَ  اْلُكوَفةِ  ُعلََماءِ  َوأَْكَثرِ  ُع

ٌَى ْح ٌَ انِ  َسِعٌدٍ  ْبنِ  َو ْرِوٌه ِفٌَما اْلَقط  ِرهِ  َحْنَبلٍ  ْبنِ  َوأَْحَمد اْلَبْصَرةِ  أَْهلِ  ُعلََماءِ  َعنْ  ٌَ ٌْ ةِ  ِمنْ  َوَؼ  أَِبم 

ةِ السُّ  ْسَتْثُنونَ  َفَكاُنوا ن  ٌْسَ  لَِكنْ  َعْنُهمْ  ُمَتَواتِر   َوَهَذا. اإْلٌَِمانِ  ِفً ٌَ  أَْسَتْثنًِ أََنا: َقالَ  َمنْ  َهُإاَلءِ  ِفً لَ

َما اإْلٌَِمانَ  َوأَن   اْلُمَواَفاةِ  أِلَْجلِ  ُه؛ اْلَعْبدُ  بِهِ  ٌَُواِفً لَِما اْسم   ُهوَ  إن  حَ  َبلْ  َرب  ةُ  َصر   ِبؤَن   َهُإاَلءِ  أَبِم 

َما ااِلْسِتْثَناءَ  نُ  اإْلٌَِمانَ  أِلَن   ُهوَ  إن  َتَضم  ْشَهُدونَ  َفاَل  اْلَواِجَباتِ  ِفْعلَ  ٌَ ْشَهُدونَ  اَل  َكَما ِبَذلِكَ  أِلَْنفُِسِهمْ  ٌَ ٌَ 

ْقَوى؛ بِاْلبِر   لََها ا َذلِكَ  َفإِن   َوالت  ْعلَُموَنهُ  اَل  ِمم  ة   َوُهوَ  ٌَ ٌَ  إنْ  أَْقَوالَُهمْ  َسَنْذُكرُ  َكَما ِعْلٍم؛ باَِل  أِلَْنفُِسِهمْ  َتْزِك

ُ  َشاءَ  ا. َذلِكَ  ِفً هللا  لَؾِ  ِمنْ  أََحًدا َعلِْمت َفَما اْلُمَواَفاةُ؛ َوأَم   ."ااِلْسِتْثَناءَ  ِبَها َعل لَ  الس 

 (4ٓ٘/ 9) الفتاوى مجموعوقال أٌضا فى 

ِ  َعْبدِ  أَُبو َوَقالَ  دُ  اإْلٌَِمانَ  إن  : الصالحً هللا   َذَهَبتْ  َفإَِذا لََواِزمُ  لَهُ  لَِكنْ  َوَمْعِرَفِتهِ  اْلَقْلبِ  َتْصِدٌقِ  ُمَجر 

 َذلِكَ  َكانَ  ُكْفر   أَن هُ  َعلَى الش ْرعُ  َدل   َظاِهرٍ  َعَملٍ  أَوْ  َقْولٍ  ُكل   َوإِن   اْلَقْلبِ  َتْصِدٌقِ  َعَدمِ  َعلَى َذلِكَ  َدل  

ٌْسَ  َوَمْعِرَفتِهِ  اْلَقْلبِ  َتْصِدٌقِ  َعَدمِ  َعلَى َدلٌِل   ن هُ أِلَ  ٌْسَ  اْلَواِحَدةُ  اْلَخْصلَةُ  ِتْلكَ  إال   اْلُكْفرُ  َولَ  اإْلٌَِمانُ  َولَ

دُ  إال   ًْ  أَْشَهرُ  َوَهَذا َواْلَمْعِرَفةِ  اْلَقْلبِ  ِفً ال ِذي الت ْصِدٌقِ  ُمَجر  هِ  اأْلَْشَعِري   اْلَحَسنِ  أَبًِ َقْولَ ٌْ  َوَعلَ

ُهمْ  َولَِهَذا َوأَْمَثالِِهَما اْلَمَعالًِ َوأَِبً َبْكرٍ  أَِبً َكاْلَقاِضً أَْصَحاُبهُ  "  اْلُمْرِجَبةِ "  ِمنْ  اْلَمَقااَلتِ  أَْهلُ  َعد 

لَؾِ  َكَقْولِ  َعْنهُ  اْْلَخرُ  َواْلَقْولُ  ارُ  َوُهوَ  َوَعَمل   َقْول   اإْلٌَِمانَ  إن  : اْلَحِدٌثِ  َوأَْهلِ  الس  ٌَ  ِمنْ  َطابَِفةٍ  اْختِ

. اإْلٌَِمانِ  ِفً ااِلْسِتْثَناءِ  ِفً اْلَحِدٌثِ  أَْهلِ  َقْولِ  َعلَى أَْصَحابِهِ  َوُجْمُهورُ  َفُهوَ  َهَذا َوَمعَ  أَْصَحاِبهِ 

ُعودُ  هُ ِعْندَ  َوااِلْستِْثَناءُ  اْلُمَواَفاةُ  بِهِ  ٌَْحُصلُ  َما ِعْنَدهُ  اْلُمْطلَقُ  َواإْلٌَِمانُ   ."َذلِكَ  إلَى ٌَ

 .وإن أردت المزٌد راجع الجلد السابع لشٌخ اإلسالم فى مجموع الفتاوى

 

 



ٕٗ 
 

 (ٕٗٔ/  ٔ) فتاوى مجموعٌقول العالمة ابن العثٌمٌن فى و  

 لزومها؟ وعدم المقدسة لذاته لزومها باعتبار - تعالى - هللا صفات أقسام عن: الشٌخ فضٌلة سبل

 ثالثة إلى لزومها وعدم المقدسة لذاته لزومها باعتبار - تعالى - هللا صفات تنقسم:  بقوله فؤجاب

 :أقسام

 .ذاتٌة صفات:  األول القسم

 .فعلٌة صفات:  الثانً القسم

 .باعتبارٌن فعلٌة ذاتٌة صفات:  الثالث القسم

 بها متصفا ٌزال وال ٌزل لم التً ,- تعالى - لذاته الالزمة الصفات بها فٌراد الذاتٌة الصفات فؤما

 صفات من ونحوها والعلو والجالل, والعظمة, والحكمة, والعزة, والقدرة, والعلم, الحٌاة, مثل

 بالصفات هذه تسمى وقد والوجه, والعٌنٌن, الٌدٌن, ومثل للذات, للزومها ذاتٌة وسمٌت المعانً,

 .الخبرٌة

 باعتبار وال نوعها, باعتبار ال لذاته الزمة ولٌست بمشٌبته, تتعلق التً فهً الفعلٌة الصفات وأما

 ٌوم العباد بٌن للفصل والمجًء الدنٌا, السماء إلى والنزول ,العرش على االستواء مثل آحادها,

 وهً ٌفعلها, لم شاء وإن فعلها, شاء إن بمشٌبته, تتعلق فعلٌة صفات الصفات فهذه القٌامة,

 , العرش خلق بعد إال ٌكن لم العرش على فاالستواء , وآحادها نوعها فً حادثة صفات

 ٌوم قبل ٌكن لم القٌامة ٌوم والمجًء , السماء خلق بعد إال ٌكن لم الدنٌا السماء إلى والنزول

 . القٌامة

 وال ٌزل لم تعالى هللا أن وجدت نوعها إلى نظرت إذا التً فهً الفعلٌة الذاتٌة الصفات وأما

 ولٌست بمشٌبته تتعلق أنها وجدت آحادها إلى نظرت وإذا , لذاته الزمة فهً , بها متصفا ٌزال

 لم هللا ألن ؛ الذاتٌة الصفات من نوعه باعتبار فإنه , تعالى هللا بكالم لذلك ومثلوا , لذاته الزمة

 باعتبار أعنً الكالم آحاد وباعتبار , سبحانه له الواجب كماله من فكالمه , متكلما ٌزال وال ٌزل

 ."سبحانه بمشٌبته كان ألنه ؛ الفعلٌة الصفات من , شاء متى سبحانه به ٌتكلم الذي المعٌن الكالم

 9ٓٔ/ٖوقال فى شرح مسلم 

ٌُحدث من أفعاله ما لم ٌكن من قبل كالنزول واالستواء فإن هذا لم ٌكن إال "فالرب عز وجل 

 ."بعد خلق السماء بعد خلق العرش

االستواء على العرش قبل خلق  ولو كان الصفات الفعلٌة قدٌمة النوع كما ٌقول الجاهل لكان

العرش والنزول قبل خلق السماء الدنٌا , والمجا ٌوم القٌامة قبل ٌوم القٌامة وهكذا وقد عرفت 

 ما معنى القدٌم فى ُعرؾ العلماء فراجعه ؼٌر مؤمور.

 

 



ٖٗ 
 

 (٘ٙٔ/  ٔ) النبوٌة السنة منهاجوٌقول شٌخ اإلسالم فى 

ةُ  َكانَ  َولَِهَذا ً   أَن   َعلَى اْلُعَقاَلءِ  َعام  نَ  ِنَزاًعا أَْعلَمُ  َواَل  َمْقُدوًرا, ُمَراًدا ٌَُكونُ  اَل  اأْلََزلِ ٌْ ارِ  َب  َما أَن   النُّظ 

ب   ِصَفاتِ  ِمنْ  َكانَ  ًٌّا الر  رُ  اَل  لَِذاتِهِ  اَلِزًما أََزلِ َتؤَخ  ء   ِمْنهُ  ٌَ ًْ  َوأَن   َمْقُدوًرا, ُمَراًدا ٌَُكونَ  أَنْ  ٌَُجوزُ  اَل  َش

ُكونُ  اَل  َمْقُدوًرا ُمَراًدا َكانَ  َما ًبا َحاِدًثا إاِل   ٌَ ٌْ ء   َبْعدَ  َش ًْ َزلْ  لَمْ  َنْوُعهُ  َكانَ  َوإِنْ  ,َش  َكانَ  أَوْ  َمْوُجوًدا, ٌَ

ُكنْ  لَمْ  أَنْ  َبْعدَ  َحاِدًثا ُكل هُ  َنْوُعهُ  ٌَ". 

 (ٕٙٔ/  ٘) - الفتاوى مجموعوفى 

قُولَ  أَنْ  َذلِكَ  َوَنِظٌرُ   ؛ اْلَحَواِدثُ  بِهِ  َوَقاَمتْ  َحَدًثا أَْحَدثَ  َقدْ  لََكانَ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى َقدْ  َكانَ  لَوْ :  ٌَ

ُكنْ  لَمْ  أَنْ  َبْعدَ  َكانَ  - َحاِدث   فِْعل   ااِلْستَِواءَ  أِلَن    َوَمنْ  اْلَحَواِدثُ  ِبهِ  لََقاَمتْ  ااِلْسِتَواءُ  ِبهِ  َقامَ  َفلَوْ  - ٌَ

ُ  َحَدًثا أَْحَدثَ  َفَقدْ  اْلَحَواِدثُ  ِبهِ  َقاَمتْ  ه   َتَعالَى َوهللَا  ً   لَِقْولِ  َذلِكَ  َعنْ  ُمَنز  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ }  َوَسل مَ  َعلَ

ُ  لََعنَ  اُكمْ : }  َولَِقْولِهِ {  ُمْحِدًثا آَوى أَوْ  َحَدًثا أَْحَدثَ  َمنْ  هللا   ٌ  ِبْدَعةٍ  ُكل   َفإِن   اأْلُُمورِ  َوُمْحَدَثاتِ  َوإِ

ُكنْ  لَمْ  أَنْ  َبْعدَ  َكانَ  َما اللَُّؽةِ  ِفً اْلَحاِدثُ :  لَهُ  ٌَُقالُ  َفإِن هُ { .  َضاَللَة   ٌَ  ُ
ْفَعلُ  َتَعالَى َوهللَا  َشاءُ  َما ٌَ  َفَما ؛ ٌَ

ْفَعلُهُ  فِْعل   ِمنْ  ُكنْ  لَمْ  أَنْ  َبْعدَ  َحَدثَ  َوَقدْ  إال   ٌَ ٌَ ." 

, فهال تعلم الجاهل قبل  ٌثبت أن هناك صفات فعلٌة حادثة النوع واْلحادفهنا شٌخ اإلسالم قلت :

 أن ٌتكلم.

 (2ٔٙ/  ٔ) الطحاوٌة العقٌدة شرحفى  الشٌخ آل صالحوُسبل العالمة 

 ٌقال هل اْلحاد, متجددة األصل قدٌمة الكالم كصفة والرضا الؽضب صفة: ٌقول هذا/ ٖس

 بهذا؟

 به الذي الكونً الكالم منه - وجل عز - هللا كالم والرضا, الؽضب صفة عن ٌختلؾ الكالم/ ج

 - الكونً بكالمه العرش وخلق الكونً, بكالمه الماء خلق - وجل عز - فاهلل المخلوقات, ُتُكونْ 

 المحفوظ اللوح وخلق الكونً, بكالمه القلم وخلق الكونً, بكالمه الهواء وخلق ,- وجل عز

 ومن المخلوقات من فٌها وما المكلفٌن من فٌها ومن واألرض السموات خلق الكونً, بكالمه

 وجل عز - بمشٌبته تقوم فعلٌة صفة   والرضا الؽضب.الكونً بكالمه علٌه وٌرضى علٌه ٌؽضب

ُها أما وبقدرته, - ُها العلم أهل قرره ممن هذا أعلم فال هذا فً كالكالم أن   حادثة النوع قدٌمة بؤن 

 له اإلسالم شٌخ.فٌها وٌفٌدنا اإلخوان أحد ٌبحثها أو زٌادة نبحثها ممكن اعلمه ال أنا اْلحاد,

 االختٌارٌة, الصفات فً رسالة هً اللً أَُراِجْعَها, إنً ممكن المسؤلة فً ترى مستقلة رسالة

 محمد الدكتور طبعها التً الرسابل مجموعة فً مستقلة الفتاوى, فً لٌست تعرفونها؟].......[ 

 ٌمكن هذا, كل وبحث االختٌارٌة الصفات فً رسالة فٌه رسالة أول هللا, رحمه سالم رشاد

 ".هللا شاء إن القادم الدرس فً المعلومة ونجدد مراجعتها

 

 

 



ٗٗ 
 

 1ٙوقال الشٌخ ربٌع فى شرحه على كتاب "االعتصام" فى صحٌح البخاري ص

 استوى"فى كتاب هللا ذكرت فٌه أوصاؾ الذات وأوصاؾ الفعل "الرحمن على العرش "

 ألٌس هذا فعال؟ هل نقول إن هذه صفة ذات مالزمة له فى األزل واألبد؟

,وهللا ق السموات واألرضما استوى على العرش إال بعد أن خلألن هللا إذا قلنا هذا فهو كذب  

ثم شاء هللا بعد خلق السموات واألرض أن ٌستوى على  أزلٌة ال بداٌة لهاأزلً وصفاته الذاتٌة 

 "ٌنزل ربنا كل لٌلة"هل نقول هذه صفة ذات لٌست صفة فعل؟العرش كما أخبر سبحانه , 

إذا قلت هذا كذبت وجهلت."وجاء ربك والملك صفا صفا" أى شا هذا؟ صفة ذات أم صفة فعل 

واإلرادة هذه صفات ذات أما صفات كالعلم والقدرة  تصفات الذا؟ٌفعله سبحانه ٌوم القٌامة

وهى متعلقة بإرادة  األفعال فهى مما ضربنا لكم منه االمثلة من أنه ٌخلق وٌرزق وٌجا وٌستوى

 ولكن بعض الناس ٌرٌد التشوٌش فى األمور الجلٌة."هللا ومشٌبته 

 .هل طلعت زهران فهال ٌرعوى وٌتوب إلى هللا قلُت: ومن أهل التشوٌش هذا الجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٗ٘ 
 

 الخطاء الخامس

 الرحمن هللا بسم خفاءإ ٌكون حتى كتبت ما ٌنفعك وال حرب بن شعٌب ٌاشرحه لقول سفٌان "

 ." شرحا فقهٌا بهما تجهر أن من عندك أفضل الصالة فً الرحٌم

 الرد على ذلك:

كما شرحها  أن ذكر سفٌان للبسملة هنا ال ٌقصد منه مجرد المسؤلة الفقهٌة رحمنى هللا وإٌاك علمإ

ٌُعطى صكوك التزكٌات للمساكٌن وفاقد زهران !! والعالم الجهبذ!!  إمام الجرح والتعدٌل الذى 

ٌُعطٌه  , وال شك أن هذا تحرٌؾ عن مقصد صاحب المعتقد , ألننا لو سؤلناه هل تقصد الشا ال 

ٌمة فى منها ما ٌشرحه زهران مسؤلة فقهٌة مجردة بالطبع سفٌان سٌقول ال , وهذه ال شك جر

 صاحب المعتقد, حٌنما تشرحها على ؼٌر مراد صاحبها حق 

 والسإال هنا :ما الذى ٌقصده الثوري من إٌراد هذه الجملة فى معتقده ؟

 (:4ٗٔ/  ٗ) النبوٌة السنة منهاجفى  ٌجٌبنا شٌخ اإلسالم رحمه هللا فٌقول 

هِ  ال ِذي ٌْ ةُ  َعلَ دِ  ٌُْتَركْ  لَمْ  َمْشُروًعا َكانَ  َما أَن   اإْلِْساَلمِ  أَِبم  اِفَضةِ  اَل : اْلِبَدعِ  أَْهلِ  ِفْعلِ  لُِمَجر   َواَل  الر 

ِرِهمْ  ٌْ ةُ  َوأُُصولُ . َؼ  َحنٌَِفةَ  أَِبً َمْذَهبَ  َفإِن   َذَكَرَها, ال ِذي الت ْسِطٌحِ  َمْسؤَلَةُ  ِمْنَها َهَذا, ُتَواِفقُ  ُكلُُّهمْ  اأْلَِبم 

ِحٌحِ  ِفً َثَبتَ  َكَما أَْفَضُل, اْلقُُبورِ  َتْسنٌِمَ  أَن   َوأَْحَمدَ  ً   َقْبرَ  أَن  » الص  ِب ُ  َصل ى - الن  هِ  هللا  ٌْ  - َوَسل مَ  َعلَ

ًما َكانَ  ةِ  ُمَشاَبَهةِ  َعنْ  أَْبَعدُ  َذلِكَ  َوأِلَن   ,  «ُمَسن  ٌَ ا, أَْبِن ٌَ ْن ًُّ . اْلقُُبورِ  َعلَى اْلقُُعودِ  َعنِ  َوأَْمَنعُ  الدُّ اِفِع  َوالش 

ْسَتِحبُّ  ةِ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  ُرِويَ  لَِما الت ْسِطٌحَ  ٌَ ٌَ ةَ  أَن   َفَرأَى اْلقُُبوِر, ِبَتْسِو ٌَ ًَ  الت ْسِو  إِن   ُثم   , الت ْسِطٌحُ  ِه

اِفَضةِ  ِشَعارُ  َهَذا[ إِن  : ]َقالَ  أَْصَحاِبهِ  َبْعضَ  ٌُْكَرهُ  الر   َبلْ : َوَقالُوا  اأْلَْصَحابِ  ُجْمُهورُ  َفَخالََفهُ  َذلَِك, َف

اِفَضةُ  َفَعلَْتهُ  َوإِنْ  اْلُمْسَتَحبُّ  ُهوَ   .الر 

اِفَضِة, َمْذَهبُ   ُهوَ  بِاْلَبْسَملَةِ  اْلَجْهرُ  َوَكَذلِكَ  ً   ِفً َتَكل مَ  الن اسِ  َوَبْعضُ  الر  اِفِع   َوِبَسَببِ  بَِسَببَِها, الش 

اِفَضةِ  َقْولِ  إِلَى َوَنَسَبهُ  اْلقُُنوِت, ِة؛ الر   ٌ  ِمنْ [ َكانَ ] اْلَجْهرَ  أَن   اْلِعَراقِ  ِفً اْلَمْعُروؾَ  أِلَن   َواْلَقَدِر

افَِضِة،  ِشَعارِ  ةِ  ِشَعارِ  ِمنْ  َكانَ  اْلَفْجرِ  ِفً اْلقُُنوتَ  َوأَن   الر   ٌ اِفَضةِ ] اْلَقَدِر انَ  أَن   َحت ى ,[ الر  ٌَ  ُسْف

ْوِري   َرهُ الث  ٌْ ةِ ا ِمنَ  َوَؼ ْذُكُرونَ  أْلَبِم  هُ  ؛بِاْلَبْسَملَةِ  اْلَجْهرِ  َتْركَ  َعَقابِِدِهمْ  فًِ ٌَ  ِشَعارِ  ِمنْ  ِعْنَدُهمْ  َكانَ  أِلَن 

افَِضةِ  ْذُكُرونَ  َكَما ,الر  ِن؛ َعلَى اْلَمْسحَ  ٌَ ٌْ اِفَضةِ  ِشَعارِ  ِمنْ  َكانَ  َتْرَكهُ  أِلَن   اْلُخف   ."الر 

ُسفٌان رحمه هللا وهى مسؤلة فى ؼاٌة الخطورة أال وهى ُمباٌنة  فكالم شٌخ اإلسالم ٌوضح مراد

أهل البدع ومخالفتهم , فؤراد ُسفٌان رحمه هللا أن ٌإكد أن مذهب أهل السنة مخالفة أهل البدع 

فى ذلك, واعلم رحمنى هللا وإٌاك أن علماء المعتقد حٌنما ٌذكرون المسابل الفقهٌة فى ُكتب 

 .ألمر هام جدا ولٌس كما اعترض الجهلة أتباع هذا الجاهل زهرانفإنما ٌذكرونها د قالمعت

 "ما الضٌر أن ٌشرحها كمسؤلة فقهٌةوقالوا " 

دلٌال ٌمر به على جٌؾ الكالب  بالدؾ ضارب ...ومن ٌكن الؽراب له رُب البٌتكان وأقول إذا  

 مٌة فال عٌب أن ٌكون طلبته هكذا.فإذا كان الشٌخ بهذه الضحالة العل,
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إنما هو ألمر عظٌم ذكر المسابل الفقهٌة فى كتب المعتقد لم أٌها الُمسترشد بارك هللا فٌك أن فاع  

تمٌز أهل السنة من أهل البدعة , فلما صارت هذه المسؤلة علما على فرقة من أهل البدع وهو 

 المعتقد , كمثل وضعهم فى كتب المعتقد المسح على الخفٌن مع أنهافى زمن ُسفٌان فوضعها فى 

ذكرها علمابنا فى المعتقد , ف , من مسابل الطهارة ولكن صارت علما على الشٌعة قبحهم هللا

علما على  والخروج , والصالة خلؾ والة األمور لمال صارتوكذا قتال الخوارج والبؽاة 

أهل السنة بل اختلفوا فى كفرهم كما ذكر هذا ابن أبى زمنٌن الخوارج وضعت فى كتب معتقد 

سنة ووضع لها بابا , ونكاح الُمتعة ذكرها البربهاري فى شرح الُسنة وهى فى فى أصول ال

هل السنة أنفسهم , وذكروا فماٌز أ, كتاب النكاح فى كتب الفقه ولكن صارت علما على الشٌعة 

ردا على نفاة األسباب من ؼالة الصوفٌة والجهمٌة واألشاعرة  فى معتقداتهم كسب الرزق

وهو مماٌزة أهل  ران للمسؤلة شرحا فقهٌا بحتا ٌضٌع أصال عظٌمافشرح زهوؼٌرها كثٌر , 

ال  ٌا هذا فإن كنت نا قدر الرجل علمٌا وأنه مسكٌن علمٌا ,السنة ألهل البدع , فتعرؾ من ه

كى  هذا اإلحجام وترتقى هذا المرتقى الصعبتعرؾ مراد السلؾ فى االعتقاد فلماذا ُتحجم 

ضٌع عن هإالء , والسلؾ فى واد وأنت فى واد آخر وتُ  ظهر للناس أنك تشرح ُكتب السلؾتُ 

المساكٌن الذٌن ٌحملون عنك كل هذا الجهل هذه األصول السلفٌة العظٌمة ولكنه البالء ونسؤل 

  هللا العافٌة.
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 الخطاء السادس

 باإلجماع.أن من قال لرجل ٌا دٌوث علٌه ثمانون جلدة  1ٔٗ1ٔ٘ٔإدعابه

 الرد على ذلك:

وهذا أٌضا من جملة تخرٌفات زهران وهو ادعابه اإلجماع فٌما لٌس بإجماع  وال أدرى أى 

وإلٌك بٌان كذب الرجل على أهل  الذى ٌدعٌه الرجل أمام المساكٌن الذٌن هم حولهإجماع هذا 

 العلم .

 (2ٓ/  2) المغنًفى  قدامة قال ابن

ا لَِرُجلٍ  َقالَ  َوإِنْ : َفْصل   ٌُّوُث.. ٌَ رُ : أَْحَمدُ  َفَقالَ . َد ًُّ  إْبَراِهٌمُ  َقالَ  .ٌَُعز  ٌُّوثُ : اْلَحْربِ  ٌُْدِخلُ  ال ِذي الد 

َجالَ  ْدُخلَ  أَنْ  ٌَْرَضى ال ِذي اْلَقْرَطَبانُ : َثْعلَبُ  َوَقالَ . اْمَرأَتِهِ  َعلَى الر  َجالُ  ٌَ : َوَقالَ . اْمَرأَِتهِ  َعلَى الر 

ةِ  ِعْندَ  َوَمْعَناُهَما اْلَعَرِب, َكاَلمِ  ِفً أََرُهَما لَمْ  َواْلَكْشَحاُن, اْلَقْرَنانُ  ٌُّوثِ  َمْعَنى ِمْثلُ  اْلَعام   َقِرًٌبا أَوْ  الد 

ْعِزٌُر, ِبهِ  اْلَقاِذؾِ  َفَعلَى. ِمْنهُ  ٌَاسِ  َعلَى الت  ٌُّوِث؛ ِفً َقْولِهِ  ِق هُ  الد   ".فٌِهِ  َحد   اَل  بَِما َقَذَفهُ  أِلَن 

 أحمد ٌخرج من اإلجماع الذى حكاه زهران!!فهل ٌا ُترى اإلمام 

 (:ٗ٘ٗ/  ٘) البٌان أضواءوقال العالمة الشنقٌطً فى 

الَِثةُ  اْلَمْسؤَلَةُ  َقةٍ  َكلَِماتٍ  أَْحَكامِ  فًِ: َواْلِعْشُرونَ  الث  ا: لَِرُجلٍ  َقالَ  َكَمنْ  ُمَتَفر  ا أَوْ  َقْرَناُن, ٌَ ٌ وثُ  ٌَ  أَوْ  ,َد

ا ا أَوْ  َكْشَخاُن, ٌَ ا أَوْ  ْرَطَباُن,قَ  ٌَ ا أَوْ  َمْعفُوُج, ٌَ اُد, ٌَ ا أَوْ  َقو  ْكَباِن, ُمْنِزلَةِ  اْبنَ  ٌَ ا أَوْ  الرُّ  َذاتِ  اْبنَ  ٌَ

اِت, ٌَ ا ا أَوْ  الر  ا: اِلْمَرأَةٍ  َقالَ  أَوْ  ُمَخن ُث, ٌَ  .َقْحَبةُ  ٌَ

ُدهُ  َقالَ  ......اْلَمْذُكوَرةِ  اْلِعَباَراتِ  َهِذهِ  فًِ اْخَتلَفُوا اْلِعْلمِ  أَْهلَ  أَن   اْعلَمْ   ٌ ُ  َعَفا - ُمَق : - لَهُ  َوَؼَفرَ  َعْنهُ  هللا 

ْظَهرُ  ال ِذي َها فٌَِها اْلُعلََماءِ  َكاَلمَ  َذَكْرَنا ال تًِ اْلَمْذُكوَرةِ  اأْلَْلَفاظِ  َجِمٌعِ  ِفً الت ْحِقٌقَ  أَن   ٌَ  اْلُعْرؾَ  َتْتَبعُ  أَن 

ْتمُ  ِبَها اْلُمَرادَ  أَن   ُعْرِفِهمْ  ِمنْ  َكانَ  ِفٌِه,َفإِنْ  قٌِلَتْ  ال ِذي اْلَبلَدِ  ِفً اْلَجاِريَ   َوَجبَ  اْلَحد   ٌُوِجبُ  اَل  ِبَما الش 

ْعِزٌرُ  , َواَل  اأْلََذى أِلَْجلِ ؛  الت  َها ُعْرفُُهمْ  َكانَ  َوإِنْ  َحد  ْتمُ  بَِها ٌَُرادُ  أَن  َنى, الش   الن َسِب, َنْفًِ  أَوْ  ِبالز 

َبع   اْلُعْرؾَ  أِلَن  ؛  اْلَحدُّ  َوَجبَ  ُعْرًفا, اْلَمْقُصودُ  ُهوَ  أَن هُ  َمْعُروًفا َذلِكَ  َوَكانَ   َواْلِعْلمُ  َذلَِك, َنْحوِ  ِفً ُمت 

 ".َتَعالَى هللا ِ  ِعْندَ 

وهل ُنصدق الشنقٌطً وابن قُدامة أم  والسإال لزهران من أٌن جاء باإلجماع الذى ادعاه؟

 فإن ُكنت ال تدرى فتلك ُمصٌبة ... زهران؟
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 الخطاء السابع

 قال قال رسول هللا "اإلمام وفدكم إلى هللا"

 الرد على ذلك:

 (:ٕٖٓ/  ٗ) الضعٌفة األحادٌث سلسلةقال األلبانى فى 

 . جدا ضعٌف". وجل عز هللا وبٌن بٌنكم, فٌما وفدكم فإنهم خٌاركم, أبمتكم اجعلوا"  - 1ٕٕٔ

 (49/ ٗ) االعتدال مٌزانقال الذهبً فى 

 إلى ٌحتاج: فقال حدٌثه, بعض علٌه وعرضت مسروح, عن أبً سؤلت: حاتم أبً ابن وقال

 .الثوري عن رواه باطل حدٌث من التوبة

 فعلٌه صحٌح, ؼٌر أنه ٌعلم حدٌثاً  روى من كل أن الحق, هو هذا وهللا, إى -أى الذهبً  -:قلت

 ".ٌهتكه أو التوبة

رجوا ذلك وفٌما مضى وفٌما هو أت , والسإال : هل ٌخرج زهران وٌتوب إلى هللا من هذا ؟ ن

 وعلى هللا قصُد السبٌل .
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 الخطاء الثامن

 !!!الصالة خلؾ أهل البدع صحٌحة وال ثواب لك فٌها. 1ٔ11ٗ٘ٔقوله:

 الرد على ذلك:

إعلم أن مسؤلة الصالة خلؾ أهل البدع مسؤلة عظٌمة القدر مما ٌدلك على ذلك وضع أهل السنة 

ٌُعرؾ عن أحد قبلهمذهب جدٌب هذافلله دُرهم , فجاء لها فى ُكتب الُمعتقد  , وإلٌك مذاهب  د ال 

حمه ٌة ر,  وقد جمع أطراؾ هذه المسؤلة العظٌمة شٌخ اإلسالم والمسلمٌن ابن تٌم الناس فى هذا

 : هللا فدونك هنٌبا مرٌبا

 (:ٕٖٗ/  ٖٕ) الفتاوى مجموعفقال رحمه هللا فى 

ا" اَلةُ  َوأَم  سَ  َوَتْفِصٌل   َمْشُهور   ِنَزاع   َففٌِهِ  اْلفُُجورِ  أَْهلِ  َوَخْلؾَ  َواْلِبَدعِ  اأْلَْهَواءِ  أَْهلِ  َخْلؾَ  الص  ٌْ  َهَذا لَ

 َمعَ  ٌَُجوزُ  اَل  اإْلَِماَمةِ  ِفً َهُإاَلءِ  ِمنْ  اْلَواِحدِ  َتْقِدٌمَ  أَن   َهُإاَلءِ  ِفً اأْلَْقَوالِ  أَْوَسطُ  لَِكنْ : َبْسِطهِ  َمْوِضعَ 

ِرهِ  َعلَى اْلقُْدَرةِ  ٌْ هِ  اإْلِْنَكارُ  ٌَِجبُ  اْلِبَدعِ  أَوْ  لِْلفُُجورِ  ُمْظِهًرا َكانَ  َمنْ  َفإِن  . َؼ ٌْ ٌُهُ  َعلَ  َوأََقلُّ  َذلِكَ  َعنْ  َوَنْه

ًَ  َهْجُرهُ  اإْلِْنَكارِ  َمَراِتبِ  ْنَتِه ٌَ قَ  َولَِهَذا َوِبْدَعِتِه؛ فُُجوِرهِ  َعنْ  لِ ةِ  ُجْمُهورُ  َفر  نَ  اأْلَِبم  ٌْ ةِ  َب ٌَ اِع رِ  الد  ٌْ  َوَؼ

ةِ  ٌَ اِع ةَ  َفإِن   الد  ٌَ اِع هِ  اإْلِْنَكارَ  َفاْسَتَحق   اْلُمْنَكرَ  أَْظَهرَ  الد  ٌْ اِكتِ  ِبِخاَلؾِ  َعلَ هُ فَ  الس   أََسر   َمنْ  ِبَمْنِزلَةِ  إِن 

ْنبِ  هِ  ٌُْنَكرُ  اَل  َفَهَذا ِبالذ  ٌْ اِهرِ  فًِ َعلَ ٌَتْ  إَذا اْلَخِطٌَبةَ  َفإِن   الظ   أُْعلَِنتْ  إَذا َولَِكنْ  َصاِحَبَها إال   َتُضر   لَمْ  َخفِ

تْ  ُتْنَكرْ  َفلَمْ  َة؛ َضر  َتُهمْ  ِمْنُهمْ  ُتْقَبلُ  اْلُمَناِفقُونَ  َكانَ  َولَِهَذا اْلَعام  ٌَ ِ  إلَى َسَراِبُرُهمْ  َوُتوَكلُ  َعاَلنِ  َتَعالَى هللا 

ةً  َكانَ  َفإَِذا .اْلُكْفرَ  أَْظَهرَ  َمنْ  ِبِخاَلؾِ  ٌَ تِهِ  ِمنْ  ُمنِعَ  َداِع ٌَ ِتهِ  َوَشَهاَدِتهِ  َوإَِماَمِتهِ  ِواَل ٌَ  َذلِكَ  ِفً لَِما َوِرَوا

اَلةِ  َفَسادِ  أِلَْجلِ  اَل  اْلُمْنَكرِ  َعنْ  الن ْهًِ  ِمنْ  َهاِمهِ  أَوْ  الص  ِتهِ  َشَهاَدِتهِ  ِفً ات  ٌَ  أاَل   إِلِْنَسانِ  أَْمَكنَ  َفإَِذا َوِرَوا

مَ  َقد  هُ  إَذا لَِكنْ . َذلِكَ  َوَجبَ  اإْلَِماَمةِ  ِفً لِْلُمْنَكرِ  ُمْظِهًرا ٌُ ُرهُ َوال  ٌْ  وْ أَ  اإْلَِماَمةِ  َعنْ  َصْرفُهُ  ٌُْمِكْنهُ  َولَمْ  َؼ

نُ  اَل  ُهوَ  َكانَ  َتَمك  ُجوزُ  َفاَل  اْلُمْنَكرِ  ِمنْ  أَْظَهَرهُ َما َضَررِ  ِمنْ  َضَرًرا أَْعَظمَ  بَِشر   إال   َصْرفِهِ  ِمنْ  ٌَ ٌَ 

نِ  أََخؾ   َدْفعُ  َواَل  اْلَكِثٌرِ  ِباْلَفَسادِ  اْلَقلٌِلِ  اْلَفَسادِ  َدْفعُ  ٌْ َرَر نِ  أَْعَظمِ  ِبَتْحِصٌلِ  الض  ٌْ َرَر ِرٌَعةَ  َفإِن   الض   الش 

 َتْرِجٌحُ  َوَمْطلُوُبَها. اإْلِْمَكانِ  ِبَحَسبِ  َوَتْقلٌِلَِها اْلَمَفاِسدِ  َوَتْعِطٌلِ  َوَتْكِمٌلَِها اْلَمَصالِحِ  ِبَتْحِصٌلِ  َجاَءتْ 

رِ  ٌْ نِ  َخ ٌْ َر ٌْ ْجَتِمَعا أَنْ  ٌُْمِكنْ  لَمْ  إَذا اْلَخ نِ  َشر   َوَدْفعُ  َجِمًٌعا ٌَ ٌْ ْنَدِفَعا لَمْ  إَذا الش ر   ٌُْمِكنْ  لَمْ  َفإَِذا. َجِمًٌعا ٌَ

ُجزْ  لَمْ  إَماَمِتهِ  َضَررِ  َعلَى َزاِبدٍ  بَِضَررِ  إال   َواْلفُُجورِ  لِْلِبْدَعةِ  اْلُمْظِهرِ  َمْنعُ   َما َخْلَفهُ  ٌَُصلً  َبلْ  َذلِكَ  ٌَ

ادِ  َكاْلُجَمعِ  َخْلَفهُ  إال   ِفْعلَُها ٌُْمِكُنهُ  اَل  ٌَ ُكنْ  لَمْ  إَذا. اْلَجَماَعةِ وَ  َواأْلَْع ُرهُ إَمام   ُهَناكَ  ٌَ ٌْ  َكانَ  َولَِهَذا َؼ

َحاَبةُ  اجِ  َخْلؾَ  ٌَُصلُّونَ  الص  دٍ  أَِبً ْبنِ  َواْلُمْخَتارِ  اْلَحج  ٌْ ً   ُعَب َقِف ِرِهَما الث  ٌْ  َفإِن   َواْلَجَماَعةَ  اْلُجُمَعةَ  َوَؼ

َما اَل  َفاِجرٍ  ِبإَِمامِ  فٌِِهَما ااِلْقِتَداءِ  ِمنْ  َفَساًدا أَْعَظمُ  َواْلَجَماَعةِ  اْلُجُمَعةِ  َتْفِوٌتَ   ٌ َخلُّؾُ  َكانَ  إَذا ِس  الت 

ْدَفعُ  اَل  َعْنُهَما ْبَقى فُُجوَرهُ  ٌَ ٌَ ٌ ةِ  اْلَمْصلََحةِ  َتْركُ  َف ْرِع اِرُكونَ  َكانَ  َولَِهَذا. اْلَمْفَسَدةِ  ِتْلكَ  َدْفعِ  ِبُدونِ  الش   الت 

ةِ  َخْلؾَ  َواْلَجَماَعاتِ  لِْلُجُمَعةِ  لَؾِ ِعْندَ  َمْعُدوِدٌنَ  ُمْطلًَقا اْلَجْورِ  أَبِم  ةِ  الس  ا. اْلبَِدعِ  أَْهلِ  ِمنْ  َواأْلَِبم   إَذا َوأَم 

 َخْلؾَ  َصل ى َفإَِذا ِحٌَنبِذٍ وَ . اْلَفاِجرِ  َخْلؾَ  ِفْعلَِها ِمنْ  أَْولَى َفُهوَ  اْلَبر   َخْلؾَ  َواْلَجَماَعةِ  اْلُجُمَعةِ  ِفْعلُ  أَْمَكنَ 

رِ  ِمنْ  اْلَفاِجرِ  ٌْ هُ : َقالَ  َمنْ  ِمْنُهمْ . لِْلُعلََماءِ  اْجِتَهادٍ  َمْوِضعُ  َفُهوَ  ُعْذرٍ  َؼ  ٌُْشَرعُ  اَل  َما َفَعلَ  أِلَن هُ  ٌُِعٌدُ  أَن 

ٌْثُ  هِ  ٌَِجبُ  َما َتَركَ  ِبَح ٌْ ًٌّا َخْلَفهُ  َصاَلُتهُ  َفَكاَنتْ  َهَذا َخْلؾَ  ِبَصاَلِتهِ  اإْلِْنَكارِ  ِمنْ  َعلَ ٌُِعٌُدَها َعْنَها َمْنِه . َف

اَلةَ  أِلَن  : َقالَ . ٌُِعٌدُ  اَل : َقالَ  َمنْ  َوِمْنُهمْ   أَْمر   ُهوَ  اإْلِْنَكارِ  َتْركِ  ِمنْ  ُذِكرَ  َوَما َصِحٌَحة   َنْفِسَها ِفً الص 

اَلةِ  َعنْ  ُمْنَفِصل   عَ  ٌُْشِبهُ  َوُهوَ  الص  ٌْ ا. اْلُجُمَعةِ  ِنَداءِ  َبْعدَ  اْلَب اَلةُ  ٌُْمِكْنهُ  لَمْ  إَذا َوأَم   َكاْلُجُمَعةِ  َخْلَفهُ  إال   الص 

اَلةُ  ُتَعادُ  اَل  َفُهَنا  إن  : ِقٌلَ  إَذا أَن هُ  اْلفَُقَهاءِ  ِمنْ  َطاِبَفة   َظن   َوَقدْ  اْلبَِدعِ  أَْهلِ  ِفْعلِ  ِمنْ  َوإَِعاَدُتَها الص 

اَلةَ  سَ  ُتَعدْ  لَمْ  َوإاِل   َخْلَفهُ  اْلُجُمَعةُ  أُِعٌَدتْ  َتِصحُّ  اَل  اْلَفاِسقِ  َخْلؾَ  الص  ٌْ  .َكَذلِكَ  َولَ
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ٌْثُ  اإْلَِعاَدةِ  ِفً الن َزاعُ  َبلْ   ُجلُ  ٌُْنَهى َح اَلةِ  َعنْ  الر  ا. الص  اَلةِ  أُِمرَ  إَذا َفؤَم  ِحٌحُ  َخْلَفهُ  ِبالص   ُهَنا َفالص 

هُ  هِ  إَعاَدةَ  اَل  أَن  ٌْ مَ  لَِما َعلَ اَلةِ  ٌُْإَمرْ  لَمْ  اْلَعْبدَ  أَن   ِمنْ  َتَقد  نِ  ِبالص  ٌْ َت ا .َمر  اَلةُ  َوأَم  ْكفُرُ  َمنْ  َخْلؾَ  الص  ٌَ 

هُ  َقالَ  َوَمنْ . َخْلَفهُ  اْلُجُمَعةِ  َصاَلةِ  َنْفسِ  فًِ َتَناَزُعوا َقدْ  َفُهَناكَ  اأْلَْهَواءِ  أَْهلِ  ِمنْ  ِبِبْدَعِتهِ  ْكفُرُ  إن   أُِمرَ  ٌَ

َها ِباإْلَِعاَدةِ   ُمْضَطِرُبونَ  َوالن اسُ  اأْلَْهَواءِ  أَْهلِ  ِبَتْكفٌِرِ  ُمَتَعل َقة   اْلَمْسؤَلَةَ  َهِذهِ  لَِكن   َكاِفرٍ  َخْلؾَ  َصاَلة   أِلَن 

ًَ  َوَقدْ . اْلَمْسؤَلَةِ  َهِذهِ  ِفً َتانِ  فٌَِها َمالِكٍ  َعنْ  ُحِك ٌَ ً   َوَعنْ  ِرَوا اِفِع  أَْحَمد اإْلَِمامِ  َوَعنْ . َقْواَلنِ  ِفٌَها الش 

ًضا ٌْ َتانِ  ِفٌَها أَ ٌَ نِ  ِفٌَها لأِْلَْشَعِري   َفَذَكُروا اْلَكاَلمِ  أَْهلُ  َوَكَذلِكَ  ِرَوا ٌْ ةِ  َمَذاِهبِ  َوَؼالِبُ . َقْولَ  فٌَِها اأْلَِبم 

ُجلِ  ٌَُجوزُ  .....َتْفِصٌل   ًَ  أَنْ  لِلر  لََواتِ  ٌَُصل  رَ  َواْلُجُمَعةَ  اْلَخْمسَ  الص  ٌْ ْعلَمْ  لَمْ  َمنْ  َخْلؾَ  َذلِكَ  َوَؼ  ِمْنهُ  ٌَ

ةِ  ِبات َفاقِ  ِفْسًقا َواَل  ِبْدَعةً  ِرِهمْ  اأْلَْرَبَعةِ  اأْلَبِم  ٌْ ةِ  ِمنْ  َوَؼ سَ . اْلُمْسلِِمٌنَ  أَبِم  ٌْ  أَنْ  ااِلْبِتَمامِ  َشْرطِ  ِمنْ  َولَ

ْعلَمَ  ْمَتِحَنهُ  أَنْ  َواَل  إَماِمهِ  اْعِتَقادَ  اْلَمؤُْمومُ  ٌَ قُولُ  ٌَ ٌَ  َولَوْ . اْلَحالِ  َمْسُتورِ  َخْلؾَ  ٌَُصلً  َبلْ  َتْعَتِقُد؟ َماَذا: َف

ْعلَمُ  َمنْ  َخْلؾَ  َصل ى ةِ  َفِفً ُمْبَتِدع   أَوْ  َفاِسق   أَن هُ  ٌَ  أَْحَمد َمْذَهبِ  ِفً َمْشُهوَرانِ  َقْواَلنِ  َصاَلِتهِ  ِصح 

ً   َوَمْذَهبُ . َوَمالِكٍ  اِفِع ةُ  َحنٌَِفةَ  َوأَِبً الش  ح  ْدُعو ُمْبَتِدع   اإْلَِمامَ  أَن   اْلَمؤُْمومُ  َعلِمَ  َولَوْ  ....الص   إلَى ٌَ

اِتبُ  اإْلَِمامُ  َوُهوَ  اْلفِْسقِ  َظاِهرُ  َفاِسق   أَوْ  ِبْدَعتِهِ  اَلةُ  ُتْمِكنُ  اَل  ال ِذي الر   ُجُمَعةِ الْ  َكإَِمامِ  َخْلَفهُ  إال   الص 

نِ  ٌْ ةِ  ِعْندَ  َخْلَفهُ  ٌَُصلً  اْلَمؤُْمومَ  َفإِن  . َذلِكَ  َوَنْحوِ  بَِعَرَفةَ  اْلَحج   َصاَلةِ  ِفً َواإْلَِمامِ  َواْلِعٌَد لَؾِ  َعام   الس 

ً   أَْحَمد َمْذَهبُ  َوُهوَ  َواْلَخلَؾِ  اِفِع ِرِهمْ  َحِنٌَفةَ  َوأَِبً َوالش  ٌْ هُ : اْلَعَقابِدِ  ِفً َقالُوا َولَِهَذا. َوَؼ  ٌَُصلً  إن 

ا إَمامٍ  ُكل   َخْلؾَ  َواْلِعٌدَ  اْلُجُمَعةَ  ُكنْ  لَمْ  إَذا َوَكَذلِكَ  َفاِجًرا أَوْ  َكانَ  َبّرً ةِ  ِفً ٌَ ٌَ َها َواِحد   إَمام   إال   اْلَقْر  َفإِن 

اَلةَ  َفإِن   اْلَجَماَعاتُ  َخْلَفهُ  ُتَصل ى ر   َجَماَعةٍ  ِفً الص  ٌْ ُجلِ  َصاَلةِ  ِمنْ  َخ  اإْلَِمامُ  َكانَ  َوإِنْ  َوْحَدهُ الر 

ً   َحْنَبلٍ  ْبنِ  أَْحَمد: اْلُعلََماءِ  َجَماِهٌرِ  َمْذَهبُ  َهَذا. َفاِسًقا اِفِع ِرِهَما َوالش  ٌْ  َعلَى َواِجَبة   اْلَجَماَعةُ  َبلْ  َوَؼ

انِ  ٌَ  ِعْندَ  ُمْبَتِدع   َفُهوَ  اْلَفاِجرِ  اإْلَِمامِ  َخْلؾَ  َواْلَجَماَعةَ  اْلُجُمَعةَ  َتَركَ  َوَمنْ . أَْحَمد َمْذَهبِ  َظاِهرِ  فًِ اأْلَْع

ِرهِ . أَْحَمد اإْلَِمامِ  ٌْ ةِ  ِمنْ  َوَؼ ةِ  أَِبم  ن  ارِ  َمالِكٍ  َواْبنِ . عبدوس ِرَسالَةِ  ِفً َذَكَرهُ َكَما. السُّ . َواْلَعط 

ِحٌحُ  َها أَن هُ  َوالص  َحاَبةَ  َفإِن   ٌُِعٌُدَها َواَل  ٌَُصلٌ  ةِ  َخْلؾَ  َواْلَجَماَعةَ  اْلُجُمَعةَ  ٌَُصلُّونَ  َكاُنوا الص   اأْلَبِم 

ارِ  اجِ  َخْلؾَ  ٌَُصلً  ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  َكَما ٌُِعٌُدونَ  َواَل  اْلفُج  ُرهُ َمْسُعودٍ  َواْبنُ  اْلَحج  ٌْ  َخْلؾَ  ٌَُصلُّونَ  َوَؼ

ةً  بِِهمْ  َصل ى أَن هُ  َحت ى رَ اْلَخمْ  ٌَْشَربُ  َوَكانَ  ُعْقَبةَ  ْبنِ  اْلَولٌِدِ  ْبحَ  َمر   َفَقالَ  أَِزٌُدُكْم؟: َقالَ  ُثم   أَْرَبًعا الصُّ

ْومَ  ُمْنذُ  َمَعك ِزْلَنا َما: َمْسُعودٍ  اْبنُ  ٌَ اَدةٍ  ِفً اْل ٌَ  أَن   اْلُبَخاِري   َصِحٌحِ  َوِفً. ُعْثَمانَ  إلَى َرَفُعوهُ  َولَِهَذا ِز

ًَ  ُعْثَمانَ  ُ  َرِض ا َعْنهُ  هللا  ةٍ  إَمامُ  إن ك: َفَقالَ . ُعْثَمانَ  َساِبل   َفَسؤَلَ  َشْخص   بِالن اسِ  َصل ى ُحِصرَ  لَم   َعام 

ا: َفَقالَ . فِْتَنةٍ  إَمامُ  ِبالن اسِ  ٌَُصلً  ال ِذي َوَهَذا اَلةَ  إن   أَِخً اْبنَ  ٌَ ْعَملُ  َما أَْحَسنِ  ِمنْ  الص   َفإَِذا الن اسُ  ٌَ

 ِفً َصاَلُتهُ  َواْلُمْبَتِدعُ  َواْلَفاِسقُ . َكثٌِر   َهَذا َوِمْثلُ . إَساَءَتُهمْ  َفاْجَتِنبْ  أََساُءوا َوإَِذا َمَعُهمْ  َفؤَْحِسنْ  أَْحَسُنوا

َما لَِكنْ  َصاَلُتهُ  َتْبُطلْ  لَمْ  َخْلَفهُ  اْلَمؤُْمومُ  َصل ى َفإَِذا َصِحٌَحة   َنْفِسهِ  اَلةَ  َكِرهَ  َمنْ  َكِرهَ  إن   أِلَن   َخْلَفهُ  الص 

ًَ  ِباْلَمْعُروؾِ  اأْلَْمرَ  ْه  ٌَُرت بُ  اَل  فُُجوًرا أَوْ  ِبْدَعةً  أَْظَهرَ  َمنْ  أَن   َذلِكَ  َوِمنْ  َواِجب   اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َوالن 

ْسَتِحقُّ  َفإِن هُ  لِْلُمْسلِِمٌنَ  إَماًما ْعِزٌرَ  ٌَ ُتوبَ  َحت ى الت  ُتوبَ  َحت ى َهْجُرهُ  أَْمَكنَ  َفإَِذا ٌَ  َكانَ  َوإَِذا َحَسًنا َكانَ  ٌَ

اَلةَ  َتَركَ  إَذا الن اسِ  َبْعضُ  ِرهِ  َخْلؾَ  َوَصل ى َخْلَفهُ  الص  ٌْ ُتوبَ  َحت ى َذلِكَ  أُثِرَ  َؼ ًَ  أَوْ  ٌُْعَزلَ  أَوْ  ٌَ ْنَتِه ٌَ 

اَلةَ  َتَركَ  إَذا َهَذا َفِمْثلُ . َذْنِبهِ  ِمْثلِ  َعنْ  الن اسُ  فُتْ  َولَمْ  َمْصلََحة   ِفٌهِ  َكانَ  َخْلَفهُ  الص   َواَل  ُجُمَعة   اْلَمؤُْمومَ  ٌَ

ا. َجَماَعة   اَلةَ  َتَركَ  َكانَ  إَذا َوأَم  فُوتُ  الص  ْتُركُ  اَل  َفُهَنا َواْلَجَماَعةُ  اْلُجُمَعةُ  اْلَمؤُْمومَ  ٌَ اَلةَ  ٌَ  َخْلَفُهمْ  الص 

َحاَبةِ  ُمَخالِؾ   ُمْبَتِدع   إال   ًَ  لِلص  ُ  َرِض َبهُ  َقدْ  اإْلَِمامُ  َكانَ  إَذا َوَكَذلِكَ . َعْنُهمْ  هللا  ُكنْ  َولَمْ  اأْلُُمورِ  ُواَلةُ  َرت  ٌَ 

اَلةِ  َتْركِ  ِفً ٌْسَ  َفُهَنا َمْصلََحة   َخْلَفهُ  الص  هِ  لَ ٌْ اَلةِ  َتْركُ  َعلَ اَلةُ  َبلْ  َخْلَفهُ  الص   اأْلَْفَضلِ  اإْلَِمامِ  َخْلؾَ  الص 

ن ةِ  لِْلِكَتابِ  ُمَخالََفُتَها َتْظَهرُ  بِْدَعة   أَوْ  ِفْسق   ِمْنهُ  َظَهرَ  ِفٌَمنْ  ُكونُ ٌَ  ُكلُّهُ  َوَهَذا أَْفَضلُ   َكِبْدَعةِ  َوالسُّ

اِفَضةِ  ٌ ة الر  َواِفِض  َمْذَهبَ  أَْنَكرَ  َوَمنْ . َوَنْحِوِهمْ  َواْلَجْهِم  َبلْ  َواْلَجَماَعةَ  اْلُجُمَعةَ  ٌَُصلً  اَل  َوُهوَ  الر 
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َواِفِض  َمْذَهبِ  ِمْثلِ  ِفً َوَقعَ  َفَقدْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ٌَُكف رُ  ن ةِ  أَْهلُ  أَْنَكَرهُ َما أَْعَظمِ  ِمنْ  َفإِن   الر  ِهمْ  السُّ ٌْ  َتْرُكُهمْ  َعلَ

 ".اْلُجْمُهورِ  َوَتْكفٌِرَ  َواْلَجَماَعةَ  اْلُجُمَعةَ 

 (:ٖ٘٘/  ٖٕ) الفتاوى مجموع وقال أٌضا

ا اَلةُ "  َوأَم  َرهُ إَماًما َتِجدْ  لَمْ  َفإَِذا. َوَتْفِصٌل   ِنَزاع   فٌَِها اْلَمْسؤَلَةُ  َفَهِذهِ "  اْلُمْبَتِدعِ  َخْلؾَ  الص  ٌْ  َكاْلُجُمَعةِ  َؼ

نِ  َواِحدٍ  ِبَمَكانِ  إال   ُتَقامُ  اَل  ال ِتً ٌْ  ُكل   ؾَ َخلْ  ُتْفَعلُ  َفَهِذهِ  اْلَمْوِسمِ  إَمامِ  َخْلؾَ  اْلَحج   َوَكَصلََواتِ  َوَكاْلِعٌَد

ن ةِ  أَْهلِ  بِات َفاقِ  َوَفاِجرٍ  َبر   َما َواْلَجَماَعةِ  السُّ لََواتِ  َهِذهِ  ِمْثلَ  َتَدعُ  َوإِن  ةِ  َخْلؾَ  الص   اْلِبَدعِ  أَْهلِ  اأْلَبِم 

اِفَضةِ  نْ  َوَنْحِوِهمْ  َكالر  ُكنْ  لَمْ  إَذا َواْلَجَماَعةَ  اْلُجُمَعةَ  ٌََرى اَل  ِمم  ةِ  ِفً ٌَ ٌَ  َفَصاَلُتهُ  َواِحد   َمْسِجد   إال   اْلَقْر

ر   اْلَفاِجرِ  َخْلؾَ  اْلَجَماَعةِ  ِفً ٌْ تِهِ  ِفً َصاَلِتهِ  ِمنْ  َخ ٌْ . ُمْطلًَقا اْلَجَماَعةِ  َتْركِ  إلَى ٌُْفِضً لَِبال   ُمْنَفِرًدا؛ َب

ا ًَ  أَنْ  أَْمَكَنهُ  إَذا َوأَم  رِ  َخْلؾَ  ٌَُصل  ٌْ ٌْبٍ  باَِل  َوأَْفَضلُ  أَْحَسنُ  َفُهوَ  اْلُمْبَتِدعِ  َؼ  َفِفً َخْلَفهُ  َصل ى إنْ  لَِكنْ  َر

نَ  ِنَزاع   َصاَلِتهِ  ٌْ ً   َوَمْذَهبُ . اْلُعلََماءِ  َب اِفِع ا. َصاَلُتهُ  َتِصحُّ  َحنٌَِفةَ  َوأَِبً الش   َففًِ َوأَْحَمد َمالِك   َوأَم 

َها ٌُْعلَمُ  ال ِتً اْلِبْدَعةِ  ِفً ُهوَ  َماإن   َوَهَذا .َوَتْفِصٌل   الن َزاعُ  َمْذَهِبِهَما ن ةَ  اْلِكَتابَ  ُتَخالِؾُ  أَن   ِبَدعِ  ِمْثلَ  َوالسُّ

اِفَضةِ  ٌ ة الر  ا. َوَنْحِوِهمْ  َواْلَجْهِم ٌنِ  َمَساِبلُ  َفؤَم  َتَناَزعُ  ال تًِ الد   اْلباَِلدِ  َهِذهِ  ِفً الن اسِ  ِمنْ  َكثٌِر   ِفٌَها ٌَ

ْوتِ  اْلَحْرؾِ  َمْسؤَلَةِ "  ِمْثلَ  نِ  ِمنْ  ُكلٌّ  ٌَُكونُ  َفَقدْ  َوَنْحِوَها"  َوالص  ٌْ  َجاِهل   َوِكاَلُهَما ُمْبَتِدًعا اْلُمَتَناِزَع

ل   سَ  ُمَتؤَو  ٌْ اَلةِ  ِمنْ  َهَذا اْمِتَناعُ  َفلَ ا اْلَعْكسِ  ِمنْ  ِبؤَْولَى َهَذا َخْلؾَ  الص  ن ةُ  َظَهَرتْ  إَذا َفؤَم   َوُعلَِمتْ  السُّ

ُ  الن َزاعُ  ِفٌهِ  ال ِذي ُهوَ  َفَهَذا َواِحد   َفَخالََفَها ِ  َواْلَحْمدُ . أَْعلَمُ  َوهللَا  ُ  َوَصل ى. اْلَعالَِمٌنَ  َرب   هلِل  دٍ  َعلَى هللا   ُمَحم 

  ".َوَسل مَ  َوَصْحِبهِ  َوآلِهِ 

 (:1ٖ٘/  ٖٕ) الفتاوى مجموعوفى 

ةَ  ِفقُونَ  اأْلَِبم  اَلةِ  َكَراَهةِ  َعلَى ُمت  ِتَها ِفً اْخَتلَفُوا لَِكنْ  اْلَفاِسقِ  َخْلؾَ  الص   َكَقْولِ . َتِصحُّ  اَل  َفِقٌلَ : ِصح 

نِ  إْحَدى ِفً َوأَْحَمد َمالِكٍ  ٌْ َت ٌَ َوا ً   َحِنٌَفةَ  أَبًِ َكَقْولِ  َتِصحُّ  َبلْ : َوقٌِلَ . َعْنُهَما الر  اِفِع ٌَةُ  َوالش  َوا  َوالر 

َتَناَزُعوا َولَمْ  َعْنُهَما اأْلُْخَرى ْنَبِؽً اَل  أَن هُ  ٌَ ُتهُ  ٌَ ٌَ  ".َتْولِ

 (:ٖٓٙ/  ٖٕ) الفتاوى مجموعوفى 

اَلةِ  َعنْ  َفاْمَتَنُعوا اْلُجُمَعةِ  َصاَلةَ  َحَضرَ  َقدْ  َخِطٌبٍ  َعنْ :َوُسبِلَ  ًَ  َفَما ِفٌهِ  ِبْدَعةٍ  أِلَْجلِ  َخْلَفُه؛ الص   ِه

اَلةَ  َتْمَنعُ  ال ِتً اْلِبْدَعةُ   . َخْلَفُه؟ الص 

ٌْسَ :َفؤََجابَ  ْمَنُعوا أَنْ  لَُهمْ  لَ سَ  َوَكَذلِكَ . َفاِسًقا اإْلَِمامُ  َكانَ  َوإِنْ  َواْلُجُمَعةِ  اْلِعٌدِ  َصاَلةِ  ِمنْ  أََحًدا ٌَ ٌْ  لَُهمْ  لَ

ِهمْ  َبلْ  اإْلَِمامِ  ِفْسقِ  أِلَْجلِ  َوَنْحِوَها اْلُجُمَعةِ  َتْركُ  ٌْ  َوإِنْ  َفاِسًقا َكانَ  َوإِنْ  اإْلَِمامِ  َخْلؾَ  َذلِكَ  فِْعلُ  َعلَ

لُوَها ً   َمْذَهبُ  َوَهَذا اْلِبَدعِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكاُنوا اإْلَِمامِ  ِفْسقِ  أِلَْجلِ  َعط  اِفِع ِرِهَما َوأَْحَمد الش  ٌْ َما. َوَؼ  َوإِن 

 َتِصحُّ : َفِقٌلَ . َعْدلٍ  َخْلؾَ  ٌَُصل ى أَنْ  َوأَْمَكنَ  ُمْبَتِدًعا أَوْ  َفاِسًقا َكانَ  إَذا اإْلَِمامِ  ِفً اْلُعلََماءُ  َتَناَزعَ 

اَلةُ  ً   َمْذَهبُ  َوَهَذا. َفاِسًقا َكانَ  َوإِنْ  َخْلَفهُ  الص  افِِع نِ  إْحَدى ِفً َوأَْحَمد الش  ٌْ َت ٌَ َوا . َحِنٌَفةَ  َوأَِبً الر 

نِ  إْحَدى َوُهوَ  اْلَعْدلِ  َخْلؾَ  اَلةَ الص   أَْمَكنَ  إَذا اْلَفاِسقِ  َخْلؾَ  َتِصحُّ  اَل : َوِقٌلَ  ٌْ َت ٌَ َوا  َمالِكٍ  َعنْ  الر 

ُ . َوأَْحَمد  ".أَْعلَمُ  َوهللَا 

أن الصالة  فها هو خالؾ الناس فى هذه المسؤلة .والسإال:أٌن هذا المذهب الذى قال به زهران

هذا جالسٌن تحت قدم زهران فهال سؤل هإالء المساكٌن ال ؟صحٌحة وال ثواب فٌها 

ٌُعطٌه وال حول وال قوة إال باهلل.السإال.  ولكن ٌعود الجواب أن فاقد الشا ال 
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 الخطاء التاسع

 "القتال , وجهاد أهل البدع بالحكمة والدعوةو بالحكمة والدعوة"جهاد أهل الكفر  1ٕٓ1ٕ٘ٔقوله

 الرد على ذلك:

قتل , والخوارج ٌقاتلون ألن الداعى إلى البدع قد ٌُ  محض بل هو باطل إطالق هذا الكالم خطاء

ن ٌجرح وٌعدل منهج فضال عن أن ٌعلمها فضال عن أ, وهذا معلوم لكل دارس فى العقٌدة وال

 من أمثال صاحب هذا الكالم الخلؾ. فٌها

 (:1ٓٔ/  1ٕ) الفتاوى مجموعٌقول شٌخ اإلسالم فى 

ْنَدِفعْ  لَمْ  َوَمنْ  قِ  ِمْثلَ  قُِتلَ  ِباْلَقْتلِ  إال   اأْلَْرِض  ِفً َفَساُدهُ ٌَ اِعً اْلُمْسلِِمٌنَ  لَِجَماَعةِ  اْلُمَفر   اْلبَِدعِ  إلَى َوالد 

ٌنِ  فًِ رِ  َنْفًسا َقَتلَ  َمنْ  أَن هُ  إْسَراِبٌلَ  َبِنً َعلَى َكَتْبَنا َذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ : }َتَعالَى َقالَ  الدِّ ٌْ  َفَسادٍ  أَوْ  َنْفسٍ  بَِؽ

َما اأْلَْرِض  ِفً ِحٌحِ  َوِفً{ َجِمًٌعا الن اسَ  َقَتلَ  َفَكؤَن  ً   َعنْ  الص  ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  إَذا: }َقالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ

ٌِعَ  نِ  ُبو ٌْ قَ  أَنْ  ٌُِرٌدُ  َوأََحدٍ  َرُجلٍ  َعلَى َوأَْمُرُكمْ  َجاَءُكمْ  َمنْ : }َوَقالَ { ِمْنُهَما اْْلَخرَ  َفاْقُتلُوا لَِخلٌَِفَت  ٌَُفر 

ؾِ  ُعُنَقهُ  َفاْضِرُبوا مْ َجَماَعَتكُ  ٌْ ًُّ  َوأََمرَ { . }َكانَ  َمنْ  َكاِبًنا بِالس  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َرُجلٍ  ِبَقْتلِ  َوَسل مَ  َعلَ

دَ  هِ  َتَعم  ٌْ نْ  الدٌلمً اْبنُ  َوَسؤَلَهُ { }اْلَكِذبَ  َعلَ ْنَتهِ  لَمْ  َعم  ْنَتهِ  لَمْ  َمنْ : َفَقالَ  اْلَخْمِر؟ ُشْربِ  َعنْ  ٌَ  َعْنَها ٌَ

 َوَمنْ  َمالِك   َوَذَهبَ  .اْلَجاُسوسِ  َقْتلِ  َجَوازِ  إلَى أَْحَمد أَْصَحابِ  ِمنْ  َوَطاِبَفة   َمالِك   َذَهبَ  َفلَِهَذا.{ َفاْقُتلُوهُ

ً   أَْصَحابِ  ِمنْ  َواَفَقهُ  اِفِع ةِ  َقْتلِ  إلَى الش  ٌَ اِع   ".اْلبَِدعِ  إلَى الد 

وما الذى فعله األمٌر عبدهللا القسري مع الجعد ابن درهم , وما الذى فُعل مع الجهم ابن صفوان 

, والحالج , وابن عربى , بل ما الذى فعله الصحابة مع الخوارج فى النهروان ووووؼٌرهم , 

 فالرجل ال ٌدرى ما ٌخرج من رأسه . 
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 الخطاء العاشر

هذه األمثلة الحسٌن رضى لٌس هناك ثورة جاءت بخٌر .ثم ضرب أمثلة ومن ضمن  1ٕٔٔ قوله

هللا عنه , فالحسٌن عند زهران قام بثورة قطع هللا لسان من سب صحابة رسول هللا صلى هللا 

 علٌه وسلم.

 الرد على ذلك:

, وهو ٌناقض ما أثنى علٌه مإخرا , هو فقوله لٌس هناك ثورة جاءت بخٌر فهو صحٌح 

احبه فى الضالل ُمحمد سعٌد رسالن على ما سموه كذبا وزورا عزال وقد رددت علٌهما فى وص

 ,ذلك فى كتاب " بل عزل وخروج" كشفُت فٌه عوارهم وكذبهم على الشرٌعة 

هذا طعن فى  ال شك أنوال فى الثورات وجاء الٌوم الذى ٌضرب فٌه هذا الجاهل الحسٌن مث

ٌُنكر علٌه أحد من قطٌع الحسٌن رضى هللا عنه , فهل من ذا ب عن عرض الصحابة , وكٌؾ ال 

الؽنم الذٌن سمعوا هذا الكالم والسب للحسٌن رضى هللا عنه , فهل صار الُحسٌن رضى هللا عنه 

ٌُقتلون وقد  كمثل أصحاب الثورات والخوارج ومعلوم ٌازهران أن الخوارج وأصحاب الثورات 

ك كان قتل الحسٌن واجبا وأن من قتلوا ابن بنت ذكرت كالم شٌخ اإلسالم فى هذا فهل على ذل

عابشة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كانوا على حق , وسوؾ ٌؤتٌنا أٌضا أن زهران قال بؤن 

 ومعاوٌة وطلحة والزبٌر كانوا بؽاة !!! قطع هللا لسانه وشل أركانه وإلى هللا الُمشتكى.

 ُمبربا الحسٌن رضى هللا عنه مما نسبه إلٌه هذا الضال       السنة منهاج فى اإلسالم شٌخ قال

ٗ /٘1ٙ 

 أو الثؽر إلى أو بلده إلى الرجوع طالب وهو إال ٌقتل ولم الجماعه ٌفرق لم عنه هللا رضى فإنه"

  "األمة تفرٌق عن معرضاً  الجماعة فى داخاًل  ٌزٌد إلى

 أمره آخر كان فهذا الجماعة فى لٌدخل لٌباٌعه ٌزٌد ٌرٌد كان أنه على ٌنص اإلسالم شٌخ هو فها

رضى هللا عنه , فكٌؾ ٌقال أن الحسٌن عمل ثورة , وأخبرونا ما الجواب لو أن الخوارج تلقفوا 

هذا واحتجوا به على هذا الجاهل وطلبته أما ٌكون بذلك قد أعطى أهل البدع سالحا ٌحاربون به 

 أهل الُسنة قبح هللا الجهل.

بالمعنى المذكور آنفا ذكر كالم شٌخ اإلسالم عشر من أصول السنة  اضرة الثانٌةفى المح تنبٌه:

تراجع عما قاله فى الحابٌة من أن الحسٌن ولٌس نصا ,فلعله وقع علٌه بعُد , ولكن بقى علٌه أن ٌ

رضى هللا عنه قام بثورة فإن هذا ال ٌلٌق بابن بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقال عنه 

ثورة فهذا من سإ االدب الذى ُنهٌنا عنه عموما وخصوصا بآل بٌت رسول هللا فمن من قام ب

ومن أصول المعتقد سالمة القلوب واأللسن ْلل بٌت رسول هللا  طالب زهران ٌرضى بهذا

صلى هللا علٌه وسلم , واعلم أٌها السلفً أن زهران قال ما هو أسإ من ذلك فسٌقشر بدنك حٌنما 

ٌنما خرجوا حل إن معاوٌة , وطلحة , وعابشة أم المإمنٌن كانوا جمٌعا ُبؽاة تعرؾ أن زهران قا

على علً ابن أبى طالب فى الخطاء الثانى والستون فال تتعجل وال تتعجب فإن الرجل صاحب 

 .طوام



٘ٗ 
 

ٌُنكر أحد هذا   ٌُسمع هذا الكالم  وال  السب العلنى فال أدرى أى شا ٌكون هذا الرجل وكٌؾ 

ٌُطٌق أحد من طلبة لصحابة رسول  هللا صلى هللا علٌه وسلم وأى سلفٌة هذه التى ٌدعونها , فهل 

ٌُطٌقون ذلك وإن كان هذا هو ,  زهران أن نقول زهران الباؼى أو رسالن الباؼى ووهللا ال 

حتى عن صحابة رسول هللا صلى هللا الحق فٌهم ولكن حبكم االعمى لهم ٌمنعكم عن السكوت 

 هم أؼلى من عرض الصحابة !! أال فال نامت أعٌن الجبناء. , فهل عرضعلٌه وسلم 
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 الخطاء الحادى عشر

 "االستواء قدٌم النوع " 2ٔقوله فى د/

 الرد على ذلك:

قد ذكرنا قبل ذلك أن كلمة قدٌم فى ُعرؾ علماء الُمعتقد بمعنى لم ٌزل , أو ال بداٌة لها , ال أول 

، فمعنى أن االستواء قدٌم النوع كما ٌقول هذا الجاهل معنى ذلك أن  ُمترادفةلها وكلها ألفاظ 

هللا استوى على العرش قبل خلق العرش والسموات واألرض والزم ذلك تكذٌب القرآن وهذا 

كفر ُمجرد وهذا الزم له ال ٌنفك عنه ولكن الرجل جاهل  فال ٌكفر بذلك والزم القول لٌس بقول 

فإن أهل الُسنة ٌتكلمون بعلم وعدل ، ولكن ٌقال له وألمثاله دع عنك العلم حتى ٌلتزمه القابل 

 .فلست من أهله ، وإلٌك الفارق بٌن أهل العلم وأهل التشوٌش 

 (:ٕٗٔ/  ٔ) فتاوىال مجموعفى العثٌمٌن قال العالمة ابن 

 وال نوعها, باعتبار ال لذاته الزمة ولٌست ,بمشٌبته تتعلق التً فهً الفعلٌة الصفات وأما

 بٌن للفصل والمجًء الدنٌا, السماء إلى والنزول ,العرش على االستواء مثل آحادها, باعتبار

 ٌفعلها, لم شاء وإن فعلها, شاء إن بمشٌبته, تتعلق فعلٌة صفات الصفات فهذه القٌامة, ٌوم العباد

 ,العرش خلق بعد إال ٌكن لم العرش على فاالستواء وآحادها, نوعها فً حادثة صفات وهً

 ٌوم قبل ٌكن لم القٌامة ٌوم والمجًء السماء, خلق بعد إال ٌكن لم الدنٌا السماء إلى والنزول

 ".القٌامة

 2ٙص البخاري صحٌح فى" االعتصام" كتاب على شرحه فى ربٌع الشٌخ وقال

 "استوى العرش على الرحمن" الفعل وأوصاؾ الذات أوصاؾ فٌه ذكرت هللا كتاب فى"

 ؟واألبد األزل فى له مالزمة ذات صفة هذه إن نقول هل فعال؟ هذا ألٌس

 وهللا,واألرض السموات خلق أن بعد إال العرش على استوى ما هللا ألن كذب فهو هذا قلنا إذا 

 على ٌستوى أن واألرض السموات خلق بعد هللا شاء ثم لها بداٌة ال أزلٌة الذاتٌة وصفاته أزلً

 فعل؟ صفة لٌست ذات صفة هذه نقول هل"لٌلة كل ربنا ٌنزل, " سبحانه أخبر كما العرش

 فعل صفة أم ذات صفة هذا؟ شا أى" صفا صفا والملك ربك وجاء."وجهلت كذبت هذا قلت إذا

 صفات أما ذات صفات هذه واإلرادة والقدرة كالعلم الذات القٌامة؟صفات ٌوم سبحانه ٌفعله

 متعلقة وهى وٌستوى وٌجا وٌرزق ٌخلق أنه من االمثلة منه لكم ضربنا مما فهى األفعال

 ."الجلٌة األمور فى التشوٌش ٌرٌد الناس بعض ولكن ومشٌبته هللا بإرادة

, فلٌعلم الناس من أٌن  الجاهل انزجر فهال زهران طلعت الجاهل هذا التشوٌش أهل ومن: قلتُ 

والفعلٌة وٌخبط خبط نؤخذ ومن أٌن ٌؤخذ هذا الجاهل الذى ال ٌعرؾ الفرق بٌن الصفة الذتٌة 

 عشواء وال حول وال قوة إال باهلل.
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 الخطاء الثانى عشر

 ثانٌة1٘٘ٓٗقوله:فى د/

"العمل إذا لم ٌكن مصحوبا بشروطه فإنه فاسد حتى لو صدر من أفاضل الناس ٌعنى رسول هللا 

ن شاء صلى هللا علٌه وسلم مثال لما الكفار سؤلوه عن مسابل فقال أُخبركم ؼدا ونسى أن ٌقول إ

خمسة عشر ٌوما وصارت ُمشكلة كبٌرة جدا , وقال هللا له بعد هللا ماذا حدث؟ تؤخر عنه الوحً 

 ذلك "وال تقلن لشٌا إنى فاعل ذلك ؼدا إال أن ٌشاء هللا"

 الرد على ذلك:

أنه عمل عمال فاسدا ؼٌر  هذا طعن من طلعت زهران فى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمأوال:

فهل ٌقول هذا من ٌعلم الناس , وهل نفذت األمثلة حتى ٌضرب برسول هللا  مصحوبا بشروطه.

 أمثال هذه األمثلة السٌبة فى حق رسول هللا.

أن القصة ضعٌفة أخرجها  الطاعن فى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إعلم أٌها الجاهلثانٌا:

 ى ُمبهم.عن عكرمة عن ابن عباس.فالحدٌث فٌه راو عن رجلالطبري من ابن إسحاق 

 فإذا كان الحدٌث ضعٌفا ففى أى شٌا نزلت األٌة.وحق لجاهل مثلك أن ٌقول هذا: :فإن قلت

إن قوله تعالى"وال تقولن لشٌا إنى فاعل ذلك ؼدا...األٌة" ال ٌلزم منها أن :وبه نستعٌن قلنا

 شٌبا بؽٌر أن ٌقول إن شاء هللا لقاعدتٌن اثنٌن :النبً صلى هللا علٌه وسلم قد فعل 

فال ٌلزم من النهً أن ٌكون قد عصى قبل " أن النهى ال ٌلزم منه سبق المنهً عنه "  األولى 

ذلك بل ٌؤتى النهى للتعلٌم وللتحذٌر من ؼٌر وقوع فى المنهً عنه , كمثل قوله تعالى "وال تطع 

حتى  الكافرٌن والمنافقٌن ...األٌة" فهل النبً صلى هللا علٌه وسلم أطاع الكافرٌن والمنافقٌن

 ٌُنهى عن ذلك .

.فهل النبً صلى هللا علٌه األٌة ذكرنا واتبع هواه .. وكقوله تعالى "وال ُتطع من اؼفلنا قلبه عن

ٌُنهى عن ذلك وهكذا فى أمثلة كثٌرة ؟وسلم أطاع الؽافلٌن حت لماذا؟ .فالجواب فى كل هذا الى 

 " النهى ال ٌلزم منه سبق المنهً عنه"للقاعدة التى ذكرناها 

" أن نزول القرآن ابتدابى وسببى " أن القرآن ٌنزل بسبب فٌكون نزول األٌة كذا القاعدة الثانٌة 

لسبب كذا وكذا , أو ٌنزل ابتداء بؽٌر سبب كمثل آٌات لتعلٌم بعض األحكام وبٌان بعض األشٌاء 

العثٌمٌن كمثل األٌة التى نحن فى صدد بٌانها ورد جهل زهران عنها . وقد ذكر هذا العالمة ابن 

 فى أصول التفسٌر.

ووهللا إن المرء لٌقلب كفٌه عجبا مما ٌقوله هذا الضال فى حق رسول هللا وفى حق أصحابه , 

وكٌؾ طاق لسانه أن ٌقول هذا الكالم , وكٌؾ طاقت آذان سامعٌه مثل هذا الكالم فإنا هلل وإنا 

 إلٌه راجعون. 
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 الخطاء الثالث عشر

 قوله فى شرح نواقض اإلسالم الشرٌط األول "الحلؾ بؽٌر هللا شرك أصؽر" 

 الرد على ذلك:

صحٌح ولكن لٌس  الحلؾ بؽٌر هللا شركا أصؽرالقول بؤن أن  إعلم أٌها الُمسترشد بارك هللا فٌك 

 الحالؾ فى المحلوؾ به جلب النفعفقد ٌنقلب الحلؾ إلى شركا أكبر إذا اعتقد  , هذا على إطالقه

ودفع الُضر وؼٌرها من خصابص الربوبٌة واأللوهٌة كما هو فى كثٌر من ُعباد األضرحة 

هداهم هللا إلى التوحٌد والُسنة , واما إطالق زهران لهذا فهذا خطاء فإن كان ٌدرى فلماذا لم 

ٌُفصل واألمر ُمعتقد , وإن كان ال ٌدرى فلماذا ٌتصدر لشرح ُكتب العلماء , وإلٌك طرٌقة أهل 

من ٌمضى على ال  ق بٌن من ٌمضى على منهج السلؾ وعرؾ الفرلتعلم فى بٌان ما قلناه ال

  شا.

 (٘ٗ/  ٔ) - فتاوى مجموعٌقول العالمة ابن باز رحمه هللا  فى 

, ذلك ونحو فالن وبشرؾ, فالن وحٌاة واألمانة واألنبٌاء,  بالكعبة كالحلؾ,  هللا بؽٌر الحلؾ

 هللا رضً الخطاب بن عمر عن صحٌح بإسناد المسند فً ثبت لما؛ األصؽر الشرك من فهذا

 وروى«  أشرك فقد هللا دون بشًء حلؾ من: » قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه

 أن عنهما هللا رضً عمر ابن عن صحٌح بإسناد هللا رحمهم والترمذي داود وأبو أحمد اإلمام

 ٌكون أن ٌحتمل وهذا« أشرك أو كفر فقد هللا بؽٌر حلؾ من: » قال وسلم علٌه هللا صلى النبً

 رواه ما هذا ومن. وأشرك كفر فقد: والمعنى, الواو بمعنى أو أن وٌحتمل, الراوي من شكا

 كان من: » قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن,  عنه تعالى هللا رضً عمر عن الشٌخان

 .كثٌرة المعنى هذا فً واألحادٌث«.  لٌصمت أو باهلل فلٌحلؾ حالفا

 فإذا, صاحبه قلب فً ٌكون ما حسب على أكبر ٌكون وقد,  األصؽر الشرك من أنواع وهذه

 أنه أو, هللا مع ٌدعى أنه أو, هللا مثل أنه, فالن الشٌخ أو البدوي أو بالنبً الحالؾ قلب فً كان

 بؽٌر الحالؾ كان إذا أما, العقٌدة بهذه أكبر شركا صار, ذلك نحو أو هللا مع الكون فً ٌتصرؾ

 ذلك كان, ذلك اعتاد لكونه القصد هذا ؼٌر من لسانه على جرى وإنما, القصد هذا ٌقصد لم هللا

 ".أصؽر شركا

 (ٕٔٔ/  ٕ) - التوحٌد كتاب على المفٌد القولوقال العالمة ابن العثٌمٌن فى 

 .الشرك من نوعان فٌها": وحٌاتك وهللا: "وقوله

 .هللا بؽٌر الحلؾ: األول

 !وحٌاتك! وهللا: بقوله هللا مع اإلشراك: الثانً

 .الشرك من نوع فٌه للتسوٌة؛ المقتضٌة بالواو هللا إلى فضمها

؛ وإال ,أكبر شرك فهو؛ العظمة فً هللا بمنزلة به المقسم أن الحالف اعتقد إن هللا بؽٌر والقسم

 ".أصؽر شرك فهو
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 7ٕٗ/2وقال أٌضا فى شرحه على البخاري 

ٌُعظم المحلوؾ به كتعظٌم هللا "من المعلوم  ان الحلؾ بؽٌر هللا شرك ولكنه شرك أصؽر ما لم 

 فإن عظمه كتعظٌم هللا صار أكبر .."

لمسابل الخطٌرة فهال سلكت سبٌلهم , هذا إن كنت فهذه طرٌقة العلماء فى عرض أمثال هذه ا

 تعرؾ سبٌلهم.
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 الخطاء الرابع عشر

 ثوانىٓٔو1ٗنواقض اإلسالم الشرٌط األول د/قوله فى شرح 

أما أن ٌدعوا لى خاصة فهذا "تلمس دعاء العبد الصالح الحً ٌدعوا لؽٌرنا وعموم المسلمٌن 

ألنه أمر لم ٌداوم علٌه الصحابة , وإن ثبت فإنما ٌثبت من حدٌث واحد ألم  أمر فٌه كراهة

 الدرداء وأوٌس القرنً مسؤلة خاصة."

 الرد على ذلك:

من كٌس زهران ألن فهو  " فهذا ؼلطأما أن ٌدعوا لى خاصة فهذا أمر فٌه كراهةقوله" ال:أو

 ذلك. خالؾ ما قال زهران على األدلة قابمة

 (72/  ٔ) - الفتاوى مجموعٌقول شٌخ اإلسالم فى 

اءَ  َعنْ  َتْسؤَلُوا اَل : }  َتَعالَى َقالَ  َكَما.  َعْنهُ  ٌُْنَهى َما اْلَمَسابِلِ  ِمنْ  ٌَ ٌَةَ {  أَْش ٌِهِ .  اْْل  َعنْ  َوَكَنْه

ا.  َذلِكَ  َوَنْحوِ  اْلَمَساِبلِ  أُْؼلُوَطاتِ  ِرهِ  ُسَإالُهُ  َوأَم  ٌْ ْدُعوَ  أَنْ  لَِغ ًُّ  َقالَ  َفَقدْ :  لَهُ  ٌَ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

نَ  َسِمْعُتمْ  إَذا: }  َوَقالَ {  ُدَعاِبك ِمنْ  َتْنَسَنا اَل : }  لُِعَمرِ  َوَسل مَ  قُولُ  َما ِمْثلَ  َفقُولُوا:  اْلُمَإذ   َصلُّوا ُثم   ٌَ

  ً هُ  َعلَ ً   َصل ى َمنْ  َفإِن  ةً  َعلَ ُ  َصل ى َمر  هِ  هللا  ٌْ َ  َسلُوا ُثم   َعْشًرا َعلَ َها اْلَوِسٌلَةَ  لًِ هللا   اْلَجن ةِ  ِفً َدَرَجة   َفإِن 

َ  َسؤَلَ  َفَمنْ  اْلَعْبدَ  َذلِكَ  أََنا أَُكونَ  أَنْ  َوأَْرُجو هللا ِ  ِعَبادِ  ِمنْ  لَِعْبدِ  إال   َتْنَبِؽً اَل   لَهُ  َحل تْ  اْلَوِسٌلَةَ  لًِ هللا 

ْومَ  َشَفاَعِتً اَمةِ  ٌَ ٌَ ةِ  ِمنْ  َطلَبَ  ُهوَ :  َهَذا فًِ ٌَُقالُ  َوَقدْ {  اْلِق َعاءَ  اأْلُم  ُهمْ  لَهُ  الدُّ  َحَصلَ  لَهُ  َدَعْوا إَذا أِلَن 

ا أَْكَثرُ  اأْلَْجرِ  ِمنْ  لَُهمْ  َعاءُ  َكانَ  لَوْ  ِمم  كَ  ُكل َها َصاَلِتً أَْجَعلُ :  َقالَ  لِل ِذي َقالَ  َكَما أِلَْنفُِسِهمْ  الدُّ ٌْ  ؟ َعلَ

ْكفٌِكَ  إًذا: }  َفَقالَ  ٌَ  ُ كَ  َما هللا  ٌَاك أَْمرِ  ِمنْ  أََهم  َعاءَ  ِمْنُهمْ  َفَطلَُبهُ {  َوآِخَرتِكَ  ُدْن  َكَسابِرِ  لَِمْصلََحِتِهمْ  لَهُ  الدُّ

اُهمْ  أَْمِرهِ   ٌ  ِمنْ  َما: }  َقالَ  أَن هُ  َعْنهُ  َصح   َقدْ  َفإِن هُ  لَُهمْ  اْلَمْصلََحةِ  ِمنْ  َذلِكَ  ِفً لَِما َوَذلِكَ  بِهِ  أُِمرَ  بَِما إ

ْدُعو َرُجلٍ  ٌْبِ  ِبَظْهرِ  أِلَِخٌهِ  ٌَ لَ  إال  :  ِبَدْعَوةِ  اْلَؽ ُ  َوك  لُ  اْلَملَكُ  َقالَ  َدْعَوةً  َدَعا ُكل َما َملًَكا ِبهِ  هللا   بِهِ  اْلُمَوك 

 "{ . ِمْثلُهُ  َولَك آِمٌنَ : 

 (2ٙ/  7ٕ) - الفتاوى مجموعوقال أٌضا فى 

ا ْقِدرُ  َما َوأَم  هِ  ٌَ ٌْ ٌَُجوزُ  اْلَعْبدُ  َعلَ  َمْسؤَلَةَ "  َفإِن   ؛ َبْعٍض  ُدونَ  اأْلَْحَوالِ  َبْعِض  ِفً ِمْنهُ  ٌُْطلَبَ  أَنْ  َف

ا َتُكونُ  َوَقدْ  َجاِبَزةً  َتُكونُ  َقدْ "  اْلَمْخلُوقِ  ًٌّ ُ  َقالَ  َعْنَها َمْنِه  َوإِلَى{ }  َفاْنَصبْ  َفَرْؼتَ  َفإَِذا: }  َتَعالَى هللا 

ًُّ  َوأَْوَصى{  َفاْرَؼبْ  َرب كَ  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ َ  َفاْسؤَلْ  َسؤَْلت إَذا: " }  َعب اسٍ  اْبنَ  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ  َوإَِذا هللا 

ًُّ  َوأَْوَصى{ "  ِباهلَل ِ  َفاْسَتِعنْ  اْسَتَعْنت ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  اَل  أَنْ :  أَْصَحاِبهِ  ِمنْ  َطاِبَفةً  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ

ْسؤَلُوا ًبا الن اسَ  ٌَ ٌْ ْسقُطُ  أََحِدِهمْ  َسْوطُ  َفَكانَ  َش قُولُ  َفاَل  َكف هِ  ِمنْ  ٌَ اهُ َناِوْلِنً أِلََحدِ  ٌَ  ٌ  فًِ َوَثَبتَ  إ

نِ  ٌْ ِحٌَح ُ  َصل ى أَن هُ  الص  هِ  هللا  ٌْ ْدُخلُ : " }  َقالَ  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ ةَ  ٌَ ِتً ِمنْ  اْلَجن  رِ  أَْلًفا َسْبُعونَ  أُم  ٌْ  ِحَسابٍ  ِبَؽ

ْكَتُوونَ  َواَل  ٌسترقون اَل  ال ِذٌنَ  َوُهمْ  ٌ ُرونَ  َواَل  ٌَ َتَط لُونَ  َرب ِهمْ  َوَعلَى ٌَ َتَوك   َطلَبُ  َوااِلْسِتْرَقاءُ { "  ٌَ

ةِ  ٌَ ْق َعاءِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  َوُهوَ  الرُّ ُ  َصل ى َعْنهُ  َثَبتَ  َفَقدْ  َهَذا َوَمعَ  الدُّ هِ  هللا  ٌْ  َما: " }  َقالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ

ْدُعو َرُجلٍ  ِمنْ  بِ  ِبَظْهرِ  أَُخوهُ لَهُ  ٌَ ٌْ لَ  إال   َدْعَوةً  اْلَؽ ُ  َوك   اْلَملَكُ  َقالَ  َدْعَوةً  أِلَِخٌهِ  َدَعا ُكل َما َملًَكا ِبَها هللا 

 { . َذلِكَ  ِمْثلُ  َولَك: 
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َعاءِ  ِفً اْلَمْشُروعِ  َوِمنْ  ًُّ  أََمرَ  َولَِهَذا لَِؽابِبِ  َؼابِبٍ  ُدَعاءُ  الدُّ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ اَلةِ  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ  بِالص 

هِ  ٌْ : " }  اْلَحِدٌثِ  ِفً َفَقالَ  ِبَذلِكَ  َدَعْوَنا إَذا اأْلَْجرِ  ِمنْ  َذلِكَ  فًِ لََنا ِبَما َوأَْخَبرَ  لَهُ  اْلَوِسٌلَةَ  َوَطلَبَِنا َعلَ

نَ  َسِمْعُتمْ  إَذا قُولُ  َما ِمْثلَ  َفقُولُوا اْلُمَإذ  ً   َصلُّوا ُثم   ٌَ ً   َصل ى َمنْ  َفإِن   َعلَ ةً  َعلَ ُ  َصل ى َمر  هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

َ  َسلُوا ُثم   َعْشًرا َها اْلَوِسٌلَةَ  لًِ هللا  ْنَبِؽً اَل  اْلَجن ةِ  ِفً َدَرَجة   َفإِن   هللا ِ  ِعَبادِ  ِمنْ  لَِعْبدِ  إال   َتُكونَ  أَنْ  ٌَ

َ  َسؤَلَ  َفَمنْ .  اْلَعْبدَ  َذلِكَ  أََنا أَُكونَ  أَنْ  َوأَْرُجو ْومَ  َشَفاَعتًِ لَهُ  َحل تْ  اْلَوِسٌلَةَ  لًِ هللا  اَمةِ  ٌَ ٌَ  { . اْلِق

ٌُْشَرعُ  ْطلُبَ  أَنْ  لِْلُمْسلِمِ  َو َعاءَ  ٌَ نْ  الد  نْ  َفْوَقهُ  ُهوَ  ِمم  َعاءِ  َطلَبُ  ُرِويَ  َفَقدْ  ُدوَنهُ  ُهوَ  َوِمم   ِمنْ  الدُّ

ً   َفإِن   ؛ َواأْلَْدَنى اأْلَْعلَى بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ عَ  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ  َتْنَسَنا اَل : " }  َوَقالَ  اْلُعْمَرةِ  إلَى ُعَمرَ  َود 

ا ُدَعابِك ِمنْ  ُ  َصل ى لَِكن  {  أَِخً ٌَ هِ  هللا  ٌْ ا َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ اَلةِ  أََمَرَنا لَم  هِ  ِبالص  ٌْ  لَهُ  اْلَوِسٌلَةِ  َوَطلَبِ  َعلَ

هِ  َصل ى َمنْ  أَن   َذَكرَ  ٌْ ةً  َعلَ ُ  َصل ى َمر  هِ  ِبَها هللا  ٌْ  َشَفاَعُتهُ  لَهُ  َحل تْ  اْلَوِسٌلَةَ  لَهُ  َسؤَلَ  َمنْ  َوأَن   َعْشًرا َعلَ

ْومَ  اَمةِ  ٌَ ٌَ ا َطلَُبهُ  َفَكانَ  اْلقِ نَ  َوَفْرق   َذلِكَ  ِفً لَِمْنَفَعتَِنا ِمن  ٌْ ِرهِ  َمنْ  َطلَبَ  َمنْ  َب ٌْ ًبا َؼ ٌْ  اْلَمْطلُوبِ  لَِمْنَفَعةِ  َش

ْسؤَلُ  َوَمنْ  ِمْنهُ  َرهُ ٌَ ٌْ هِ  لَِحاَجِتهِ  َؼ ٌْ ِحٌحِ  ِفً َوَثَبتَ  َفَقطْ  إلَ ُ  َصل ى أَن هُ  الص  هِ  هللا  ٌْ ًسا َذَكرَ  َوَسل مَ  َوآلِهِ  َعلَ ٌْ  أَُو

ْسَتْؽِفرَ  أَنْ  اْسَتَطْعت إنْ : " }  لُِعَمرِ  َوَقالَ  القرنً  "{ َعلْ َفافْ  لَك ٌَ

  مسلم صحٌح فً ثانٌا:

رِ  أَِبى َعنْ  - 9ٔٓ٘ ٌْ َب ْرَداءُ  َتْحَتهُ  َوَكاَنتْ  - َصْفَوانَ  ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  اْبنُ  َوُهوَ  - َصْفَوانَ  َعنْ  الزُّ  َقالَ  الد 

امَ  َقِدْمتُ  تُ  الش  ٌْ ْرَداءِ  أََبا َفؤََت ْرَداءِ  أُم   َوَوَجْدتُ  أَِجْدهُ َفلَمْ  َمْنِزلِهِ  ِفى الد   اْلَعامَ  اْلَحج   أَُتِرٌدُ  َفَقالَتْ  الد 

َ  َفاْدعُ  َقالَتْ . َنَعمْ  َفقُْلتُ 
ر   لََنا هللا  ٌْ بِى   َفإِن   بَِخ قُولُ  َكانَ  -وسلم علٌه هللا صلى- الن   اْلَمْرءِ  َدْعَوةُ »  ٌَ

ٌْبِ  بَِظْهرِ  ألَِخٌهِ  اْلُمْسلِمِ  ل   ك  َملَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  ُمْسَتَجاَبة   اْلَؽ رٍ  ألَِخٌهِ  َدَعا ُكل َما ُمَوك  ٌْ  اْلَملَكُ  َقالَ  بَِخ

لُ   «. بِِمْثلٍ  َولَكَ  آِمٌنَ  بِهِ  اْلُمَوك 

 وهذا نص فى جواز طلب الدعاء من العبد الصالح , وهذا ما فهمه الصحابة من نص رسول هللا

وال شك أن فهمهم حجة , فهذا سبٌل الصحابة وسبٌل شٌخ اإلسالم , وعلى  وسلم علٌه هللا صلى

 النقٌض سبٌل طلعت زهران فلٌختر السامع والقارئ لنفسه ما سٌقؾ به بٌن ٌدي ربه ٌوم القٌامة

وإلى متى سٌظل زهران ٌعلم الناس مخالفة  والسإال من أٌن جاء طلعت زهران بحكم الكراهة ؟

 منهج السلؾ الصالح ؟
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 الخطاء الخامس عشر

 ثانٌة ٖ٘ؤ٘قوله فى شرح نواقض اإلسالم الشرٌط األول فى د/

 "السإال بجاه محمد صلى هللا علٌه وسلم شرك"

 الردعلى ذلك:

إعلم أٌها القارئ بارك هللا فٌك أن زهران ٌعلم المساكٌن الذٌن تحت ٌدٌه منهجه هو ولٌس منهج 

السلؾ وفهمه هو ولٌس فهم السلؾ وأظنك قد عرفت هذا مما مضى وكما قٌل وما خفى كان 

, ومن ضمن هذه الطوام ما نحن فى صدده أن قال أعظم فال تعجل فإنه سٌؤتٌك طوام وكوارث 

ه الرسول صلى هللا علٌه وسلم شرك !! واعلم أن هذا لم ٌقل به أحد من أهل العلم , السإال بجا

أهل العلم ُمتفقة على إن هذه اللفظة " اللهم إنى أسؤلك بجاه نبٌك " بدعة كما سٌؤتٌك  ةوإنما كلم

نها شرك على القول بؤما ٌقولون إنها وسٌلة إلى الشرك , وأإجماع ابن القٌم على ذلك , او 

قها كما نطق بها زهران فهذا من كٌس زهران وكٌس الرجل ال ٌنفد وإلٌك أٌها الطالب علما إطال

 سبٌل السلؾ فى ذلك لتكون على أرض ثابتة ثبتنا هللا وإٌاك .

 (7٘ٔ/  ٖ) - النجدٌة األجوبة فً السنٌة الدرر وفى أوالً:

 :الشٌخ بن هللا عبد بن سلٌمان الشٌخ سبل

 والصالحٌن والمرسلٌن األنبٌاء من ؼٌره أو,  وسلم علٌه هللا صلى النبً بجاه التوسل ٌجوز هل

 ؟ الدعاء فً

 علٌه هللا صلى محمد نبٌك بجاه أسؤلك إنً اللهم: ٌقول كمن المخلوقٌن, بجاه التوسل وأما.....

 عنه, النهً على العلماء وأكثر وسلم علٌه هللا صلى النبً عن ٌنقل لم فهذا ذلك, ونحو وسلم

 هللا عند جاه لهم والصالحون األنبٌاء كان ولو إجماعا, بدعة أنه تعالى هللا رحمه القٌم ابن وحكى

 الجاه من لهم الذي ألن.وجاههم بذواتهم التوسل جواز ذلك ٌقتضى فال وتعالى, سبحانه

 المجازي وهللا لهم, ومحبتنا لهم باتباعنا إال ذلك من ننتفع وال إلٌهم, نفعه ٌعود أمر والدرجات,

 بذاته فالتوسل. ودعابه,  سإاله ؼٌر: بجاهه أو,  المخلوق بذات التوسل أن: واعلم. ذلك على لنا

 علٌه هللا صلى محمد بنبٌك الجنة وأدخلنً , وارحمنً,  لً اؼفر اللهم: ٌقول أن بجاهه أو, 

 ."بشرك لٌس بدعة فهذا،  ذلك ونحو، وسلم علٌه هللا صلى محمد نبٌك بجاه أو،  وسلم

 (ٕٕٖ/  ٖ) - باز ابن فتاوى مجموع وفى

 الشرك من لٌس فهذا( النبً بجاه أو أولٌابه بجاه أو أولٌابه بحق هللا أسؤل:) القابل قول وأما

 األمور من وكٌفٌته عبادة, الدعاء ألن؛ الشرك وسابل ومن العلم أهل جمهور عند بدعة ولكنه

 أو بحق التوسل إباحة أو شرعٌة على ٌدل ما وسلم علٌه هللا صلى نبٌنا عن ٌثبت ولم التوقٌفٌة

 سبحانه هللا لقول؛ سبحانه هللا ٌشرعه لم توسال ٌحدث أن للمسلم ٌجوز فال خلقه من أحد جاه

ٌنِ  ِمنَ  لَُهمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  لَُهمْ  أَمْ : } وتعالى ؤَْذنْ  لَمْ  َما الد  ُ  ِبهِ  ٌَ  هللا صلى النبً وقول( 1{ ) هللا 

 رواٌة وفً صحته على متفق( ٔ« ) رد فهو منه لٌس ما هذا أمرنا فً أحدث من»  وسلم علٌه

( ٕ« ) رد فهو أمرنا علٌه لٌس عمال عمل من»  بها جازما صحٌحه فً البخاري وعلقها لمسلم
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 بما التقٌد اإلسالم أهل على فالواجب. منه ٌقبل ال صاحبه على مردود أي" رد فهو" قوله ومعنى

 هللا بؤسماء التوسل فهو المشروع التوسل أما البدع من الناس أحدثه مما والحذر هللا شرعه

 ذلك ونحو, ورسوله هللا ومحبة ورسوله, باهلل واإلٌمان الصالحات, وباألعمال وبتوحٌده وصفاته

 فً ثبت كما وشفاعته الحً بدعاء التوسل المشروع بالتوسل وٌلحق, والخٌر البر أعمال من

 إذا كان عنه هللا رضً الخطاب بن عمر أن عنه هللا رضً أنس عن هللا رحمه البخاري صحٌح

 وإنا فتسقٌنا بنبٌنا إلٌك نستسقً كنا إنا اللهم: "وقال المطلب, عبد بن بالعباس استسقى قحطوا

 .التوفٌق ولً وهللا.انتهى" فٌسقون فاسقنا نبٌنا بعم إلٌك نتوسل

 (7ٕ/  ٗ) - باز ابن فتاوى مجموع فى وأٌضا

 وصحبتهم؟ الفساق معاشرة تجوز وهل,  فالن حق أو فالن بجاه التوسل ٌجوز هل

 هللا إلى التوسل المشروع وإنما,  العلم أهل جمهور عند هللا ٌشرعها لم التً البدع من هذا:  ٕ ج

 قال كما الصالحات وباألعمال,  به واإلٌمان ومحبته وتوحٌده وصفاته بؤسمابه وتعالى سبحانه

 بجاه أو,  محمد بجاه فادعوه:  سبحانه ٌقل ولم{   بَِها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوهلِل ِ : }  سبحانه

ِ : }  سبحانه قال وإنما ذلك نحو أو,  العتٌق بٌته بحق أو,  األولٌاء بجاه أو األنبٌاء  اأْلَْسَماءُ  َوهلِل 

 األحادٌث جاءت كما بتوحٌده أٌضا وٌدعى,  وصفاته هو بؤسمابه أي{   بَِها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى

 الصمد األحد أنت إال إله ال هللا أنت أنك أشهد بؤنً أسؤلك إنً اللهم: »  الحدٌث ومنها,  بذلك

 «  أحد كفوا له ٌكن ولم ٌولد ولم ٌلد لم الذي

 فقد,  مطر فٌه لٌل فً الؽار إلى أووا لما صخرة علٌهم انطبقت الذٌن الؽار أهل حدٌث ذلك ومن

 ال:  بٌنهم فٌما فقالوا,  الخروج ٌستطٌعوا ولم الؽار فم علٌهم وسدت صخرة علٌهم انطبقت

 هللا إلى أحدهم فتوسل,  هللا إلى فتوسلوا,  الخالصة بؤعمالنا هللا إلى نتوسل أن إال هذا من ٌنجٌنا

 . عنهم هللا ففرج,  لألمانة بؤدابه توسل والثالث,  الزنى عن بعفته توسل والثانً,  لوالدٌه ببره

,  له ومحبته به بإٌمانه أو,  بتوحٌده أو بؤسمابه هللا إلى توسل إذا العبد أن ذكرنا مما بذلك فعلم

,  طاعته من,  علٌه هللا افترض ما بؤداء أو,  له ومحبته وسلم علٌه هللا صلى بنبٌه باإلٌمان أو

 ."باإلجابة حري وصاحبه مشروع توسل فهو,  علٌه حرم ما بترك أو

 (ٖ٘ٔ/  ٗ) - باز ابن فتاوى مجموع وفى

 . بالجاه التوسل

 سالم.  هللا وفقه ن.  ح.  ش.  س:  المكرم األخ حضرة إلى باز بن هللا عبد بن العزٌز عبد من

 عن وسإالكم.  معلوما كان تضمنه وما كتابكم وصلنً فقد:  وبعد وبركاته هللا ورحمة علٌكم

 األدلة فً ٌرد لم ألنه ؛ صحٌح فهذا الرسول بجاه هللا ٌسؤل ال أنه لدٌكم الشباب بعض قول

،  بذاته وال الناس من أحد بحق وال الناس من أحد بجاه التوسل مشروعٌة على ٌدل ما الشرعٌة

 والنبً،  العلم أهل أكثر عند الشرك وسابل ومن البدع من هو بل،  الشرك من ذلك لٌس ولكن

 . المإمنٌن وعند هللا عند عظٌمة ومنزلة عظٌم حق له وسلم علٌه هللا صلى
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 ٌجوز ال ولكن,  هللا رسول محمدا وأن هللا إال إله ال أن بشهادة إال إٌمان وال ألحد إسالم وال

 علٌه هللا صلى النبً لقول والعمل القول من شرع بما إال إلٌه التوسل وال سبحانه هللا إلى التقرب

 «  . رد فهو أمرنا علٌه لٌس عمال عمل من: »  وسلم

 من حقه فً هللا شرعه بما وسلم علٌه هللا صلى النبً تعظٌم جمٌعا المسلمٌن على فالواجب

 والسالم الصالة من اإلكثار مع ٌخالفها مما والتحذٌر إلٌها والدعوة سنته وتعظٌم ومحبته اتباعه

 . والسالم الصالة علٌه,  علٌه

 (2ٔٔ/  ٔ) - التوسل فى األلبانً اإلمام وقال

 سلم و علٌه هللا صلى النبً جاه ثبوت بٌن تالزم ال أنه تعالى هللا شاء إن بجالء هذا من فظهر

  الشرع فً ٌرد لم أنه دام ما بجاهه بالتوسل تعظٌمه وبٌن

 ربه إطاعة ٌجب كما وإطاعته اتباعه علٌنا ٌجب أنه سلم و علٌه هللا صلى جاهه من وإن هذا 

 فإذا(  به أمرتكم إال هللا إلى ٌقربكم شٌبا تركت ما: )  قال أنه سلم و علٌه هللا صلى عنه ثبت وقد

 ندع وأن ذلك فً اتباعه علٌنا فٌجب.  عبادة فلٌس استحباب أمر ولو التوسل بهذا ٌؤمرنا لم

 هللا صلى حبه بدعوى منه لٌس ما هللا دٌن فً تدخل حتى المجال لها نفسح وال.  جانبا العواطؾ

 إٌراد من فرؼنا أن وبعد.... باالبتداع ولٌس.  االتباع هو إنما الصادق فالحب.  سلم و علٌه

 ٌورده ما كثٌرا أثرا نورد أن بنا ٌحسن فٌها القول وتحقٌق التوسل فً الضعٌفة األحادٌث

 ..."ضعؾ أو صحة من حاله لنبٌن المبتدع التوسل لهذا المجٌزون

 (ٖٗٗ/  ٕ) - عثٌمٌن ابن ورسابل فتاوى مجموع وفى

ُ  َصل ى- الرسول بجاه ٌتوسل أن
هِ  هللا  ٌْ  توسل فهذا: مماته بعد أو حٌاته، فً سواء -َوَسل مَ  َعلَ

ُ  َصل ى- الرسول جاه ألن وذلك ٌجوز؛ ال بدعً
هِ  هللا  ٌْ  َصل ى- الرسول إال به ٌنتفع ال -َوَسل مَ  َعلَ

 ُ
هِ  هللا  ٌْ  تغفر أن نبٌك بجاه أسؤلك إنً اللهم: ٌقول أن لإلنسان ٌجوز فال هذا وعلى ؛-َوَسل مَ  َعلَ

 الوسل من مؤخوذة والوسٌلة وسٌلة؛ تكون أن بد ال الوسٌلة ألن الفالنً؛ الشًء ترزقنً أو لً

 موصلة تكن لم وإذا الشًء إلى موصلة الوسٌلة هذه تكون أن بد فال الشًء؛ إلى الوصول بمعنى

 الصالة علٌه بالرسول التوسل: فنقول هذا وعلى نافع؛ وال مجد, ؼٌر بها التوسل فإن إلٌه

 وبعد حٌاته, فً جابز وهذا واتباعه؛ به, باإلٌمان ٌتوسل أن:  األول القسم: أقسام ثالثة والسالم

 .مماته

ُ  َصل ى- الرسول من ٌطلب بؤن أي بدعابه ٌتوسل أن:  الثانً القسم هِ  هللا  ٌْ  له ٌدعو أن -َوَسل مَ  َعلَ

 .متعذر مماته بعد ألنه مماته؛ بعد ال حٌاته فً جابز فهذا

 مماته؛ بعد وال حٌاته, فً ال ٌجوز ال فهذا هللا؛ عند ومنزلته بجاهه, ٌتوسل أن:  الثالث القسم

 ."عمله من لٌس ألنه مقصوده؛ إلى اإلنسان ٌوصل ال إنه إذ وسٌلة؛ لٌس ألنه
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 (2ٖ/  7ٕ) - الفتاوى مجموعٌقول شٌخ اإلسالم فى 

ا الِثُ  اْلِقْسمُ  َوأَم  قُولُ  أَنْ  َوُهوَ  الث  :  ِعْنَدك فاَُلنٍ  ِبُحْرَمةِ  أَوْ  فاَُلنٍ  ِبَبَرَكةِ  أَوْ  ِعْنَدك فاَُلنٍ  ِبَجاهِ  الل ُهم  :  ٌَ

ْفَعلُهُ  َفَهَذا.  َوَكَذا َكَذا ِبً اْفَعلْ  َحاَبةِ  ِمنْ  أََحدٍ  َعنْ  ٌُْنَقلْ  لَمْ  لَِكنْ  ؛ الن اسِ  ِمنْ  َكثٌِر   ٌَ ابِِعٌنَ  الص   َوالت 

ةِ  َوَسلَؾِ  ُهمْ  اأْلُم  ْدُعونَ  َكاُنوا أَن  َعاءِ  َهَذا ِبِمْثلِ  ٌَ ْبلُْؽِنً َولَمْ  الدُّ  َما َذلِكَ  ِفً اْلُعلََماءِ  ِمنْ  أََحدٍ  َعنْ  ٌَ

 ."أَْحِكٌهِ 

 ولو كانت شركا لبٌٌن ذلك شٌخ اإلسالم.

 (ٖ٘ٔ/  ٔ) - األولى المجموعة - الدابمة اللجنة فتاوى ثانٌا:

 العبادات ألن ٌجوز؛ ال بحٌاته أو ؼٌرهم أو الصحابة من فالن بجاه أو هللا رسول بجاه الدعاء

 وبتوحٌده وصفاته بؤسمابه سبحانه إلٌه التوسل لعباده شرع وإنما ذلك, هللا ٌشرع ولم توقٌفٌة,

 المكلفٌن على فوجب ذلك, من وحٌاته وفالن فالن جاه ولٌس الصالحات وباألعمال به واإلٌمان

 البدع من وحقه وحٌاته فالن بجاه التوسل أن ٌعلم وبذلك سبحانه, هللا شرع ما على االقتصار

 أمرنا فً أحدث من: » قال أنه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن صح وقد ,الدٌن فً المحدثة

 علٌه لٌس عمال عمل من: » السالم علٌه وقال صحته على متفق«   رد فهو منه لٌس ما هذا

 .صحٌحه فً مسلم اإلمام خرجه « رد فهو أمرنا

 . وسلم وصحبه وآله محمد, نبٌنا على هللا وصلى. التوفٌق وباهلل

 واإلفتاء العلمٌة للبحوث الدابمة اللجنة

 الربٌس...  اللجنة ربٌس نابب...  عضو...  عضو

 بن هللا عبد بن العزٌز عبد...  عفٌفً الرزاق عبد...  ؼدٌان بن هللا عبد...  قعود بن هللا عبد

 .باز

 (ٕٓ٘/  ٔ) - األولى المجموعة - الدابمة اللجنة فتاوى

 مشروع؛ ؼٌر منزلته أو ذاته أو وسلم علٌه هللا صلى الرسول بجاه الدعاء فً هللا إلى التوسل

 إلى التوسل وأما العقٌدة, مباحث من الحق هو ما لبٌان فٌه البحث فكان الشرك، إلى ذرٌعة ألنه

 فهذا وأحكام عقٌدة من به جاء بما والعمل رسوله وباتباع وبصفاته شؤنه جل بؤسمابه هللا

 .مشروع

 .وسلم وصحبه وآله محمد, نبٌنا على هللا وصلى. التوفٌق وباهلل

 واإلفتاء العلمٌة للبحوث الدابمة اللجنة

 الربٌس...  اللجنة ربٌس نابب...  عضو...  عضو

 بن هللا عبد بن العزٌز عبد...  عفٌفً الرزاق عبد...  ؼدٌان بن هللا عبد...  قعود بن هللا عبد

 .باز
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فكلمات العلماء متفقة ُمبتلفة على أنها بدعة بل نقل ابن القٌم اإلجماع على ذلك ,ومنهم من قال 

ٌتصور حقٌقة الشرك الذى ا قول طلعت زهران فهو قول مبتدع ألنه لم وأمذرٌعة إلى الشرك ,

, بل وصل , فالرجل جاهل ببدٌهٌات التوحٌد  هو تسوٌة ؼٌر هللا باهلل فى شٌا من خصابص هللا

, فى األصول ٌزكٌه فى العقٌدة !! وهذا الناس من المساكٌن  األمر إلى أنه صار ٌزكى بعض

ٌُزكى ؼٌره وفاقد الشا ال ٌعطٌه , وال عجب  وال حول وال قوة إال باهلل , فكٌؾ من هذا حاله 

والتحزن أٌها السلفً إذ ان نبٌنا أخبرنا بؤن مثل هذا سٌقع وقد وقع فقد اتخذ الناس روإسا جهال 

 وزهران مثال حً لذلك وهللا المستعان.
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 الخطاء السادس عشر

"زٌارة قبر النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌست ُمستحبة وإنما هى تؤتى مع زٌارة ٘٘فى د/ قوله

 صلى هللا علٌه وسلم." مسجد الرسول

 الرد على ذلك:

وعلٌه أن من قصد زٌارة قبره فال إثم ة , مكروهأن من قصد زٌارة قبر الرسول فمعنى ذلك 

ب تاركه,وبالطبع هذا ٌضاد قوال ٌعا علٌه ألن المكروه عند األصولٌٌن ٌثاب تاركه امتثاال

نه حٌنما ٌقصد شد الرحال إال إلى ثالثة مساجد"ألصلى هللا علٌه وسلم "ال تُ  مضادة تامة قوله

القبر فٌكون قد شد الرحل إلى القبر فٌكون أثما بذلك ألن األصل فى النهً التحرٌم , وٌكون 

 العبد قد دخل فى الزٌارة المبتدعة .

 (19ٔ/  9ٕ) - الفتاوى مجموعم فى ٌقول شٌخ اإلسال

َفرَ  اَرةِ  إلَى الس  ٌَ ٌَاءِ  قُُبورِ  ِز الِِحٌنَ  اأْلَْنبِ ْفَعْلَها لَمْ  بِْدَعة   َوالص  َحاَبةِ  ِمنْ  أََحد   ٌَ ابِِعٌنَ  َواَل  الص   أََمرَ  َواَل  الت 

ِ  َرُسولُ  ِبَها ُ  َصل ى هللا  هِ  هللا  ٌْ ةِ  ِمنْ  أََحد   َذلِكَ  اْسَتَحب   َواَل  َوَسل مَ  َعلَ  ِعَباَدةً  َذلِكَ  اْعَتَقدَ  َفَمنْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  أَِبم 

ن ةِ  ُمَخالِؾ   َفُهوَ  َوَفَعلَهُ  ةِ  َوإِلِْجَماعِ  لِلسُّ ا َوَهَذا.  اأْلَبِم  ِ  َعْبدِ  أَُبو َذَكَرهُ ِمم  ةَ  ْبنُ  هللا   اإْلَِباَنةِ "  ِفً َبط 

ْؽَرى ةِ  اْلُمَخالَِفةِ  اْلبَِدعِ  ِمنْ  " الصُّ ن   ". َواإْلِْجَماعِ  لِلس 

 (11ٔ/  9ٕ) - الفتاوى مجموعوقال أٌضا فى 

َفرَ  أَن   اْعَتَقدَ  َمنْ  اَرةِ  الس  ٌَ اءِ  قُُبورِ  لِِز ٌَ الِِحٌنَ  اأْلَْنبِ .  اإْلِْجَماعَ  َخالَؾَ  َفَقدْ  َوَطاَعة   َوِعَباَدة   قُْرَبة   َوالص 

ًما َذلِكَ  َكانَ  َطاَعة   َذلِكَ  أَن   اِلْعتَِقادِ  َساَفرَ  َوإَِذا  ِجَهةِ  ِمنْ  الت ْحِرٌمُ  َفَصارَ .  اْلُمْسلِِمٌنَ  بِإِْجَماعِ  ُمَحر 

َها ٌَُسافِرُ  اَل  أََحًدا أَن   َوَمْعلُوم   قُْرَبةً  ات َخاِذهِ  ٌْ  ". لَِذلِكَ  إال   إلَ

 (ٖ٘ٔ/  ٔ) - النبً حجةوقال اإلمام األلبانً فى 

 : المنورة المدٌنة بدع

 ورد لما األقصى والمسجد الكرٌم النبوي المسجد زٌارة إلى الرحل شد السنة من كان ولما هذا 

 منهم الكثٌر وكان بعده أو الحج قبل ٌزورونهما عادة الناس وكان واألجر الفضل من ذلك فً

 الفابدة تمام من رأٌت العلم أهل عند المعروفة والبدع المحدثات من العدٌد ذلك سبٌل فً ٌركبون

 ."بالسفر وسلم علٌه هللا صلى قبره قصد: فؤقول وتحذٌرا تبلٌؽا منها علٌه وفقت ما أسرد أن

فها هو شٌخ اإلسالم ٌقرر أنها بدعة باتفاق  واأللبانً كذلك ٌجعلها من البدع  وٌاتى زهران 

زهران بهذا والسإال الذى ٌطرح نفسه من أٌن جاء طلعت لٌهدم كل هذا لٌقول أنها مكروهة 

, وهو الذى قال  السلؾ علماءسبٌل الطالب كٌؾ تخالؾ  زهران علمالكالم , وإنى ألتسؤل هل ٌُ 

فى كل ما لبعض طالبه المساكٌن المؽرر بهم فى مسؤلة من سبقك لهذا , فٌطرح السإال علٌه 

 . مضى وما هو أت 
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 الخطاء السابع عشر

أن أى ُمسلم ٌرتكب أى  أنا عندى قاعدة"فى أول الُمحاضرة الثانٌة من نواقض اإلسالم  قوله

كفر أكبر فهو كفر نوع لو ظهر واحد وقال أنا ال أ وبمن أن هللا خلق السموات واألرض , وأنا 

 الأومن أن هناك شا إسمه هللا , أنا أكفر باهلل ومالبكته وكتبه ورسله والٌوم األخر والقدر خٌره

وشره هذا ٌكفر نوع وال أقول كفر عٌن أبدا أبدا ال ٌجوز لى أن أقول كفر عٌن قوال واحدا 

 "ممكن ٌكون مجنون سكران ُمكره 

وقال أٌضا ٌاطالب العلم أى مسلم ٌقول أى كفر مهما كانت بشاعة هذا الكفر ...وقال "لو قال 

 الخلؾ كالمه انتهى ذا كفر نوع"رجل أنا أإمن باهلل ومالبكته وكتبه ولكن وجب عبادة المسٌح ه

"اختلؾ  الشٌعة قالكفر أنه عند الحدٌث على  ضه المستمر والذى ال ٌستحً منهقومن تنا
والشٌعة كلهم  العلماء فٌه على قولٌن وأنا مع القول الذى ٌحكم علٌهم جمٌعا بالكفر نوعا وعٌنا

  " !!!!كفار

 قواعد وأصول .وهذا شؤن كل من تكلم بؽٌر علم وٌنطلق من ؼٌر 

 الرد على ذلك:

. فقوم ٌعذرون بالجهل على إعلم أٌها السلفً أن العذر بالجهل الناس فٌها طرفان ووسط 

 اإلطالق حتى وإن قال ما نطق به زهران عنهم فهذا منهج اإلرجاء كما بٌنه العالمة الفوزان .

را ٌقوم الكفر به وٌصٌر الطابفة الثانٌة قوم ال ٌعذرون بإطالق فكل من قال كفرا أو فعل كف

 كافرا بذلك وهذا ٌحمل لوابه الخوارج والمعتزلة.

والطابفة الثالثة وهم أهل الحق والوسطٌة فى ذلك فهم ٌفرقون بٌن المسابل الظاهرة والخفٌة 

والضابط فى ذلك أن كل ما ٌشترك فٌه علم الكآفة الكبٌر والصؽٌر والذكر واالنثى فهذه هى 

تختلؾ باختالؾ االزمنة واألمكنة كمثل الصالة والصٌام والحج والزكاة  المسابل الظاهرة وهى

مه الكآفة , وحٌنما كفر ابن وكفر الٌهود والنصارى فمن الذى ٌجهل ذلك فهذا ٌشترك فى عل

عمر رضى هللا عنهما القدرٌة النفاة الؽالة حٌنما قالوا إن هللا ال ٌعلم األمور إال بعد وقوعها لم 

جة وٌدعوهم لٌجلس معهم النه ال ٌجهل أحد أن عالم ما كان وما سٌكون , وأما ٌقٌم علٌهم الح

المسابل الخفٌة فهى التى تخفى على أمثال الُمعٌن من األمور الؽٌر الواضحة والتاوٌالت 

والشبهات فٌها ؼالبة فهذا ٌنبؽى فٌها إثبات الشروط وانتفاء الموانع . وقد فصلت هذا فى كتابى 

على شبهات من ٌكفرون المسلمٌن" وفى سلسلة " المفصل فى تحقٌق العذر  " الرد الُمبٌن

 بالجهل " ومحاضرة بعنوان " ضابط العذر بالجهل" 

 لٌك بٌان ما ذكرته من كالم العلماء السابقٌن والالحقٌن. وإ
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 (ٕٖٗ/  ٖٔ) - النجدٌة الكتب فً السنٌة الدررفى 

 رحمهم سحمان بن سلٌمان والشٌخ اللطٌؾ, عبد الشٌخ ابنا إبراهٌم والشٌخ هللا, عبد الشٌخوقال 

 ,صرف جهل هذا فإطالق؛ القابل بكفر نحكم وال كفر، القول بؤن نقول: قوله وأماى ...تعال هللا

 قوال قال إذا معروفة, مسؤلة المعٌن تكفٌر ومسؤلة المعٌن, على إال تنطبق ال العبارة هذه ألن

 ال ذلك قال إذا المعٌن, الشخص لكن كافر, فهو القول بهذا قال من: فٌقال كفرا, به القول ٌكون

 .تاركها ٌكفر التً الحجة علٌه تقوم حتى بكفره, ٌحكم

 القدر مسابل فً كما ,الناس بعض على دلٌلها ٌخفى قد التً ,الخفٌة المسابل فً وهذا

 أدلة رد من كفرٌة, أمورا تتضمن أقوالهم بعض فإن األهواء, أهل قاله مما ذلك ونحو واإلرجاء

 قابله على ٌحكم وال كفرا, النصوص بعض لرد المتضمن القول فٌكون المتواترة, والسنة الكتاب

 تلزم ال الشرابع فإن بداللته, أو النص, بنقض العلم وعدم كالجهل, مانع وجود الحتمال بالكفر,

 .كتبه من كثٌر فً روحه هللا قدس تٌمٌة, ابن اإلسالم شٌخ ذلك ذكر بلوؼها؛ بعد إال

 فً كان إذا وهذا: قال المسؤلة, هذه قرر أن بعد المتكلمٌن, أعٌان من أناس تكفٌر أٌضا وذكر

 ما أو الجلٌة، الظاهرة المسابل فً منهم ٌقع ما وأما؛ التكفٌر بعدم ٌقال فقد الخفٌة, المسابل

 ."قابله كفر فً ٌتوقف ال فهذا بالضرورة، الدٌن من ٌعلم

 والمساكٌن الذٌن ٌسمعونه هل ما ذكره زهران مسابل ظاهرة أم خفٌة؟ والسإال لزهران

 (ٗ٘/  ٗ) - الفتاوى مجموع فى اإلسالم شٌخ قالو

ةِ  اْلَمَقااَلتِ  فًِ َكانَ  إَذا  ٌ هِ  َتقُمْ  لَمْ  َضال   ُمْخِطا   فٌَِها إن هُ  : ٌَُقالُ  َفَقدْ  اْلَخفِ ٌْ ةُ  َعلَ ْكفُرُ  ال تًِ اْلُحج  ٌَ 

َقعُ  َذلِكَ  لَِكن   ؛ َصاِحُبَها اِهَرةِ  اأْلُُمورِ  فًِ ِمْنُهمْ  َطَوابِفَ  فًِ ٌَ ةُ  َتْعلَمُ  ال تًِ الظ  ةُ  اْلَعام   ِمنْ  َواْلَخاص 

َها اْلُمْسلِِمٌنَ  ُهودُ  َبلْ  ؛ اْلُمْسلِِمٌنَ  ِدٌنِ  ِمنْ  أَن  ٌَ ْعلَُمونَ  َوالن َصاَرى اْل ًدا أَن  :  ٌَ ُ  َصل ى ُمَحم  هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

ِ  بِِعَباَدةِ  أَْمِرهِ  ِمْثلُ  ؛ ُمَخالَِفَها َوَكف رَ  ِبَها ُبِعثَ  َوَسل مَ  ٌُهُ  لَهُ  َشِرٌكَ  اَل  َوْحَدهُ  هللا   ِسَوى أََحدٍ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َوَنْه

ٌ ٌنَ  اْلَماَلِبَكةِ  ِمنْ  هللا ِ  ِب رِ  َواأْلَْصَنامِ  َواْلَكَواِكبِ  َواْلَقَمرِ  َوالش ْمسِ  َوالن  ٌْ  َشَعابِرِ  أَْظَهرُ  َهَذا َفإِن   ؛ َذلِكَ  َوَؼ

لََواتِ  أَْمِرهِ  َوِمْثلُ  اإْلِْساَلمِ  ُهودِ  ُمَعاَداِتهِ  َوِمْثلُ  َشؤِْنَها َوَتْعِظٌمِ  لََها َوإٌَِجاِبهِ  اْلَخْمسِ  ِبالص  ٌَ  َوالن َصاَرى لِْل

ابِِبٌنَ  َواْلُمْشِرِكٌنَ   ..".َواْلَمُجوسِ  َوالص 

اوضح من الشمس وهو ٌدحض كالم زهران وٌستؤصله من جذوره , ومن هنا تعرؾ وهذا كالم 

لتعرفوا أن زهران ٌنطلق من " انا عندى قاعدة " أن زهران صادق حٌنما قال فى مطلع كالمه 

قواعده هو ال من قواعد السلؾ , والحمد هلل الذى أظهرها على لسانه لٌنتبه الؽافل ولٌفهم العاقل 

 ٌسٌر زهران .على أى منهج 
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 (ٖ٘ٔ/  ٔ) - الفتاوى مجموع فى أٌضاشٌخ اإلسالم  وقال

لِ  َولَْفظُ  َفْصل    . أُُمورٍ  َثاَلَثةُ  بِهِ  ٌَُرادُ  َقدْ  الت َوسُّ

َفق   أَْمَرانِ  بِهِ  ٌَُرادُ  ِهَما ُمت  ٌْ نَ  َعلَ ٌْ لُ  َوُهوَ  َواإْلِْساَلمِ  اإْلٌَِمانِ  أَْصلُ  ُهوَ  أََحُدُهَما:  اْلُمْسلِِمٌنَ  َب  الت َوسُّ

ًضا َوَهَذا َوَشَفاَعُتهُ  ُدَعاُإهُ  َوالث اِنً.  َوبَِطاَعِتهِ  ِبهِ  ِباإْلٌَِمانِ  ٌْ لُ  َناِفع   أَ َتَوس   ِفٌهِ  َوُشف عَ  لَهُ  َدَعا َمنْ  ِبهِ  ٌَ

لَ  أَْنَكرَ  َوَمنْ .  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِبات َفاقِ  نِ  بِؤََحدِ  ِبهِ  الت َوسُّ ٌْ نِ اْلَمْعَنٌَ  َهَذ  َوإاِل   َتابَ  َفإِنْ  ٌُْسَتَتابُ  ُمْرَتدٌّ  َكافِر   َفُهوَ  ٌْ

ا قُِتلَ  لَ  َولَِكن  .  ُمْرَتّدً ٌنِ  أَْصلُ  ُهوَ  َوبَِطاَعِتهِ  ِبهِ  ِباإْلٌَِمانِ  الت َوسُّ  ِدٌنِ  ِمنْ  بِااِلْضِطَرارِ  َمْعلُوم   َوَهَذا الد 

ةِ  اإْلِْساَلمِ  ةِ  لِْلَخاص  ةِ  َظاِهر   َفُكْفُرهُ  اْلَمْعَنى َهَذا أَْنَكرَ  َفَمنْ  َواْلَعام  ةِ  لِْلَخاص  ا.  َواْلَعام   ُدَعاُإهُ  َوأَم 

ًضا َفُهوَ  أَْنَكَرهُ  َفَمنْ  بَِذلِكَ  اْلُمْسلِِمٌنَ  َواْنِتَفاعُ  َوَشَفاَعُتهُ  ٌْ لِ  ِمنْ  أَْخَفى َهَذا لَِكن   َكاِفر   أَ  أَْنَكَرهُ  َفَمنْ  اأْلَو 

فَ  َجْهل   َعنْ   ." ُمْرَتدٌّ  َفُهوَ  إْنَكاِرهِ  َعلَى أََصر   َفإِنْ  ؛ َذلِكَ  ُعرِّ

 فتالحظ هنا أن ابن تٌمٌة لم ٌعذر األول لعلة ظهور المسؤلة , ولم ٌكفر الثانى لعلة خفاء المسؤلة.

  1ٖٖ/ٔ السالكٌن مدارج" هللا رحمه القٌم بن  قالو

 جحد الذى  كحدٌث به صاحبه ٌكفر فال صاحبه فٌه ٌعذر أوتؤوٌالً  جهالً  ذلك جحد من وأما" 

 ولم علمه مبلػ فعله الذى ذلك كان إذا لجهله ورحمه له هللا ؼفر  فقد هذا ومع علٌه هللا قدرة

 " وتكذٌباً  عناداً  إعادته على هللا قدرة ٌجحد

 أن هناك من ال ٌعذر به صاحبه." ٌوضح لك  صاحبه فٌه ٌعذر أوتؤوٌالً  جهالً  فقوله "

 (2ٔ/  ٔ) مسلم على النووي شرح

ٌْؾ قٌِلَ  َفإِنْ  ْلت َك اِبَفة أَْمر َتؤَو  َكاة َمَنَعتْ  ال تًِ الط  هِ  َذَهْبت ال ِذي اْلَوْجه َعلَى الز  ٌْ  أَْهل َوَجَعْلتهمْ  إِلَ

َكاة َفْرض َزَمانَنا ِفً اْلُمْسلِِمٌنَ  ِمنْ  َطابَِفة أَْنَكَرت إَِذا َوَهلْ  ؟ َبْؽً ُكون أََداِبَها ِمنْ  َنُعواَواْمتَ  الز  ٌَ 

  ؟ اْلَبْؽً أَْهل ُحْكم ُحْكمهمْ 

َكاة َفْرضَ  أَْنَكرَ  َمنْ  َفإِن   اَل :  قُْلَنا ن َواْلَفْرق.  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِبإِْجَماعِ  َكاِفًرا َكانَ  اأْلَْزَمان َهِذهِ  ِفً الز  ٌْ  َب

َما أَن ُهمْ  َوأُولَِبكَ  َهُإاَلءِ  ْحُدث اَل  َوأُُمور أِلَْسَباب   ُعِذُروا إِن  َمان َهَذا فًِ ِمْثلَها ٌَ  اْلَعْهد قُْربُ  ِمْنَها , الز 

ِرٌَعة ِبَزَمانِ  ٌن ِبؤُُمورِ  ُجه ااًل  َكاُنوا اْلَقْوم أَن   َوِمْنَها , بِالن ْسخِ  اأْلَْحَكام َتْبِدٌل ِفٌهِ  ٌََقع َكانَ  ال ِذي الش   الد 

ْبَهة َفَدَخلَْتُهمْ  َقِرًٌبا ِباإْلِْساَلمِ  َعْهدهمْ  َوَكانَ  ا.  َفُعِذُروا الشُّ ْوم َفؤَم  ٌَ  َواْسَتَفاضَ  اإْلِْساَلم ِدٌنُ  َشاعَ  َوَقدْ  اْل

َكاة ُوُجوب ِعْلمُ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِفً  َفاَل  , َواْلَجاِهل اْلَعالِم فٌِهِ  َواْشَتَركَ  , َواْلَعامّ  اْلَخاصّ  َعَرَفَها َحت ى الز 

لهُ  بَِتؤِْوٌلِ  أََحد ٌُْعَذر َتؤَو  ًبا أَْنَكرَ  َمنْ  ُكلّ  فًِ اأْلَْمر َوَكَذلِكَ .  إِْنَكارَها فًِ ٌَ ٌْ ا َش ة أَْجَمَعتْ  ِمم  هِ  اأْلُم  ٌْ  َعلَ

ٌن أُُمور ِمنْ  لََواتِ  ُمْنَتِشًرا ِعْلمه َكانَ  إَِذا الدِّ  ِمنْ  َوااِلْغتَِسال َرَمَضان َشْهر َوَصْوم اْلَخْمس َكالص 

َنا َوَتْحِرٌم اْلَجَناَبة ُكون أَنْ  إاِل   اأْلَْحَكام ِمنْ  َوَنْحوَها اْلَمَحاِرم َذَوات َونَِكاح َواْلَخْمر الزِّ  َرُجاًل  ٌَ

ًبا أَْنَكرَ  إَِذا َفإِن هُ  ُحُدوده ٌَْعِرؾ َواَل  ِباإْلِْساَلمِ  َعْهدٍ  َحِدٌث ٌْ ْكفُر لَمْ  بِهِ  َجْهاًل  ِمْنَها َش  َسِبٌله َوَكانَ  , ٌَ

ٌن ِاْسم َبَقاء ِفً اْلَقْوم أُولَبِكَ  َسِبٌل هِ  الد  ٌْ ا.  َعلَ  ِعْلم َطِرٌق ِمنْ  َمْعلُوًما ِفٌهِ  اإْلِْجَماع َكانَ  َما َفؤَم 

ة تَها َعلَى اْلَمْرأَة نَِكاح َكَتْحِرٌمِ  اْلَخاص  ةِ  َوأَن   ِرثٌَ  اَل  َعْمًدا اْلَقاِتل َوأَن   , َوَخالَتَها َعم  ُدس لِْلَجد   , السُّ

ْكفُر اَل  أَْنَكَرَها َمنْ  َفإِن   اأْلَْحَكام ِمنْ  َذلِكَ  أَْشَبهَ  َوَما  فًِ ِعْلمَها ِاْستَِفاَضة لَِعَدمِ  فٌَِها ٌُْعَذر َبلْ  ، ٌَ

ة  ". اْلَعام 
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 (9ٖ٘/  ٔ)الشافعً فى الرسالة قال 

 .جهله عقله على مغلوب غٌر بالغا ٌسع ال عامة علم علمان العلم

 ؟ماذا ومثل قال  

 استطاعوه ذاإ البٌت وحج رمضان شهر صوم الناس على هلل وأن الخمس الصلوات مثل :قلت 

 كلؾ مما هذا معنى فً كان وما والخمر والسرقة والقتل الزنا علٌهم حرم وأنه أموالهم فً وزكاة

 وهذا منه علٌه حرم ما عنه ٌكفوا وأن وأموالهم أنفسهم من وٌعطوه وٌعملوه ٌعقلوه أن العباد

 عوامهم ٌنقله االسالم أهل عند عاما وموجودا هللا كتاب فً نصا موجودا العلم من كله الصنؾ

 ."علٌهم بهوجو وال حكاٌته فً ٌتنازعون وال هللا رسول عن ٌحكونه عوامهم من مضى من عن

 (4ٕٔ/  ٖ) - عند قاعدة تعارض األصل مع الظاهر الفقهٌة القواعدوقال ابن رجب فى 

نَ  اإْلِْساَلمِ  َدارِ  ِفً َنَشؤَ  َمنْ  َزَنا إَذا:  َوِمْنَها" ٌْ َعى اْلُمْسلِِمٌنَ  َب َنا ِبَتْحِرٌمِ  اْلَجْهلَ  َواد   ؛ َقْولُهُ  ٌُْقَبلْ  لَمْ  الز 

اِهرَ  أِلَن   ُبهُ  الظ   ". ِبَذلِكَ  ِعْلِمهِ  َعَدمَ  اأْلَْصلُ  َكانَ  َوإِنْ  ٌَُكذِّ

 "  ب الوجه 2ٗ رقم شرٌط المفتوح الباب لقاء" 

 . هللا ورحمة علٌكم السالم:  الشٌخ فضٌلة:  السابل) 

 . هللا ورحمة السالم وعلٌكم:  الشٌخ

 وهو منكراً  ٌرتكب ثم , هللا رسول محمد هللا إال إله ال:  ٌقول بمن فضٌلتكم رأي ما:  السابل

 . ؟ اإلسالم بالد فً نشؤ أنه العلم مع ؟ مسلم هذا ٌكون فهل , هللا لؽٌر الذبح

 ؟ هللا لؽٌر ٌذبح[(  كٌؾ] واشلون)  هللا لؽٌر ٌذبح:  الشٌخ

 . أهلً ٌضر أو ٌضرنً فسوؾ األمر هذا ترك إن أنا ٌقول , هللا لؽٌر ٌذبح:  السابل

 ؟ كٌؾ , هللا لؽٌر ٌذبح(  واشلون) أقول أنا , ال:  الشٌخ

 . هللا لؽٌر ٌذبح:  السابل

 ؟ له بالذبح الؽٌر هذا إلى ٌتقرب , ٌعنً:  الشٌخ

 . نعم , اي:  السابل

 ٌنفعه وال , أكبر شركاً  مشرك(  الؽٌر لهذا أي:) له بالذبح هللا ؼٌر إلى ٌتقرب الذي هذا:  الشٌخ

 ال , بعٌدة بالد فً ناشباً  كان إذا إال اللهم , ؼٌرها وال , صالة وال ,"  هللا إال إله ال"  قول

 . ٌعل م لكن , بالجهل معذور فهذا , الحكم هذا عن ٌدرون

 ؟ بعٌدة بالد فً ٌكون كٌؾ:  السابل

 ٌذبحون بالد فً[ السعودٌة] بالمملكة لٌس بعٌدة بالد فً عاش أنه أفرض , مثالً  , ٌعنً:  الشٌخ

 هذا أن علموا وال , بؤس هذا فً عندهم ولٌس , لألولٌاء وٌذبحون , للقبور وٌذبحون , هللا لؽٌر
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 أترك ٌمكن ما , ال:  فٌقول , كفر هذا:  له ٌقال إنسان أما , بالجهل ٌُعذر فهذا:  حرام أو شرك

 . كافراً  فٌكون , الحجة علٌه قامت فهذا:  للولً الذبح

 . ؟"  كافر" "  مشرك"  إنه علٌه أُطلق فهل , شرك هذا إن:  له وقٌل ُنصح فإذا:  السابل

 . قتل وإال تاب فإن , ٌستتاب , مرتد , كافر , مشرك , نعم:  الشٌخ

 . ؟ الخفٌة والمسابل الظاهرة المسابل بٌن فرق هناك وهل:  السابل

ٌ ن الخفٌة:  الشٌخ  . ُتب

 ؟ اٌش مثل:  السابل

 أعلم وال , لألولٌاء ٌذبحون قوم فً أعٌش أنا:  ٌقول أنه فرضنا لو , المسؤلة هذه مثل:  الشٌخ

 ؟ فهمت,  حرام هذا أن

ً   هو ما عندي ظاهراً  ٌكون قد ، نسبً أمر والظهور الخفاء ألن ؛ خفٌة تكون هذه  ، علٌك خف

ً   هو ما عندك وظاهر   ً   خف  . عل

 . ؟ علٌه أقٌمها التً الحجة هً وما ؟ علٌه الحجة أقٌم وكٌؾ:  السابل

ايَ  َوُنُسِكً َصالِتً إِن   قُلْ : ) قال تعالى هللا أن , علٌه الحجة:  الشٌخ ٌَ  َرب   هلِل ِ  َوَمَماِتً َوَمْح

ا: )  تعالى ,وقال(  أُِمْرتُ  َوِبَذلِكَ  لَهُ  َشِرٌكَ  ال.  اْلَعالَِمٌنَ  َناكَ  إِن  ٌْ  َواْنَحرْ  لَِرب كَ  َفَصل  .  اْلَكْوَثرَ  أَْعَط

  مشرك فهو:  هللا لؽٌر دةعبا صرؾ ومن , عبادة والتعظٌم للتقرب النحر أن على دلٌل فهذا ,( 

 المسابل وأما الظاهرة المسابل من النها بالجهل ٌعذر ال فقال , فرق لمن بالنسبة,  زٌن:  السابل

 الناس؟ فٌه تنازع مما الخفٌة

 ؟ فٌه الناس ٌستوي هل , والخفاء الظهور تعرؾ وأنت اْلن لك قلت أنا:  الشٌخ

 ؟ ال أو فٌه الناس ٌستوي هل

 . ٌستون ما , ال:  السابل

 ظاهر عندي الشًء هذا ٌكون ,قد ٌستون ما:  الشٌخ

 الدلٌل هذا أن ٌرى العلماء بعض باألدلة اإلستدالل فً حتى , خفً اْلخر وعند إشكال فٌه ما ,

 ". علٌه ٌخفى واْلخر الحكم فً واضح
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 الجابري: على موقع المحجة هللا عبد بن عبٌد: الشٌخ

 :السإال

 قواًل  فٌها القول هل المسؤلة هذه وأن بالجهل العذر بمسؤلة متعلقان سإاالن هذان إلٌكم هللا أحسن

 أم بجهله ٌعذر هل اإلسالم نواقض من ناقض فً وقع من فً العلماء بٌن خالؾ هناك أم واحًدا

 ال؟

 :الجواب

 فهمناه ما خالل من لنا تبٌنت التً والخالصة جًدا, كبٌر فٌها والخالؾ أقوال بل واحًدا قواًل  لٌس

 ,أمثاله على ٌخفى فٌما بالجهل ٌعذر المرء أن قبلنا, واإلمامة العلم أهل كالم ومن األدلة من

 ."أمثاله على ٌخفى فٌما بالجهل ٌعذر نعم,

 على موقع الشٌخ.الّراجحً عبدهللا بن عبدالعزٌز

  اإلسالم؟ نواقض من شًء فً المسلم وقع إذا بالجهل العذر ضابط ما

 :  الجواب

 إذا ,أما األمر هذا فً وقع الذي هذا مثلها ٌجهل, الخفٌة األمور فً ٌكون إنما بالجهل العذر

 ٌعٌش اإلنسان كان إذا ٌعذر فال إلٌه بالنسبة الخفٌة المسابل من ولٌست واضحة المسؤلة كانت

 كان فلو ٌعذر فال تحرٌمه أو وجوبه بالضرورة الدٌن من معلوماً  أمراً  أنكر ثم المسلمٌن بٌن

 ة..."الزكا وجوب أو الصالة وجوب أنكر ثم المسلمٌن بٌن ٌعٌش إنسان

بعد عرض كالم أهل العلم فً هذه المسؤلة فلنسمع كالم زهران مرة أخرى لنرى أٌن محله من 

أن أى ُمسلم ٌرتكب أى كفر أكبر فهو كفر نوع لو  أنا عندى قاعدة"اإلعراب ٌقول زهران 

أن هللا خلق السموات واألرض , وأنا الأومن أن هناك شا إسمه  ظهر واحد وقال أنا ال أ وبمن

هللا , أنا أكفر باهلل ومالبكته وكتبه ورسله والٌوم األخر والقدر خٌره وشره هذا ٌكفر نوع وال 

ممكن ٌكون مجنون سكران  قوال واحداأقول كفر عٌن أبدا أبدا ال ٌجوز لى أن أقول كفر عٌن 

 ُمكره "

العلم أى مسلم ٌقول أى كفر مهما كانت بشاعة هذا الكفر ...وقال "لو قال وقال أٌضا ٌاطالب 

 رجل أنا أإمن باهلل ومالبكته وكتبه ولكن وجب عبادة المسٌح هذا كفر نوع"
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 الخطاء الثامن عشر

 "بؤن فٌها نفس شٌخ اإلسالم."نسبته الالمٌة لشٌخ اإلسالم وقوله 

 الرد على ذلك:

أن قصٌدة الالمٌة التى ٌقول فٌها زهران " بها نفس شٌخ اإلسالم "  إعلم رحمنى هللا وإٌاك

 التنسب إلى شٌخ اإلسالم أصال ألمرٌن هامٌن:

أن من أبٌاتها فى وصؾ القرءان وهو القدٌم المنزُل ومعلوم لكل دارس أن هذا كالم  أوال:

 ذلك .األشاعرة والكالبٌة الذى ظل ابن تٌمٌة عمره كله ٌنابذهم فهل ٌؤتى وٌقرر 

ٌُرد بها  ثانٌا: أن كل دعوة تخالؾ منهج الرجل وما كان علٌه من ُمعتقد , وما ٌإصله فى كتبه 

على كل دعوة توجه له , وانظر إلى العالمة سلٌمان ابن سحمان كٌؾ كذب من نسب إلى اإلمام 

 تبربةقال العالمة سلٌمان ابن سحمان فى  الصنعانى قصٌدة وشرحها لعلمه بمنهج الصنعانً

 قال فى مقدمة الكتاب. الكذب هلأ تزوٌر من االمامٌن الشٌخٌن

 إلى تنسب وشرحها منظومة على النبوٌة الهجرة بعد وثالثٌن وثالثمابة الؾ سنة وقفت قد فانً"

 محمد بقلم وهً االخوان بعض إلٌنا أرسلها تعالى هللا رحمه الصنعانً اسمعٌل بن محمد األمٌر

 على مكذوبة موضوعة أنها ٌقٌنا علمت تؤملتها فلما الٌمانً االنصاري محسن بن حسٌن بن

 رحمه الوهاب عبد بن محمد الشٌخ على اعترضه ان وذلك الصنعانً اسمعٌل بن محمد االمٌر

 لعلو الصنعانً اسمعٌل بن محمد االمٌر كالم عنه ٌصان ٌتمعلم جاهل اعتراض بذلك تعالى هللا

 ان ٌجوز فكٌؾ , وأهلها البدع وذم السنة اتباع فً رؼبته وتمام , وامامته فضله وعظم ن قدره

 المعلومة واالحكام , الشرعٌة االدلة ٌعرؾ ال جاهل إال ٌقوله ال الذي الكالم هذا مثل إلٌه ٌنسب

 هذا ٌناقض قول محمد االمٌر عن ٌكن لم فلو جاهل اال االعتراض هذا مثل ٌقول وهل ؟ النبوٌة

 . كتبه من ؼٌره وفً(  االعتقاد تطهٌر)  فً ذكره ما ٌناقض ألنه ٌقوله ال أنه لعلمنا

 معرفته لعدم به الالبق وهو ولده ولد من رجل وشرحه النظم هذا وضع الذي ان بلؽنً وقد

 الواقؾ لٌعلم , وبهتانه وظلمه وكذبه وعدوانه أفكه رد على هللا فاستعنت العلم فً ورسوخه

 ". علٌه مكذوبة موضوعة وانها منها اسمعٌل بن محمد االمٌر براءة علٌها

فانظر إلى معاملة أهل العلم مع كالم العلماء , وانظر إلى أهل الجهل وكٌؾ ٌتعاملون مع كالم 

العلماء , فٌنسبون إلٌهم ما قضوا حٌاتهم فى ُمحاربته وقد صدق ابن حجر حٌنما قال من تكلم فى 

 ؼٌر فنه أتى بالعجابب , وعجابب زهران ال تنفد.
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ن العالمة ابن العثٌمٌن تعامل مع الالمٌة كما تعامل سلٌمان ابن سحمان مع القصٌدة أ ثالثا:

 المكذوبة على األمٌر الصنعانى .

 (ٖٖ٘/  ٔ) -ٕٓٔتحت البٌت رقم  السفارٌنٌة العقٌدة شرحُسبل العالمة ابن العثٌمٌن فى 

 : أبٌاته فً جاء اإلسالم لشٌخ بالنسبة:  السإال

 . القدٌمة آٌاته به جاءت ما . القرآن فً وأقول

 : الجواب

 لعله هذا فإن ثبوتها تقدٌر وعلى,  تٌمٌة ابن اإلسالم لشٌخ أنها إثبات إلى تحتاج هذه أوالً  هذه

 , طلبه أول فً هذه قال فربما الناس أكثر عند المشهور هو قدٌم بؤنه القول ألن طلبه أول فً

 ."الشٌخ عن أصالً  تصح ال أنها الظاهر لكن

 ومما ٌإكد صحة كالم الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا األتى:

 (2ٕٙ/  ٙ) - الفتاوى مجموعفى قال شٌخ اإلسالم  رابعا:

ا َكانَ  َولَِهَذا ؛ ٌُْعَقلُ  َقْول   لَهُ  ٌَْحُصلْ  َولَمْ  ُمَتَناِقًضا َكاَلُمهُ  َكانَ  ِعْلمٍ  باَِل  هللا ِ  َكاَلمِ  ِفً َتَكل مَ  َمنْ  َكَذلِكَ   ِمم 

ُهمْ  َهُإاَلءِ  َعلَى ِبهِ  ٌَُشن عُ  وا أَن  ِ  َكاَلمِ  - اْلَكاَلمِ  َحقٌَِقةِ  َوَمْعِرَفةِ  ِدٌنِِهمْ  أَْصلِ  ِفً اْحَتجُّ  َجِمٌعِ  َوَكاَلمِ  هللا 

ً   َشاِعرٍ  ِبَقْولِ  - اْلَخْلقِ   : اأْلَْخَطلُ  لَهُ  ٌَُقالُ  َنْصَرانِ

َما اْلفَُإادِ  لَِفً اْلَكاَلمَ  إن    َدلٌِاًل  اْلفَُإادِ  َعلَى الل َسانُ  ُجِعلَ * * *  َوإِن 

ٌْسَ  َهَذا إن  :  َطاِبَفة   َقالَ  َوَقدْ  ٌ ةُ  َفاْلَحَقابِقُ  ِشْعِرهِ  ِمنْ  ٌَُكونَ  أَنْ  َوِبَتْقِدٌرِ  ِشْعِرهِ  َمنْ  لَ  ُمَسم ى أَوْ  اْلَعْقلِ

َتَكل مُ  ال ِذي اْلَكاَلمِ  لَْفظِ  ُكونَ  أَنْ  َدعْ  َفاِضلٍ  َشاِعرٍ  أَْلؾِ  َقْولِ  إلَى ِفٌهِ  ٌُْرَجعُ  اَل  آَدمَ  َبِنً َجِمٌعُ  ِبهِ  ٌَ ٌَ 

ًٌّا َشاِعًرا ُهمْ  ُعِرؾَ  َقدْ  َوالن َصاَرى اأْلَْخَطلُ  اْسُمهُ  َنْصَراِن َتَكل ُمونَ  أَن  ِ  َكلَِمةِ  ِفً ٌَ  َباِطل   ُهوَ  بَِما هللا 

ُ اْلَخطَ  ُهوَ  اللَُّؽةِ  ِفً َواْلَخَطلُ   : اْلُمْنِشدُ  فٌِِهمْ  أَْنَشدَ  َوَقدْ  اْلَكاَلمِ  ِفً ؤ

قُولُ  اْسَتَدل   َفإَِذا* * *  َوَراَءهُ  اْلقُْرآنَ  َنَبذَ  لَِمنْ  قُْبًحا  ."اأْلَْخَطلُ  َقالَ  ٌَ

شٌخ اإلسالم وقد وضح شٌخ اإلسالم أن هذا كذوبة على وهذا البٌت نفسه فى الالمٌة الم :قلتُ 

ه صحة كالم العالمة ابن العثٌمٌن , وأنها ٌذكر اسمه مما ٌإكد تؤكٌدا ال رٌب فٌالبٌت لُمنشد لم 

 ال تصح أصال عن الشٌخ وأنها مكذوبة علٌه .
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 الخطاء التاسع عشر

 والذى سٌعطى فٌها التزكٌة!!! ة "الشرٌط الثالث"الالمٌ شرحه فى قال زهران

 آٌاته  فهو الكرٌم المنزل." عند قول صاحب األبٌات"وأقول فى القرآن ما جاءت به

 أن البٌت أصله وأقول فى القرآن ما جاءت به آٌاته ...  فهو القدٌم المنزل

قال"وأنكر بعضهم على شٌخ اإلسالم قوله فهو القدٌم المنزُل , كٌؾ ٌنكرون على شٌخ اإلسالم 

فقوله  دٌد جداأنكارهم ؼلط واستبدالهم بالقدٌم الكرٌم خطاء ش وصفات هللا قدٌمةالقرآن قدٌم 

 "القرآن قدٌم وصفات هللا كلها قدٌمة هذا هو ؼرض شٌخ اإلسالم.

 ".القرآن قدٌمٌعنى  –وقال أٌضا"لذا أرى أن تبقى هكذا 

 ٙٗوقال فى شرحه على لمعة االعتقاد الشرٌط الرابع د/

 "ومن ؼٌر القدٌم المنزل أفسد المعنى الذى ٌرٌده شٌخ اإلسالم"

 حادث اْلحاد "  القرآن قدٌم النوعآنفا "وقال أٌضا فى المذكور 

مما ٌدل أن الرجل هذا ما ٌعتقده وٌدٌن  1ٔوأعادها أٌضا فى المحاضرة الخامسة من اللمعة د/

 هللا به!!

 الردعلى ذلك:

اعلم أنه من ضمن الذى جعل العلماء ٌقولون أن الالمٌة ال تنسب لشٌخ اإلسالم هذا البٌت  أوالً:

من  ألن القول بؤن القرآن قدٌم هو مذهب المتكلمٌن و القدٌم المنزلُ فى قوله عن القرآن فه

 . األشاعرة والكالبٌة

 (2٘/  7ٔ) - الفتاوى ٌقول شٌخ اإلسالم فى مجموع

لَؾِ  َمْقُصودُ  ِ  ِرْضَوانُ  الس  ِهمْ  هللا  ٌْ َ  أَن   َعلَ  لَمْ  َنَزلَ  ِمْنهُ  َوأَن هُ .  َكاَلِمهِ  َوَسابِرِ  ِباْلقُْرآنِ  اْلُمَتَكل مُ  ُهوَ  هللا 

ْنِزلْ  ِرهِ  ِمنْ  ٌَ ٌْ َناُهمُ  َوال ِذٌنَ : }  َتَعالَى َقالَ  َكَما َؼ ٌْ ْعلَُمونَ  اْلِكَتابَ  آَت ل   أَن هُ  ٌَ  َوَقالَ {  ِباْلَحق   َرب كَ  ِمنْ  ُمَنز 

لَهُ  قُلْ : }  َتَعالَى قُلْ  لَمْ {  بِاْلَحق   َرب كَ  ِمنْ  اْلقُُدسِ  ُروحُ  َنز  لَفِ  ِمنْ  أََحد   ٌَ َما َقِدٌم   اْلقُْرآنَ  إن  :  الس   َوإِن 

ِ  َكاَلمُ  ُهوَ  َقالُوا رُ  هللا  ٌْ َزلْ  لَمْ  َوَقالُوا َمْخلُوقٍ  َؼ ٌَ  ُ ٌْؾَ  َشاءَ  َوَمَتى َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما هللا   َشاءَ  َوَكَما َشاءَ  َوَك

َ  إن  :  ِمْنُهمْ  أََحد   َقالَ  َواَل  َ  إن  :  َقالَ  َواَل  ُموَسى َناَدى اأْلََزلِ  فًِ هللا  َزلْ  لَمْ  هللا  َزالُ  َواَل  ٌَ قُولُ  ٌَ ا ٌَ  آَدمَ  ٌَ

ا ا ُنوحُ  ٌَ ا ُموَسى ٌَ ا َذلِكَ  َوَنْحوُ  إْبلٌِسُ  ٌَ هُ  أَْخَبرَ  ِمم   ". َقالَ  أَن 

أن نه لم ٌقل أحد من السلؾ ح بكالم ال ٌحتمل معه معنى ؼٌره أفها هو شٌخ اإلسالم ٌصر

 القرآن قدٌم وٌؤتى هذا الجاهل لٌدافع عنها قبح هللا الجهل.
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 (1ٙ/  9ٔ) - الفتاوى مجموعوفى 

 َتْنَفدَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َرب ً لَِكلَِماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ  لَوْ : }  ِبَقْولِهِ  لََها َنَفادَ  اَل  َكلَِماتِهِ  أَن   أَْخَبرَ  َوَقدْ 

َما َولَوْ : }  َتَعالَى َوَقالَ {  َمَدًدا بِِمْثلِهِ  ِجْبَنا َولَوْ  َرب ً َكلَِماتُ   َواْلَبْحرُ  أَْقاَلم   َشَجَرةٍ  ِمنْ  اأْلَْرِض  ِفً أَن 

هُ ُمدُّ َ  إن   هللا ِ  َكلَِماتُ  َنِفَدتْ  َما أَْبُحرٍ  َسْبَعةُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  ٌَ لَؾِ  َوأَْتَباعُ { .  َحِكٌم   َعِزٌز   هللا  قُولُونَ  الس   إن  :  ٌَ

َزلْ  لَمْ  أَيْ  َقِدٌم   هللا ِ  َكاَلمَ  قُولُونَ  اَل  َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما ٌَ َنةِ  اْلَكلَِمةِ  َنْفسَ  إن  :  ٌَ  ٌ  لُِموَسى َكِنَداِبهِ  َقِدٌَمة   اْلُمَع

ِ  َكاَلمِ  َوَسابِرَ  اْلقُْرآنَ  أَن   اْعَتَقُدوا َهُإاَلءِ  لَِكن  .  َذلِكَ  َوَنْحوِ  نِ  َقِدٌمُ  هللا  ٌْ َ  َوأَن   اْلَع َتَكل مُ  اَل  هللا   ِبَمِشٌَبِتهِ  ٌَ

ْوَراةِ  َمَعاِنً َجِمٌعُ  ُهوَ  َواِحد   َمْعًنى ُهوَ  اْلَقِدٌمُ  َقالَ  َمنْ  َفِمْنُهمْ :  اْخَتلَفُوا ُثم  .  َوقُْدَرِتهِ   َواإْلِْنِجٌلِ  الت 

ْوَراةَ  َوأَن   َواْلقُْرآنِ  ٌ ةِ  َعْنَها ُعب رَ  إَذا الت  ٌ ةِ  َعْنهُ  ُعب رَ  إَذا َواْلقُْرآنُ  قُْرآًنا َصاَرتْ  ِباْلَعَرِب  َصارَ  بِاْلِعْبِر

ًُّ  َواْلقُْرآنُ :  َقالُوا:  َتْوَراةً  َتَكل مْ  لَمْ  اْلَعَرِب ٌَ  ُ ا َبلْ  ِبهِ  هللا  ُكونَ  أَنْ  إم  ا اأْلَْجَسامِ  َبْعِض  ِفً َخلََقهُ  ٌَ  أَنْ  َوإِم 

ُكونَ  د   أَوْ  ِجْبِرٌلُ  أَْحَدَثهُ  ٌَ ُكونُ  ُمَحم  ٌَ ُسولِ  لَِذلِكَ  َكاَلًما َف  ِبَذاتِ  اْلَقابِمِ  اْلَواِحدِ  اْلَمْعَنى َعنْ  بِهِ  َتْرَجمَ  الر 

ب    ُحُروؾ   أَوْ  ُحُروؾ   ُهوَ  اْلَقِدٌمُ  اْلقُْرآنُ  َبلْ :  َقالَ  َمنْ  َوِمْنُهمْ .  اْلَكاَلمِ  َمَعاِنً َجِمٌعُ  ُهوَ  ال ِذي الر 

ًَ  َوأَْصَوات   ٌ ة   َقِدٌَمة   َوِه ب   ِبَذاتِ  َقاِبَمة   أََزلِ ًَ  َوأََبًدا أََزاًل  الر  ِتَها َذاِتَها ِفً ُمَتَعاِقَبة   َوِه  ٌ  فًِ اَل  َوَماِه

ًما َبْعُضهُ  ٌَُكونُ  اَل  اْلَقِدٌمَ  َفإِن   ؛ ُوُجوِدَها قُوا َبْعٍض  َعلَى ُمَتَقد  نَ  َفَفر  ٌْ نَ  اْلَكاَلمِ  َذاتِ  َب ٌْ  ُوُجوِدهِ  َوَب

َعاقُبَ  َوَجَعلُوا قُ  َكَما ُوُجوِدهِ  ِفً اَل  َذاتِهِ  ِفً الت  نَ  ٌَُفر  ٌْ اءِ  ُوُجودِ  َب ٌَ اِنَها اأْلَْش ٌَ ٌ اِتَها ِبؤَْع قُولُ  َمنْ  َوَماِه ٌَ 

نِ  َوِكاَل  والمتفلسفة اْلُمْعَتِزلَةِ  ِمنْ  ِبَذلِكَ  ٌْ اِبَفَت ْومَ  اْلِعَبادَ  أَوْ  اْلَماَلِبَكةَ  أَوْ  ُموَسى َكل مَ  إَذا إن هُ :  َتقُولُ  الط  ٌَ 

اَمةِ  ٌَ َتَكل مُ  ِبَكاَلمِ  ٌَُكل ُمهُ  اَل  َفإِن هُ  اْلِق ْخلُقُ  َولَِكنْ  ٌَُكل ُمهُ  ِحٌنَ  َوقُْدَرِتهِ  بَِمِشٌَبِتهِ  ِبهِ  ٌَ  َذلِكَ  ٌُْدِركُ  إْدَراًكا لَهُ  ٌَ

ِزمَ  ِدٌمَ اْلقَ  اْلَكاَلمَ  ِ  لَِذاتِ  الال  َزلْ  لَمْ  َوِعْنَدُهمْ .  َوأََبًدا أََزاًل  هللا  َزالُ  َواَل  ٌَ قُولُ  ٌَ ا: }  ٌَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  ٌَ

كَ  َوَبَرَكاتٍ  ِمن ا ِبَساَلمٍ  اْهبِطْ  ُنوحُ  ٌَا: }  وَ {  َوَزْوُجكَ  ٌْ  لَِما َتْسُجدَ  أَنْ  َمَنَعكَ  َما إْبلٌِسُ  ٌَا}  و{  َعلَ

َدي   َخلَْقتُ  ٌَ ِرَها اأْلَْقَوالِ  َهِذهِ  َعلَى اْلَكاَلمُ  ُبِسطَ  َوَقدْ  َذلِكَ  َوَنْحوَ {  بِ ٌْ  أَن   َواْلَمْقُصودُ .  َمَواِضعَ  ِفً َوَؼ

نِ  ٌْ نِ  َهَذ ٌْ ْقِدرُ  اَل  اْلَقْولَ ْنقُلَ  أَنْ  أََحد   ٌَ لَؾِ  ِمنْ  أََحدٍ  َعنْ  ِمْنُهَما َواِحًدا ٌَ َحاَبةَ  أَْعِنً:  الس  ابِِعٌنَ  الص   َوالت 

ةِ  َوَسابِرِ  بِإِْحَسانِ  لَُهمْ  ٌنِ  ِباْلِعْلمِ  اْلَمْشُهوِرٌنَ  اْلُمْسلِِمٌنَ  أَِبم  ةِ  ِفً لَُهمْ  ال ِذٌنَ  َوالد   ِفً ِصْدقٍ  لَِسانُ  اأْلُم 

ً   َزَمنِ  َواَل  َحْنَبلٍ  ْبنِ  أَْحَمد َزَمنِ  اِفِع لُ .  َقْبلَُهمْ  َواَل  َحِنٌَفةَ  أَبًِ َزَمنِ  َواَل  الش   َهَذا أَْحَدثَ  َمنْ  َوأَو 

دٍ  أَُبو ُهوَ  اأْلَْصلَ  بٍ  ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنُ  هللا ِ  َعْبدُ  ُمَحم  ْمَتنِعُ  ُمَتَعاقَِبة   اْلُحُروؾَ  أَن   َوَعَرؾَ  ُكال  ٌَ  َتُكونَ  أَنْ  َف

انِ  َقِدٌَمةَ  ٌَ رَ  َفإِن   اأْلَْع ُرهُ َسَبَقهُ  َقدْ  اْلُمَتؤَخ  ٌْ ْسِبقُهُ  اَل  َواْلَقِدٌمُ  َؼ ُرهُ ٌَ ٌْ ْوتُ  َؼ ٌ نُ  َوالص  ْبَقى اَل  اْلُمَع نِ  ٌَ ٌْ  َزَماَن

ؾَ  ٌْ دُ  اَل  َواِحًدا اْلَمْعَنى َجَعلَ  ُثم   اْلَمْعَنى ُهوَ  اْلَقِدٌمَ  ِبؤَن   َفَقالَ  َقِدًٌما ٌَُكونُ  َفَك َتَعد  َتَبع ضُ  َواَل  ٌَ  اِلْمِتَناعِ  ٌَ

ٌ نٍ  ِبَعَددِ  اْخِتَصاِصهِ  ةَ  اَل  َمَعانٍ  َواْمتَِناعِ  ُمَع ٌَ ً   اْلقُْرآنَ  َوَجَعلَ  َواِحدٍ  آنٍ  ِفً لََها ِنَها ٌْسَ  اْلَعَرِب  ُهوَ  لَ

ِ  َكاَلمُ  ا.  هللا   ِمم نْ  - أُْخَرى َطاِبَفة   َقالَتْ  َوَعْقاًل  َشْرًعا َفَساَدهُ اْلُمْسلِِمٌنَ  ُجْمُهورُ  َوَعَرؾَ  َقْولُهُ  َشاعَ  َفلَم 

لَؾِ  َمْذَهبِ  َعلَى َواَفَقْتهُ  ِ  َكاَلمُ  اْلقُْرآنَ  إن   - الس  رُ  هللا  ٌْ  اْلَقْولِ  ِمنْ  أَْحَدَثهُ  ال ِذي اأْلَْصلِ  َوَعلَى َمْخلُوقٍ  َؼ

 َفَصارَ .  اْلُمَإل َفةِ  َواأْلَْصَواتِ  اْلُمَتَعاِقَبةِ  اْلُحُروؾِ  َذلِكَ  َمعَ  َوُهوَ  َقِدٌم   اْلقُْرآنَ  إن  :  - اْلقُْرآنِ  بِقَِدمِ 

ًبا َهُإاَلءِ  َقْولُ  ٌَة َوَقْولِ  اْلُمْعَتِزلَةِ  َقْولِ  ِمنْ  ُمَرك  ِب ِ  َكاَلمُ  اْلقُْرآنَ  أَن   َعلَى اْلُمْعَتِزلَةَ  َناَظُروا َفإَِذا اْلُكال   هللا 

رُ  ٌْ بٍ  اْبنِ  بَِطِرٌَقةِ  َناَظُروُهمْ  َمْخلُوقٍ  َؼ ٌَة َناَظَرُهمْ  َوإَِذا ُكال  ِب ً   اْلقُْرآنَ  أَن   َعلَى اْلُكال  ِ  َكاَلمُ  اْلَعَرِب  هللا 

ْقَرأهُ ال ِذي اْلقُْرآنَ  َوأَن   ٌْسَ .  اْلُمْعَتِزلَةِ  ِبُحَججِ  َناَظُروُهمْ  هللا ِ  َكاَلمُ  اْلُمْسلُِمونَ  ٌَ ء   َولَ ًْ  َهِذهِ  ِمنْ  َش

لَؾِ  ِمنْ  أََحدٍ  َقْولَ  اأْلَْقَوالِ  رِ  ِفً ُبِسطَ  َكَما الس  ٌْ ًبا َقالَ  َواَل  اْلَمْوِضعِ  َهَذا َؼ ٌْ  اَل  اأْلَْقَوالِ  َهِذهِ  ِمنْ  َش

ةُ  َما أَْدَرُكوُهمْ  ال ِذٌنَ  أَْصَحاُبُهمْ  َواَل  اأْلَْرَبَعةُ  اأْلَِبم  نْ  - َقالَهُ  َوإِن  ْنَتِسبُ  ِمم  ِهمْ  ٌَ ٌْ ِرٌنَ  َبْعضُ  - إلَ  اْلُمَتؤَخ 

نْ  َتلَق ْوَها ال ِذٌنَ  ُكنْ  َولَمْ  اْلَكاَلمِ  أَْهلِ  ِمنْ  َقالََها َعم  لَؾِ  ِبؤَْقَوالِ  اَل  ِخْبَرة   لَُهمْ  ٌَ َها َدل   ال ِتً الس  ٌْ  اْلِكَتابُ  َعلَ

ن ةُ  ِرٌحُ  َواْلَعْقلُ  َوالسُّ هُ  ال ِذي اْلَكاَلمِ  أَْهلِ  أَْقَوالِ  بَِحَقابِقِ  َواَل  الص  لَؾُ  َذم   ال ِذي َوَما َهَذا َقالُوا َولِمَ  الس 

ةِ  ِعْندَ  َشاعَ  َوَقدْ  ؟ َهَذا إلَى أَْلَجؤَُهمْ  ةِ  اْلَعام  ٌْسَ  اْلقُْرآنَ  أَن   َواْلَخاص   َقْول   َمْخلُوق   ِبؤَن هُ  َواْلَقْولُ  ِبَمْخلُوقِ  لَ



99 
 

لَؾِ  ِعْندَ  َمْذُموم   ُمْبَتَدع   ةِ  الس  ِجدُ  اَل  ال ِتً اْلَكاَلمِ  ُكُتبَ  ٌَُطالِعُ  َمنْ  َفَصارَ  َواأْلَِبم   اْلُمْعَتِزلَةِ  َقْولَ  إال   ِفٌَها ٌَ

ِهمْ  َرد   َمنْ  َوَقْولَ  ٌْ ن ةِ  إلَى َواْنَتَسبَ  َعلَ هُ  ٌَُظنُّ  السُّ ٌْسَ  أَن   َقدْ  َوَذاكَ  َوَهَذا اْلَقْولُ  َهَذا إال   اْلَمْسؤَلَةِ  ِفً لَ

لَؾِ  ِعْندَ  َمْذُموم   َقْول   أَن هُ  َعَرؾَ  ٌَُظنُّ  الس  لَؾِ  َقْولَ  اْْلَخرَ  اْلَقْولَ  َف َقعُ  َكَما الس   ِمنْ  َكثٌِرٍ  ِفً َذلِكَ  ِمْثلُ  ٌَ

رِ  ِفً اْلَمَساِبلِ  ٌْ ُجلُ  ٌَْعِرؾُ  اَل :  َهِذهِ  َؼ نِ  إال   اْلَمْسؤَلَةِ  ِفً الر  ٌْ ٌَُظنُّ  َثاَلَثةً  أَوْ  َقْولَ َوابَ  َف  ِمْنَها َواِحًدا الص 

ٌَُكونُ  ْبلُْؽهُ  لَمْ  َقْول   فٌَِها َو َوابُ  َوُهوَ  ٌَ ُ .  اْلَمَساِبلِ  ِمنْ  َكثٌِرٍ  فًِ َواِسع   َباب   َوَهَذا.  ِتْلكَ  ُدونَ  الص   َوهللَا 

ْهِدٌَنا ْرَضاهُ  ٌُِحبُّهُ  َما إلَى اْلُمْسلِِمٌنَ  إْخَواِنَنا َوَسابِرَ  ٌَ ٌَ  ."َواْلَعَملِ  اْلَقْولِ  ِمنْ  َو

 (7ٙ٘/  ٕٔ) - الفتاوى مجموعوقال أٌضا فى 

لَؾُ  َزلْ  لَمْ :  َقالُوا َوالس  ٌَ  ُ ِ  َكاَلمُ :  قٌِلَ  َفإَِذا.  َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما َتَعالَى هللا  هُ  ِبَمْعَنى ؛ َقِدٌم   هللا   ٌَِصرْ  لَمْ  أَن 

ُكنْ  لَمْ  أَنْ  َبْعدَ  ُمَتَكل ًما َزلْ  لَمْ  َبلْ  ؛ ِبَذاتِهِ  َقابِم   َقِدٌم   َواِحد   َمْعًنى َواَل  َمْخلُوق   َكاَلُمهُ  َواَل  ُمَتَكل ًما ٌَ ٌَ 

قُلْ  َولَمْ .  َصِحٌح   َكاَلم   َفَهَذا َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما لَفِ  ِمنْ  أََحد   ٌَ ٌ نِ  اْلَكاَلمِ  َنْفسَ  إن   الس  .  َقِدًٌما اْلُمَع

قُولُونَ  َوَكاُنوا ِ  َكاَلمُ  اْلقُْرآنُ :  ٌَ ل   هللا  رُ  ُمَنز  ٌْ هِ  َبَدأَ  ِمْنهُ  َمْخلُوقٍ  َؼ ٌْ ُعودُ  َوإِلَ قُلْ  َولَمْ .  ٌَ  إن   ِمْنُهمْ  أََحد   ٌَ

 "َقِدٌم   اْلقُْرآنَ 

 (ٗ٘/  ٕٔ) - الفتاوى مجموعوقال أٌضا فى 

لَؾَ  ل   هللا ِ  َكاَلمُ  اْلقُْرآنُ :  َقالُوا الس  رُ  ُمَنز  ٌْ َزلْ  لَمْ  َوَقالُوا َمْخلُوقٍ  َؼ ُنوا.  َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما ٌَ  ٌ  َكاَلمَ  أَن   َفَب

قُلْ  َولَمْ  ٌََزلْ  لَمْ  َقِدٌم   ِجْنُسهُ  أَيْ  َقِدٌم   هللا ِ  ٌ نِ  اْلَكاَلمِ  َنْفسَ  إن   ِمْنُهمْ  أََحد   ٌَ  ِمْنُهمْ  أََحد   َقالَ  َواَل  َقِدٌم   اْلُمَع

ِ  َكاَلمُ  إن هُ :  َقالُوا َبلْ  ؛ َقِدٌم   اْلقُْرآنُ  ل   هللا  رُ  ُمَنز  ٌْ ُ  َكانَ  َوإَِذا َمْخلُوقٍ  َؼ  ِبَمِشٌَبتِهِ  ِباْلقُْرآنِ  َتَكل مَ  َقدْ  هللا 

اًل  َوَكانَ  َكاَلَمهُ  اْلقُْرآنُ  َكانَ  رَ  ِمْنهُ  ُمَنز  ٌْ ُكنْ  َولَمْ  َمْخلُوقٍ  َؼ ا َذلِكَ  َمعَ  ٌَ ًٌّ ِ  ِبقَِدمِ  َقِدًٌما أََزلِ ُ  َكانَ  َوإِنْ  هللا   هللا 

َزلْ  لَمْ  لَؾِ  َقْولَ  َفِهمَ  َفَمنْ .  َقِدٌم   َكاَلِمهِ  َفِجْنسُ  َشاءَ  إَذا ُمَتَكل ًما ٌَ قَ  الس  نَ  َوَفر  ٌْ  َزالَتْ  اأْلَْقَوالِ  َهِذهِ  َب

ُبَهاتُ  َعْنهُ   ". اأْلَْرِض  أَْهلُ  فٌَِها اْضَطَربَ  ال تًِ اْلُمْعِضلَةِ  اْلَمَسابِلِ  َهِذهِ  ِفً الشُّ

 وُسبل العالمة عبد المحسن العباد 

 قدٌم؟ القرآن إن: نقول هل: السإال

 : اإلجابة

 ؼٌر ٌكن لم هللا أن: بمعنى قدٌم, نوعه بؤن هللا كالم عن ٌقال ولكن قدٌم، بؤنه القرآن عن ٌقال ال

 .حادثة وآحاده قدٌم, كالمه فنوع انتهاء, بال وٌتكلم ابتداء, بال متكلم هو بل تكلم, ثم متكلم

 من هللا كالم موسى وسمع موسى, زمن فً حصل السالم علٌه موسى به هللا كلم الذي فالكالم

 هللا صلى هللا رسول سمعه الذي والكالم موسى, زمن فً وجدت التً الكالم آحاد من فهذا هللا,

 المعراج, لٌلة فً به هللا تكلم عندما وسمعه المعراج, لٌلة حصل المعراج لٌلة هللا من وسلم علٌه

 الكالم، آحاد من القرآن هللا وكالم حادثة, آحاده وأن قدٌم, الكالم نوع أن: السنة أهل عند لذلك

 ".قدٌم بؤنه ٌوصف ال لكن
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 (ٓٙٔ/  ٔ) - السفارٌنٌة العقٌدة شرحقال العالمة ابن العثٌمٌن فى 

 وجل عز هللا بقدم قدٌم القرآن أن ,أي األزلً ٌعنً القدٌم هللا كالم القرآن إن:  المإلؾ ٌقول

 , باطل القول هذا أن شك وال, شًء كل قبل من موجوداً  زعمه على القرآن هذا ٌزل ,فلم أزلً

 أشٌاء عن ٌتحدث وتعالى سبحانه هللا أن:  هذا على ,والدلٌل إنزاله حٌث به هللا ٌتكلم القرآن ألن

 كان بها كالمه أن على ٌدل وهذا , الماضً بصٌؽة وسلم علٌه هللا صلى الرسول عهد فً وقعت

 علٌم سمٌع وهللا للقتال مقاعد المإمنٌن تبوئ أهلك من ؼدوت وإذ: }  تعالى هللا ,قال وقوعها بعد

 صلى الرسول ؼدو بعد هللا قاله القول هذا ,إذن ماضً{ :  ؼدوت}  ,(  ٕٔٔ عمران آل{ ) 

 فقال ,(  ٔ المجادلة{ )  زوجها فً تجادلك التً قول هللا سمع قد: }  تعالى وقال, وسلم علٌه هللا

 وعلى... ٌمكن ال هذا ؟ ٌقع لم وهو سمعه أنه شًء عن هللا ٌخبر أن ٌمكن وهل{  سمع قد: } 

 سبحانه كالمه: )  قال لو(  قدٌم: )  قوله بدل قال - عنه هللا عفا - المإلؾ أن لو:  فنقول هذا

 عظمه على مبنٌاً ( :  بالنص الورى أعٌى: )  قوله ,وٌكون الخطؤ عن وأبعد أنسب لكان(  عظٌم

 , خطؤ كالم قدٌم القرآن بؤن هللا رحمه المإلؾ كالم فصار , وأعجزهم الورى أعٌى لعظمه أي

 ؟ قدٌم هو حٌث من هللا كالم هل , نفسه القرآن فً ال هو حٌث من هللا كالم فً النظر بقً

 فاهلل , أزلً وصؾ أنه أعنً أزلً هذا بالكالم تعالى هللا صؾو لكن , بقدٌم لٌس ال:  الجواب

 , متكلماً  ٌزل لم وتعالى سبحانه

 : النونٌة فً 1ٕٗ القٌم ابن قال كما

 . النوع حٌث من أزلً سبحانه وكالمه متكلماً  ٌزل لم فاهلل, 4ٕٗ متكلما ٌزل لم ربً وهللا

 لكن متكلماً  ٌزل لم فاهلل ظاهر بٌنهما والفرق. أولٌاً  ولٌس بمشٌبته متعلق فإنه اْلحاد حٌث من أما

 . أزلٌة لٌست كالمه آحاد

 ( . 1ٕ ٌس{ )  فٌكون كن له ٌقول أن شٌباً  أراد إذا أمره إنما} 

 . قال شٌباً  أراد إذا فتنبت األرض تنبت أن وٌرٌد فٌنزل المطر ٌنزل أن ٌرد متجدد هلل والمراد

 أنه الكالم فً األصل لكن . أزلٌة ولٌست حادثة الكالم آحاد فتكون اإلرادة بعد ٌحدث فالقول إذن

 لنفد ربً لكلمات مداداً  البحر كان لو قل}  ٌنفذ ال كالمه متكلماً  ٌزال وال ٌزل لم هللا فإن أزلً

 األرض فً أنما ولو}  ,(  4ٓٔ الكهؾ{ )  مددا بمثله جبنا ولو ربً كلمات تنفد أن قبل البحر

{ )  حكٌم عزٌز هللا إن هللا كلمات نفدت ما أبحر سبعة بعده من ٌمده والبحر أقالم   شجرةٍ  من

 "( . 9ٕ لقمان
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 :للسفارٌنٌة شرحه فً الفوزان صالح العالمة قالو

 (قدٌم سبحانه كالمه)عند قول السفارٌنً 

 من ذكر من ٌؤتٌهم ما: } تعالى هللا قال وعال جل هللا كالم من محدث هو بل قدٌما لٌس فالقرآن

 مشٌبته حسب تتجدد التً كالمه أفراد من فهو وعال جل هللا من التكلم حادث أي{ محدث ربهم

 1ٙ. اهـ وإرادته

 للشٌخ على موقعهوجه وفى سإال 

 ٌقول السابل:صاحب الفضٌلة ما معنى قول أهل السنة القرآن قدٌم النوع حادث اْلحاد؟

أما فؤجاب فضٌلته:ما تقول القرآن ٌا أخى قل كالم هللا , كالم هللا قدٌم النوع حادث اْلحاد , 

  " محدث ربهم من ذكر من ٌؤتٌهم ما" القرآن ما ٌقولون إنه قدٌم ٌقولون إنه حادث

القرآن من أفراد كالم هللا عزوجل ومن آحاد كالم هللا عزوجل , لكن النوع قدٌم وهو أن هللا 

القرآن  قدٌم مثل السفارٌنً وغٌره فهذا خطاءفالذى ٌقول القرآن ٌوصؾ أنه ٌتكلم من األزل , 

 "ُمنزل على الرسول صلى هللا علٌه وسلم. القرآن لٌس قدٌما بل هو ُمحدثما ٌقال أنه قدٌم 

ٌُعلم الناس عقٌدة األشاعرة والكالبٌة وأهل البدع  ٌُعطى الناس التزكٌة فى العقٌدة!!  فزهران الذى 

, فإنا هلل وإنا إلٌٌه راجعون , فلله در جهود أهل العلم فى قرون مدٌدة ٌردون فٌها على أهل 

هللا قال لموسى ن قدٌم ٌعنى ا تكذٌب لرب العالمٌن فمعنى القرءاألن هذالبدع قولهم القرآن قدٌم 

ٌُخلق موسى وقال " قد سمع هللا قول التى ُتجادلك.." قبل أن  " وما تلك بٌمٌنك ٌا موسى قبل أن 

ُتخلق الُمجادلة ..." واْلٌات التى نزلت فى ؼزوة أُحد كانت قبل أن تقع ؼزوة أُحد وهكذا فى كل 

ٌُطٌح بجهود العلماء جمٌعا بالرد على أهل البدع وٌلقى  اْلٌات ذوات األسباب , ثم ٌؤتى زهران ل

  بها على األرض وٌإصل للمساكٌن الذٌن هم حوله أن القرآن قدٌم وال حول وال قوة إال باهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1ٓ 
 

 الخطاء العشرون

 قوله فى الشرٌط الثانً من الالمٌة القرآن قدٌم ٌعنى ؼٌر مخلوق 

 الرد على ذلك:

قد ذكرنا كالم العلماء فى الخطاء رأسه  واضح أن الرجل مخلط ال ٌدرى ما ٌقول وٌخرج من

ٌُؽنى ذكره ها هنا.  الماضً معنى " قدٌم " عند علماء االعتقاد فٌما 

رجل مخلط تنبٌه قد ذكر هو أٌضا فى الشرح ذاته أن قدٌم بمعنى أول وهذا إن دل فٌدل على أنه 

 . مشوش 

 

 

 

 الخطاء الحادى والعشرون

اتفقوا على أن صفات هللا قدٌمة النوع حادثة اْلحاد كاالستواء قوله فى الشرٌط الثانى " العلماء 

 والضحك والنزول .."

 الرد على ذلك:

 (4ٖ/  ٗ) - التحلٌل إبطال على الدلٌل إقامةعزابنا فى قول شٌخ اإلسالم رحمه هللا فى 

لَؾِ  ِمنْ  أََحًدا َفإِن   قُلْ  لَمْ  الس  ْكفًِ,  إْجَماًعا ٌَُكونَ  أَنْ  َعنْ  َفْضاًل  َهَذا َواَل  َهَذا ٌَ ٌَ  اْعِتَصاُمهُ  ٌَُكونَ  أَنْ  َو

 لَمْ  ِخاَلؾ   ِفٌهِ  َكانَ  َفلَوْ ,  ِخاَلِفهِ  َعلَى اْلُمَحق قُ  َواإْلِْجَماعُ  إْجَماعٍ  بَِدْعَوى اْلَعِظٌمِ  اأْلَْصلِ  َهَذا ِفً

ةُ  َتِصح   فَ  اْلُحج  ٌْ لَ  اْلُمَحق قُ  اإْلِْجَماعُ  َكانَ  إَذا َفَك ً  الس   ". ِخاَلفِهِ  َعلَى فِ

والعجب أن أهل السنة على خالؾ هذا , وعلى أن كل فعل كان بعد أن لم ٌكن راجع الرد على 

 الرابع. الخطاء
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 الخطاء الثانى والعشرون

قوله فى الشرٌط األول فى شرحه على الحابٌة عند ذكره للبدعة فضرب مثاال بالتعقٌب وهو 

 "هو بدعة ولم ٌفعلها أحدالتراوٌح فقال "التهجد جماعة بعد 

 وقال فى الشرٌط السادس من شرحه على الالمٌة"التهجد فى اللٌل بدعة على طول"

 الرد على ذلك:

لم بقولك ", وإلٌك من فعلها حتى ال تجازؾ فى القول  قولك لم ٌفعلها أحد هذا مبلؽك من العلم

 ."ٌفعلها أحد

 :لؽة التعقٌب تعرٌؾ

 (1ٖٗ/  ٙٔ) -( الطبري تفسٌر) البٌان جامع

 من عنه االنصراؾ بعد الشًء إلى والرجوع البدء, بعد العود العرب, كالم فً" التعقٌب"فإن

 ."ٌرجع لم: أي ,( ٌَُعق بْ  َولَمْ  ُمْدِبًرا َول ى:) تعالى هللا قول

 :اصطالحاً  تعرٌفه

 (9٘ٗ/  ٔ) - قدامة البن الكبٌر الشرح 

 .جماعة فً والوتر التراوٌح بعد ٌتطوع أن هو: التعقٌب

 (44ٖ/  ٕ) شٌبة أبً ابن ُمصنؾ

 .َرَمَضانَ  فً التعقٌب

َما بِهِ  َبؤْسَ  الَ :  َقالَ  أََنسٍ  َعنْ  -91ٔ٘ ْرِجُعونَ  إن  رٍ  إلَى ٌَ ٌْ ْرُجوَنهُ  َخ ْبَرُإونَ  ٌَ ٌَ َخافُوَنهُ  َشر   ِمنْ  َو ٌَ. 

ٌُعلم صحابً قول وهذا  . مخالؾ له ال

 على شرحك فى ذلك انت ذكرت كما ُمخالؾ له ٌُعلم لم ما حجة الصحابً قول أن بتعتقد وأنت

 فلما ال ُتعله هنا, وعلى ذلك جرى العلماء..الخامس الشرٌط السنة أصول

 :قال َطْلقٍ  بن قٌس عن -4ٖٕٔ

 بنا قام ثم وأفطر, عندنا وأمسى رمضان, من ٌوم فً علً بن َطْلقُ  زارنا

 إذا حتى بؤصحابه, فصلى مسجده, إلى انحدر ثم بنا, وأوتر اللٌلة, تلك

م الوتر بقً ُ  َصل ى هللا رسول سمعت فإنً بؤصحابك؛ أوتر: فقال رجالً, قد  هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

 ( .الترمذي وحسنه حبان, ابن وصححه صحٌح, إسناده: قلت".) لٌلة فً وترانِ  ال:" ٌقول

 .داود أبً صحٌحوحسنه األلبانً فى 
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 أمام جمع من الصحابة والتابعٌن ولم ٌنكر علٌه أحد. وهذا كان

َثَنا -91ٔٙ َثَنا:  َقالَ  َوِكٌع   َحد  بٌِعُ  حد  هُ  , اْلَحَسنِ  َعنِ  , الر  ْعِقٌبَ  َكِرهَ  أَن   , َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِفً الت 

 ."الن اسَ  ُتِملُّوا الَ  اْلَحَسنُ  َوَقالَ 

 .البدعة ولٌس الملل هى المانعة العلة جعل فالحسن:قلتُ 

 (4ٔ: ص) السجستانً داود أبً رواٌة أحمد اإلمام مسابل

ْعقٌِبِ : َبابُ   الت 

ٌَقُولُ  َرَمَضاَن, ِفً ٌَُعق ُبونَ  َقْومٍ  َعنْ  ُسبِلَ "  أَْحَمَد, َسِمْعتُ  نُ  َف : ِفٌهِ  ٌَُعق ُبونَ  ال ِذي اْلَوْقتِ  ِفً اْلُمَإذ 

  ً اَلةِ  َعلَى َح ً   الص   ". َوَكِرَههُ  ِبْدَعًة, َهَذا ٌَُكونَ  أَنْ  أَْخَشى: َقالَ  اَلِح؟اْلفَ  َعلَى َح

ٌَِجًءُ : أِلَْحَمدَ  قُْلتُ  َناِدٌِِهْم؟ الن اسِ  أَْبَوابِ  إِلَى َرُجل   َف ٌُ َسرُ  َهَذا: َقالَ  َف ٌْ  ."أَ

 (1ٖ4/  ٕ) - راهوٌه بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسابل

 إلى فؤرسل اللٌل آخر من قام ثم تروٌحتٌن, أو تروٌحة بالقوم صلى إذ اإلمام وأما: إسحاق قال

 ."جابز ذلك فإن ناموا ما بعد بهم فصلى فاجتمعوا قوم

 (1ٕٙ/  ٔ) أحمد اإلمام فقه فً الكافً

 إال ٌرجعون ما: قال أنًسا ألن جماعة؛ فً نافلة التراوٌح بعد ٌصلوا أن وهو التعقٌب, ٌكره وال

 . "قدٌم قول أنه إال ٌكره, أنه: وعنه ٌحذرونه, لشر أو ٌرجونه, لخٌر

 (ٕ٘ٔ/  ٕ) قدامة البن المؽنً

اَلةَ  َفْصل  ] َراِوٌح َبْعدَ  الص   [الت 

ا: َفْصل  ( ٓٓٔٔ) ْعِقٌُب, َفؤَم  ًَ  أَنْ  َوُهوَ  الت  َراِوٌحِ  َبْعدَ  ٌَُصل  ًَ  أَوْ  َجَماَعًة, أُْخَرى َناِفلَةً  الت   ٌَُصل 

َراِوٌحَ  ْرِجُعونَ  َما: َقالَ  َمالِكٍ  ْبنَ  أََنسَ  أِلَن   بِِه؛ َبؤْسَ  اَل  أَن هُ : أَْحَمدَ  َفَعنْ . أُْخَرى َجَماَعةٍ  ِفً الت   إال   ٌَ

رٍ  ٌْ ْرُجوَنُه, لَِخ ْحَذُروَنهُ  لَِشر   أَوْ  ٌَ دُ  َوَنَقلَ . َبؤًْسا ِبهِ  ٌََرى اَل  َوَكانَ . ٌَ  إال   اْلَكَراَهَة, َعْنهُ  اْلَحَكمِ  ْبنُ  ُمَحم 

هُ  اَلةُ : َبْكرٍ  أَُبو َوَقالَ . اْلَجَماَعةُ  َرَواهُ  َما َعلَى َواْلَعَملُ  َقِدٌم , َقْول   أَن  ِل, ِنْصؾِ  إلَى الص  ٌْ  إلَى أَوْ  الل 

ةً  ُتْكَرهْ  لَمْ  آِخِرِه, ٌَ َما َواِحَدًة, ِرَوا ْوِم, َقْبلَ  َرَجُعوا إَذا ِفٌَما اْلِخاَلؾُ  َوإِن  ِحٌحُ  الن   ٌُْكَرهُ؛ اَل  أَن هُ  َوالص 

ر   أِلَن هُ  ٌْ , َخ َرهُ لَوْ  َكَما ٌُْكَرْه, َفلَمْ  َوَطاَعة  لِ  آِخرِ  إلَى أَخ  ٌْ  ."الل 

 (ٙٙ/  ٗ) المستقنع زاد على الممتع الشرح فى العثٌمٌن ابن العالمة قال

ٌُْكَرهُ  َنَها, الّتَنفُّلُ  َو ٌْ ْعقٌِبُ  الَ  َب  ..........َجَماَعةٍ  ِفً الت 

 :وجهٌن على ٌقعُ  وهذا مكروه, الت راوٌح بٌن التنفُّلَ  أن  : ٌعنً «بٌنها التنفل وٌكره: »قوله

َتنف لَ  أن: األول الوجه  إذ الّناس, جماعة عن لخروجه كراهته؛ فً َشك   ال وهذا ٌصلُّون, والن اس ٌَ

 جماعة؟ ٌصلُّون والمسلمون وحدك ُتصلً  كٌؾ
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 الِعشاء؟ أصلً  أنْ  وأرٌد الفرٌضة, صالةَ  أَُصل   لم أنا: قال فإن

ٌ ة الت راوٌح فً اإلمام مع ادخلْ  مانع, ال: نقول  وابتِ  َفقُمْ  َسل م فإذا العشاء, بنٌة: أي الفرٌضة, بن

ٌ ة الت راوٌح فً معه ادخلْ  ثم معه, َفسل م مسافراً  تكون أن إال للفرٌضة, إكماالً  بركعتٌن  راتبة بن

ت فإذا مسافراً, تكن لم إن العشاء,  اختالؾ ٌضرُّ  وال الت راوٌح, فً معه ادخلْ  الِعشاء راتبة َصلٌ 

ٌ ة افلة اإلمام ٌنوي أن ٌجوز: أي والمؤموم, اإلمام ن  علٌه نص   ما وهذا الفرٌضة, والمؤموم الن 

ًَ  أن ٌجوز أن ه من: أحمد اإلمامُ   الوجه. الت راوٌح ٌُصلً  من خلؾ العشاء صالة اإلنسان ٌُصل 

انً  التنفُّل ٌُكره: »قال ولهذا تتنف ل ال: فنقول لالستراحة, جلسوا إذا الت راوٌح بٌن ٌُصلً  أن: الث 

 . «بٌنها

 أن: الت عقٌب ومعنى الِوتر, مع الت راوٌح بعد الت عقٌب ٌُكره ال: أي «جماعة فً التعقٌب ال: »قوله

 ًَ  .جماعة فً الِوتر وبعد بعدها ٌُصل 

 .المسجد فً ولو: كالمه وظاهرُ 

 فهذا جماعة, لنقٌم اللٌل آخر فً احضروا: وقالوا المسجد, فً والوتر الت راوٌح َصلّوا: ذلك مثال

 مالك بن أنس عن أثر إلى مستند   ألنه ضعٌؾ, القول هذا ولكن المإل ؾ, قاله ما على ٌُكره ال

 إلى ترجعوا ال: أي... «   ٌرجونه خٌر إلى ٌرجعون إنما به بؤس ال: »قال أن ه عنه هللا رضً

الة  علٌه هللا صلّى لقوله ُمَعاِرض فهو ـ أنس عن َصح   إنْ  ـ األثر هذا لكن ترجونه, لخٌر إال الص 

الة عادوا فلو الِوتر, َصلُّوا الجماعة هإالء فإن   «ِوْتراً  باللٌل َصالتِكم آِخرَ  اْجَعلوا: »وسلّم  للص 

اجحُ  القولُ  كان ولهذا ِوتراً, باللٌل صالتهم آخرُ  ٌكن لم بعدها  مكروه, المذكور الت عقٌب أن  : الر 

واٌتٌن إحدى القول وهذا  و «المقنع» فً الرواٌتٌن وأطلق هللا, رحمه أحمد اإلمام عن الر 

ح ال أحمد, اإلمام عن متساوٌتان الرواٌتٌن أن  : أي وؼٌرها, «الفابق» و «الفروع»  ٌَُرج 

 .األخرى على إحداهما

 وهو صحٌحاً, الكراهة بعدم القول لكان الِوتر, وقبل الت راوٌح بعد جاء الت عقٌبَ  هذا أن   لو لكن

 ثم اللٌل, أول فً الت راوٌح الن اس ٌُصلً  رمضان, من العشراألواخر فً الٌوم الن اس عمل

دون وٌقومون اللٌل, آخر فً ٌرجعون  ."ٌتهج 

 " :رمضان شهر بمجالس اإلٌمان أهل إتحاؾ" كتاب فً الفوزان صالح الشٌخ وقال

 اقتداء , العبادة فً اجتهادهم من ٌزٌدون المسلمٌن فإن , رمضان من األواخر العشر فً وأما" 

ً  ٌصلون فالذٌن , شهر ألؾ من خٌر هً التً القدر للٌلة وطلباً  , وسلم علٌه هللا صلى بالنبً  ثالثا

 أول فً ركعات عشر فٌصلون , األواخر العشر فً ٌقسمونها الشهر أول فً ركعة وعشرٌن

 , ركعات بثالث الوتر مع ٌطٌلونها , اللٌل آخر فً عشراً  وٌصلون  ,  تراوٌح ٌسمونها , اللٌل

 تسمى أو , تراوٌح تسمى أن ٌجوز فكلها وإال , فقط التسمٌة فً اختالؾ وهذا  ,  قٌاماً  وٌسمونها

 إلٌها ٌضٌؾ فإنه ركعة عشرة ثالث أو عشرة إحدى الشهر أول فً ٌصلى كان من وأما  ,  قٌاماً 

 العشر لفضل اؼتناماً  , وٌطٌلها , اللٌل آخر فً ٌصلٌها , ركعات عشر األواخر العشر فً

 ٌصلون كانوا ممن وؼٌرهم الصحابة من ذلك فً سلؾ وله , الخٌر فً اجتهاد وزٌادة , األواخر

 األول العشرٌن فً عشرة بثالث القول  :  القولٌن بٌن جمعوا فٌكونون , سبق كما وعشرٌن ثالثاً 

 . انتهى"  األواخر العشر فً وعشرٌن بثالث والقول ,
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 بفقه اإللمام تسهٌل) فً كما-وسدده هللا حفظه-الفوزان فوزان بن صالح العالمة شٌخنا قال

 األواخر,صالته العشر فً ٌزٌد ال إنه ٌقول بعضهم(: "...9ٕٙ/ٖ: المرام بلوغ من األحادٌث

 صلى النبً أن: سٌاتً ألنه ؼلط, وهذا سواء, هذا الشهر أول فً وصالته األواخر العشر فً

 األخٌر العشر ٌزٌد فكان أهلَُه, وأٌقظ لٌلَهُ  وأحٌا ِمبَزَرهُ  شد   العشر دخل إذا كان وسلم علٌه اله

 .الشهر أول فً ٌفعله كان عما

 بعض ٌقلد وال األدلة, بحسب إال ٌتكلم وال لسانه, ٌحفظ العلم طالب وأن له, التفطن ٌجب فهذا

 عمل وفً األدلة فً هو فٌنظر بالسنة, وٌعملون بالحدٌث, ٌعملون أنهم ٌدعون الذٌن المتعالمٌن

ا وال الصحابة عمل وفً الصالح السلؾ ا وال الناس, ٌخط   ...األبمة ٌخط 

 اللٌل آخر وصالة بالتراوٌح, اللٌل أول صالة من المسلمون ٌعمله فما(: ...4ٕٙ/ٖ) قال أن إلى

 لها األواخر العشر وأن وسلم, علٌه هللا صلى الرسول لسنة موافق األواخر العشر فً بالتهجد

 .الموفق وهللا. اهـ".اللٌل بقٌام فٌها ٌزاد مزٌة

 :والُخالصة :قلتُ 

ٌُعلم له انقول صحابٌ جواز المسؤلة من  فى مسؤلة مشتهرة وهى عند جمهور  ُمخالؾ ماال 

وهومذهب أحمد والحنابلة وإسحاق ابن راهوٌة وكثٌر من العلماء . األصولٌٌن إجماع وحجة

الُمحدثٌن ...ثم ٌؤتى زهران بضربة الزم ٌقول لم ٌعملها أحد هكذا بالجزم , ولو أنه قال لم أعلم 

حدود الجهل البسٌط , ولكن أن ٌقول لم وكان فى أحد فعلها لكان قد أحسن فٌما وفٌما وصله 

ٌفعلها أحد فهذا هو الجهل الُمركب , ولكن ال بؤس أن ٌخرج مثل هذا مما قد عرفناه قال ما 

 مضى وما سٌؤتى , وال حول وال قوة إال باهلل.
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 الخطاء الثانى والعشرون

ٌجعل مٌكرفون المسجد اضطرابه فٌما هو بدعة وما لٌس ببدعة  فى نفس المصدر الماضى 

لٌس ببدعة , ثم هو ٌقول األفراح فى المسجد بدعة ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌفعلها وال 

ٌُدعى إلى كلمة فى  الصحابة , ثم هو ٌقول الخٌط الذى بالمسجد لٌس ببدعة فهو حسن , ثم هو 

ٌُجٌب كما فى شرحه على الحابٌة  .ُعرس ف

 الرد على ذلك:

, بٌن المصلحة  لٌس عنده ضابط فٌما هو بدعة وما لٌس ببدعة لذلك اضطرب زهرانإعلم أن 

الُمرسلة والبدعة ولو كان رجع لكالم أهل العلم لسد الخلل الذى عنده ولما عرض نفسه 

 لإلضطراب .

وقد ضبط أطراؾ هذه المسؤلة اإلمامان الكبٌران شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فى كتابه العظٌم " 

راط المستقٌم لمخالفة أصحاب الجحٌم" , واألصولً البارع الشاطبً فى كتابٌه اقتضاء الص

 اللذٌن ال نظٌر لهما االعتصام والموافقات .

على  –السبب  –وخالصة كالمهم أن الضابط بٌن البدعة والمصلح المرسلة هو قٌام الُمقتضى 

 لها وفعلها زهران.عهد رسول صلى هللا علٌه وسلم , وإلٌك بٌانها من األمثلة التى قا

فحٌنما قال المٌكرفون لٌس ببدعة صحٌح ولكنه لم ٌوضح هو لماذا صحٌح فلعله قالها تقلٌدا 

وهذا هو الظاهر والذى ٌإكد أنه قالها تقلٌدا إضطرابه فى األمثلة األخرى , فالمٌكرفون لٌس 

لم ثم صار مصلحة ببدعة ألنه أوال سببه لم ٌكن موجودا على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وس

تندرج تحت األصل األول من حفظ الضرورٌات الخمس ومن أعظمها حفظ الدٌن فهو ٌقوم 

 بتبلٌػ العلم لذلك كان تحت المصلحة .

والخٌط الذى بالمساجد إلصالح الصفوؾ الذى قال عنه زهران لٌس ببدعة فإذا أردنا أن نعرؾ 

وجود على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه هل هو بدعة أم ال ننظر هلى كان المقتضى والسبب م

وسلم ؟ فنجد أن المقتضى موجود فكان النبً ٌستطٌع أن ٌؤمر بضرب حبل بالمسجد لعلة 

لم ان لٌس بمصلحة بل هو بدعة ألنه من باب السنة التركٌة عُ فإصالح الصفوؾ ولكنه لم ٌفعل 

عل ٌكون بدعة ولذلك حكم أهل وكما أن فعله ُسنة كذا تركه للشا مع قٌام الُمقتضى ُسنة والف

الُسنة على األذان فى العٌد , وصالة العٌد فى المسجد مع وجود الخالء بدعة ألن الُمقتضى كان 

قابما وتركه علٌه الصالة والسالم , وكذلك إقامة المحاضرات الدٌنٌة والتعلٌمٌة فى لٌلة الُعرس 

وسلم تزوج عدة مرات والصحابة كذلك التى كان ٌفعلها زهران بدعة ألن النبً صلى هللا علٌه 

والتابعون كذلك ولم ٌفعل أحد منهم ما ٌفعله زهران وؼٌره , والخالصة ان زهران مضطرب 

فٌما هو بدعة وما هو لٌس ببدعة , وهذا هو سبٌل كل من ٌنطلق من ؼٌر أصول وقواعد ومن 

   إال باهلل .امثال زهران الكثٌر فى زمان الفتن وتؽٌر األحوال وال حول وال قوة 
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 الخطاء الثالث والعشرون

 قوله فى الشرٌط األول من الحابٌة :

من أمثال المساكٌن الذٌن ٌجلسون تحت  "الكفار ٌرون ربهم ٌوم القٌامة "  وسؤله بعض الطلبة

عن قوله تعالى إنهم عن ربهم ٌومبذ لمحجوبون" قال طلعت زهران معناه ال ٌنظر نظر  قدمٌه ,

 !!رحمة.

 على ذلك:الرد 

ٌنقض , فالرجل  ما ُكنت أظن أن الرجل وصل إلى هذا المكان السحٌق من الضحالة العلمٌة

هل البدع , حتى ٌنقض ظاهر القرآن وكالم أهل الُسنة , فال أصول أهل السنة وٌإصل أصول أ

قٌامة ٌزال اهل الُسنة فى ُكتب الُمعتقد ُمختصرة وُمبسطة ٌذكرون أن الكفار ال ٌرون ربهم ٌوم ال

 , حتى ٌؤتى زهران وٌناقض ذلك , وال ٌدرى أو ٌدرى هذا الجاهل أن هذا مذهب أهل البدع 

 (ٕ٘ٗ/ ٖٔ) الباري فتح فىرحمه هللا  حجر ابن ٌقول

ةِ  اْلُمَتَكلِِّمٌنَ  ِمنَ  َطابَِفة   َوَزَعَمتْ   ٌ الِِم  اْلُكف ارَ  أَن   َعلَى َدلٌِاًل  اْلَخَبرِ  ِفً أَن   اْلَبْصَرةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكالس 

َرْونَ  ٌَ  َ
اَمةِ  فًِ هللا  ٌَ  "َواْلِخَطابِ  الل َقاءِ  ُعُمومِ  ِمنْ  اْلقِ

 فهل زهران من هإالء السالمٌة ونحن ال ندرى!!

 (19ٗ/  ٙ) - الفتاوى مجموعقال شٌخ اإلسالم فى و

اَلَثةُ  َواأْلَْقَوالُ  ٌَةِ "  ِفً الث   " : اْلُكف ارِ  ُرْإ

َرْونَ  اَل  اْلُكف ارَ  أَن   : أََحُدَها ُهمْ  ٌَ  اْلُعلََماءِ  أَْكَثرِ  َقْولُ  َوَهَذا لَهُ  اْلُمِسرُّ  َواَل  لِْلُكْفرِ  اْلُمْظِهرُ  اَل  بَِحالِ  َرب 

ِرٌنَ  هِ  اْلُمَتؤَخ  ٌْ ُدلُّ  َوَعلَ ِمٌنَ  َكاَلمِ  ُعُمومُ  ٌَ هِ  اْلُمَتَقد  ٌْ  . ِرِهمْ َوَؼٌْ  أَْحَمد اإْلَِمامِ  أَْصَحابِ  ُجْمُهورُ  َوَعلَ

انًِ َراهُ  أَن هُ  : الث  ْوِحٌدَ  أَْظَهرَ  َمنْ  ٌَ ةِ  َهِذهِ  ُمْإِمنًِ ِمنْ  الت   اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوَؼَبَراتٍ  َوُمَناِفقٌَِها اأْلُم 

اَمةِ  َعْرَصةِ  ِفً َوَذلِكَ  ٌَ ْحَتِجبُ  ُثم   اْلِق َرْوَنهُ  َفاَل  اْلُمَناِفقٌِنَ  َعنْ  ٌَ  ْبنِ  َبْكرٍ  أَِبً َقْولُ  َوَهَذا َذلِكَ  َبْعدَ  ٌَ

َمة ٌْ ةِ  ِمنْ  ُخَز ن ةِ  أَْهلِ  أَِبم  ْعلَى أَُبو اْلَقاِضً َذَكرَ  َوَقدْ  السُّ اِنهِ  َحِدٌثِ  ِفً َنْحَوهُ ٌَ ٌَ  لَُهمْ  َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ  إْت

 . اْلَمْشُهورَ  اْلَحِدٌثَ  اْلَمْوِقؾِ  ِفً

الِثُ  َرْونَ  اْلُكف ارَ  أَن  :  الث  ةَ  هُ ٌَ ٌَ ْلَطانَ  َرأَى إَذا َكالل ص   - َوَتْعِذٌبٍ  َتْعِرٌؾٍ  ُرْإ ْحَتِجبُ  ُثم   - السُّ  َعْنُهمْ  ٌَ

ْعُظمَ  ٌَ ْشَتد   َعَذاُبُهمْ  لِ ٌَ ِرِهمْ  َوَقْولِ  َوأَْصَحاِبهِ  َسالِمٍ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  أَِبً َقْولُ  َوَهَذا ِعَقاُبُهمْ  َو ٌْ  ِفً َوُهمْ  ؛ َؼ

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسْهلٍ  َوإِلَى َحْنَبلٍ  ْبنِ  أَْحَمد اإْلَِمامِ  إلَى ُمْنَتِسُبونَ  اأْلُُصولِ   ". اْلَتْسَتِري هللا 

قلُت: الحظ حتى الذٌن ٌقولون برإٌة الكفار ربهم لم ٌطلقوا الرإٌة كما أطلقها زهران وإنما 

ْحَتِجبُ  ُثم   قالوا" ْعُظمَ  َعْنُهمْ  ٌَ ٌَ ْشَتد   َعَذاُبُهمْ  لِ ٌَ  " ِعَقاُبُهمْ  َو
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 (ٓٓ٘/  ٙ) - الفتاوى مجموع وبعد أن اورد حججهم... قال"

ْعلَى أَُبو اْلَقاِضً َوَقالَ  ُرهُ ٌَ ٌْ ةُ  َكاَنتْ :  َوَؼ ةِ  ِفً اأْلُم  ٌَ نِ "  َعلَى ِباأْلَْبَصارِ  هللا ِ  ُرْإ ٌْ  اْلُمِحٌلُ  ِمْنُهمْ "  َقْولَ

ةِ  ٌَ ْإ هِ  لِلرُّ ٌْ ُرُهمْ  والنجارٌة اْلُمْعَتِزلَةُ  َوُهمْ  َعلَ ٌْ "  اْْلَخرُ  اْلَفِرٌقُ "  وَ .  َذلِكَ  َعلَى لَُهمْ  اْلُمَواِفقٌِنَ  ِمنْ  َوَؼ

لَفِ  اْلَحقِّ  أَْهلُ  ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َوالس  فِقُونَ  اأْلُم  َرْونَ  اْلُمْإِمنٌِنَ  أَن   َعلَى ُمت  ٌَ  َ
 اْلَكافِِرٌنَ  َوأَن   اْلَمَعادِ  فًِ هللا 

َرْوَنهُ  اَل  ةِ  إْجَماعُ  بَِهَذا َفَثَبتَ  ٌَ نْ  - اأْلُم  قُولُ  ِمم  ةِ  بَِجَوازِ  ٌَ ٌَ ْإ نْ  الر  ْنِكُرَها َوِمم  ةِ  َمْنعِ  َعلَى - ٌُ ٌَ  ُرْإ

ِ  اْلَكافِِرٌنَ   . َمْرُدود   َباِطل   َفُهوَ  اإْلِْجَماعِ  َبْعدَ  َحاِدث   َقْول   َوُكل   لِِل 

ُرهُ  ُهوَ  َوَقالَ   ٌْ ًضا َوَؼ ٌْ ٌَةِ "  ِفً اْلَواِرَدةُ  اأْلَْخَبارُ .  أَ ِ  اْلُمْإِمنٌِنَ  ُرْإ َما"  هلِل  ًَ  إن   اْلبَِشاَرةِ  َطِرٌقِ  َعلَى ِه

نِ  ِخاَلؾَ  َواَل  اْلبَِشاَرةُ  َبَطلَتْ  َذلِكَ  فًِ اْلُكف ارُ  َشاَرَكُهمْ  َفلَوْ  ٌْ ةِ  اْلَقاِبلٌِنَ  َب ٌَ ْإ َتهُ  أَن   ِفً ِبالرُّ ٌَ  ِمنْ  ُرْإ

َما:  َقالَ  َمنْ  َوَقْولُ :  َقالَ .  اْلَجن ةِ  أَْهلِ  َكَراَماتِ  أَْعَظمِ   َفَواتِ  َعلَى َوَتْحِسًٌرا لَُهمْ  ُعقُوَبةً  َنْفَسهُ  ٌََرى إن 

ِتهِ  َدَوامِ  ٌَ ُرورِ  اْلَكَراَمةِ  ِمنْ  ِفٌَها ِبَما ِعْلِمِهمْ  َبْعدَ  - َذلِكَ  ِمنْ  َوَمْنِعِهمْ  ؛ ُرْإ  ٌُْدِخلَ  أَنْ  ٌُوِجبُ  - َوالسُّ

ةَ  ُهمْ  اْلُكف ارَ  اْلَجن  ٌَ ٌُِر ٌُْطِعُمُهمْ  َواْلِوْلَدانِ  اْلُحورِ  ِمنْ  ِفٌَها َما َو ْسِقٌِهمْ  ِثَماِرَها ِمنْ  َو ٌَ  ُثم   َشَراِبَها ِمنْ  َو

ْمَنُعُهمْ  َفُهمْ  َذلِكَ  ِمنْ  ٌَ ٌَُعر  ٌُْكثِرُ  ِمْنهُ  ُمنُِعوا َما َقْدرَ  لِ َرُهمْ  َو فَ  َتَحسُّ  اْلِعْلمِ  َبْعدَ  َذلِكَ  َمْنعِ  َعلَى ُهمْ َوَتلَهُّ

ُهمْ  َكال  : }  ُسْبَحاَنهُ  َقْولُهُ "  اْلُعْمَدةُ "  وَ .  ِبَفِضٌلَِتهِ  ِهمْ  َعنْ  إن  ْوَمبِذ   َربِّ هُ  { لََمْحُجوُبونَ  ٌَ ُعمُّ  َفإِن  ٌَ 

ْومِ  َذلِكَ  َجِمٌعِ  ِفً َرب ِهمْ  َعنْ  َحْجَبُهمْ  ٌَ ْومُ  َوَذلِكَ  اْل ٌَ ْومَ }  اْل قُومُ  ٌَ ْومُ  َوُهوَ {  اْلَعالَِمٌنَ  لَِرب   الن اسُ  ٌَ ٌَ 

اَمةِ  ٌَ ْحُجُبُهمْ  إن هُ :  قٌِلَ  َفلَوْ  اْلِق رِ  لِل ْفظِ  َتْخِصًٌصا لََكانَ  َحالٍ  ُدونَ  َحالٍ  ِفً ٌَ ٌْ  فٌِهِ  َولََكانَ  ُموِجبٍ  بَِؽ

ة   ٌَ َنُهمْ  َتْسِو ٌْ نَ  َب ٌْ ةَ "  َفإِن   ؛ اْلُمْإِمِنٌنَ  َوَب ٌَ ْإ انِ  َمْخَرجَ  َخَرجَ  َواْلَكاَلمُ  لِْلُمْإِمنٌِنَ  َداِبَمةً  َتُكونُ  اَل "  الرُّ ٌَ  َب

ُهمْ  أَنْ  ٌَُجوزُ  َفاَل  ؛ بِهِ  َوَجَزابِِهمْ  بِاْلَحْجبِ  ُعقُوَبِتِهمْ  ٌَ  َفُعلِمَ  ؛ ِسَواهُ  َجَزاءٍ  َواَل  ِعَقابٍ  ِفً اْلُمْإِمُنونَ  ٌَُساِو

 ."اْلُمْإِمنِ  بِِخاَلؾِ  اإْلِْطاَلقِ  َعلَى َمْحُجوب   اْلَكاِفرَ  أَن  

 (ٙٙٗ/  ٖ) - الاللكابً - السنة أهل اعتقادوفى 

 . "لمحجوبون ٌومبذ ربهم عن أنهم كال" تعالى قوله تفسٌر فً

 و عز هللا إلى النظر إنه الصاٌػ وإبراهٌم القرظً كعب بن ومحمد الحسن عن قوله تفسٌر وفً 

 وقال الحكم عبد بن هللا عبد بن ومحمد ووكٌع والشافعً والماجشون مالك الفقهاء ومن جل

  ٌرونه وال والكفار المإمنون إال ٌراه ال إنه الحكم عبد وابن ومالك الحسن

 بن هللا عبد حدثنا قال ٌزٌد بن جعفر بن محمود ثنا وقال عمرو بن الرحمن عبد أخبرنا - 1ٓ٘ 

  عمرو ثنا قال سعٌد بن الوارث الوارث عبد ثنا قال القصبً عمر بن محمد ثنا قال سعد أبً

 ربنا برز القٌامة ٌوم كان إذا قال لمحجوبون ٌومبذ ربهم عند إنهم كال قوله فً الحسن عن 

 ٌومبذ ربهم عند إنهم كال قوله وهو ٌرونه فال الكفار وٌحجب الخلق فٌراه وتعالى تبارك

  لمحجوبون

 ٌوم هللا إلى النظر عن قال لمحجوبون ٌومبذ ربهم عن إنهم كال قوله فً الحسن عن - 1ٓٙ 

  تكذبون به كنتم الذي هذا ٌقال ثم الجحٌم لصالو إنهم ثم لقوله الكفار ٌعنً القٌامة

 ربهم عن إنهم كال تال ثم بالرإٌة الجنة نصؾ لً أن ٌسرنً ما الصاٌػ إبراهٌم قال - 1ٓ9 

 . بالرإٌة قال تكذبون به كنتم الذي هذا ٌقال ثم الجحٌم لصالوا إنهم ثم لمحجوبون ٌومبذ
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  قال مالك صاحب العزٌز عبد بن أشهب عن - 1ٓ1 

  القٌامة ٌوم ربهم المإمنون ٌرى هل هللا عبد ابا ٌا لمالك رجل قال 

 ربهم عن إنهم كال فقال بالحجاب الكفار هللا عٌرٌُ  لم القٌامة ٌوم ربهم المإمنون ٌر لم لو :قال 

  لمحجوبون ٌومبذ

  ٌقول الشافعً صاحب المزنً - 1ٓ4

  لمحجوبون ٌومبذ ربهم عن إنهم كال قوله فً ٌقول الشافعً سمعت 

 القٌامة ٌوم ربهم ٌرون هللا أولٌاء أن على داللة فٌها قال 

 بن أحمد سمعت ٌقول الرازي الحسٌن بن أحمد زرعة أبا سمعت قال الحسٌن أخبرنا - 1ٔٓ 

  ٌقول الحسٌن بن محمد

 هذا ففً لمحجوبون ٌومبذ ربهم عن إنهم كال جل و عز هللا ٌقول فقال الرإٌة عن الشافعً وسبل

 ."جل و عز هللا عن ٌحجبون ال المإمنٌن أن على دلٌل

 سبٌلهم . قلُت: فهذا تفسٌر السلؾ لألٌة فهال اتبع طلعت زهران 
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 الخطاء الرابع والعشرون

الثالث "األنبٌاء ٌقعون فى الصؽابر لكن ال ٌستمرون  قوله فى شرحه على الحابٌة الشرٌط

 علٌها"

 الرد على ذلك:

 .أن هذا الكالم على إطالقه قبٌح جداإعلم أوال:

هل كان  الذى أطلقه زهران فعلى هذا اإلطالق, بح أشد قُ على األنبٌاء طالق الصؽابر إثانٌا:

ساء , وهل كانوا ٌنظرون إلى النساء األنبٌاء صلوات هللا هللا وسالمه علٌهم كانوا ٌصافحون الن

إذ أن زهران أطلق  -حاشاهم هللا من ذلك  -ووووووووووو من الصؽابر  ,  وال ٌؽضون البصر

ٌُعلم وال حول وال قوة إال  علٌهم الصؽابر عامله هللا بعدله , فال أدرى اى شا ٌقول , وأى شا 

 باهلل.

قول زهران لكن ال ٌستمرون علٌها عذر أقبح من ذنب إذ أنه أثبت لهم أنهم فعلوا الصؽابر  ثالثا:

 بإطالق .

فهذا الجاهل ال ٌدرى ما معنى ذلك أن هللا أقرهم علٌها ,  معنى أنهم ال ٌستمرون علٌها رابعا:

 ٌقول , وال ٌدرى ما ٌخرج من رأسه .

 .المسؤلة ودعكم من هذه الجهالت والضالالت فإلٌكم إخوانى كٌؾ ٌتكلم أهل العلم فى هذه  

 ٕٙٗ/ 2ٌقول العالمة ابن العثٌمٌن فى شرحه العظٌم على صحٌح البخاري 

الرسول صلى هللا علٌه وسلم قد ٌقع منه الذنب لقوله " إؼفر لى ما قدمت " وواقع الذنب إذا  "

ر منه قبل وقوع الذنب أى تاب منه العبد ال ٌضر بل قد ٌكون اإلنسان بعد التوبة من ا لذنب خٌ

خٌرا منه حاال الن التوبه تُجب ما قبلها واإلنسان بعد الذنب واالنكسار إلى هللا عزوجل 

ٌُذنب قد ٌرى نفسه أنه لٌس عنده شا ٌستؽفر هللا  والرجوع إلٌه ٌعرؾ قدر نفسه لكن قبل أن 

نكسر بٌن ٌدي هللا  ولهذا قال منه أو ٌتوب إلى هللا منه فٌربؤ بنفسه وٌتعالى بنفسه فإذا أذنب ثم ا

 "هللا فى حق آدم " وعصى أدم ربه فؽوى ثم اجتباه ربه فتاب علٌه وهدى

 حصل أمران بل ثالثة أمور: 

الحاصل أن الرسول وإخوانه  , التوبة واالجتباء والهداٌة هذه األمور ما حصلت له قبل أن ٌذنب

ون لكن ٌتوبون إلى هللا وال ٌصرون من الكرام من الرسل لٌس ممنوعٌن من الذنب , قد ٌذنب

ربما ٌستمر فى ذنبه وال ٌعود لكن االنبٌاء  ناسعلى الذنب , هذا هو الفرق بٌنهم وسابر ال

 معصومون من اإلصرار على الذنوب .
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بٌاء لٌست عن تشهً وهوى بخالؾ فرق أخر أن معصٌة األن ن هناكٌظهر لى وهللا اعلم أ ثانٌا:

وهوى أما معصٌة األنبٌاء فهى قد تكون مع االجتهاد اجتهاد أخطبوا معصٌة ؼٌره فٌها تشهً 

اد نوعا من الذنب مثل قوله تعالى " عفا هفٌه لكن حصل منهم بعض الشً الذى ٌجعل هذا االجت

, خطاب لطٌؾ ما  نٌبعلى التؤ العفو مقد وتؤمل هذا العتاب اللطٌؾ هللا عنك لما أذنت لهم "

ال شك أنه ٌظن أن  .فهنا الرسول صلى هللا علٌه وسلم أذن لهم,  عنه عفا هللابل وبخه هللا , كال 

النبً لما تحرم ما أحل هللا لك.."  إذا هو حرم ما أحل ٌؤٌها المصلحة فى ذلك , كذلك قال هللا "

 على هللا له من أجل مرضات الزوجات واإلصالح وعدم التشوٌش , فهو مجتهد ولكن نبهه هللا

أن جآبه األعمى" ولم ٌقل عبست وتولٌت ففٌه نوع من اللطافة فى ذلك , " عبس وتولى 

ت هللا وسالمه علٌهم الثانى أن الظاهر من حال االنبٌاء صلوا الخطاب , وعلى كل حال الفرق

أنهم لم ٌصدر منهم الذنب على سبٌل الشهوة والهوى ولكن على سبٌل االجتهاد وفٌه نوع من 

 ان ذنبا .القصور أدى إلى ذلك الشا وبهذا ك

األنبٌاء صلوات هللا وسالمه علٌهم معصومون من كل ذنب ٌخل باالخالق مثل الزنى  ثالثا:

واللواط وما أشبه ذلك هذا ممنوع منه االنبٌاء ألن ذلك هدم ألصل الرسالة قال رسول هللا " إنما 

 بعثُت ألتمم مكارم األخالق فهم معصومون من هذا .

ن ٌكذب النبً وال ٌمكن أن ٌخون ألن هذا خٌانة فال ٌمكن أمون من الكذب والمعصو رابعا: 

 طعن فى الرسالة إذا كان ٌكذب ما ٌإتمن فقد ٌكذب بالوحً إذا كان ٌخون ما ٌإتمن على الوحى

فهم معصومون فكٌؾ بخابنة اللسان  "ولهذا قال النبً " ما كان لنبً أن تكون له خابنة األعٌن

 من هذا.

ن الشرك ٌناقض ما جاءو به فهم جاءو بالتوحٌد فالشرك هم معصومون من الشرك أل خامسا :

ٌناقض التوحٌد حتى وإن كان أصؽر لهذا نرى أن الرواٌة التى روٌت عن ابن عباس أن أدم 

 وحواء فى قصة ابنهما عبد الحارث أن هذه القصة موضوعة والقصة معروفة ...

أما من زعم أن األنبٌاء ال ٌذنبون  وبٌن غٌره من الناسالبد أن نعرف الفروق بٌنه  والحاصل

فهذا ٌرده الكتاب والسنة قال هللا تعالى " واستؽفر لذنبك وللمإمنٌن والمإمنات" وبه ٌبطل تؤوٌل 

من قال ان قوله تعالى " لٌؽفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تؤخر " ٌعنى من ذنب أمتك فهذا ال 

  لفظ وال حاجة إلٌه."داعى له وهو خالؾ ظاهر ال

فانظر رحمك هللا إلى إطالق زهران وانظر إلى تقٌدات أهل العلم رحم هللا الشٌخ رحمة واسعة , 

 وإلٌك تفصٌل أكثر من شٌخ اإلسالم والمسلمٌن أبو العباس أحمد ابن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة

 (4ٖٔ/  ٗ) - الفتاوى مجموعقال شٌخ اإلسالم فى 

اءَ اأْلَ  ِبؤَن   اْلَقْولَ  ٌَ َؽاِبرِ  ُدونَ  اْلَكَباِبرِ  َعنْ  َمْعُصوُمونَ  ْنبِ  َوَجِمٌعِ  اإْلِْساَلمِ  ُعلََماءِ  أَْكَثرِ  َقْولُ  ُهوَ  الص 

َوابِؾِ   أَْكَثرِ  َقْولُ  َهَذا أَن  "  اْلمدي اْلَحَسنِ  أَُبو"  َذَكرَ  َكَما اْلَكاَلمِ  أَْهلِ  أَْكَثرِ  َقْولُ  إن هُ  َحت ى الط 

ٌ ةِ  ًضا َوُهوَ  اأْلَْشَعِر ٌْ ْفِسٌرِ  أَْهلِ  أَْكَثرِ  َقْولُ  أَ ْنقُلْ  لَمْ  ُهوَ  َبلْ  َواْلفَُقَهاءِ  َواْلَحِدٌثِ  الت  لَؾِ  َعنْ  ٌَ ةِ  الس   َواأْلَِبم 

َحاَبةِ  اِبِعٌنَ  َوالص   ."اْلَقْولَ  َهَذا ٌَُواِفقُ  َما إال   َوَتابِِعٌِهمْ  َوالت 
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 (22/  ٕٓ) - الفتاوى مجموعوفى 

لَ  ًَ  َذْنبٍ  أَو  ُ  ُعِص نِ  أََبَويْ  اإْلِْنسِ  َوأَِبً اْلِجن   أَبًِ ِمنْ  َكانَ  بِهِ  هللا  ٌْ َقلَ نِ  الث  ٌْ  أَِبً َذْنبُ  َوَكانَ  اْلَمؤُْموَر

ُجودُ  َوُهوَ  ِبهِ  اْلَمؤُْمورِ  َتْركُ  َوُهوَ  َوأَْسَبقَ  أَْكَبرَ  اْلِجن    َذْنًبا َكانَ  اإْلِْنسِ  أَِبً َوَذْنبُ  َواْسِتْكَباًرا إَباءً  السُّ

هِ  َفَتابَ  َكلَِماتٍ  َرب هِ  ِمنْ  آَدمُ  َفَتلَق ى}  َصِؽًٌرا ٌْ َما َوُهوَ {  َعلَ ً   َفَعلَ  إن   ِمنْ  اأْلَْكلُ  َوُهوَ  َعْنهُ  اْلَمْنِه

َجَرةِ  ْزُعمُ  اْلِعْلمِ  ِفً اْلُمَتَكل ِمٌنَ  الن اسِ  ِمنْ  َكِثٌر   َكانَ  َوإِنْ  ؛ الش  سَ  َهَذا أَن   ٌَ ٌْ لَ  آَدمَ  َوأَن   ؛ ِبَذْنبِ  لَ  َتؤَو 

ثُ  ٌْ ًَ  َح َجَرةَ  َهِذهِ  َتْقَرَبا َواَل : }  بَِقْولِهِ  اْلِجْنسِ  َعنْ  ُنِه ًَ  أَوْ  ؛ َفؤَْخَطؤَ  الش ْخصُ  أَن هُ  َفَظن  {  الش   َنِس

َسا َوالن اِسً َواْلُمْخِطاُ  ٌْ نِ  لَ ٌْ قُولُهُ  ْولُ اْلقَ  َوَهَذا.  ُمْذنَِب ٌَعةِ  َواْلَكاَلمِ  اْلِبَدعِ  أَْهلِ  ِمنْ  َطَوابِؾُ  ٌَ  َوَكِثٌر   َوالش 

ةِ  َوَبْعضُ  اْلُمْعَتِزلَةِ  ِمنْ   ٌ ُرُهمْ  اأْلَْشَعِر ٌْ نْ  َوَؼ اءِ  ِعْصَمةَ  ٌُوِجبُ  ِمم  ٌَ َؽاِبرِ  ِمنْ  اأْلَْنبِ وا َوَهُإاَلءِ  الص   َفرُّ

ءٍ  ِمنْ  ًْ ا.  َمَواِضِعهِ  َعنْ  هللا ِ  َكاَلمِ  َتْحِرٌؾِ  ِفً ِمْنهُ  أَْعَظمُ  ُهوَ  فٌَِما َوَوَقُعوا َش لَؾُ  َوأَم   ِمنْ  َقاِطَبةً  الس 

اَلَثةِ  اْلقُُرونِ  رُ  ُهمْ  ال ِذٌنَ  الث  ٌْ ةِ  قُُرونِ  َخ ْفِسٌرِ  اْلَحِدٌثِ  َوأَْهلُ  ؛ اأْلُم  اءِ  قَِصِص  ُكُتبِ  َوأَْهلُ  ؛ َوالت  ٌَ  اأْلَْنِب

ٌ ةِ  اْلفَُقَهاءِ  َوُجْمُهورُ  َواْلُمْبَتَدأِ  وِف ٌ ة َكُجْمُهورِ  اْلَكاَلمِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوَكثٌِر   ؛ َوالصُّ ِرِهمْ  اأْلَْشَعِر ٌْ  َوُعُمومُ  َوَؼ

هِ  َدل   َما َفَعلَى ؛ اْلُمْإِمِنٌنَ  ٌْ ن ةُ  اْلِكَتابُ  َعلَ :  َوَقْولِهِ {  َفَؽَوى َرب هُ  آَدمُ  َوَعَصى}  َتَعالَى َقْوله ِمْثلَ  َوالسُّ

َنا}   أَلَمْ : }  لَُهَما َقالَ  أَنْ  َبْعدَ {  اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  لََنُكوَنن   َوَتْرَحْمَنا لََنا َتْؽفِرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسَنا َظلَْمَنا َرب 

َجَرةِ  ِتْلُكَما َعنْ  أَْنَهُكَما َطانَ  إن   لَُكَما َوأَقُلْ  الش  ٌْ  ِمنْ  آَدمُ  َفَتلَق ى}  َتَعالَى وَقْوله{  ُمبٌِن   َعُدوٌّ  لَُكَما الش 

هِ  َفَتابَ  َكلَِماتٍ  َرب هِ  ٌْ ابُ  ُهوَ  إن هُ  َعلَ ِحٌمُ  الت و   َوَهِذهِ .  اْلَجن ةِ  ِمنْ  ِبإِْخَراِجهِ  ُعوِقبَ  أَن هُ  َمعَ {  الر 

اِسً َواْلُمْخِطاُ  ؛ َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكاَلمِ  َتْحِرٌؾِ  ِمنْ  ِبَنْوعِ  إال   ُتَردُّ  اَل  ُنُصوص   نِ  َكاَنا إَذا َوالن  ٌْ  ُمَكل َف

ِرٌَعةِ  ِتْلكَ  ِفً ُكوَنا لَمْ  َوإِنْ  َفْرقَ  َفاَل  الش  نِ  ٌَ ٌْ ٌَانُ  َوُوِصؾَ  اْلُعقُوَبةُ  اْمَتَنَعتْ  ُمَكل َف  ِبُظْلمِ  َواإْلِْخَبارُ  اْلِعْص

حْ  اْلَمْؽِفَرةِ  َوَطلَبِ  الن ْفسِ  َجَرةِ  ِتْلُكَما َعنْ  أَْنَهُكَما أَلَمْ }  َتَعالَى وَقْوله َمةِ َوالر   إن   لَُكَما َوأَقُلْ  الش 

َطانَ  ٌْ َما{  ُمبٌِن   َعُدوٌّ  لَُكَما الش  ُ  اْبَتلَى َوإِن  اءَ  هللا  ٌَ ُنوبِ  اأْلَْنِب ْوَبةِ  لَِدَرَجاتِِهمْ  َرْفًعا ِبالذُّ  إلَى لَُهمْ  َوَتْبلًٌِؽا بِالت 

ِتهِ  َ  َفإِن   بِِهمْ  َوَفَرِحهِ  َمَحب  ابٌِنَ  ٌُِحبُّ  هللا  ٌُِحبُّ  الت و  ْفَرحُ  اْلُمَتَطه ِرٌنَ  َو ٌَ  َفَرحٍ  أََشد   الت ابِبِ  ِبَتْوَبةِ  َو

ٌَةِ  َكَمالُ  َفاْلَمْقُصودُ  ةِ  َنْقصُ  اَل  اْلَؽا ٌَ َرَجةُ  لَهُ  ٌَُكونُ  اْلَعْبدَ  َفإِن   ؛ اْلِبَدا نَ  اَل  الد  َرهُ  بَِما إال   الَُهاٌَ ُ  َقد   لَهُ  هللا 

 ". اْلَباَلءِ  أَوْ  اْلَعَملِ  ِمنْ 

 (2ٖٕ/  ٓٔ) - الفتاوى مجموعوفى 

هِ  ال ِذي َواْلَقْولُ  ٌْ لَؾِ  َعنْ  اْلَمْنقُولَةِ  لِْْلَثارِ  اْلُمَوافِقُ  َوُهوَ  الن اسِ  ُجْمُهورُ  َعلَ  ِمنْ  اْلِعْصَمةِ  إْثَباتُ  الس 

ُنوبِ  َعلَى اإْلِْقَرارِ  دُّ  ُمْطلًَقا الذُّ قُولُ  َمنْ  َعلَى َوالر  ُجوزُ  إن هُ  ٌَ َها إْقَراُرُهمْ  ٌَ ٌْ  اْلَقاِبلٌِنَ  َوُحَججُ  َعلَ

َرتْ  إَذا ِباْلِعْصَمةِ  َفاةِ  َوُحَججُ .  اْلَقْولِ  َهَذا َعلَى َتُدلُّ  إن َما ُحر  هِ  أََقر   َذْنبٍ  ُوقُوعِ  َعلَى َتُدلُّ  اَل  اْلنُّ ٌْ  َعلَ

اءُ  ٌَ وا ِباْلِعْصَمةِ  اْلَقاِبلٌِنَ  َفإِن   اأْلَْنبِ ً بِؤَن   اْحَتجُّ ؤَس   َكْونِ  َتْجِوٌزِ  َمعَ  إال   ٌَُجوزُ  اَل  َوَذلِكَ  َمْشُروع   بِِهمْ  الت 

ً أَن   َوَمْعلُوم   ُذُنوًبا اأْلَْفَعالِ  ؤَس  َما ِبِهمْ  الت  وا فٌَِما َمْشُروع   ُهوَ  إن  هِ  أُِقرُّ ٌْ  َوَرَجُعوا َعْنهُ  ُنُهوا َما ُدونَ  َعلَ

ًَ  اأْلَْمرَ  أَن   َكَما َعْنهُ  ْه َما َوالن  ا ِمْنهُ  ٌُْنَسخْ  لَمْ  ِفٌَما َطاَعُتُهمْ  َتِجبُ  إن  ْهًِ  اأْلَْمرِ  ِمنْ  ُنِسخَ  َما َفؤَم   َفاَل  َوالن 

ُجوزُ  ًٌّا َواَل  بِهِ  َمؤُْموًرا َجْعلُهُ  ٌَ َباِعهِ  ُوُجوبِ  َعنْ  َفْضاًل  َعْنهُ  َمْنِه اَعةِ  ات  وا َما َوَكَذلِكَ .  فٌِهِ  َوالط   اْحَتجُّ

ُنوبَ  أَن   ِمنْ  ِبهِ  َها أَوْ  اْلَكَمالَ  ُتَناِفً الذُّ نْ  أَن  هِ  َعُظَمتْ  ِمم  ٌْ ْعَمةُ  َعلَ َها أَوْ .  أَْقَبحُ  الن  ْنفٌِرَ  ُتوِجبُ  أَن   أَوْ  الت 

ٌ ةِ  جِ اْلُحجَ  ِمنْ  َذلِكَ  َنْحوَ  َما َفَهَذا اْلَعْقلِ ُجوعِ  َوَعَدمِ  َذلِكَ  َعلَى اْلَبَقاءِ  َمعَ  ٌَُكونُ  إن  ْوَبةُ  َوإاِل   الرُّ  َفالت 

ْقَبلَُها ال ِتً الن ُصوحُ  ٌَ  ُ ْرَفعُ  هللا  ا أَْعَظمَ  إلَى َصاِحَبَها ِبَها ٌَ هِ  َكانَ  ِمم  ٌْ لَؾِ  َبْعضُ  َقالَ  َكَما َعلَ  َكانَ :  الس 

هِ  َداُود ٌْ اَلمُ  َعلَ ْوَبةِ  َبْعدَ  الس  ًرا الت  ٌْ ْوَبةُ  َتُكنْ  لَمْ  لَوْ :  آَخرُ  َوَقالَ  اْلَخِطٌَبةِ  َقْبلَ  ِمْنهُ  َخ اءِ  أََحب   الت  ٌَ  اأْلَْش

هِ  ٌْ ْنبِ  اْبَتلَى لََما إلَ هِ  اْلَخْلقِ  أَْكَرمَ  ِبالذ  ٌْ َحاحِ  ِفً َثَبتَ  َوَقدْ  َعلَ ْوَبةِ  َحِدٌثُ  الص  ُ }  الت   َعْبِدهِ  بَِتْوَبةِ  أَْفَرحُ  هلَل 

َ  إن  : }  َتَعالَى َقالَ  َوَقدْ .  إلَخْ {  َمْنِزاًل  َنَزلَ  َرُجلٍ  ِمنْ  اِبٌنَ  ٌُِحبُّ  هللا  ٌُِحبُّ  الت و   َوَقالَ {  اْلُمَتَطه ِرٌنَ  َو
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لُ  َفؤُولَبِكَ  َصالًِحا َعَماًل  َوَعِملَ  َوآَمنَ  َتابَ  َمنْ  إال  : }  َتَعالَى َبد  ٌُ  ُ َباتِِهمْ  هللا   ٌ  ِفً َثَبتَ  َوَقدْ {  َحَسَناتٍ  َس

ِحٌحِ  ْعِرضُ  ال ِذي}  َحِدٌثُ  الص  ٌَ  ُ ٌَُخب اُ  ُذُنوبِهِ  ِصَؽارَ  هللا   أَنْ  ِكَباِرَها ِمنْ  ُمْشفِق   َوُهوَ  ِكَباَرَها َعْنهُ  َو

قُولُ  َتْظَهرَ  ٌَ ُ  َف ٌ َبةٍ  ُكل   َمَكانَ  َوأَْبَدْلُتكَ  لَكَ  ُتَهاَؼَفرْ  َقدْ  إن ً:  لَهُ  هللا  قُولُ  َحَسَنةً  َس ٌَ  لًِ إن   َرب   أَيْ :  َف

َباتٍ   ٌ ٌ َباتِ  َتْبِدٌلَ  َرأَى إَذا{  أََرَها لَمْ  َس ةَ  َطلَبَ  ِباْلَحَسَناتِ  الس  ٌَ ُنوبِ  ُرْإ  ُمْشِفًقا َكانَ  ال تًِ اْلِكَبارِ  الذُّ

ْبِدٌلِ  َهَذا َمعَ  َهِذهِ  َحالَهُ  أَن   َوَمْعلُوم   َتْظَهرَ  أَنْ  ِمْنَها ٌ َباتُ  َتَقعْ  لَمْ  لَوْ  َحالِهِ  ِمنْ  أَْعَظمُ  الت  ْبِدٌلُ  َواَل  الس   الت 

لَؾِ  ِمنْ  َطاِبَفة   َوَقالَ .  رٍ  ْبنُ  َسِعٌدُ  ِمْنُهمْ  الس  ٌْ ْعَملُ  اْلَعْبدَ  إن  :  ُجَب ٌَ ْدُخلُ  اْلَحَسَنةَ  لَ ٌَ  اْلَعْبدَ  َوإِن   الن ارَ  ِبَها َف

ْعَملُ  ٌَ ٌ َبةَ  لَ ْدُخلُ  الس  ٌَ ْعَملُ  اْلَجن ةَ  ِبَها َف ٌُْعَجبُ  اْلَحَسَنةَ  ٌَ ْفَتِخرُ  ِبَها َف ٌَ ارَ  ُتْدِخلَهُ  َحت ى ِبَها َو ْعَملُ  الن  ٌَ  َو

َبةَ   ٌ َزالُ  َفاَل  الس   إن هُ  اإْلِْنَسانُ  َوَحَملََها: }  َتَعالَى َقالَ  َوَقدْ  اْلَجن ةَ  ُتْدِخلَهُ  َحت ى ِمْنَها َوَتْوَبُتهُ  ِمْنَها َخْوفُهُ  ٌَ

بَ { }  َجُهواًل  َظلُوًما َكانَ  ٌَُعذ  ُ  لِ ٌَُتوبَ  َواْلُمْشِرَكاتِ  َواْلُمْشِرِكٌنَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  اْلُمَناِفقٌِنَ  هللا  ُ  َو  َعلَى هللا 

ُ  َوَكانَ  َواْلُمْإِمَناتِ  اْلُمْإِمِنٌنَ  ٌَةُ {  َرِحًٌما َؼفُوًرا هللا   َواْلُمْإِمَناتِ  اْلُمْإِمنٌِنَ  ِمنْ  ٌَُكونَ  أَنْ  إْنَسانٍ  ُكل   َفَؽا

ُ  َتابَ  ال ِذٌنَ  ِهمْ  هللا  ٌْ ن ةِ  اْلِكَتابِ  َوِفً.  َعلَ ِحٌَحةِ  َوالسُّ ا اْلقُْرآنِ  َقْبلَ  أُْنِزلَتْ  ال ِتً َواْلُكُتبِ  الص   ٌَُوافِقُ  ِمم 

رُ  َما ْلَقْولَ ا َهَذا َتَعذ  ونَ .  إْحَصاُإهُ ٌَ ادُّ لُوا لَِذلِكَ  َوالر  ٌ ة َتؤِْوٌاَلتِ  ِبِمْثلِ  َذلِكَ  َتؤَو  ٌ ةِ  اْلَجْهِم  َواْلَقَدِر

ةِ   ٌ ْهِر َفاتِ  اأْلَْسَماءِ "  لُِنُصوِص  َوالد  ًَ "  اْلَمَعادِ "  َوُنُصوِص "  اْلَقَدرِ "  َوُنُصوِص "  َوالص   ِمنْ  َوِه

ٌ ةِ  اْلَقَراِمَطةِ  َتؤِْوٌاَلتِ  ِجْنسِ  َها ِبااِلْضِطَرارِ  ٌُْعلَمُ  ال ِتً اْلَباِطِن َها َباِطلَة   أَن   اْلَكلِمِ  َتْحِرٌؾِ  َبابِ  ِمنْ  َوأَن 

ْقِصدُ  َوَهُإاَلءِ  َمَواِضِعهِ  َعنْ  اءِ  َتْعِظٌمَ  أََحُدُهمْ  ٌَ ٌَ َقعُ  اأْلَْنبِ ٌَ ٌُِرٌدُ  َتْكِذٌبِِهمْ  ِفً َف َقعُ  ِبِهمْ  اإْلٌَِمانَ  َو ٌَ  فًِ َف

ًَ  َواإْلِْجَماعِ  َواْلَعْقلِ  الش ْرعِ  ِبَدلٌِلِ  اْلَمْعلُوَمةَ  اْلِعْصَمةَ  إن   ُثم  .  بِِهمْ  اْلُكْفرِ  ْبلٌِػِ  ِفً اْلِعْصَمةُ "  َوِه "  الت 

ْنَتِفُعوا لَمْ  ونَ  اَل  َكاُنوا إذْ  ِبَها ٌَ اءُ  َبل َؽْتهُ  َما بُِموِجبِ  ٌُقِرُّ ٌَ َما اأْلَْنِب ونَ  َوإِن  فُوا بِلَْفظِ  ٌُقِرُّ  َكاُنوا أَوْ  َمْعَناهُ َحر 

ٌ ٌنَ  ِفٌهِ  ْعلَُمونَ  اَل  ال ِذٌنَ  َكاأْلُم  ً   إال   اْلِكَتابَ  ٌَ َعْوَها َكاُنوا ال ِتً َواْلِعْصَمةُ  أََمانِ  لَمْ  َثاِبَتةً  َكاَنتْ  لَوْ  اد 

ْنَتِفُعوا َها بِِهمْ  َحاَجةَ  َواَل  ِبَها ٌَ ٌْ َها ِعْنَدُهمْ  إلَ ِرِهمْ  ُمَتَعل َقة   َفإِن  ٌْ َتَكل مُ  ِبهِ  ِباإْلٌَِمانِ  أُِمُروا بَِما اَل  بَِؽ ٌَ  أََحُدُهمْ  َف

اءِ  َعلَى ِفٌَها ٌَ رِ  اأْلَْنِب ٌْ ِ  ِمنْ  ُسْلَطانٍ  ِبَؽ َدعُ  هللا  ٌَ هِ  ٌَِجبُ  َما َو ٌْ اءِ  َتْصِدٌقِ  ِمنْ  َعلَ ٌَ  َوُهوَ  َطاَعِتِهمْ وَ  اأْلَْنبِ

َعاَدةُ  ِبهِ  َتْحُصلُ  ال ِذي هِ  الس  َقاَوةُ  َتْحُصلُ  َوبِِضد  َما: }  َتَعالَى َقالَ  الش  هِ  َفإِن  ٌْ ُكمْ  ُحم لَ  َما َعلَ ٌْ  َما َوَعلَ

ْلُتمْ  ٌَةُ {  ُحم   . اْْل

 ُ ْذُكرْ  لَمْ  َتَعالَى َوهللَا  ًبا اْلقُْرآنِ  ِفً ٌَ ٌْ ً   َعنْ  َذلِكَ  ِمنْ  َش اءِ  ِمنْ  َنِب ٌَ ْوَبةِ  َمْقُروًنا إال   اأْلَْنِب  َوااِلْستِْؽَفارِ  بِالت 

َنا: }  َوَزْوَجِتهِ  آَدمَ  َكَقْولِ   َوَقْولِ {  اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  لََنُكوَنن   َوَتْرَحْمَنا لََنا َتْؽفِرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسَنا َظلَْمَنا َرب 

ٌْسَ  َما أَْسؤَلَكَ  أَنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إن ً َرب  : }  ُنوحٍ   ِمنَ  أَُكنْ  َوَتْرَحْمِنً لًِ َتْؽفِرْ  َوإاِل   ِعْلم   بِهِ  لًِ لَ

هِ  اْلَخلٌِلِ  َوَقْولِ {  اْلَخاِسِرٌنَ  ٌْ اَلمُ  َعلَ َنا}  الس  ْومَ  َولِْلُمْإِمِنٌنَ  َولَِوالَِدي   لًِ اْؼِفرْ  َرب  قُومُ  ٌَ {  اْلِحَسابُ  ٌَ

ْؽِفرَ  أَنْ  أَْطَمعُ  ِذيَوال  : }  َوَقْولِهِ  ْومَ  َخِطٌَبتًِ لًِ ٌَ ٌنِ  ٌَ َنا أَْنتَ : }  ُموَسى َوَقْولِ {  الد  ٌُّ  لََنا َفاْؼِفرْ  َولِ

رُ  َوأَْنتَ  َواْرَحْمَنا ٌْ ا َهِذهِ  فًِ لََنا َواْكُتبْ { }  اْلَؽافِِرٌنَ  َخ ٌَ ْن كَ  ُهْدَنا إن ا اْْلِخَرةِ  َوِفً َحَسَنةً  الدُّ ٌْ {  إلَ

ا: }  َوَقْولِهِ {  لًِ َفاْؼفِرْ  َنْفِسً َظلَْمتُ  إن ً َرب  : }  َوَقْولِهِ  كَ  ُتْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  َقالَ  أََفاقَ  َفلَم  ٌْ لُ  َوأََنا إلَ  أَو 

 لَهُ  َوإِن   َذلِكَ  لَهُ  َفَؽَفْرَنا{ }  َوأََنابَ  َراِكًعا َوَخر   َرب هُ  َفاْسَتْؽَفرَ : }  َداُود َعنْ  َتَعالَى وَقْوله{  اْلُمْإِمِنٌنَ 

َمانَ  َعنْ  َتَعالَى وَقْوله{  َمآبٍ  َوُحْسنَ  لَُزْلَفى ِعْنَدَنا ٌْ ْنَبِؽً اَل  ُمْلًكا لًِ َوَهبْ  لًِ اْؼِفرْ : }  ُسلَ  أِلََحدٍ  ٌَ

ابُ  أَْنتَ  إن كَ  َبْعِدي ِمنْ   {. اْلَوه 

ا ٌقُ  ٌُوُسؾُ  َوأَم  د  ْذُكرْ  َفلَمْ  الص  ٌَ  ُ ْذُكرْ  لَمْ  َفلَِهَذا َذْنًبا َعْنهُ  هللا  ٌَ  ُ ْنبَ  ٌَُناِسبُ  َما َعْنهُ  هللا   ااِلْسِتْؽَفارِ  ِمنْ  الذ 

وءَ  َعْنهُ  لَِنْصِرؾَ  َكَذلِكَ }  َقالَ  َبلْ   َعْنهُ  َصَرؾَ  أَن هُ  َفؤَْخَبرَ {  اْلُمْخلَِصٌنَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إن هُ  َواْلَفْحَشاءَ  السُّ

وءَ  ُدلُّ  َوَهَذا َواْلَفْحَشاءَ  السُّ ا.  َفْحَشاءُ  َواَل  ُسوء   ِمْنهُ  ٌَْصُدرْ  لَمْ  أَن هُ  َعلَى ٌَ  بِهِ  َهم تْ  َولََقدْ : }  َقْولُهُ  َوأَم 

 اْلَهمُّ  أَْحَمد اإْلَِمامُ  َقالَ  َكَما"  َنْوَعانِ "  َتْحَتهُ  ِجْنسٍ  اْسمُ  َفاْلَهمُّ  { َرب هِ  ُبْرَهانَ  َرأَى أَنْ  لَْواَل  بَِها َوَهم  
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انِ  ِحٌحِ  ِفً َثَبتَ  َوَقدْ  إْصَرارٍ  َوَهمُّ  َخَطَراتٍ  َهمُّ :  َهم  ً   َعنْ  الص  ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  اْلَعْبدَ  أَن  }  َوَسل مَ  َعلَ

ٌ َبةٍ  َهم   إَذا هِ  ُتْكَتبْ  لَمْ  ِبَس ٌْ ِ  َتَرَكَها َوإَِذا َعلَ ٌ َبةً  لَهُ  ُكِتَبتْ  لََهاَعمِ  َوإِنْ  َحَسَنة   لَهُ  ُكتَِبتْ  هلِل   َوإِنْ {  َواِحَدةً  َس

رِ  ِمنْ  َتَرَكَها ٌْ ْتُرَكَها أَنْ  َؼ هِ  ُتْكَتبُ  َواَل  َحَسَنةً  لَهُ  ُتْكَتبْ  لَمْ  هلِل ِ  ٌَ ٌْ َبةً  َعلَ  ٌ ٌُوُسؾُ  َس ُ  َصل ى َو هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

ا َهم   َوَسل مَ  ُ  َصَرؾَ  َولَِذلِكَ  هلِل ِ  َتَرَكهُ  َهّمً وءَ  َعْنهُ  هللا  َما َوَذلِكَ  إِلِْخاَلِصهِ  َواْلَفْحَشاءَ  السُّ  َقامَ  إَذا ٌَُكونُ  إن 

ْنبِ  اْلُمْقَتِضً ْنبِ  َعنْ  اْلَقْلبِ  اِلْنِصَراؾِ  اْلُموِجبُ  اإْلِْخاَلصُ  َوَعاَرَضهُ  اْلَهمُّ  َوُهوَ  لِلذ  ٌُوُسؾُ .  هلِل ِ  الذ   َف

هِ  ٌْ اَلمُ  َعلَ ْصُدرْ  لَمْ  الس  َها ٌَُثابُ  َحَسَنة   إال   ِمْنهُ  ٌَ ٌْ َقْوا ال ِذٌنَ  إن  : }  َتَعالَى َوَقالَ  ؟ َعلَ ُهمْ  إَذا ات   َطابِؾ   َمس 

َطانِ  ِمنَ  ٌْ ُروا الش  ا{  ُمْبِصُرونَ  ُهمْ  َفإَِذا َتَذك  هُ  ِمنْ :  ٌُْنَقلُ  َما َوأَم   َمْجلِسَ  َوَجلَسَ  َسَراِوٌلَهُ  َحل   أَن 

ُجلِ  ْعقُوبَ  ُصوَرةَ  َرأَى َوأَن هُ  اْلَمْرأَةِ  ِمنْ  الر  ا ٌَ ِدهِ  َعلَى َعاّضً ا َفُكلُّهُ  َذلِكَ  َوأَْمَثالَ  ٌَ ُ  ٌُْخبِرْ  لَمْ  ِمم   بِهِ  هللا 

ُكنْ  لَمْ  َوَما َرُسولُهُ  َواَل  َما َكَذلِكَ  ٌَ ُهودِ  َعنْ  َمؤُْخوذ   ُهوَ  َفإِن  ٌَ  َعلَى َكِذًبا الن اسِ  أَْعَظمِ  ِمنْ  ُهمْ  ال ِذٌنَ  اْل

اءِ  ٌَ ْنقُلْ  لَمْ  ؛ َنَقلَهُ  َفَعْنُهمْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ِمنْ  َنَقلَهُ  َمنْ  َوُكلُّ  فٌِِهمْ  َوَقْدًحا اأْلَْنبِ َنا َعنْ  أََحد   َذلِكَ  ِمنْ  ٌَ  ٌ  َصل ى َنبِ

 ُ هِ  هللا  ٌْ   . َواِحًدا َحْرًفا َوَسل مَ  َعلَ

ئُ  َوَما: }  َوَقْولُهُ  اَرة   الن ْفسَ  إن   َنْفِسً أَُبر  وءِ  أَلَم   اْلَعِزٌزِ  اْمَرأَةِ  َكاَلمِ  َفِمنْ {  َرب ً َرِحمَ  َما إال   ِبالسُّ

ُدلُّ  َكَما ٌ َنةً  ِداَللَةً  َذلِكَ  َعلَى اْلقُْرآنُ  ٌَ ْرَتابُ  اَل  َب ثُ  اْلقُْرآنَ  َتَدب رَ  َمنْ  فٌَِها ٌَ ٌْ  َوَقالَ : }  َتَعالَى َقالَ  َح

ا ِبهِ  اْبُتوِنً اْلَملِكُ  ُسولُ  َجاَءهُ َفلَم  ِتً الن ْسَوةِ  َبالُ  َما َفاْسؤَْلهُ  َرب كَ  إلَى اْرِجعْ  َقالَ  الر  ْعنَ  الال  ُهن   َقط  ٌَ ِد ٌْ  أَ

ِدِهن   َرب ً إن   ٌْ هِ  َعلِْمَنا َما هلِل ِ  َحاشَ  قُْلنَ  َنْفِسهِ  َعنْ  ٌُوُسؾَ  َراَوْدُتن   إذْ  َخْطُبُكن   َما َقالَ { }  َعلٌِم   بَِك ٌْ  َعلَ

اِدِقٌنَ  لَِمنَ  َوإِن هُ  َنْفِسهِ  َعنْ  َراَوْدُتهُ  أََنا اْلَحقُّ  َحْصَحصَ  اْْلنَ  اْلَعِزٌزِ  اْمَرأَةُ  َقالَتِ  ُسوءٍ  ِمنْ  { }  الص 

ْعلَمَ  َذلِكَ  ٌَ ٌْبِ  أَُخْنهُ  لَمْ  أَن ً لِ َ  َوأَن   ِباْلَؽ ْهِدي اَل  هللا  دَ  ٌَ ٌْ ئُ  َوَما{ }  نٌِنَ اْلَخابِ  َك اَرة   الن ْفسَ  إن   َنْفِسً أَُبر   أَلَم 

وءِ  ٌُوُسؾُ  اْلَعِزٌزِ  اْمَرأَةِ  َكاَلمُ  ُكلُّهُ  َفَهَذا{  َرِحٌم   َؼفُور   َرب ً إن   َرب ً َرِحمَ  َما إال   ِبالسُّ  ِفً َذاكَ  إذْ  َو

ْجنِ  ا َولَِكنْ  ؛ َرآهُ َواَل  َكاَلَمهُ  َسِمعَ  َواَل  اْلَملِكِ  إلَى َبْعدُ  ٌَْحُضرْ  لَمْ  الس  َبِتهِ  ِفً َبَراَءُتهُ  َظَهَرتْ  لَم  ٌْ  - َؼ

ْعلَمَ  َذلِكَ : }  اْلَعِزٌزِ  اْمَرأَةُ  َقالَتْ  َكَما ٌَ ٌْبِ  أَُخْنهُ  لَمْ  أَن ً لِ  َوإِنْ  َعن ً َمِؽٌِبهِ  َحالِ  ِفً أَُخْنهُ  لَمْ  أَيْ {  ِباْلَؽ

ا لَِنْفِسً أَْسَتْخلِْصهُ  ِبهِ  اْبُتوِنً اْلَملِكُ  َوَقالَ : }  َفِحٌَنِبذٍ  - َراَوْدُتهُ  ُشُهوِدهِ  َحالِ  ِفً ُكْنتُ   َقالَ  َكل َمهُ  َفلَم 

ْومَ  إن كَ  ٌَ َنا اْل ٌْ ِرٌنَ  ِمنْ  َكثٌِر   َقالَ  َوَقدْ {  أَِمٌن   َمِكٌن   لََد  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  ٌُوُسؾَ  َكاَلمِ  ِمنْ  َهَذا إن   اْلُمَفس 

ذْ  ةِ  ِفً َقْول   َوُهوَ  اْلَقْولَ  َهَذا إال   ُكرْ ٌَ ٌَ هِ  َدلٌِلَ  َواَل  اْلَفَسادِ  َؼا ٌْ   َوَقدْ  َنْقٌِضهِ  َعلَى َتُدلُّ  اأْلَِدل ةُ  َبلْ  ؛ َعلَ

رِ  ِفً اأْلُُمورِ  َهِذهِ  َعلَى اْلَكاَلمُ  ُبِسطَ  ٌْ  . اْلَمْوِضعِ  َهَذا َؼ

َنْتهُ  َما أَن   ُهَنا(  اْلَمْقُصودُ )  و ةُ "  َتَضم  ا"  النُّونِ  ِذي قِص  هِ  ٌُاَلمُ  ِمم  ٌْ لَهُ  َمْؽفُور   ُكلُّهُ  َعلَ ُ  َبد   ِبهِ  هللا 

َقعَ  أَنْ  َقْبلَ  ِمْنهُ  َدَرَجةً  أَْعَظمَ  َوَتْوَبتِهِ  اْلُحوتِ  َبْطنِ  ِمنْ  ُخُروِجهِ  َبْعدَ  َوَكانَ  َدَرَجاِتهِ  َوَرَفعَ  ؛ َحَسَناتٍ  ٌَ 

 لَْواَل { }  َمْكُظوم   َوُهوَ  َناَدى إذْ  اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكنْ  َواَل  َرب كَ  لُِحْكمِ  َفاْصبِرْ : }  َتَعالَى َقالَ  َوَقعَ  َما

هُ  َفاْجَتَباهُ{ }  َمْذُموم   َوُهوَ  ِباْلَعَراءِ  لَُنبِذَ  َرب هِ  ِمنْ  ِنْعَمة   َتَداَرَكهُ  أَنْ  الِِحٌنَ  ِمنَ  َفَجَعلَهُ  َربُّ  َوَهَذا{  الص 

هُ  اْلُحوتِ  اْلِتَقامِ  َحالِ  ِبِخاَلؾِ   ُملٌِم   اْلَحالِ  ِتْلكَ  ِفً أَن هُ  َفؤَْخَبرَ {  ُملٌِم   َوُهوَ  اْلُحوتُ  َفاْلَتَقَمهُ : }  َقالَ  َفإِن 

هِ  ٌُاَلمُ  َما َفَعلَ  ال ِذي"  اْلُملٌِمُ "  و ٌْ  َسقٌِم   َوُهوَ  ِباْلَعَراءِ  َنْبِذهِ  َحالِ  ِفً اَل  اْلَحالِ  ِتْلكَ  ِفً َفاْلَماَلمُ  َعلَ

الِِمٌنَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إن ً ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إال   إلَهَ  اَل : }  َقْولِهِ  َبْعدَ  َحالُهُ  َفَكاَنتْ   أَنْ  َقْبلَ  َحالِهِ  ِمنْ  أَْرَفعَ {  الظ 

ُكونَ  ةِ  بَِكَمالِ  َوااِلْعتَِبارُ  َكانَ  َما ٌَ ٌَ َها ُ  بَِخَواتٌِِمَها َواأْلَْعَمالُ  ةِ اْلِبَداٌَ  فًِ َجَرى بَِما اَل  الن   َتَعالَى َوهللَا 

هِ  َبْطنِ  ِمنْ  َوأَْخَرَجهُ  اإْلِْنَسانَ  َخلَقَ  ْعلَمُ  اَل  أُم  ًبا ٌَ ٌْ  اْلَكَمالِ  َحالِ  إلَى الن ْقِص  َحالِ  ِمنْ  َفَنَقلَهُ  َعل َمهُ  ُثم   َش

ُجوزُ  َفاَل  ٌُوُنسُ  َكَمالِهِ  بَِحالِ  ااِلْعتَِبارُ  َبلْ  اْلَكَمالِ  َحالِ  َقْبلَ  ِمْنهُ  َوَقعَ  ِبَما اإْلِْنَسانِ  َقْدرُ  ٌُْعَتَبرَ  أَنْ  ٌَ  َو

ُ  َصل ى هِ  هللا  ٌْ ُرهُ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ اءِ  ِمنْ  َوَؼ ٌَ ةِ  َحالِ  فًِ اأْلَْنِب ٌَ َها  َمنْ  َؼلِطَ  ُهَنا َوِمنْ  . اأْلَْحَوالِ  أَْكَملُ  َحالُُهمْ  الن 

اءِ  َعلَى اْلَماَلبَِكةِ  َتْفِضٌلِ  ِفً َؼلِطَ  ٌَ الِِحٌنَ  اأْلَْنبِ ُهمْ  َوالص  ٌَةِ  َمعَ  اْلَماَلبَِكةِ  َكَمالَ  اْعَتَبُروا َفإِن   ِبَدا
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الِِحٌنَ  اءِ  َحالَ  اْعَتَبُروا َولَوْ  َفَؽلُِطوا َوَنْقِصِهمْ  الص  ٌَ الِِحٌنَ  اأْلَْنبِ  َوِرَضا اْلِجَنانِ  ُدُخولِ  َبْعدَ  َوالص 

ْحَمنِ   اْلَقَرارُ  بِِهمْ  اْسَتَقر   َحت ى َوَساَلم   َرْحَمة   ِفٌهِ  َما ُكل   َوُحُصولِ  َوَماَلم   َنْقص   ِفٌهِ  َما ُكل   َزَوالِ وَ  الر 

ْدُخلُونَ  َواْلَماَلبَِكةُ }  ِهمْ  ٌَ ٌْ ُكمْ  َساَلم  { }  َبابٍ  ُكل   ِمنْ  َعلَ ٌْ ارِ  ُعْقَبى َفِنْعمَ  َصَبْرُتمْ  ِبَما َعلَ  َفإَِذا{  الد 

ِرِهمْ  َحالِ  َعلَى َفْضلَُها َظَهرَ  اْلَحالُ  ِتْلكَ  اُْعُتِبَرتْ  ٌْ ُجوزُ  َفَهلْ  َوإاِل   اْلَمْخلُوِقٌنَ  ِمنْ  َؼ ْعَتبِرَ  أَنْ  لَِعاِقلِ  ٌَ ٌَ 

َقاِبِص  ِمنْ  َواْلَبَراَءةِ  َوالت ْفِضٌلِ  اْلَمْدحِ  َمَقامِ  ِفً اْلَكَمالِ  َقْبلَ  أََحِدِهمْ  َحالَ  ٌُوبِ  الن   اُْعُتبِرَ  َولَوْ .  َواْلُع

وحُ  ِفٌهِ  ُنِفَختْ  ِحٌنَ  ُثم   ُمْضَؽة   ُثم   َعلََقة   ُثم   ُنْطَفة   َوُهوَ  أََحُدُهمْ  اَلْعُتبِرَ  َذلِكَ   َرِضٌع   ُثم   َولٌِد   ُهوَ  ُثم   الرُّ

ْسَتِحقُّ  ال تًِ اْلَكَمالِ  ِصَفاتُ  ِبهِ  َتقُمْ  لَمْ  الِ اْلحَ  َهِذهِ  ِفً اْلَواِحدَ  أَن   َفُعلِمَ  أَُخرَ  أَْحَوالٍ  إلَى َفِطٌم   ُثم    بَِها ٌَ

ْفِضٌلِ  اْلَمْدحِ  َكَمالَ  َما ؛ َوِجٌلٍ  ِصْنؾٍ  ُكل   َعلَى ِبَها َوَتْفِضٌلَهُ  َوالت   ِعْندَ  اْلَمآلِ  ِباْعِتَبارِ  َفْضلُهُ  َوإِن 

ُظنُّهُ  َوَما.  اْلَكَمالِ  ُحُصولِ  ْكفُرْ  َفلَمْ  اإْلِْساَلمِ  َعلَى ُولِدَ  َمنْ  أَن هُ  الن اسِ  َبْعضُ  ٌَ نْ  أَْفَضلُ  َقطُّ  ٌَ  َكانَ  ِمم 

ٌْسَ  َفؤَْسلَمَ  َكاِفًرا ُهَما بِاْلَعاِقَبةِ  ااِلْعِتَبارُ  َبلْ  ؛ ِبَصَوابِ  لَ ٌُّ ِ  أَْتَقى َكانَ  َوأَ   ... أَْفَضلَ  َكانَ  َعاقَِبِتهِ  ِفً هلِل 

اءُ  ٌَ ِهمْ  هللا ِ  َصلََواتُ  َواأْلَْنبِ ٌْ ُرونَ  اَل  َكاُنوا َوَساَلُمهُ  َعلَ ْوَبةَ  ٌَُإخ  َها ٌَُساِرُعونَ  َبلْ  ؛ الت  ٌْ ٌَُساِبقُونَ  إلَ َها َو ٌْ  إلَ

ُرونَ  اَل  ؛ ونَ  َواَل  ٌَُإخ  ْنبِ  َعلَى ٌُِصرُّ رَ  َوَمنْ  , َذلِكَ  ِمنْ  َمْعُصوُمونَ  ُهمْ  َبلْ  الذ   َقلٌِاًل  َزَمًنا َذلِكَ  أَخ 

ُ  َكف رَ  ْبَتلٌِهِ  ِبَما َذلِكَ  هللا  ُ  َصل ى النُّونِ  ِبِذي َفَعلَ  َكَما ِبهِ  ٌَ هِ  هللا  ٌْ  إْلَقاَءهُ  أَن   اْلَمْشُهورِ  َعلَى َهَذا َوَسل مَ  َعلَ

ةِ  َبْعدَ  َكانَ  ُبو  ا ؛ النُّ ةِ  َقْبلَ  َكانَ  إْلَقاَءهُ إن   َقالَ  َمنْ  َوأَم  ُبو  ْحَتاجُ  َفاَل  النُّ ابِبُ  َذاهَ  إلَى ٌَ  اْلُكْفرِ  ِمنْ  َوالت 

ُنوبِ  نْ  أَْفَضلَ  ٌَُكونُ  َقدْ  َوالذُّ َقعْ  لَمْ  ِمم  ُنوبِ  اْلُكْفرِ  ِفً ٌَ ُكونُ  َقدْ  َكانَ  َوإَِذا ؛ َوالذُّ  َفاأْلَْفَضلُ  أَْفَضلَ  ٌَ

ةِ  أََحقُّ  ُبو  نْ  ِبالنُّ ٌْسَ  ِمم  ُ  أَْخَبرَ  َوَقدْ  اْلَفِضٌلَةِ  ِفً ِمْثلَهُ  لَ  َوُهمْ  ُذُنوِبِهمْ  ِمنْ  أَْخَبرَ  ِبَما ٌُوُسؾَ  إْخَوةِ  َعنْ  هللا 

ؤَُهمْ  ال ِذٌنَ  اأْلَْسَباطُ  ُ  َنب  { .  َرب ً إلَى ُمَهاِجر   إن ً َوَقالَ  لُوط   لَهُ  َفآَمنَ : }  َتَعالَى َقالَ  َوَقدْ  َتَعالَى هللا 

هِ  إِلِْبَراِهٌمَ  لُوط   َفآَمنَ  ٌْ اَلمُ  َعلَ ُ  أَْرَسلَهُ  ُثم   الس  ةِ  ِفً َتَعالَى َقالَ  َوَقدْ  لُوطٍ  َقْومِ  إلَى َتَعالَى هللا  ٌْبٍ  ِقص   ُشَع

ا لَُنْخِرَجن كَ  َقْوِمهِ  ِمنْ  اْسَتْكَبُروا ال ِذٌنَ  اْلَمأَلُ  َقالَ : }  بُ  ٌَ ٌْ ِتَنا ِمنْ  َمَعكَ  آَمُنوا َوال ِذٌنَ  ُشَع ٌَ  أَوْ  َقْر

ا أََولَوْ  َقالَ  ِمل ِتَنا ِفً لََتُعوُدن   َنا َقدِ { }  َكاِرِهٌنَ  ُكن  ٌْ ِ  َعلَى اْفَتَر اَنا إذْ  َبْعدَ  ِمل تُِكمْ  ِفً ُعْدَنا إنْ  َكِذًبا هللا   َنج 

 ُ ُكونُ  َوَما ِمْنَها هللا  َشاءَ  أَنْ  إال   فٌَِها َنُعودَ  أَنْ  لََنا ٌَ ٌَ  ُ َنا هللا  َنا َوِسعَ  َربُّ ءٍ  ُكل   َربُّ ًْ ِ  لَىعَ  ِعْلًما َش ْلَنا هللا   َتَوك 

َنا َنَنا اْفَتحْ  َرب  ٌْ نَ  َب ٌْ رُ  َوأَْنتَ  ِباْلَحق   َقْوِمَنا َوَب ٌْ  لُِرُسلِِهمْ  َكَفُروا ال ِذٌنَ  َوَقالَ : }  َتَعالَى َوَقالَ {  اْلَفاِتِحٌنَ  َخ

ِهمْ  َفؤَْوَحى ِمل ِتَنا ِفً لََتُعوُدن   أَوْ  أَْرِضَنا ِمنْ  لَُنْخِرَجن ُكمْ  ٌْ الِِمٌنَ  لَُنْهلَِكن   َربُُّهمْ  إلَ  َولَُنْسِكَنن ُكمُ { }  الظ 

ةِ  ِبَكَمالِ  ااِلْعِتَبارَ  أَن   َعَرؾَ  َوإَِذا{ .  َوِعٌدِ  َوَخاؾَ  َمَقاِمً َخاؾَ  لَِمنْ  َذلِكَ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  اأْلَْرضَ  ٌَ َها  الن 

َما اْلَكَمالُ  َوَهَذا ْوَبةِ  ٌَْحُصلُ  إن  ْوَبةِ  ِمنْ  َعْبدٍ  لُِكل   ُبد   َواَل  ااِلْسِتْؽَفارِ وَ  ِبالت  ًَ  الت  لٌِنَ  َعلَى َواِجَبة   َوِه  اأْلَو 

بَ : }  َتَعالَى َقالَ  َكَما.  واْلخرٌن ٌَُعذ  ُ  لِ ُتوبَ  َواْلُمْشِرَكاتِ  َواْلُمْشِرِكٌنَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  اْلُمَناِفقٌِنَ  هللا  ٌَ  َو

 ُ ُ  َوَكانَ  َواْلُمْإِمَناتِ  اْلُمْإِمِنٌنَ  َعلَى هللا  ُ  أَْخَبرَ  َوَقدْ  { . َرِحًٌما َؼفُوًرا هللا   َوُنوحٍ  آَدمَ  ِبَتْوَبةِ  ُسْبَحاَنهُ  هللا 

دٍ  اْلُمْرَسلٌِنَ  َخاَتمِ  إلَى َبْعَدُهَما َوَمنْ  ُ  َصل ى ُمَحم  هِ  هللا  ٌْ هِ  َنَزلَ  َما َوآِخرُ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  َما آِخرِ  ِمنْ  أَوْ  - َعلَ

هِ  َنَزلَ  ٌْ تَ { }  َواْلَفْتحُ  هللا ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَذا: }  َتَعالَى َقْولُهُ  - َعلَ ٌْ ْدُخلُونَ  الن اسَ  َوَرأَ  أَْفَواًجا هللا ِ  ِدٌنِ  ِفً ٌَ

اًبا َكانَ  إن هُ  َواْسَتْؽفِْرهُ َرب كَ  ِبَحْمدِ  َفَسب حْ { }  نِ  َوِفً{ .  َتو  ٌْ ِحٌَح ًَ  َعاِبَشةَ  َعنْ  الص  ُ  َرِض }  َعْنَها هللا 

ً   أَن   ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ قُولَ  أَنْ  ٌُْكثِرُ  َكانَ  َوَسل مَ  َعلَ َنا الل ُهم   ُسْبَحاَنك:  َوُسُجوِدهِ  ُرُكوِعهِ  ِفً ٌَ  َرب 

لُ {  لًِ اْؼِفرْ  الل ُهم   َوِبَحْمِدك َتؤَو  ُ  أَْنَزلَ  َوَقدْ .  اْلقُْرآنَ  ٌَ هِ  هللا  ٌْ ُ  َتابَ  لََقدْ : }  َذلِكَ  َقْبلَ  َعلَ ً   َعلَى هللا  بِ  الن 

َبُعوهُ  ال ِذٌنَ  َواأْلَْنَصارِ  َواْلُمَهاِجِرٌنَ  ِزٌػُ  َكادَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلُعْسَرةِ  َساَعةِ  ِفً ات   ُثم   ِمْنُهمْ  َفِرٌقٍ  قُلُوبُ  ٌَ

ِهمْ  َتابَ  ٌْ ً   َعنْ  اْلُبَخاِري   َصِحٌحِ  َوِفً{ .  َرِحٌم   َرُءوؾ   ِبِهمْ  إن هُ  َعلَ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ

قُولُ  َكانَ  ا: }  ٌَ َها ٌَ ٌُّ ِدهِ  َنْفِسً َفَواَل ِذي َرب ُكمْ  إلَى ُتوُبوا الن اسُ  أَ ٌَ َ  أَلَْسَتْؽِفرُ  إن ً بِ هِ  َوأَُتوبُ  هللا  ٌْ  ِفً إلَ

ْومِ  ٌَ ةً  َسْبِعٌنَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  اْل ً   َعنْ  المزنً اأْلََؼر   َعنْ  ُمْسلِمٍ  َصِحٌحِ  َوِفً{ .  َمر  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

َ  أَلَْسَتْؽفِرُ  َوإِن ً َقْلِبً َعلَى لٌؽان إن هُ : }  َقالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  ْومِ  ِفً هللا  ٌَ ةٍ  ِماَبةَ  اْل نَ  َوفًِ{ .  َمر   َعنْ  نِ السُّ
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ا:  َقالَ  أَن هُ  ُعَمرَ  اْبنِ  ُ  َصل ى هللا ِ  لَِرُسولِ  َنُعدُّ  ُكن  هِ  هللا  ٌْ قُولُ  اْلَواِحدِ  اْلَمْجلِسِ  فًِ َوَسل مَ  َعلَ  َرب  : "  ٌَ

ً   َوُتبْ  لًِ اْؼفِرْ  ابُ  أَْنتَ  إن ك َعلَ و  ةٍ  ِماَبةَ "  اْلَؽفُورُ  الت  نِ  َوِفً.  َمر  ٌْ ِحٌَح  َعنْ  ُموَسى أَِبً َعنْ  الص 

  ً ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ قُولُ  َكانَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ  أَْمِري ِفً َوإِْسَراِفً َوَجْهلًِ َخِطٌَبتًِ لًِ اْؼفِرْ  الل ُهم  : }  ٌَ

ي َهْزلًِ لًِ اْؼِفرْ  الل ُهم   ؛ ِمن ً ِبهِ  أَْعلَمُ  أَْنتَ  َوَما  اْؼفِرْ  الل ُهم   ِعْنِدي َذلِكَ  َوُكل   َوَعْمِدي َوَخَطِبً َوِجد 

ْمت َما لًِ ْرت َوَما َقد  مُ  أَْنتَ .  ِمن ً ِبهِ  أَْعلَمُ  أَْنتَ  َوَما أَْعلَْنت َوَما أَْسَرْرت َوَما أَخ   َوأَْنتَ  اْلُمَقد 

رُ  ءٍ  ُكل   َعلَى َوأَْنتَ  اْلُمَإخ  ًْ نِ  َوِفً{ .  َقِدٌر   َش ٌْ ِحٌَح َرةَ  أَِبً َعنْ  الص  ٌْ هُ  ُهَر ا: }  َقالَ  أَن  ِ  َرُسولَ  ٌَ  هللا 

ٌْت نَ  ُسُكوَتك أََرأَ ٌْ ْكِبٌرِ  َب نًِ َباِعدْ  الل ُهم  :  أَقُولُ :  َقالَ  ؟ َتقُولُ  َماَذا َواْلِقَراَءةِ  الت  ٌْ نَ  َب ٌْ ٌَايَ  َوَب  َكَما َخَطا

نَ  َباَعْدت ٌْ ايَ  ِمنْ  ق ِنًنَ  الل ُهم   َواْلَمْؽِربِ  اْلَمْشِرقِ  َب ٌَ َنق ى َكَما َخَطا ٌَضُ  الث ْوبُ  ٌُ َنسِ  ِمنْ  اأْلَْب  الل ُهم   الد 

ٌَايَ  ِمنْ  اْؼِسْلِنً ْلجِ  َخَطا ِرهِ  ُمْسلِمٍ  َصِحٌحِ  َوِفً{ .  اْلَباِردِ  َواْلَماءِ  َواْلَبَردِ  بِالث  ٌْ قُولُ  َكانَ  أَن هُ  َوَؼ  َنْحوَ  ٌَ

ُكوعِ  ِمنْ  َرْأَسهُ  َرَفعَ  إَذا َهَذا ً   َعنْ  ُمْسلِمٍ  َصِحٌحِ  َوِفً الرُّ ًَ  َعلِ ُ  َرِض ً   َعنْ  َعْنهُ  هللا  ِب ُ  َصل ى الن   هللا 

هِ  ٌْ قُولُ  َكانَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ  َوأََنا َرب ً أَْنتَ  , أَْنتَ  إال   إلَهَ  اَل  اْلَملِكُ  أَْنتَ  الل ُهم  : }  ااِلْسِتْفَتاحِ  ُدَعاءِ  ِفً ٌَ

ْؽفِرُ  اَل  َفإِن هُ  لًِ َفاْؼِفرْ  ُسوًءا َوَعِمْلت َنْفِسً َظلَْمت َعْبُدك ُنوبَ  ٌَ  أِلَْحَسنِ  َواْهِدِنً أَْنتَ  إال   الذُّ

ْهِدي اَل  اأْلَْخاَلقِ  َبَها َعن ً َواْصِرؾْ  أَْنتَ  إال   أِلَْحَسِنَها ٌَ  ٌ َبَها َعن ً ٌَْصِرؾُ  اَل  َس  ٌ  ًَوفِ { .  أَْنتَ  إال   َس

ً   َعنْ  ُمْسلِمٍ  َصِحٌحِ  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ قُولُ  َكانَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ  َذْنبًِ لًِ اْؼفِرْ  الل ُهم  : }  ُسُجوِدهِ  ِفً ٌَ

َتهُ  َوِجل هُ  ِدق هُ  ُكل هُ  ٌَ هُ  َعاَلنِ لَهُ  َوِسر    { . َوآِخَرهُ  أَو 

َننِ  َوِفً ً   َعنْ  السُّ ً   أَن  }  َعلِ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ًَ  َوَسل مَ  َعلَ ْرَكَبَها ِبَداب ةٍ  أُِت ٌَ َ  َحِمدَ  َوأَن هُ  لِ }  َوَقالَ  هللا 

رَ  ال ِذي ُسْبَحانَ  ا َوَما َهَذا لََنا َسخ  َنا إلَى َوإِن ا{ }  ُمْقِرنٌِنَ  لَهُ  ُكن  َرهُ ُثم  {  لَُمْنَقلُِبونَ  َرب   َقالَ  ُثم   َوَحِمَدهُ َكب 

ْؽِفرُ  اَل  َفإِن هُ  لًِ َفاْؼفِرْ  َنْفِسً َظلَْمت ُسْبَحاَنك:  ُنوبَ  ٌَ ب   إن  :  َوَقالَ  َضِحكَ  ُثم   أَْنتَ  إال   الذُّ ْعَجبُ  الر  ٌَ 

هُ  لًِ اْؼِفرْ  َقالَ  إَذا َعْبِدهِ  ِمنْ  ْؽِفرُ  اَل  َفإِن  ُنوبَ  ٌَ قُولُ  , أَْنتَ  إال   الذُّ هُ  َعْبِدي َعلِمَ :  ٌَ ْؽفِرُ  اَل  أَن  ُنوبَ  ٌَ  الذُّ

ا: }  َوَقالَ {  َواْلُمْإِمَناتِ  َولِْلُمْإِمنٌِنَ  لَِذْنبِكَ  َواْسَتْؽِفرْ : }  َتَعالَى َقالَ  َوَقدْ { .  أََنا إال    َفْتًحا لَكَ  َفَتْحَنا إن 

ْؽِفرَ { }  ُمِبًٌنا ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللا  رَ  َوَما َذْنبِكَ  ِمنْ  َتَقد  نِ  ِفً َوَثَبتَ {  َتؤَخ  ٌْ ِحٌَح َفاَعةِ  َحِدٌثِ  ِفً الص  }  الش 

قُولُ  اْلَمِسٌحَ  أَن   دٍ  إلَى اْذَهُبوا:  ٌَ ُ  َؼَفرَ  َعْبدٍ  ُمَحم  مَ  َما لَهُ  هللا  رَ  َوَما َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقد  ِحٌحِ  َوِفً{ .  َتؤَخ   الص 

ً   أَن  }  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ قُومُ  َكانَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌَُقالُ  َقَدَماهُ َتِرمَ  َحت ى ٌَ ُ  َؼَفرَ  َوَقدْ  َهَذا أََتْفَعلُ :  لَهُ  َف  َما لَك هللا 

مَ  رَ  َوَما َذْنبِك ِمنْ  َتَقد  ن ةِ  اْلِكَتابِ  َوُنُصوصُ { .  َشُكوًرا َعْبًدا أَُكونُ  أََفاَل  َقالَ  َتؤَخ   اْلَبابِ  َهَذا فًِ َوالسُّ

َحاَبةِ  َعنْ  َذلِكَ  ِفً َواْْلَثارُ  ُمَتَظاِهَرة   َكِثٌَرة   ابِِعٌنَ  الص   لَِكنْ .  َكِثٌَرة   اْلُمْسلِِمٌنَ  َوُعلََماءِ  َوالت 

لُونَ  اْلُمَناِزُعونَ  َتؤَو  ٌ ة َتؤِْوٌاَلتِ  ِجْنسِ  ِمنْ  النُُّصوصَ  َهِذهِ  ٌَ ٌ ةِ  اْلَجْهِم  َصن ؾَ  َمنْ  َذلِكَ  َفَعلَ  َكَما َواْلَباِطِن

ٌ نُ  َوَتؤِْوٌاَلُتُهمْ .  اْلَبابِ  َهَذا ِفً َرَها لَِمنْ  ُتَب َها َتَدب  .  َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكلِمِ  َتْحِرٌؾِ  َبابِ  ِمنْ  َفاِسَدة   أَن 

ْؽفِرَ }  َقْولَهُ  َكَتؤِْوٌلِِهمْ  ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللا  رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقد  مُ {  َتؤَخ  رُ  آَدمَ  َذْنبُ  اْلُمَتَقد  تِهِ  َذْنبُ  َواْلُمَتؤَخ   أُم 

ُدلُّ  اْلُبْطاَلنِ  َمْعلُومُ  َوَهَذا ٌَ ُ  َتابَ  َقدْ  آَدمَ  أَن  (  أََحُدَها: )  ُوُجوه   َذلِكَ  َعلَى َو هِ  هللا  ٌْ ْنِزلَ  أَنْ  َقْبلَ  َعلَ  إلَى ٌَ

ةِ  َعامِ  َعنْ  َفْضاًل  اأْلَْرِض  ٌَ ِب ٌْ ُ  أَْنَزلَ  ال ِذي اْلُحَد وَرةَ  َهِذهِ  ِفٌهِ  هللا   َرب هُ  آَدمُ  َوَعَصى: }  َتَعالَى َقالَ  السُّ

هِ  َفَتابَ  َربُّهُ  اْجَتَباهُ  ُثم  { }  َفَؽَوى ٌْ هِ  َفَتابَ  َكلَِماتٍ  َرب هِ  ِمنْ  آَدمُ  َفَتلَق ى: }  َوَقالَ {  َوَهَدى َعلَ ٌْ هُ  َعلَ  ُهوَ  إن 

ابُ  و  ِحٌمُ  الت  هُ  ُذِكرَ  َوَقدْ {  الر  َنا: }  َقالَ  أَن   ِمنَ  لََنُكوَنن   َوَتْرَحْمَنا لََنا َتْؽِفرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسَنا َظلَْمَنا َرب 

 { . اْلَخاِسِرٌنَ 

ْحَتاجُ  َواَل  الن َزاعِ  َمَواِردِ  ُجْملَةِ  ِمنْ  ِعْنَدُكمْ  َفآَدمُ :  ٌَُقالَ  أَنْ :  َوالث اِنً  اْلُمَناِزعِ  ِعْندَ  َذْنُبهُ  لَهُ  ٌُْؽَفرَ  أَنْ  ٌَ

هُ  ًٌّ  َفإِن  ًضا َنبِ ٌْ هُ :  َقالَ  َوَمنْ  , أَ ْصُدرْ  لَمْ  إن  اءِ  ِمنْ  ٌَ ٌَ قُولُ  َذْنب   اأْلَْنِب دٍ  آَدمَ  َعنْ  َذلِكَ  ٌَ ِرِهَما َوُمَحم  ٌْ  . َوَؼ
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الِثُ  اْلَوْجهُ  َ  أَن  :  الث  ْجَعلُ  اَل  هللا  ْنبَ  ٌَ ْفَعْلهُ  لَمْ  لَِمنْ  َذْنًبا الذ  هُ  ٌَ  ِوْزرَ  َواِزَرة   َتِزرُ  َواَل : }  اْلَقابِلُ  ُهوَ  َفإِن 

دٍ  إلَى ٌَُضاؾَ  أَنْ  اْلُمْمَتنِعِ  َفِمنْ { .  أُْخَرى ُ  َصل ى ُمَحم  هِ  هللا  ٌْ ُ  َصل ى آَدمَ  َذْنبُ  َوَسل مَ  َعلَ هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

ِتهِ  أَوْ  ِرِهَما أَوْ  أُم  ٌْ َما: }  َتَعالَى َقالَ  َوَقدْ .  َؼ هِ  َفإِن  ٌْ لَ  َما َعلَ ُكمْ  ُحم  ٌْ ْلُتمْ  َما َوَعلَ : }  َتَعالَى َوَقالَ {  ُحم 

ِ  َسِبٌلِ  فًِ َفَقاِتلْ   (ٖ٘ٔ/  ٓٔ) - الفتاوى مجموع لََجازَ  َهَذا َجازَ  َولَوْ {  َنْفَسكَ  إال   ُتَكل ؾُ  اَل  هللا 

دٍ  إلَى ٌَُضاؾَ  أَنْ  اءِ اأْلَْنبِ  ُذُنوبُ  ُمَحم  ٌَُقالُ  ُكل ِهمْ  ٌَ ْؽفِرَ }  َقْولَهُ  إن  :  َو ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللا   َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقد 

رَ  اءِ  ُذُنوبُ  اْلُمَرادُ {  َتؤَخ  ٌَ ْومَ  َفإِن هُ  َقْبلَك َوأَُمِمِهمْ  اأْلَْنبِ اَمةِ  ٌَ ٌَ ْشَفعُ  اْلقِ ٌ دُ  َوُهوَ  ُكل ِهمْ  لِْلَخاَلبِقِ  ٌَ  آَدمَ  َولَدِ  َس

ٌ دُ  أََنا: }  َوَقالَ  ْومَ  لَِواِبً َتْحتَ  ُدوَنهُ  َفَمنْ  َوآَدمُ  َفْخرَ  َواَل  آَدمَ  َولَدِ  َس اَمةِ  ٌَ ٌَ اءِ  َخِطٌبُ  أََنا.  اْلقِ ٌَ  إَذا اأْلَْنبِ

دٍ  إلَى َذْنِبهِ  ِبإَِضاَفةِ  آَدمَ  ٌَْخَتصُّ  َفاَل  َوِحٌَنِبذٍ {  اْجَتَمُعوا إَذا َوإَِماُمُهمْ  َوَفُدوا  ُذُنوبُ  ُتْجَعلُ  َبلْ  ُمَحم 

لٌِنَ  َ  إن  :  َقالَ  َفإِنْ .  لَهُ  ُذُنوًبا َهُإاَلءِ  َقْولِ  َعلَى واْلخرٌن اأْلَو  ْؽِفرْ  لَمْ  هللا  :  ِقٌلَ  اأْلَُممِ  َجِمٌعِ  ُذُنوبَ  ٌَ

ًضا َوُهوَ  ٌْ ْؽِفرْ  لَمْ  أَ ِتهِ  َجِمٌعِ  ُذُنوبَ  ٌَ  . أُم 

ابِعُ  اْلَوْجهُ  ٌ زَ  َقدْ  أَن هُ :  الر  نَ  َم ٌْ  َولِْلُمْإِمِنٌنَ  لَِذْنبِكَ  َواْسَتْؽِفرْ }  ِبَقْولِهِ  اْلُمْإِمِنٌنَ  َوُذُنوبِ  َذْنِبهِ  َب

ٌْؾَ {  َواْلُمْإِمَناتِ   . لَهُ  َذْنًبا اْلُمْإِمنٌِنَ  َذْنبُ  ٌَُكونُ  َفَك

ِحٌحِ  فًِ َثَبتَ  أَن هُ :  اْلَخاِمسُ  اْلَوْجهُ  ةَ  َهِذهِ  أَن   الص  ٌَ ا اْْل َحاَبةُ  َقالَ  َنَزلَتْ  لَم  ا الص   لَك َهَذا هللا ِ  َرُسولَ  ٌَ

ُ  َفؤَْنَزلَ  لََنا َفَما ِكٌَنةَ  أَْنَزلَ  ال ِذي ُهوَ }  هللا  ْزَداُدوا اْلُمْإِمنٌِنَ  قُلُوبِ  ِفً الس  ٌَ  َفَدل  {  إٌَماِنِهمْ  َمعَ  إٌَماًنا لِ

ُسولَ  أَن   َعلَى َذلِكَ  ْؽفِرَ }  َقْولَهُ  أَن   َعلُِموا َواْلُمْإِمِنٌنَ  الر  ٌَ ُ  لَكَ  لِ مَ  َما هللا  رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقد  {  َتؤَخ 

تِهِ  ُدونَ  ِبهِ  ُمْخَتصٌّ   . أُم 

اِدسُ  اْلَوْجهُ  َ  أَن  :  الس  ْؽِفرْ  لَمْ  هللا  ِتهِ  َجِمٌعِ  ُذُنوبَ  ٌَ ِتهِ  ِمنْ  أَن   َثَبتَ  َقدْ  َبلْ  أُم  ا بُِذُنوِبهِ  ٌَُعاَقبُ  َمنْ  أُم   ِفً إم 

ا ٌَ ْن ا الدُّ ا َوَهَذا اْْلِخَرةِ  ِفً َوإِم  ْقلُ  ِبهِ  َتَواَترَ  ِمم  اِدقُ  ِبهِ  َوأَْخَبرَ  الن  هِ  َوات َفقَ  اْلَمْصُدوقُ  الص  ٌْ  َسلَؾُ  َعلَ

ةِ  ُتَها اأْلُم  ا ِفً َوُشوِهدَ  َوأَبِم  ٌَ ْن ُ  إال   ٌُْحِصٌهِ  اَل  َما َذلِكَ  ِمنْ  الدُّ ُ  َقالَ  َوَقدْ  هللا  ٌْسَ : }  َتَعالَى هللا  ٌ ُكمْ  لَ  ِبؤََماِن

ً   َواَل  ْعَملْ  َمنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  أََمانِ ْوَبةُ  َوااِلْستِْؽَفارُ {  ِبهِ  ٌُْجزَ  ُسوًءا ٌَ ُكوَنانِ  َقدْ  َوالت   اأْلَْفَضلِ  َتْركِ  ِمنْ  ٌَ

ا ْفَضلَ أَ  َحالٍ  إلَى ُنقِلَ  َفَمنْ .  هِ  َكانَ  ِمم  ٌْ ُتوبُ  َقدْ  َعلَ لِ  اْلَحالِ  ِمنْ  ٌَ م   لَِكن   ؛ اأْلَو   ٌَُكونُ  اَل  َواْلَوِعٌدَ  الذ 

 ". َذْنبٍ  َعلَى إال  
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 (ٖٕٙ/  ٕ) - النبوٌة السنة منهاجوفى 

 فً الخطؤ على ٌقرهم أن ٌجوز فال هللا عن ٌبلؽونه فٌما معصومون أنهم على المسلمون اتفق

 ال نبٌا ٌبعث أن قبل كونه وجوب وأما البعثة من المقصود ٌحصل وبهذا عنه ٌبلؽونه مما شًء

 فٌما ثقة تحصل لم كذلك ٌكن لم لو القابل وقول هذا ٌستلزم النبوة فً فلٌس ٌذنب ال أو ٌخطا

 كما ذلك بعد هللا ونبؤه وصالحه فضله ظهر حتى وتاب آمن من فإن صرٌح كذب هللا عن ٌبلؽونه

 فٌما ٌوثق فإنه نبوته على ٌدل بما تعالى هللا وأٌده وؼٌرهما وشعٌبا لوطا ونبؤ ٌوسؾ إخوة نبؤ

 صار قد والتوبة اإلٌمان بعد كان إذا أعظم به الثقة تكون وقد ذلك ٌفعل لم بمن ٌوثق كما ٌبلؽه

 الحدٌث فً ذلك ثبت كما للتابب بالحسنات السٌبات ٌبدل أنه أخبر قد تعالى وهللا ؼٌره من أفضل

 أن وقبل وسلم علٌه هللا صلى الرسول عهد من عنهم هللا رضً الصحابة أن ومعلوم الصحٌح

 ولدوا الذٌن أوالدهم من أفضل وكانوا الخلق خٌار من كانوا األحداث من ٌدعونه ما منهم ٌصدر

 والتقوى البر أهل من ٌكون أن بد ال النبً أن على المسلمٌن فجمهور وأٌضا ٌقال ثم اإلسالم بعد

 إلى لدرجته الرافعة الماحٌة التوبة مع أحٌانا الذنوب بعض ووجوب الكمال بصفات متصفا

 هللا محبة فٌنال هللا إلى ٌتوب ال النبً كون فوجوب وأٌضا ذلك ٌنافً ال علٌه كان مما أفضل

 فهذا قبلها كان مما خٌرا منه هللا ٌحبه التً التوبة بعد وٌكون بذلك درجته وترتفع بتوبته وفرحه

 ومنع الدرجة هذه وسلبهم األنبٌاء مناصب من ؼض والسنة للكتاب التكذٌب من فٌه ما مع

 أفضل ٌذنب ولم ٌكفر لم من كل أن اعتقد ومن والمؽفرة بالرحمة علٌهم وتفضله إلٌهم هللا إحسان

 فإنه اإلسالم دٌن من باإلضطرار علم ما مخالؾ فهو ذنبه بعد وتاب كفره بعد آمن من كل من

 به هللا وهداهم كفرهم بعد وسلم علٌه هللا صلى هللا برسول آمنوا الذٌن الصحابة أن المعلوم من

 ٌشبه وهل اإلسالم على ولدوا الذٌن أوالدهم من أفضل ذنوبهم بعد هللا إلى وتابوا ضاللهم بعد

 من بنفسه المنتقل وأٌن له علم ال من إال بالمهاجرٌن المهاجرٌن بنى أو باألنصار األنصار بنً

 ألولٌابه ومعاداته عاداته ومفارقته واجتهاده وصبره واستدالله بنظره الحسنات إلى السٌبات

 عنه هللا رضً الخطاب بن عمر قال وقد الحال هذه مثل له ٌحصل لم آخر إلى ألعدابه ومواالته

 تعالى قال وقد الجاهلٌة ٌعرؾ لم من اإلسالم فً نشؤ إذا عروة عروة اإلسالم عرى تنقض إنما

 ومن ٌزنون وال بالحق إال هللا حرم التً النفس ٌقتلون وال آخر إلها هللا مع ٌدعون ال والذٌن

 عمال وعلم وآمن تاب من إال مهانا فٌه وٌخلد القٌامة ٌوم العذاب له ٌضاعؾ أثاما ٌلق ذلك ٌفعل

 فً ثبت وقد(. الفرقان سورة) رحٌما ؼفورا هللا وكان حسنات سٌباتهم هللا ٌبدل فؤولبك صالحا

 آخر ألعلم إنً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً ذر أبً عن مسلم صحٌح

 اعرضوا فٌقال القٌامة ٌوم به ٌإتى رجل منها خروجا النار أهل وآخر الجنة دخوال الجنة أهل

 وكذا كذا ٌوم عملت فٌقال ذنوبه صؽار علٌه فتعرض كبارها عنه وارفعوا ذنوبه صؽار علٌه

 كبار من مشفق وهو ٌنكر أن ٌستطٌع ال نعم فٌقول وكذا كذا وكذا كذا ٌوم وعملت وكذا كذا

 ال أشٌاء عملت قد ٌارب فٌقول حسنة سٌبة كل مكان لك فإن له فٌقال علٌه تعرض أن ذنوبه

 هللا ٌبدل من فؤٌن نواجذه بدت حتى ضحك وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول رأٌت فلقد ههنا أراها

 للعبد ولٌس بها ٌإمر ال السٌبات أن رٌب وال الحسنات تلك له تحصل لم من إلى حسنات سٌباته

 أو بالجهاد لٌؽلبهم علٌه العدو ٌحرك أن ٌرٌد من مثل هذا فإن منها التوبة بذلك لٌقصد ٌفعلها أن

 ٌشرب ثم السم ٌؤكل أن ٌرٌد من مثل بل ٌفترسه واألسد ٌؽلبه العدو ولعل لٌقتله علٌه األسد ٌثٌر

 من وكذلك كذلك ٌكن لم ممن أفضل كان فؽلبه بالعدو ابتلى من قدر إذا بل جهل وهذا الترٌاق

 كان فٌه السموم سابر نفوذ ٌمنع فاروقا ترٌاقا فسقى السم شرب أن اتفق من وكذلك األسد صادفه
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 منها ٌتوبوا لم إذا أصحابها تضر إنما والذنوب الترٌاق ذلك ٌشرب لم من بدن من أصح بدنه

 علٌها اإلقرار من معصومون إنهم ٌقولون علٌهم الصؽابر بجواز ٌقولون الذٌن والجمهور

 وإجماع والحدٌث القرآن أن مع بالخواتٌم األعمال فإن كمالهم فٌه بما إال وصفوهم فما وحٌنبذ

 جنس من هو ما القرآن تحرٌؾ فً ٌقولون لذلك فالمنكرون األصل هذا تقرٌر فً معهم السلؾ

 من تقدم ما هللا لك لٌؽفر تعالى قوله فً كقولهم مواضعه عن الكلم وٌحرفون البهتان أهل قول

 تحرٌؾ من ونحوه هذا فإن أمته ذنب من تؤخر وما آدم ذنب أي(. الفتح سورة) تؤخر وما ذنبك

 له ٌقول فكٌؾ وإبراهٌم نوح ٌولد أن قبل ذنبه له وؼفر تاب آدم فألن أوال أما مواضعه عن الكلم

 أخرى وزر وازرة تز وال ٌقول هللا فألن ثانٌا وأما آدم ذنب لك هللا لٌؽفر مبٌنا فتحا لك فتحنا إنا

 فً الذي الشفاعة حدٌث فً فألن ثالثا وأما ؼٌره إلى أحد ذنب ٌضاؾ فكٌؾ(. اإلسراء سورة)

 لك وأسجد روحه من فٌك ونفخ بٌده هللا خلقك البشر أبو آدم أنت فٌقولون آدم ٌؤتون أنهم الصحاح

 لهم فٌقول وعٌسى وموسى وإبراهٌم نوحا وٌؤتون خطٌبته فٌذكر ربك إلى لنا اشفع مالبكته

 كما شفاعته قبول سبب فكان تؤخر وما ذنبه من تقدم ما له هللا ؼفر عبد محمد إلى اذهبوا

 هذه فألن رابعا وأما الموقؾ ألهل ٌشفع لكان ْلدم هذه كانت فلو له هللا مؽفرة وكمال عبودتٌه

 هو تعالى هللا فؤنزل لنا فما لك هذا هللا رسول ٌا عنهم هللا رضً أصحابه قال نزلت لما اْلٌة

 تؤخر ما كان فلو(. الفتح سورة) إٌمانهم مع إٌمانا لٌزدادوا المإمنٌن قلوب فً السكٌنة أنزل الذي

 أن علم وقد كلها أمته ذنوب ؼفر هللا إن عاقل ٌقول فكٌؾ خامسا وأما لكم اْلٌة هذه لقال ذنوبهم

 دل لما المانعٌن تؤوٌالت خٌار من وأمثاله فهذا بالشفاعة منها خرج وإن النار ٌدخل من منهم

 توبة ٌوجب ما هناك ٌكن لم أنه وزعمهم واستؽفارهم ذنوبهم من األنبٌاء توبة من القرآن علٌه

 بسابر فكٌؾ لهم ورحمته ومؽفرته بتوبتهم وفرحه بمحبته علٌه هللا تفضل وال استؽفار وال

 وأما بسطه موضع هذا لٌس ما هللا على الباطل وقول القرآن تحرٌؾ من فٌها التً تؤوٌالتهم

 خطؤ ٌقع فٌما وال النبوة قبل فٌما بصحٌح هذا فلٌس التنفٌر وٌوجب الوثوق ٌنفى هذا إن قوله

 بما القدر الجلٌل الرجل اعترؾ إذا بل فٌقال الذنب من تعمد فٌما موجود هذا ٌقال أن ؼاٌته ولكن

 وتواضعه صدقه على ذلك دل ورحمته له هللا ومؽفرة واسؽفاره توبته إلى الحاجة من علٌه هو

 وال هذا من شًء إلى حاجة بً ما ٌقول من بخالؾ والكذب الكبر عن وبعده هلل وعبودٌته

 على بناء وٌفعله ٌقوله ما كل على وٌصر على وتوبته لً هللا مؽفرة إلى ٌحوجنً ما منى ٌصدر

 والكفر الكذب إلى الناس نسبه رجل من عرؾ إذا هذا مثل فإن عنه ٌرجع ما منه ٌصدر ال أنه

 بعمله الجنة منكن أحد ٌدخل لن قال وسلم علٌه هللا صلى النبً أن الصحٌح فً ثبت وقد والجهل

 أعظم من هذا فكان وفضل منه برحمة هللا ٌتؽمدنً أن إال أنا وال قال هللا ٌارسول أنت وال قالوا

 فإنما مرٌم بن عٌسى النصارى أطرت ما تطرونً ال وسلم علٌه هللا صلى قوله وكذلك ممادحه

 عنه الصحٌحٌن وفً. الكالم هذا بمثل عظمه هذا سمع من وكل ورسوله عبدهللا فقولوا عبد أنا

 اللهم منً به أعلم أنت وما أمري فً وإسرافً وجهلً خطٌبتً لً اؼفر اللهم ٌقول كان أنه

 وما أخرت وما قدمت ما لً اؼفر اللهم عندي ذلك وكل وعمدي وخطبً وجدي هزلً لً اؼفر

 قدٌر شًء كل على وأنت المإخر وأنت المقدم أنت منى به أعلم أنت وما أعلنت وما أسررت

 كنتم ما حٌث على وصلوا عٌدا قبري تتخذوا ال وسلم علٌه هللا صلى النبً قال لما أنه كما وهذا

 وؼٌره مالك رواه ٌعبد وثنا قبري تجعل ال اللهم وقال وؼٌره داود أبو رواه تبلؽنً صالتكم فإن

 وقال ذلك عن فنهاه أصحابه بعض له سجد لما وكذلك رفعة به هللا زاده مما التواضع هذا كان

 قال محمد وشاء هللا شاء ما ٌقول الناس بعض كان لما وكذلك هلل إال السجود ٌصلح ال إنه
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 المستؽٌث الفقٌر البابس أنا دعابه فً وقوله محمد شاء ثم هللا شاء ما قل هلل ندا أجعلتنً

 المذنب ابتهال إلٌك وأبتهل المسكٌن مسؤلة أسؤلك بذنبه المقر المعترؾ المشفق الوجل المستجٌر

 األحوال هذه ونحو لك أنفه ورؼم جسده وذل رقبته له خضعت من الخابؾ دعاء وأدعوك الذلٌل

 من الحاجة عن والؽنى الربوبٌة وكمال العبودٌة فقر من به اعترؾ بما درجاته بها هللا رفع التً

 كانت فكلما وفاقته وفقره وعبودٌته ربه إلى حاجته فً فكماله العبد فؤما الربوبٌة خصابص

 وفقرا عبودٌة ٌزٌده مما واإلستؽفار التوبة إلى ٌحوجه ما وصدور أفضل كان أكمل عبودٌته

 سٌبات األبرار حسنات ٌقال كما بل ؼٌرهم كذنوب لٌست ذنوبهم أن المعلوم ومن وتواضعا

 خطاء آدم بنى كل وسلم علٌه هللا صلى قال وقد مرتبته قدر على ٌخاطب كل لكن المقربٌن

 واإلكثار اإلصرار مع ٌحصل قد والتنفٌر الوثوق عدم من ذكره وما التوابون الخطابٌن وخٌر

 قبل كان وما التؤوٌل من بنوع ٌقع ما أو واإلستؽفار التوبة به ٌقترن الذي اللمم وأما ذلك ونحو

 علم قد عنه هللا رضً الخطاب بن عمر وهذا األبصار أولى عند اإلنسان به ٌعظم مما فإنه النبوة

 اعترؾ إذا وكان خطؤ من عنه ٌرجع بما ٌعترؾ كان دابما كونه مع وطاعتهم له رعٌته تعظٌم

 الخوارج نقمه ما أعظم ومن وتعظٌما محبة له وازدادوا أعٌنهم فً زاد الصواب إلى وعاد بذلك

 التوبة أن على ٌدل فهو ذلك فً جهاال كانوا وإن وهم الحكمٌن تحكٌم من ٌتب لم أنه علً على

 تعظٌما الناس أشد من والخوارج ذنبا هم ظنوه ما على األصرار نفرهم وإنما تنفرهم تكن لم

 مقدم فكل هذا ومع ذنبا لمقدمهم ٌحتملون وال بالذنب ٌكفرون أنهم حتى أهلها عن ونفورا للذنوب

 التوبة أن فعلم ذنبا ٌكن لم وإن ذنبا ٌظنونه فٌما عادوه ٌتب لم ومن وأطاعوه عظموه تاب لهم

 وٌستؽفر منه ٌتاب مما البراءة دعوى بخالؾ وثوقا تزٌل وال تنفٌرا توجب ال واإلستؽفار

 الثفة وٌزٌل القلوب ٌنفر الذي هو فإنه إلٌه واللجؤ هللا إلى الرجوع ٌحوج مما السالمة ودعوى

 العالمٌن الصادقٌن عن ٌصدر فإنه األول وأما جاهل أو كذاب عن إال صدر أنه ٌعلم لم هذا فإن

 علٌه دلت بما به الثقة فً قدح وال األنبٌاء من أحد نبوة فً طعن أحد ٌعلم لم أنه ذلك ٌبٌن ومما

 التحرٌؾ جنس من هو بما النصوص تؤوٌل إلى المسلمون احتاج وال منها تٌب التً النصوص

 نبً فً قدحوا إسرابٌل بنً أن أعلم وما هذا من قطعة فٌها والتوراة ذلك ٌفعل من ٌفعله كما لها

 ٌإذن كانوا كما علٌهم باإلفتراء فٌهم ٌقدحون كانوا وإنما األمور من أمر فً بتوبته األنبٌاء من

 بعد ذلك وؼٌر الرإٌة سإال من وتاب النبوة قبل القبطً قتل قد فموسى وإال السالم علٌه موسى

 باإلتفاق التبلٌػ فً معصوم وهو هذا بمثل فٌه قدح إسرابٌل بنى من أحدا أعلم وما النبوة

 ٌذكر لم الحمد وله سبحانه وهو باإلجماع التبلٌػ فً خطؤ على ٌقر ال أنه علٌها المتفق والعصمة

 منزلته ارتفعت أنه وٌبٌن والعٌب النقص عن لٌنزهه توبته معه ذكر إال ذنبا األنبٌاء من نبً عن

 واألعمال واإلستؽفار التوبة من علٌه هللا أنعم بما إلٌه وقربه حسناته وعظمت درجته وعظمت

 القٌامة ٌوم إلى بهم وٌقتدي األنبٌاء ٌتبع لمن أسوة ذلك ولٌكون ذلك بعد فعلها التً الصالحة

 فً أصال ٌذنب لم ٌوسؾ أن على دل العزٌز امرأة قصة فً توبة ٌوسؾ عن ٌذكر لم لما ولهذا

 السوء عنه لنصرؾ كذلك تعالى بقول منها هللا نزهه أشٌاء ٌذكر من ٌذكر كما القصة تلك

 لوال بها وهم به همت ولقد تعالى قال وقد(. ٌوسؾ سورة) المخلصٌن عبادنا من إنه والفحشاء

 هم همان عنه هللا رضً أحمد اإلمام قال كما والهم(. ٌوسؾ سورة) ربه برهان رأى أن

 هللا إن قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن الصحٌحٌن فً ثبت وقد إصرار وهم خطرات

 سبعمابة إلى عشرا فاكتبوها عملها فإن كاملة حسنة له فاكتبوها بحسنة عبدي هم إذا ٌقول تعالى

 جراي من تركها فإنما حسنة له فاكتبوها تركها فإن علٌه تكتبوها فال بسٌبة هم وإذا ضعؾ
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 سٌبة علٌه ٌكتب ولم كاملة حسنة به هللا فكتب هلل همه ترك هم لما والسالم الصالة علٌه فٌوسؾ

 سٌدها عند علٌه وكذبت بفعلها فراودته وفعلت وقالت همت فإنها العزٌز امرأة بخالؾ قط

 أبرئ وما قالت ولهذا الذنب على الموافقة عن وامتنع اعتصم لما وحبسته بالنسوة واستعانت

 من وهذا(. ٌوسؾ سورة) رحٌم ؼفور ربً إن ربً رحم ما إال بالسوء ألمارة النفس إن نفسً

 ؼاببا ٌوسؾ كان هذا قالت لما بل السالم علٌه ٌوسؾ كالم من لٌس القرآن علٌه دل كما قولها

 به ابتونً وقال هذا بعد الملك استدعاه والنسوة هً برأته لما بل الملك عند ٌحضر لم السجن فً

 هللا ذكر من وأما(. ٌوسؾ سورة) أمٌن مكٌن لدٌنا الٌوم إنك قال كلمه فلما لنفسً أستخلصه

 فتاب ربه أجتباه ثم فؽوى ربه آدم وعصى قال لما فإنه السالم علٌه كآدم ذنبا عنه وتبارك تعالى

 الرحٌم التواب هو إنه علٌه فتاب كلمات ربه من آدم فتلقى وقال(. طـــه سورة) وهدى علٌه

 راكعا وخر ربه فاستؽفر فتناه أنما داود وظن السالم علٌه داود عن تعالى وقال (.البقرة سورة)

 السالم علٌه لموسى وقال(. ص سورة) مآب وحسن لزلفى عندنا له وإن ذلك له فؽفرنا وأناب

 رحٌم ؼفور فإنى سوء بعد حسنا بدل ثم ظلم من إال المرسلون لدي ٌخاؾ ال إنى والصالة

 ٌجوز ال بالذنب واإلقتداء مشروع بهم اإلقتداء بؤن ذلك امتناع على احتج ومن(.النمل سورة)

 علٌه أقروا فٌما بهم ٌقتدى إنما أنه كما عنه نهوا فٌما ال علٌه أقروا فٌما بهم ٌقتدى إنما له قٌل

 ما وقوع ٌمنع ال به مؤمورا مشروعا بهم التؤسى فٌكون وحٌنبذ نسخ فٌما ٌنسه ولم ٌنسخ ولم

 ٌجوز ال المنسوخ فً اتباعهم كان وإن هذا من وال هذا من ال علٌه ٌقرون وال عنه ٌنهون

 الذي األول وقال آخر إلى شًء عن رجع إذا اإلنسان أن تنفٌرا أشد النسخ أن ٌبٌن ومما باإلتفاق

 من عنه النفور إلى أقرب هذا كان به هللا أمرنً حق عنه ورجوعً به هللا أمرنً حق علٌه كنت

 أمري قال من وأما هذا قال من ٌحمدون كلهم الناس فإن به هللا ٌؤمرنً لم عما رجعت ٌقول أن

 الٌهود من أنكره من وأنكره السفهاء من كثٌر عنه نفر مما فهذا حق عنه ونهًٌ حق بهذا

 الناس فإن وشروطها ولوازمها النبوة تعرؾ أن العصمة مسؤلة فً الكالم ٌبٌن ومما وؼٌرهم

  ."هللا أفعال فً أصولهم بحسب ذلك فً تكلموا
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 الخطاء الخامس والعشرون

 قوله فى الشرٌط الثالث من شرحه على الحابٌة :

"من خرج على إمام مسلم ٌكفرونه وٌعملون ثورة اسمهم خوارج , ومن خرج على إمام مسلم ال 

وال ٌسمون خوارج , وقد خرج  !! اسمهم خارجون ولٌس خوارجٌكفرونه ولكن بتؤوٌل سابػ 

الحسٌن على ٌزٌد , وعبد الملك على عبد هللا ابن الزبٌر , ومعاوٌة على على ابن أبى طالب , 

جون ولٌسوا بخوارج , فهم خرجوا على الحاكم المسلم دون أن ٌكفروه بتؤوٌل سابػ فهإالء خار

 :زهران..ثم قال 

ٌُشكل علٌك  خروج الحسٌن وطلحة والزبٌر وعابشة انتبه إلى هذا الفرق بٌن هذا وذاك ألنه س

 ٕٙ, وسٌقول عنهم فى الضالل رقم انتهى جهله وضالله , فقد جعل أكابر الصحابة خارجون.

 عابشة ومعاوٌة وطلحة والزبٌركانوا بؽاة!!! قطع هللا لسانه أن 

 الرد على ذلك:

 (ٔٔٗ/  2ٔ) قال ابن قدامة فى المغنً

 : أَْرَبَعة   أَْصَناؾ   , اإْلَِمامِ  َقْبَضةِ  َعنْ  َواْلَخاِرُجونَ 

رِ  َقْبَضتِهِ  َعنْ  َوَخَرُجوا , َطاَعِتهِ  ِمنْ  اْمَتَنُعوا َقْوم   : أََحُدَها ٌْ اعُ  َفَهُإاَلءِ  , َتؤِْوٌلٍ  بَِؽ  , َطِرٌقٍ  قُط 

ؤِْتً , ِباْلَفَسادِ  اأْلَْرِض  ِفً َساُعونَ   . ُمْفَردٍ  َبابٍ  ِفً ُحْكُمُهمْ  ٌَ

انًِ ِسٌر   َنَفر   أَن ُهمْ  إال   , َتؤِْوٌل   لَُهمْ  َقْوم   : الث  نِ  َكاْلَواِحدِ  , لَُهمْ  َمَنَعةَ  اَل  , ٌَ ٌْ  , َوَنْحِوِهمْ  َواْلَعَشَرةِ  َوااِلْثَن

اعُ  َفَهُإاَلءِ  ً   َمْذَهبُ  َوُهوَ  , أَْصَحابَِنا أَْكَثرِ  َقْولِ  فًِ , َطِرٌقٍ  قُط  اِفِع ا ُمْلَجمٍ  اْبنَ  أِلَن   ؛ الش   َجَرحَ  لَم 

ًٌّا تُ  َبِرْبتُ  إنْ :  لِْلَحَسنِ  َقالَ  , َعلِ ٌْ لُوا َفاَل  ِمتُّ  َوإِنْ  , َرْأًٌِ َرأَ  . اْلُبَؽاةِ  ُحْكمَ  لِِفْعلِهِ  ٌُْثِبتْ  َفلَمْ . ِبهِ  ُتَمث 

َنا ِسٌرِ  لِْلَعَددِ  أَْثَبْتَنا لَوْ  َوأِلَن  ٌَ  أَْمَوالِ  إْتاَلؾِ  إلَى أَْفَضى , أَْتلَفُوهُ  َما َضَمانِ  ُسقُوطِ  ِفً , اْلُبَؽاةِ  ُحْكمَ  اْل

نَ  َفْرقَ  اَل :  َبْكرٍ  أَُبو َوَقالَ . الن اسِ  ٌْ  َقْبَضةِ  َعنْ  َخَرُجوا إَذا اْلُبَؽاةِ  ُحْكمُ  َوُحْكُمُهمْ  , َواْلَقلٌِلِ  اْلَكثٌِرِ  َب

 . اإْلَِمامِ 

الِثُ  ْنبِ  ٌَُكف ُرونَ  ال ِذٌنَ  اْلَخَواِرجُ  : الث  ٌَُكف ُرونَ  , بِالذ  ًٌّا ُعْثَمانَ  َو رَ  َوَطْلَحةَ  َوَعلِ ٌْ َب  ِمنْ  َوَكِثًٌرا , َوالزُّ

َحاَبةِ  ْسَتِحلُّونَ  , الص  ٌَ  ِمنْ  اْلفَُقَهاءِ  َقْولِ  َفَظاِهرُ  , َمَعُهمْ  َخَرجَ  َمنْ  إال   , َوأَْمَوالَُهمْ  , اْلُمْسلِِمٌنَ  ِدَماءَ  َو

ِرٌنَ  أَْصَحابَِنا  . ُحْكُمُهمْ  ُحْكُمُهمْ  , ُبَؽاة   أَن ُهمْ  , اْلُمَتؤَخ 

ً   , َحِنٌَفةَ  أَبًِ َقْولُ  َوَهَذا اِفِع  . اْلَحِدٌثِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكِثٌرٍ وَ  , اْلفَُقَهاءِ  َوُجْمُهورِ  , َوالش 

 . ُكْفِرِهمْ  َعلَى اَل  , إْفَساِدِهمْ  َعلَى قُتِلُوا َوإاِل   , َتاُبوا َفإِنْ  , اْستَِتاَبَتُهمْ  ٌََرى َوَمالِك  

ونَ  ُكف ار   أَن ُهمْ  إلَى اْلَحِدٌثِ  أَْهلِ  ِمنْ  َطابَِفة   َوَذَهَبتْ  ٌنَ  ُحْكمُ  ُحْكُمُهمْ  , ُمْرَتدُّ  ِدَماُإُهمْ  َوُتَباحُ  , اْلُمْرَتد 

ٌ ُزوا َفإِنْ  , َوأَْمَوالُُهمْ   , اْلُكف ارِ  َكَساِبرِ  َحْربٍ  أَْهلَ  َصاُروا , َوَشْوَكة   َمَنَعة   لَُهمْ  َوَكاَنتْ  , َمَكان ِفً َتَح

ٌنَ  َكاْسِتَتاَبةِ  , اْسَتَتاَبُهمْ  , اإْلَِمامِ  َقْبَضةِ  فًِ َكاُنوا َوإِنْ   ."أَْعَناقُُهمْ  ُضِرَبتْ  , َوإاِل   , َتاُبوا َفإِنْ  , اْلُمْرَتد 



ٕٔٓ 
 

فهإالء هم أقسام الخارجون عن قبضة اإلمام فؤٌن سفسطة زهران المدعون "خارجون لٌسوا 

ٌَحك  خوارج!!" , وبٌن ابن ابن قُدامة أن الذٌن لهم تؤوٌل سابػ هم البؽاة ولٌس هذا الكالم الذى 

 الثكلى.

 (2ٖٔ/  ٕ) الواسطٌة العقٌدة شرح فى الشٌخ آل صالح العالمة وقال

 : قسمان بالسٌؾ الوالة على ٌخرجون والذٌن

ا تؤوٌل لهم , سابػ بتؤوٌل اإلمام على ٌخرجون الذٌن وهم : البغاة األول القسم  أو المال فً إم 

 قتال فً البؽاة تعرٌؾ فً الفقهاء قال كما البغاة ٌَُسَمون فهإالء ذلك ونحو الدٌن فً تؤوٌل لهم

 ؼٌر بتؤوٌل خرجوا كانوا فإن ,( سابػ بتؤوٌل اإلمام على خرجوا الذٌن وهم) قالوا البؽً أهل

 . الحرابة حد فٌهم جاء الذٌن المحاربون فهم سابػ

 , األُول الخوارج عقٌدة ٌتبعون الذٌن الخوارج الوالة على ٌخرجون الذٌن من :الثانً والصنف

 له باؼٌاً  ٌكون قد بل خارجٌاً  المسلم األمر ولً على , الحق اإلمام على خرج من كل فلٌس

ٌُقاَتل تؤوٌله  أحكام له والخارجً , خارجٌاً  ٌكون وقد , وعال جل هللا أمر إلى ٌفًء حتى و

 . ذلك فً معتقداتهم ألجل اإلمام على ٌخرجون الذٌن وهم المعروفة الخوارج

 ."مشهورة معروفة كثٌرة   والطاعة السمع وجوب على الدالة والنصوص

 (4ٖ٘/  ٗٔ) - المستقنع زاد على الممتع الشرح فى العالمة ابن العثٌمٌن وقال

 .........,ُبَغاة   َفُهمْ  َسابِغ   بَِتؤِْوٌل   اإْلَمامِ  َعلَى َوَمَنَعة   َشْوَكة   لَُهمْ  َقْوم   َخَرجَ  إَِذا

 ٌخرجون الذٌن الخوارج البؽً بؤهل والمراد بؽٌاً, ٌبؽً بؽى مصدر البؽً «البؽً أهل: »قوله

 .المسلمٌن أبمة على

 .والمنعة الشوكة لهم الذٌن هم ألنهم الرجال؛ من جماعة ٌعنً «قوم   خرج إذا: »فقوله

 هللا قال الجسم, فً الشوكة تنفذ كما لنفوذها, شوكة القوة وسمٌت قوة, ٌعنً «شوكة: »وقوله

ِعُدُكمُ  َوإِذْ : }تعالى ٌَ  ُ نِ  إِْحَدى هللا  ٌْ اِبَفَت َها الط  ونَ  لَُكمْ  أَن  رَ  أَن   َوَتَودُّ ٌْ ْوَكةِ  َذاتِ  َؼ : األنفال{ ]لَُكمْ  َتُكونُ  الش 

9. ] 

 فهم بسهولة, اإلنسان ٌنالهم أن عن ٌمتنعون كثٌرون قوم أنهم: أي امتناع,: أي «منعة: »وقوله

 .جش  

 .المإمنٌن أمٌر أو الخلٌفة, ٌعنً لهم, إماماً  المسلمون نصبه الذي وهو «اإلمام على: »وقوله

 :بؤمور اإلمامة فتحصل تحصل؟ وبماذا اإلمامة؛ شروط على ـ هللا رحمهم ـ الفقهاء تكلم وهنا

 بكر أبً من حصل كما العهد هو وهذا قبله, الذي اإلمام علٌه ٌنص بؤن: أي علٌه, بالنص: أوالً 

 .ـ عنهما هللا رضً لعمر
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ا ًٌ  البالد, وأعٌان البالد, وشرفاء البالد, وجهاء ٌعنً علٌه, والعقد الحل أهل باجتماع: ثان

 اختارها التً المصؽرة الصورة ذلك ومن إماماً, وٌنصبونه المعٌن, الرجل هذا على ٌجتمعون

 عاماً  األمر ٌجعل ولم معٌن, شخص إلى ٌعهد لم عمر فإن ـ عنه هللا رضً ـ الخطاب بن عمر

 تخٌره وعلل ـ, عنه هللا رضً ـ تخٌرهم أشخاص, ستة بٌن األمر جعل ولكنه المسلمٌن, بٌن

 من نوع وهذا بٌنهم, األمر فجعل , راٍض  عنهم وهو توفً وسلّم علٌه هللا صلّى النبً بؤن إٌاهم

 هذه عن ٌخرج ال الخلٌفة ألن معٌن؛ إلى بالخالفة العهد من ونوع والعقد, الحل أهل اختٌار

 ال فإنه الستة ؼٌر من رجالً  اختاروا الستة هإالء أن لو ٌعنً فقط, ستة وهم الضٌقة, الدابرة

 .السابق الخلٌفة به عهد ما خالؾ ألنه اختٌارهم؛ ٌصح

 فهذل السلطة وٌؤخذ وٌستولً, الناس, وٌقهر فٌقهره, شخص على إمام ٌخرج بؤن بالقهر,: ثالًثا

 النص, السابقة, الثالثة العوامل بؤحد منتصباً  اإلمام كان إذا... اإلمامة أٌضا به تحصل

 بؤن هكذا, ٌخرجوا لم أي سابػ, بتؤوٌل ومنعة, شوكة لهم قوم علٌه فخرج والقهر, واإلجماع,

غ هذا أن ونرى كذا, وفعلت كذا, فعلت ألنك علٌك؛ خرجنا: قالوا بل حكمك, نرٌد ال: قالوا  ٌسو 

: أي «بغاة فهم»: الشرط جواب فً المإلؾ ٌقول اإلمام, على فخرجوا علٌك, الخروج لنا

 .سابػ بتؤوٌل اإلمام على ٌخرجون الذٌن بالخوارج, المعروفون هم وهإالء ظلمة, جابرون

 .سابػ بتؤوٌل اإلمام, على وٌخرجون ومنعة, شوكة لهم قوماً, ٌكونوا أن فالشروط 

 اختل إذا: العلماء قال قتلتك, وإال الخالفة عن تنازل: وقال اإلمام؛ على واحد رجل خرج فإن

 قاطع معاملة ونعامله طرٌق, قاطع نعتبره الرجل فهذا طرٌق, قطاع فهم واحد شرط

 ..... الطرٌق

 خروجهم مثال سابػ, ؼٌر بتؤوٌل أو تؤوٌل, بؽٌر خرجوا إذا ما به خرج «سابػ بتؤوٌل: »وقوله

 لكن تؤوٌل فهذا! منه؟ بالملك أحق ونحن علٌنا الملك له ٌكون أنى: ٌقولوا أن سابػ ؼٌر بتؤوٌل

 .إماماً  ٌكون أن ٌمنع ال هذا ألن سابػ؛ ؼٌر

 قطاع فهإالء أبداً, اإلمام هذا تقبل ال نفوسنا أو نرٌده, ال: ٌقولوا أن تؤوٌل بؽٌر خروجهم ومثال

 علٌهم نجري الطرٌق قطاع ألن للبؽاة؛ معاملتنا عن لهم معاملتنا وتختلؾ بؽاة, ولٌسوا طرٌق

 ....ٌراسلهم أن اإلمام على ٌجب بل فال, البؽاة أما السابق, الحد

 «َقاَتلَُهمْ  َوإاِل   َفاُإوا َفإِنْ »

 فذلك بٌوتهم, إلى وذهبوا سٌوفهم, وأؼمدوا ورجعوا, فاإوا فإذا إباحة, وال استحباباً, ال وجوباً, 

 قال ولهذا شرهم, لدفع وجوباً  قاتلهم أبوا وإن واالستقرار, األمن به الذي وهو المطلوب, هو

 وال عنه, الكؾ وجب المقاتل كؾ إذا القتال فً أنه والفرق قتلهم,: ٌقل ولم «قاتلهم: »المإلؾ

 قتاله ٌجوز ألنه ذرٌته؛ سبً وال ماله, نؽنم أن وال جرٌحه, على اإلجهاز وال اتباعه, ٌجوز

 ."قتله جاز قتاله جاز من كل فلٌس نتبعهم, ال فإننا وانهزموا أدبروا فإذا قتله, ٌجوز وال فقط,
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 (27/  ٔٔ) - المحلى فى حزم ابن قالو

 : وجهٌن على بٌنهم فٌما المسلمٌن قتال"

 : لهما ثالث ال قسمان فالبؽاة - المحاربٌن وقتال,  البؽاة قتال 

 سابر من مجراهم جرى وما كالخوارج,  فٌه فؤخطبوا الدٌن فً تؤوٌل على خرجوا قسم إما 

 . للحق المخالفة األهواء

 فإن,  مثلهم السٌرة فً هو من على أو,  حق إمام على فخرجوا دنٌا ألنفسهم أرادوا قسم وإما 

 انتقل همال الدماء سفك أو,  لقوا من مال أخذ إلى أو,  الطرٌق إخافة إلى الطابفة هذه تعدت

 ......  البؽاة حكم فً ذلك ٌفعلوا لم ما وهم,  المحاربٌن حكم إلى حكمهم

 بن الملك وعبد,  الحكم بن ومروان,  معاوٌة بن ٌزٌد فعل كما,  فقط دنٌا لعرض قام ومن

,  الولٌد بن ٌزٌد على القٌام فً محمد بن مروان فعل وكما,  الزبٌر ابن على القٌام فً مروان

 " مجرد بغً وهو,  أصال لهم تؤوٌل ال ألنهم,  ٌعذرون ال فهإالء,  مروان عن أٌضا قام وكمن

 : األتى حزم ابن كالم من ٌستفاد:قلتُ 

 فٌخرج كفر هذا أن منهم ظناً ,لالعتقاد ٌخرجون والخوارج,الدنٌا ألجل ٌخرجون البؽاة أن:أوالً 

 .والخوارج البؽاة بٌن الفارق وهذا,علٌه

 لم ألنهم خوارج ٌكونوا ولم,والدنٌا للملك بؽٌاً  خروجهم كان التابعٌن من خرجوا الذٌن أن:ثانٌاً 

 .له مكفرٌن ٌخرجوا

 .خوارج فكلهم والبؽاة الخوارج بٌن الفرق ٌرى ال أنه حنٌفة أبو ومذهب

 (7ٕٔ/  ٕٔ)فتاوٌه فى الشٌخ آل اللطٌف عبد بن إبراهٌم بن محمد العالمة وقال

 :أؼلظ أحكامهم أن إال,  بؽاة الخوارج

 وٌرون,  بدعة على ٌقاتلون ألنهم أبلػ؛ أحكامهم أن إال,  البؽاة جملة من الخوارج أن نعرؾ ثم

 .الدٌن القامة ٌقاتلون أنهم وٌرون,  بدعة على ٌقاتلون أنهم

 الخوارج فان, الخوارج علٌه ٌقاتل ما حد على ال لكن خٌر أراده الجل ٌقاتلون أنما والبؽاة

 ."ٌكفرون وال ٌقاتلون وهإالء,  ٌقاتلونهم و المسلمٌن ٌكفرون
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 (22/  ٘) - النبوٌة السنة منهاج فى اإلسالم شٌخ وقال

 حق على أنه ٌظن الذي والمبتدع منها ٌتوب عاص أنه صاحبها ٌعرؾ التً المعاصً ثم"

 من وكفروا بدعة فابتدعوا المسلمٌن لجماعة والحرب العداوة نصبوا الذي والنواصب كالخوارج

 أن ٌعلمون الذٌن الظلمة ضرر من أعظم المسلمٌن على ضررهم بذلك فصار علٌها ٌوافقهم لم

 النبً أمر لكن أخؾ تكون قد التؤوٌل ألجل اْلخرة فً أحدهم عقوبة كانت وإن محرم الظلم

 األحادٌث بذلك عنه وتواترت الظلمة األمراء قتال عن ونهى بقتالهم وسلم علٌه هللا صلى

 مع وصٌامه قراءتهم مع وقراءته صالتهم مع صالته أحدكم ٌحقر الخوارج فً فقال الصحٌحة

 الرمٌة من السهم ٌمرق كما اإلسالم من ٌمرقون حناجرهم ٌجاوز ال القرآن ٌقرإون صٌامهم

 لألنصار وقال األوثان أهل وٌدعون اإلٌمان أهل ٌقتلون بعضهم فً وقال فاقتلوهم لقٌتموهم أٌنما

 بالمال علٌكم ٌستؤثر من تلقون أي الحوض على لقونًت حتى فاصبروا أثرة بعدي ستلقون إنكم

 أمراء بعدي علٌكم سٌكون أٌضا وقال قتالهم فً لهم ٌؤذن ولم بالصبر فؤمرهم ٌنصفكم وال

 هللا وسلوا حقهم إلٌهم آدوا قال هللا رسول ٌا تؤمرنا فما قالوا حقهم وٌمنعونكم حقكم منكم ٌطلبون

 ربقة خلع فقد شبر قٌد الجماعة فارق من فإنه علٌه فلٌصبر شٌبا أمٌره من رأى من وقال حقكم

 خٌار وقال جاهلٌة مٌتة مات الجماعة وفارق الطاعة عن خرج من وقال عنقه من اإلسالم

 تبؽضونهم الذٌن أبمتكم وشرار علٌكم وٌصلون علٌهم وتصلون وٌحبونكم تحبونهم الذٌن أبمتكم

 فً كلها األحادٌث وهذه صلوا ما ال قال نقاتلهم أفال قالوا وٌعلنونكم وتلعنونهم وٌبؽضونكم

 وهذا الظلمة الوالة قتال عن نهٌه وهذا الخوارج بقتال أمره فهذا أمثالها أحادٌث إلى الصحٌح

 ٌستؤثر الذي الظالم أن ذلك أسباب ومن قتاله ٌجوز باغ ظالم كل لٌس أنه على به ٌستدل مما

 والوالٌات المال ٌعطٌهم حتى الناس ٌقاتله الدنٌا ألجل إال العادة فً ٌقاتل ال والوالٌات بالمال

 كان وال العلٌا هً هللا كلمة ولتكون هلل كله الدٌن لٌكون قتالهم أصل ٌكن فلم ٌظلمهم ال وحتى

 ومن شهٌد فهو ماله دون قتل من فٌهم قال الذٌن الطرٌق قطاع المحاربٌن قتال جنس من قتالهم

 وجمٌع الناس لجمٌع معادون أولبك ألن شهٌد فهو حرمته دون قتل ومن شهٌد فهو دٌنه دون قتل

 على قادرٌن أمر والة فلٌسوا والحرب العداوة كذلك لٌس أنه قدر ولو قتالهم على ٌعٌنون الناس

 بالقتال الناس مبتدإون فهم ودماءهم الناس أموال ٌؤخذوا أن ٌرٌدون بالقتال هم بل واألخذ الفعل

 تقاتله من وبٌن دفعا تقاتله من بٌن وفرق للرعٌة بالقتال ٌبتدإون ال فإنهم األمور والة بخالؾ

 والمعانً اْلثار لتعارض رواٌتان أحمد عن فٌه الدفع قتال الفتنة حال فً ٌجوز هل ولهذا ابتداء

 المال من أٌدٌهم فً ما لطلب ٌكون األمور والة على الخروج أن المعروفة العادة وبالجملة

 مع القراء وفتنة الزبٌر ابن فتنة عن األسلمً برزة أبو قال ولهذا الدنٌا على قتال وهذا واإلمارة

 .الدنٌا على ٌقاتلون إنما وهإالء وهإالء هإالء بالشام مروان وفتنة الحجاج

 والمقصود الدٌن على قتال فقتالهم الناس دٌن إفساد ٌرٌدون فهم كالخوارج البدع أهل وأما 

 بهذا وسلم علٌه هللا صلى النبً أمر فلهذا هلل كله الدٌن وٌكون العلٌا هً هللا كلمة تكون أن بقتالهم

 ."ذلك عن ونهى
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 (ٖٓ٘/  ٔ) - الكبرى المدونة فى مالك اإلمام قالو

 ألن -مالك أى-:قال الدماء؟ فً والخوارج المحاربٌن بٌن ما الفرق فما -القاسم ابن أى-:قلت

 وضع وإنما تؤوٌل, ؼٌر على وخلوعا فسقا خرجوا والمحاربٌن التؤوٌل, على خرجوا الخوارج

 وإنما الناس حقوق عنهم ٌوضع ال وإنه اإلمام, حق الحرابة حد تابوا إذا المحاربٌن عن هللا

 .صواب أنه ٌرون دٌن على قاتلوا الخوارج هإالء

 ال؟ أم علٌهم أٌصلى الخوارج قتلى أرأٌت: قلت 

 تعاد وال جنابزهم تشهد وال موتاهم على ٌصلى ال: واإلباضٌة القدرٌة فً مالك لً قال: قال 

 ."علٌهم ٌصلى ال أن فؤحرى قتلوا فإذا مرضاهم,

 وصل لما فالحسٌن الخروج عن والرؼبة الجماعة لزوم الحسٌن أمر من األمرٌن آخر أنإعلم 

 ٌزٌد إلى أو وطنه إلى الرجوع طلب عنه الناس إنصراؾ ورأى الحجاز من قادماً   العراق إلى

 .الجماعة ٌفرق ال حتى لٌباٌعه

 7ٕٗ/ٗ السنة منهاج اإلسالم شٌخ  ٌقولو

 والٌة من ٌمنعه أن زٌاد إبن إلى كتب ولكن النقل أهل بإتفاق الحسٌن بقتل ٌؤمر لم ٌزٌد إن" 

 إلٌه كتبوا بما له وٌوفون ٌنصرونه العراق أهل أن ٌظن كان عنه هللا رضى والحسٌن العراق

 الرجوع وأراد زٌاد بن وباٌعوا به وؼدروا مسلماً  قتلوا فلما عقٌل بن مسلم عمه بن إلٌهم فؤرسل

 فلم بلده إلى ٌرجع أو الثؽر إلى ٌذهب أو ٌزٌد إلى ٌذهب أن فطلب الظالمة السرٌة أدركته

 عنه هللا رضى مظلوماً  شهٌداً  قتل حتى فقاتلوه فامتنع لهم ٌستؤسر حتى ذلك من شىء من ٌمكنوه

 بل  أصالً  حرٌماً  له ٌسبِ  ولم داره فى البكاء وظهر ذلك على التوجع أظهر ٌزٌد ذلك بلػ ولما

 "بلدهم إلى ردهم حتى وأجازهم بٌته أهل أكرم

 2ٙ٘/ٗ السنة منهاج أٌضاً  وقال

 أو الثؽر إلى أو بلده إلى الرجوع طالب وهو إال ٌقتل ولم الجماعه ٌفرق لم عنه هللا رضى فإنه"

 "األمة تفرٌق عن معرضاً  الجماعة فى داخاًل  ٌزٌد إلى

 آخر كان فهذا الجماعة فى لٌدخل لٌباٌعه ٌزٌد ٌرٌد كان أنه على ٌنص اإلسالم شٌخ هو فها

 أهل ٌقول كما علٌه الخروج أو لعلى المضادة فى مضت مارضى هللا عنها  عابشة أنو.أمره

 بلزوم توصى كانت للصلح ذهابها قبل فهى البٌن ذات إلصالح خرجت إنما واألهواء البدع

 وقال عثمان تلقُ  بعدما الخزاعى ورقاء بن بدٌل بن سؤلها وقد خٌراً  علً على وتثنى الجماعة

  الفتح فى حجر بن جوده بإسناد شٌبه أبى بن رواه األثر وهذا( علٌاً  إلزم قالت تؤمرٌن؟ ما:  لها

ٖٔ/٘9  

تخرج علٌه كما ٌقول هذا الضال عامله هللا !! فتوصى بلزومه ثم فهل من تقول هذا تخرج علٌه

وسٌاتٌنا إن شاء هللا الرد بعدله وأسؤل هللا أن ٌنتقم ممن ٌسب زوج نبٌنا وأصحابه الكرام 

التفصٌلً على ذلك , وال أدرى هإالء الذٌن ٌجلسون اما فٌهم من ٌؽار لصحابة نبٌهم قبح هللا 

 الهوى .
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 الخطاء السادس والعشرون

 الثالث من شرحه على الحابٌة : قوله فى الشرٌط

 "الخوارج القعدة هم الذٌن ٌهٌجون الناس بعد تكفٌر الحكام" 

 الرد على ذلك :

وإال  القعدة بؤنهم ٌهٌجون بعد ما ٌكفرون لم ٌقل به أحد من أهل العلمالخوارج تقٌد زهران أوال:

 .فلٌبتنا بمن قال هذا

ٌُهٌجون على الحكام ومعلوم أنهم ال  فما حكم مقدمً برامج قنوات العلمانٌن :ثانٌا  الذٌن 

ٌكفرونهم فهل ال ٌندرجون تحت الخوارج القعدة بل هم أشد من الخوارج األوابل ألن لهم قنوات 

فما هذا  , ٌشاهدها المالٌٌن وكم من ثورات وكوارث وخروج على الحكام كان من جرابهم

القعدة عند أهل الخوارج وإلٌك تعرٌؾ  إال من كٌس زهران كما تعودنا علٌه ذلك,التعرٌؾ 

 العلم.

 (.   2٘ٗ ص الساري هدي)  : - هللا رحمه - حجر ابن الحافظ قال

ٌ ة"   ". ذلك ٌُباشرون وال , األبمة على الخروج ٌزٌنون الذٌن:  الَقَعِد

 ( ٔ/ٕٖٗ حجر البن الباري فتح: )  - هللا رحمه - أٌضاً  قال و

ٌ ة"  قُولُونَ  َكاُنوا الَخَواِرج من قوم  :  والَقَعِد  ". ٌزٌنونه بل الُخُروجَ  ٌَرْونَ  َواَل  بَقْولهْم, ٌَ

 ( 2ٕٔ/2 التهذٌب تهذٌب: )  - هللا رحمه - أٌضاً  قال و

 , الطاقة حسب الجور أمراء على ٌُنِكرون بل , بالحرب ٌُرون ال كانوا , الخوارج:  الَقَعدُ " 

 ". وٌحسنونه الخروج ذلك مع وٌزٌنون , رأٌهم إلى وٌدعون

 : ٕٖٖ /ٔ  المغٌث فً فتح السخاوي وقال

 وٌزٌنون آرابهم إلى ٌدعون بل بالخروج ٌرون وال بقولهم ٌقولون كانوا الخوارج قوم فالقعدٌة"

  وٌحسنونه الخروج ذلك مع

 ( 2ٖٓ/ٔ الراوي تدرٌب: )  - هللا رحمه - السٌوطً قال و

انَ  ْبنُ  ِعْمَرانُ "  ٌ ةِ  ِمنَ  ِحط  َرْونَ  ال ِذٌنَ  القُْعِد ِة, َعلَى الُخُروجَ  ٌَ َباِشُرونَ  َواَل  األَِبم   ". َذلِكَ  ٌُ

 هذا عن دفعه فالواجب ؛ عنه ٌثبط من ٌإدب و:  قوله أما و:  تعالى هللا رحمه الشوكانً قال

 لدٌه ٌسعى صار من وبٌن بٌنه والحٌلولة العقوبة لتؽلٌظ مستحقاً  كان وإال كؾّ  فإن التثبٌط

 الدماء بسببها تراق فتنة إثارة فً وساع عظٌم لمحرم مرتكب ألنه ؼٌره أو بحبس بالتثبٌط

 .  اإلمام طاعة من لٌده نزع   التثبٌط هذا فً و الحرم عندها وتهتك
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 فإنه اإلمام طاعة من ٌده نزع من: ))  قال إنه وسلم علٌه هللا صلى عنه الصحٌح فً ثبت وقد

  اهـ(( .  جاهلٌة موتة ٌموت فإنه للجماعة مفارق وهو مات ومن له حجة وال القٌامة ٌوم ٌجًء

 لؽٌر بكلمة تكلم ومن:  9ٕٕ/  ٔ الحكام تبصرة كتابه فً تعالى هللا رحمه فرحون ابن وقال

 وقد أمٌراً  خالؾ ومن شهراً  وٌسجن الشدٌدة العقوبة لزمته المسلمٌن أمراء من أمٌر فً موجب

 اهـ.  اإلمام اجتهاد بقدر الشدٌدة العقوبة لزمته دعوته كرر

ن الرجل ٌدل على أفهذا فؤٌن هذا التعرٌؾ الذى اخترعه زهران ألهل السنة الذى هو منهم براء 

 , فال أدرى ما الذى ٌعرفه !!جاهل حتى بتعرٌفات أهل العلم 
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 الخطاء السابع والعشرون

ُمتكامل ال ٌنقص بالمعاصى وال ٌزٌد بالطاعة وهذا قول قوله فى الشرٌط الثالث"اإلٌمان كل 

 الخوارج والُمرجبة الإلثنان ٌقوالن اإلٌمان كل متكامل"

 الرد على ذلك:

وهذا الكالم صحٌح من وجه وخطاء من وجه, فكال الفرقتٌن ٌقوالن بؤن اإلٌمان ال ٌزٌد وال 

اُدهم أنه كامل اإلٌمان ولو فعل ولكن ٌفترقا كل فى ُمراده , فالمرجبة مر,  ذا صحٌحهٌنقص و

من المعاصى ما فعل , والخوارج مرادهم أن إٌمانه ال ٌزٌد وال ٌنقص ألن بمجرد المعصٌة 

 .فهذا ُمراد كل طابفة من االثنٌن , فإطالق الكالم ٌذبذب السامع لذلك  انتفى عنه اإلٌمان ,

 طابفتٌن.إذ أن اإلرجاء ٌناقض الخوارج , وإلٌك المراد من مذهب كال ال

 (ٖٕٕ/  7) - الفتاوى قال شٌخ اإلسالم فى مجموع

ا  ال ِذي اأْلَْصلُ  ُهوَ  َوَهَذا َمْمُنوع   َفَهَذا ُكلُّهُ  َذَهبَ  َبْعُضهُ  َذَهبَ  إَذا اإْلٌَِمانَ  إن  :  اْلَقاِبلِ  َقْولُ  َوأَم 

َعتْ  ْبقَ  لَمْ  ُكلُّهُ  َذَهبَ  َبْعُضهُ  َذَهبَ  َمَتى أَن هُ  َظنُّوا َفإِن ُهمْ  اإْلٌَِمانِ  ِفً اْلبَِدعُ  َعْنهُ  َتَفر  ء   ِمْنهُ  ٌَ ًْ  ُثم  .  َش

ُ  أََمرَ  َما َمْجُموعُ  ُهوَ " :  َواْلُمْعَتِزلَةُ  اْلَخَواِرجُ "  َقالَتْ   َقالَهُ  َكَما اْلُمْطلَقُ  اإْلٌَِمانُ  َوُهوَ  َوَرُسولُهُ  بِهِ  هللا 

ء   َذَهبَ  َفإَِذا:  َقالُوا ؛ اْلَحِدٌثِ  أَْهلُ  ًْ ْبقَ  لَمْ  ِمْنهُ  َش ء   اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  َصاِحِبهِ  َمعَ  ٌَ ًْ ٌَُخل دُ  َش ارِ  ِفً َف  الن 

اِهَرةِ  اْلَواِجَباتِ  َوَتْركُ  اْلَكَبابِرُ  ُتْذِهبُ  اَل :  ِفَرِقِهمْ  اْخِتاَلؾِ  َعلَى"  اْلُمْرِجَبةُ "  َوَقالَتْ  ًبا الظ  ٌْ  ِمنْ  َش

ء   َذَهبَ  لَوْ  إذْ  اإْلٌَِمانِ  ًْ ْبقَ  لَمْ  ِمْنهُ  َش ء   ِمْنهُ  ٌَ ًْ ٌَُكونُ  َش ًبا َف ٌْ ْسَتِوي َواِحًدا َش  َواْلَفاِجرُ  اْلَبرُّ  فٌِهِ  ٌَ

ُسولِ  َوُنُصوصُ   الن ارِ  ِمنْ  ٌَْخُرجُ : " }  َكَقْولِهِ  ؛ َبْعِضهِ  َوَبَقاءِ  َبْعِضهِ  َذَهابِ  َعلَى َتُدلُّ  َوأَْصَحابِهِ  الر 

ةٍ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ًفِ  َكانَ  َمنْ  ن ةِ  أَْهلُ "  َكانَ  َولَِهَذا{ " .  إٌَمانٍ  ِمنْ  َذر  هُ  َعلَى"  َواْلَحِدٌثِ  السُّ َتَفاَضلُ  أَن  ٌَ" 

 (ٓٔ٘/  7) - الفتاوى وقال أٌضا فى مجموع

ٌ ة َواْلُمْعَتِزلَةِ  َواْلُمْرِجَبةِ  اْلَخَواِرجِ  ِمنْ  اإْلٌَِمانِ  ِفً اْلِفَرقِ  َهِذهِ  ِنَزاعِ  َوأَْصلِ  ِرِهمْ  َواْلَجْهِم ٌْ  أَن ُهمْ  َوَؼ

ًبا اإْلٌَِمانَ  َجَعلُوا ٌْ قُولُوا َفلَمْ  َجِمٌُعهُ  َثَبتَ  َبْعُضهُ  َثَبتَ  َوإَِذا َجِمٌُعهُ  َزالَ  َبْعُضهُ  َزالَ  إَذا َواِحًدا َش ٌَ 

ًُّ  َقالَ  َكَما َبْعِضهِ  َوَبَقاءِ  َبْعِضهِ  ِبَذَهابِ  ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ْخُرجُ }  َوَسل مَ  َعلَ  َقْلِبهِ  ِفً َكانَ  َمنْ  الن ارِ  ِمنْ  ٌَ

اَعاتُ "  َواْلُمْعَتِزلَةُ  اْلَخَواِرجُ "  َقالَتْ  ُثم  { .  اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  َحب ةٍ  ِمْثَقالُ   َذَهبَ  َفإَِذا اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  ُكلَُّها الط 

ٌْسَ  اْلَكبٌَِرةِ  َصاِحبَ  ِبؤَن   َفَحَكُموا َساِبُرهُ  َفَذَهبَ  اإْلٌَِمانِ  َبْعضُ  َذَهبَ  َبْعُضَها ء   َمَعهُ  لَ ًْ  اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  َش

ٌ ة اْلُمْرِجَبةُ "  َوَقالَتْ .  ٌْسَ " :  َواْلَجْهِم ًبا إال   اإْلٌَِمانُ  لَ ٌْ َتَبع ضُ  اَل  َواِحًدا َش ا ٌَ دُ  أَم   اْلَقْلبِ  َتْصِدٌقِ  ُمَجر 

ٌ ةاْلَجهْ  َكَقْولِ   اأْلَْعَمالَ  ِفٌهِ  أَْدَخْلَنا إَذا أِلَن ا:  َقالُوا اْلُمْرِجَبةِ  َكَقْولِ  َوالل َسانِ  اْلَقْلبِ  َتْصِدٌقُ  أَوْ  ِم

ْلَزمُ  َبْعُضهُ  َذَهبَ  َذَهَبتْ  َفإَِذا ِمْنهُ  ُجْزًءا َصاَرتْ  ٌَ  َقْولُ  َوُهوَ  اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  اْلَكِبٌَرةِ  ِذي إْخَراجُ  َف

ٌُْسَتَدلُّ  َوَداَلِبل لََواِزمُ  لَهُ  ٌَُكونُ  َقدْ  لَِكنْ  َواْلَخَواِرجِ  اْلُمْعَتِزلَةِ   ِمنْ  ُكلٌّ  َوَكانَ .  َعَدِمهِ  َعلَى ِبَعَدِمهِ  َف

نِ  ٌْ اِبَفَت لَؾِ  َبْعدَ  الط  ثُ  ُمَتَناِقِضٌنَ  اْلَحِدٌثِ  َوأَْهلِ  َواْلَجَماَعةِ  الس  ٌْ  َوَقالُوا َوَعَمل   َقْول   اإْلٌَِمانُ :  َقالُوا َح

ُزولُ  اَل  َذلِكَ  َمعَ   ."اأْلَْعَمالِ  َبْعِض  بَِزَوالِ  ٌَ
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 (7ٗ/  ٖٔ) - الفتاوى وقال أٌضا فى مجموع

ا قُولُ  َفَكانَ "  َجْهم   َوأَم  دُ  اإْلٌَِمانَ  إن  :  ٌَ َتَكل مْ  لَمْ  َوإِنْ  اْلَقْلبِ  َتْصِدٌقِ  ُمَجر   ٌُْعَرؾُ  اَل  اْلَقْولُ  َوَهَذا ِبهِ  ٌَ

ةِ  ُعلََماءِ  ِمنْ  أََحدٍ  َعنْ  ِتَها اأْلُم  ُرُهَما َوَوِكٌع   أَْحَمد َبلْ  ؛ َوأَبِم  ٌْ  ُهوَ  َولَِكنْ  اْلَقْولِ  ِبَهَذا َقالَ  َمنْ  َكف ُروا َوَؼ

 َحَكْمَنا بُِكْفِرهِ  الش ْرعُ  َحَكمَ  َمنْ  ُكل   إن   َذلِكَ  َمعَ  َقالُوا َولَِكنْ  ؛ أَْصَحاِبهِ  َوأَْكَثرُ  اأْلَْشَعِريُّ  َنَصَرهُ  ال ِذي

اِرعِ  ِبَتْكِفٌرِ  َواْسَتْدلَْلَنا ِبُكْفِرهِ   َوأَْقَوالِ  أَْقَوالِِهمْ  َعلَى اْلَكاَلمُ  ُبِسطَ  َوَقدْ  اْلَمْعِرَفةِ  ِمنْ  َقْلِبهِ  ُخلُو   َعلَى لَهُ  الش 

ِرِهمْ  ٌْ ُكنْ  لَمْ  ُمْإِمًنا َكانَ  َمنْ  أَن   اْعَتَقدَ  َمنْ  اْعتَِقادُ  الن َزاعُ  َنَشؤَ  ِمْنهُ  ال ِذي َواأْلَْصلُ " اإْلٌَِمانِ "  ِفً َؼ ٌَ 

ء   َمَعهُ  ًْ  َفَهَذا إْجَماع   َهَذا أَن   اأْلَْشَعِريُّ  َذَكرَ  َكَما إْجَماع   َهَذا أَن   َبْعِضِهمْ  َوَظنُّ  َوالن َفاقِ  اْلُكْفرِ  ِمنْ  َش

ا َجِمًٌعا َواْلَقَدرِ  ِبالش ْرعِ  اإْلٌَِمانِ  َعنْ  َعْجَزُهمْ "  اْلَقَدرِ  أَْصلُ "  َكانَ  َكَما اإْلِْرَجاءِ  أَْصلَ  َكانَ   َكانَ  َفلَم 

نِ  َصاُروا أَْصلَُهمْ  َهَذا ٌْ ِقًٌنا َعلِْمَنا َقدْ  َواْلُمْعَتِزلَةُ  اْلَخَواِرجُ  َقالَتْ .  ِحْزَب  َفَمنْ  اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  اأْلَْعَمالَ  أَن   ٌَ

َتَبع ضُ  اَل  اإْلٌَِمانَ  أِلَن   ؛ َجِمٌُعهُ  َزالَ  َبْعُضهُ  َزالَ  َوإَِذا اإْلٌَِمانِ  َبْعضَ  َتَركَ  َفَقدْ  َتَرَكَها  ٌَُكونُ  َواَل  ٌَ

ُكونُ  َوِنَفاق   إٌَمان   اْلَعْبدِ  ِفً ٌَ ُنوبِ  أَْصَحابُ  َف ارِ  ِفً ُمَخل ِدٌنَ  الذُّ ٌْسَ  َكانَ  إذْ  الن   اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  َمَعُهمْ  لَ

ء   ًْ  ...ثم ذكر مذهبهم" اْلُمْرِجَبةُ "  َوَقالَتْ .  َش

, وأما اإلٌمان  فى األعمال الظاهرة فقطأن المرجبة وافقت أهل السنة فى الزٌادة والنقصان ثانٌا:

, وال ٌشكل علٌك هذا ألن األعمال  إال عند المتؤخرٌن من األشاعرة فال زٌادة فٌه وال نقصان

 عندهم لٌست من إٌمان.

 (7ٖ٘/  ٔ) - أحمد بن هللا لعبد السنة

 ٌتفاضل وإنما واحد واالٌمان عمل بال االقرار االٌمان البدع أهل ٌقول هللا رحمه الفضٌل وقال

 هللا رسول على ورد األثر خالؾ فقد ذلك قال ومن باالٌمان ٌتفاضلون وال باالعمال الناس

 شعبة وسبعون بضع االٌمان قال سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول ألن قوله سلم و علٌه هللا صلى

 عن الطرٌق." األذى إماطة وأدناها هللا إال إله ال أفضلها

 (72ٗ/  ٙ) - الفتاوى مجموع

هِ  َمَضى َواَل ِذي ٌْ ةِ  َسلَؾُ  َعلَ ُتَها اأْلُم  َتَفاَضلُ  اْلقُلُوبِ  ِفً ال ِذي اإْلٌَِمانِ  َنْفسَ  أَن  :  َوأَِبم  ًُّ  َقالَ  َكَما ٌَ ِب  الن 

ُ  َصل ى هِ  هللا  ٌْ ارِ  ِمنْ  أَْخِرُجوا}  َوَسل مَ  َعلَ ةٍ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفً َكانَ  َمنْ  الن  ا{  إٌَمانٍ  ِمنْ  َذر  اَدةُ  َوأَم  ٌَ  ِز

الِحِ  اْلَعَملِ  َفق   َوُنْقَصانِهِ  اْلَجَواِرحِ  َعلَى ال ِذي الص  هِ  َفُمت  ٌْ  ."َعلَ
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 (ٕٙ٘/  7) - الفتاوى مجموع

 : َفْصل  

َفاُضلُ  اَدةِ  ِبُدُخولِ  اإْلٌَِمانِ  ِفً َوالت  ٌَ ْقِص  الز  ُكونُ  ِفٌهِ  َوالن  َدةٍ  ُوُجوهٍ  ِمنْ  ٌَ  اأْلَْعَمالُ (  أََحُدَها: )  ُمَتَعد 

اِهَرةُ  َتَفاَضلُونَ  الن اسَ  َفإِن   ؛ الظ  ا َوَهَذا َوَتْنقُصُ  َوَتِزٌدُ  ِفٌَها ٌَ َفقَ  ِمم  اَدةِ  ُدُخولِ  َعلَى الن اسُ  ات  ٌَ  فٌِهِ  الز 

ْقَصانِ  ى ِفً َذلِكَ  ُدُخولِ  ِفً ِنَزاُعُهمْ  لَِكنْ  َوالنُّ َفاةِ .  اإْلٌَِمانِ  ُمَسم  قُولُونَ  فاْلنُّ  اإْلٌَِمانِ  َثَمَراتِ  ِمنْ  ُهوَ  ٌَ

اَدةِ  َمْعَنى َوَهَذا ااِلْعِتَبارِ  ِبَهَذا َمَجاًزا ِفٌهِ  َفؤُْدِخلَ  َوُمْقَتَضاهُ ٌَ اَدةِ  أَيْ  َوَنْقِصهِ  ِعْنَدُهمْ  اإْلٌَِمانِ  ِز ٌَ  ِز

ٌَُقالُ  َوُنْقَصاِنَها َثَمَراِتهِ  مَ  َقدْ  َف ْمَتنِعُ  َفإِن هُ  َوُموِجَباِتهِ  اإْلٌَِمانِ  لََواِزمِ  ِمنْ  َهَذا أَن   َتَقد   َتامٌّ  إٌَمان   ٌَُكونَ  أَنْ  ٌَ

اَوأَ  َظاِهرٍ  َعَملٍ  َواَل  َقْولٍ  باَِل  اْلَقْلبِ  ِفً ْخَتلِؾُ  َفَهَذا ِمْنهُ  ُجْزًءا أَوْ  اَلِزًما َكْوُنهُ  م   َحالِ  ِبَحَسبِ  ٌَ

مَ  َكَما َواْلَعَملِ  اإْلِْساَلمِ  ِبلَْفظِ  َمْقُروًنا أَوْ  ُمْفَرًدا اإْلٌَِمانِ  لَْفظِ  اْسِتْعَمالِ  ا.  َتَقد  اَدةُ  َقْولُُهمْ  َوأَم  ٌَ  ِفً الز 

اِهرِ  اْلَعَملِ   ." َؼلَط   َفَهَذا َوُمْقَتِضٌهِ  ُموِجبِهِ  فًِ اَل  الظ 

 . فاحش فكالم طلعت زهران على إطالقه ؼلط
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 الخطاء الثامن والعشرون

 :لشرٌط الثالث من شرحه على الحابٌةقوله فى ا

ٌرد على القابلٌن بؤن تارك جنس العمل كافر هذا ؼلط ؼٌر صحٌح ألن  لم ٌعمل خٌرا قطحدٌث 

 ."الجوارح ضعٌف اإلٌمانتارك عمل 

 الرد على ذلك:

ٌُّون, وشَفع المالبكُة, َشفعتِ : - وجل   عز   - هللا فٌقول: ))وفٌه الخدري, سعٌد أبً حدٌث  النب

ٌُخرج النار, من قبضةً  فٌقبِضُ  الراحمٌن, أرحمُ  إال ٌبقَ  ولم المإمنون, وشَفع  لم قوًما منها ف

, خًٌرا ٌعملوا  فٌخرجون الحٌاة, نهر: له ٌقال الَجن ة أفواه فً نْهر فً فٌلقٌهم ُحمًما, عادوا قد قطُّ

عِرفُهم الخواتم ِرقابهم فً كاللإلإ ر الجنة أدخلَهم الذٌن هللا ُعتقاءُ  هإالء الجنة, أهل ٌَ ٌْ  عمل   بغ

موه خٌر   وال عملوه،  9ٕٗ مسلم صحٌح .(قد 

  التوفٌق وباهلل - هذا على والجواب

 وال اْلخر, البعض وتْرك بعضها, أْخذ وعدم والسن ة, الكتاب نصوص بٌن الجْمع من بد   ال •

ر بعضها أن   شك   , وجمع النصوص وتسلٌط بعضها على بعض ثم الخروج  اْلخر البعضَ  ٌُفس 

 , والمخالؾ لذلك جعله الشارع من أصحاب المتشابه السنة أصول من عظٌم أصل هذابالحكم 

 وما ضلت الفرق إال بنقض هذا األصل فُمقل ومستكثر.

ر مما • ا: - عنهما هللا رضً - جابر وحدٌث هرٌرة أبً حدٌثُ  النصَ  هذا ٌُفس   أبً حدٌث فؤم 

 وهما - عنهما ٌزٌد بن عطاء عن الزهري - واحد بإسنادٍ  سعٌد أبً وحدٌث هو جاء وقد هرٌرة,

, حدٌث  :هرٌرة أبً حدٌث فً جاء فقد اْلخر, فً لٌس ما أحدهما فً ولكن واحد 

ن القضاء ِمن هللا فَرغَ  إذا حتى"  ٌْ  أَمر النار, أهل من أراد َمن برحمته ٌُخرجَ  أن وأراد العباد, ب

ن ٌرحَمه أن هللا أراد مم ن شًٌبا باهلل ٌشرك ال كان َمن النار من ٌُخرجوا أن المالبكة  ال: ٌقول مم 

 السجود, أثرَ  إال آدم ابن ِمن النارُ  تؤكل ,السجود بؤََثر ٌعرفونهم النار فً فٌعرفونهم هللا, إال إله

م  4ٙٗ مسلم صحٌح [.ٖ٘...((]السجود أثرَ  تؤكلَ  أن النار على هللا حر 

وجه الداللة: أن هذه الرواٌة قٌدت بالمصلٌن , ومعلوم انهم لولم ٌكونوا مصلٌن لم عرفوهم فلم 

 ال خفاء فٌه ٌُخرجوهم , وهذا والحمد هلل واضح

ا ٌْس طرٌق من مسلِم   فؤخرجه جابر, حدٌث وأم  ثنً العنبري, ُسلٌم بن ق  ثنا الفقٌر, ٌزٌد حد 

 : - وسل م علٌه هللا صل ى - هللا رسولُ  قال: قال جابر,

 ((الجنة ٌدخلونَ  حتى ,الوجوه داراتِ  إال فٌها ٌحترقون النار من ٌَخرجون قوًما إن  "

ر مما جابر وحدٌث هرٌرة, أبً فحدٌث  سعٌد, أبً حدٌثَ  وٌبٌٌن وٌوضح المشكل فى ٌُفس 

ومعلوم ان الُمبٌن عند األصولٌٌن " هو إخراج الكالم من حٌز اإلشكال إلى حٌز التجلً , فهذه 

 ٌُعَرفون ألنهم ٌُصلُّون؛ ممن النار ِمن ٌخرجون الذٌن هإالء وأن   نصوص ُمحكمة ال خفاء فٌها

 كتاب فً المروزي نصر ابن قال ولذلك السجود؛ موضعُ  وهو الوجوه, ودارات السجود, بآثار
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 لهم ٌُرَجى الذٌن اإلسالم, ِمل ة أهل ِمن لٌس الصالة تارك أن   ترى أفال(: "4ٓٓٔ/ٕ" )الصالة"

 ".؟الشافعٌن بشفاعة الجنة ودخول النار من الخروجُ 

 ال إذ النار؛ من ٌخرج ال الصالة تارك أن   على أًٌضا حمزة أبً ابنُ  استدل   الحدٌث وبهذا •

 (.9٘ٗ/ٔٔ" )الفتح" فًنقله عنه ابن حجر  كما - له عالمةَ 

ر ومما  أبً عن عبدهللا بن نعٌم حدٌث ِمن ومسلم البخاري رواه ما السابقَ  سعٌد أبً حدٌثَ  ٌُفس 

تً إن  : ))ٌقول - وسل م علٌه هللا صل ى - هللا رسول سمعتُ : قال هرٌرة, ا القٌامة ٌومَ  ٌؤتون أم   ؼّرً

لٌن ته ٌُطٌلَ  أن منكم استطاع فَمن الوضوء, أَثر من محج   ((فلٌفعل ُؼر 

ً   ٌا: فقالوا: هرٌرة أبً عن حازم, أبً طرٌق من مسلم عند لفظٍ  وفً•  : قال أتعِرفُنا؟ هللا نب

ً   َتِرُدون ؼٌركم؛ ألحد لٌستْ  ِسٌما لكم نعم," ا عل لٌن ؼّرً  "الوضوء آثار ِمن محج 

م ما وكل ر مما تقد  ٌ نه سعٌد أبً حدٌثَ  ٌُفس  ٌُب ٌ ده, و  أبً حدٌث ٌحمل ماذا على: ٌُقال قد لكن وٌق

 الخدري؟ سعٌد

 :- التوفٌق وباهلل - فؤقول

 ٌقول الذي الِجنس من(( قطُّ  خًٌرا ٌعملوا لم: ))اللفظة هذه: "ُخَزٌمة بن بكر أبو قال •أوال:

نفً العرب : األْصل هذا على اللفظة هذه فَمْعنى والتمام, الكمال عن لنقصه الشًء؛ عن االسمَ  ٌَ

 .هـ"به وأمر علٌه أوجب ما على ال والكمال, التمام على قطُّ  خًٌرا ٌعملوا لم

 (1ٓ/  ٔ) " اإلٌمانفى " سالم بن لقاسموقال أبوعبٌد اثانٌا:

 ؟ عنه زابل ؼٌر اإلٌمان واسم بمإمن لٌس:  ٌقال أن ٌجوز كٌؾ : قابل قال فإن

 كان إذا ، عامله عن العمل إزالة فً المستنكر ؼٌر عندنا المستفٌض العرب كالم هذا : قٌل 

 صنعت ما:  لعمله بمحكم لٌس كان إذا للصانع ٌقولون أنهم ترى أال , حقٌقته غٌر على عمله

 فهو , نفسها الصنعة على ال , التجوٌد نفً على هاهنا معناهم وقع وإنما , عمال عملت وال شٌبا

 فحدٌث....هذا من أكثر هو فٌما به تكلموا حتى اإلتقان فً عامل وؼٌر , باالسم عامل عندهم

 له فقال فخففها صالة صلى الذي األعرابً فً رفاعة به ٌحدث الذي وسلم علٌه هللا صلى النبً

 كل , مرارا فعلها حتى ,«  تصل لم فإنك , فصل ارجع: »  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 مصل وؼٌر , باالسم مصل أنه ترى أفلست , ٌصلٌها رآه قد وهو ,«  فصل: »  ٌقول ذلك

 .."بالحقٌقة

م لَِما وٌشهدثالثا:  كم ل أن إلى نفًسا وتسعٌن تسعةً  وقَتل إسرابٌل بنً فً كان الذي الرجل" تقد 

 فٌه فاختصمتْ  الطرٌق, فً فماتَ  تعالى, هللا ٌعبدون أناس فٌها أرض إلى وهاجر تاب ثم المابة,

 مالبكة وقالتْ  بقلبه, ُمقباِلً  تابًبا جاء: الرحمة مالبكة فقالتْ  العذاب, ومالبكةُ  الرحمة مالبكةُ 

 ".قطُّ  خًٌرا ٌعملْ  لم إن ه: العذاب
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نْ  لم الرجل هذا أن  : الحدٌث هذا من والشاِهد  هذه أن   شك   وال وهجرته, التوبة ؼٌر عمل من ٌتمك 

 عن لنقِصه الشًء عن االسمَ  َتنفً العرب أن   السابق خزٌمة ابن لكالمِ  ٌشهد وهذا عظٌمة, أعمال

 [.4٘"]والتمام الكمال

أنكم لو أخذتم بمطلق الحدٌث ولم تردوه المحكمات التى ذكرنها فنلزمكم بإطالقه فعلى رابعا:

 إطالقه:

 أنه ما قال كلمة التوحٌد  -ٔ

 أنه لم ٌإمن باهلل وال مالبكته وكتبه ورسله والٌوم األخر والقدر خٌره وشره  -ٕ

 أنه لم ٌكن عنده عمل القلب  -ٖ

من ألن هذا كله  والجوارح انه منتفى عنه قول القلب واللسان , وعمل القلب واللسان -ٗ

 .خٌر والحدٌث ٌقول لم ٌعملوا خٌرا, فهذه كلها إشكاالت ال تنفك عنكمال

,  وشره خٌره والقدر األخر والٌوم ورسله وكتبه مالبكته وال باهلل ٌإمن إنه بل فإن قلتم:

 وعنده عمل القلب وقول اللسان النه لو لم ٌكن عنده ذلك لكان كافرا .

 أٌن فى الحدٌث أن عنده كل ذلك فإن النص ٌقول " لم ٌعمل خٌرا قط" :قلنا

 أخذناها من نصوص اخرى  فإن قلتم:

من نبٌنه لكم أن وهذا ما نرٌد فعلٌكم أن تؤخذوا أٌضا بالنصوص التى ذكرناها لكن ,  قلنا :

ٌُجاب عن حدٌث صاحب البطاقة. أن جمع النصوص واجب  , وبمثل هذا 

 :هً الحدٌث حمل أوجه فإن   وباختصار

ٌ د الحدٌث أن   -ٔ  - جابر ورواٌة ،"السجود آثار إال" – عنه هللا رضً - هرٌرة أبً برواٌة مق

 .الواجب الكمال لنفً(( ٌعملوا لم)) لفظ وٌكون ،"الوجوه داراتِ  إال": - عنه هللا رضً

نْ  لم َمن على الحدٌث ٌُحمل أن -ٕ ًقا عمالً  عمل قد لكن ه الصالح, العمل من ٌتمك   .مفس 

اللسان ولو أُخذ الحدٌث على ظاهره لخرج من النار من لم ٌؤتى بقول القلب وعمل القلب وقول 

 فلماذا خصصته فى عمل الجوارح فقط .سان والجوارح , لوعمل ال

 فإن قالوا المنفً هو مازاد على اإلقرار بالشهادتٌن , ألن النصوص دلت على الشهادتٌن.

 ولن تقولوا حجة إال ورددناها علٌكم.قلنا : والنصوص دلت على العمل وسمته إٌمانا , 

ٌُحمل على المحكمات والُمبٌنات وهذا سبٌل أهل ففالحدٌث من المجمالت المتشابهات  ٌنبؽى أن 

 (1ٕ٘/  ٔ) - والمتفقه الفقٌهفى  البؽدادي لخطٌبٌقول ا العلم.

 ."ؼٌره إلى المراد معرفة فً وٌفتقر , لفظه من معناه ٌعقل ال ما:  هو المجمل"

الذى ٌنبؽى رده وهذا تعرٌؾ المتشابه , ولذلك اللجنة الدابمة اعتبرت الحدٌث من المتشابه 

 للمحكمات.
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 (ٕٖٔ/  ٕ) - الثانٌة المجموعة - الدابمة اللجنة فتاوىخامسا: 

 ترك من لكل عاما هو فلٌس , قط خٌرا ٌعملوا لم الجنة ٌدخلون قوما أن الحدٌث فً جاء ما وأما

 من ذلك لؽٌر أو , العمل من منعهم لعذر بؤولبك خاص هو وإنما , علٌه ٌقدر وهو العمل

 من وتحذر تنهى فإنها , ذلك تبٌن إذ الدابمة واللجنة هذا. الشرٌعة مقاصد مع تتفق التً المعانً

 فً بالرجوع وتوصً , العظٌمة المحاذٌر من ذلك على ٌترتب لما ؛ العقٌدة أصول فً الجدال

 من وتحذر , السلؾ وأقوال والسنة الكتاب على المبنٌة الدٌن وأبمة الصالح السلؾ كتب إلى ذلك

 ٌؤخذوا لم متعالمٌن أناس عن الصادرة الحدٌثة الكتب وإلى , لذلك المخالفة الكتب إلى الرجوع

 أصول من العظٌم األصل هذا فً القول اقتحموا وقد , األصٌلة ومصادره أهله عن العلم

 على بذلك ولبسوا , والجماعة السنة أهل إلى ظلما ونسبوه المرجبة مذهب وتبنوا , االعتقاد

 أبمة من وؼٌره -تعالى هللا رحمه - تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ عن بالنقل عدوانا وعززوه , الناس

 أن ننصحهم وإنا , كالمهم من المحكم إلى رده وعدم القول وبمتشابه , المبتورة بالنقول السلؾ

 , الضال المذهب بهذا الصؾ ٌصدعوا وال , رشدهم إلى ٌثوبوا وأن , أنفسهم فً هللا ٌتقوا

 جماعة علٌه لما المخالفٌن شراك فً والوقوع االؼترار من المسلمٌن تحذر أٌضا واللجنة

 . الدٌن فً والفقه الصالح والعمل النافع للعلم الجمٌع هللا وفق.  والجماعة السنة أهل المسلمٌن

 العلمٌة للبحوث الدابمة اللجنة. وسلم وصحبه وآله محمد نبٌنا على هللا وصلى , التوفٌق وباهلل

 الربٌس...  عضو...  عضو...  واإلفتاءعضو

 .الشٌخ آل هللا عبد بن العزٌز عبد...  ؼدٌان بن هللا عبد...  الفوزان صالح...  زٌد أبو بكر

فهو إذن من الذٌن حذرنا منهم نبٌنا بنص كالم اللجنة الدابمة , فزهران ممن ٌتبعون المتشابه 

 فقال:صلى هللا علٌه وسلم 

ُتمْ  إَِذا"  ٌْ ِبُعونَ  ال ِذٌنَ  َرأَ ت  ى ال ِذٌنَ  َفؤُولَِبكَ  ِمْنهُ  َتَشاَبهَ  َما ٌَ ُ  َسم   " رواه مسلم..َفاْحَذُروُهمْ  وجل عز هللا 

 فنعوذ باهلل من الخذالن .

 (7ٗ/ ٕ) العثٌمٌن ورسابل فتاوى مجموع سادسا:

ُ  َصل ى - النبً, قول: عن - هللا حفظه - وسبل( 9ٔٔ) هِ  هللا  ٌْ : -تعالى - هللا ٌقول: »- َوَسل مَ  َعلَ

 من قبضة فٌقبض الراحمٌن, أرحم إال ٌبق ولم المإمنون, وشفع النبٌون, وشفع المالبكة, شفعت

 قط خٌرا ٌعملوا لم: " قوله معنى ما مسلم, رواه.  «قط خٌرا ٌعملوا لم قوما منها فٌخرج النار

 . ؟"

 لكن صالحة, أعماال عملوا ما أنهم"  قط خٌرا ٌعملوا لم: " قوله معنى: بقوله فضٌلته فؤجاب

 ماتوا ثم آمنوا العمل؛ من التمكن قبل ماتوا قد هإالء ٌكون أن فإما قلوبهم, فً وقر قد اإلٌمان

 .قط خٌرا ٌعملوا لم أنهم علٌهم ٌصدق وحٌنبذ العمل, من ٌتمكنوا أن قبل
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 تركها الصالحة األعمال بعض أن على الدالة األحادٌث بمثل مقٌدا الحدٌث هذا ٌكون أن وإما

 ال والكافر ورسوله, باهلل مإمن أنه زعم ولو كافر, فهو ٌصل لم من فإن مثال؛ كالصالة كفر,

 .- باهلل والعٌاذ - اْلبدٌن أبد النار فً مخلد خالد وهو القٌامة, ٌوم الشافعٌن شفاعة تنفعه

 فما إٌمانهم, فور فماتوا العمل, من ٌتمكنوا ولم آمنوا قوم فً ٌكون أن إما الحدٌث هذا أن فالمهم

 على الشرعٌة, النصوص دلت ما منه ٌستثنى ولكنه عاما, هذا ٌكون أن وإما .قط خٌرا عملوا

 .النار من ٌخرج وال الشفاعة, تنفعه ال كافر فهو ٌصل لم فمن كالصالة, ٌعمل أن بد ال أنه

 (7ٔ/ ٕٔ) العثٌمٌن ورسابل فتاوى وأٌضا فى مجموع

 الشفاعة بحدٌث الصالة تارك كفر عدم على العلماء بعض استدل: الشٌخ فضٌلة سبل( ٗٗ

 هللا كتبهن صلوات خمس: الصامت ابن عبادة وبحدٌث ومسلم, البخاري أخرجه الذي الطوٌل

 تعالى؟ هللا حفظكم قولكم فما...." العباد على وجل عز

 بمن مخصوص عام الصالة تارك كفر ٌرى ال من به استدل الذي الشفاعة حدٌث: بقوله فؤجاب

 فرضٌة أو الربا, تحرٌم ٌنكر وهو هللا إال إله ال ٌقول أن مثل مكفراً  وأتى هللا إال إله ال قال

 وترك هللا إال إله ال قال من فكذلك ؼٌرها, وال بشفاعة النار من ٌخرج لم ذلك, ونحو الصالة

 بجحد كفر من بٌن فرق فؤي كافر ألنه ؼٌرها, وال بشفاعة النار من ٌخرج ال فإنه الصالة,

 ال األول أن فكما!! بالشهادة؟ نطقه مع الصالة بترك كفر ومن بالشهادة نطقه مع الصالة فرضٌة

 .الثانً فكذلك.الحدٌث فً ٌدخل

 ولكن الخٌر, من الصالة ألن ٌصل, لم من فٌه ٌدخل عام"  قط خٌراً  ٌعمل لم: " قوله فإن وأٌضاً 

 هو كما عمومه من الصالة تارك فٌخرج الصالة تارك كفر على الدالة باألدلة خص العموم هذا

 .المخصوصة العمومات فً الشؤن

 عن ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٔ الموطؤ فً مالك رواه فقد - عنه هللا رضً - الصامت بن عبادة حدٌث وأما

ُ  َصل ى هللا رسول سمعت: قال عبادة هِ  هللا  ٌْ  وجل عز هللا كتبهن صلوات خمس: " ٌقول َوَسل مَ  َعلَ

 ٌدخله أن عهد هللا عند له كان بحقهن استخفافاً  شٌباً  منهن ٌضٌع لم بهن جاء فمن العباد, على

 مالك رواه".  الجنة أدخله شاء وإن عذبه شاء إن عهد هللا عند له فلٌس بهن ٌؤت لم ومن الجنة,

 ٌدعى كنانة من رجالً  أن محٌرٌز ابن عن حبان, بن ٌحً بن محمد عن سعٌد, بن ٌحً عن

 رواه وقد. الحدٌث هذا بؽٌر ٌعرؾ ال مجهول هو: عنه البر عبد ابن قال والمخدجً المخدجً,

. أٌضاً  بلفظه مالك طرٌق من 1ٙٔ/ٔ النسابً رواه وقد. بلفظه مالك طرٌق من ٕٙ/ٕ داود أبو

 أنه إال مالك بلفظ فوقه فمن سعٌد بن ٌحً فً لمالك موافقاً  ٖ٘ٔ/٘ المسند فً أحمد اإلمام ورواه

 سعٌد بن ٌحً فً لمالك موافقاً  4ٖٔ/٘ أٌضاً  ورواه". له ؼفر شاء وإن عذبه شاء إن: " قال

 فمن حبان بن ٌحً بن محمد فً لمالك موافقاً  ٕٕٖ/٘ أٌضاً  ورواه.مالك لفظ بنحو فوقه فمن

 وقد لقٌه ومن الجنة, به ٌدخله عهد عنده وله لقٌه شٌباً  منهن ٌضٌع لم بهن لقٌه فمن: " بلفظ فوقه

 ورواه".  له ؼفر شاء وإن عذبه, شاء إن له عهد وال لقٌه بحقهن استخفافاً  شٌباً  منهن انتقص

 عن أسلم, بن زٌد عن مطرؾ, بن محمد حدثنا محمد, بن حسٌن حدثنا: قال 9ٖٔ/٘ أٌضاً 

 هللا رسول سمعت أشهد: قال الصامت بن عبادة أن الصنابحً هللا عبد عن ٌسار, بن عطاء

ُ  َصل ى هِ  هللا  ٌْ  وضإهن, أحسن من عباده على هللا افترضهن صلوات خمس: " ٌقول َوَسل مَ  َعلَ
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 له, ٌؽفر أن عهد هللا عند له كان وخشوعهن, وسجودهن, ركوعهن, فؤتم لوقتهن, وصالهن

 ٘ٔٔ/ٔ داود أبو ورواه"  عذبه شاء وإن له ؼفر, شاء إن عهد, هللا عند له فلٌس ٌفعل لم ومن

 .سجودهن ٌذكر لم أنه إال أحمد بلفظ فوقه فمن مطرؾ بن محمد فً ألحمد موافقاً 

 خمس: " بلفظ فوقه فمن حبان بن ٌحً بن محمد فً لمالك موافقاً  1ٗٗ/ٔ ماجه ابن ورواه

 هللا فإن بحقهن استخفافاً  شٌباً  منهن ٌنتقص لم بهن جاء فمن عباده على هللا افترضهن صلوات

 بحقهن استخفافاً  شٌباً  منهن انتقص قد بهن جاء ومن الجنة, ٌدخله أن عهداً  القٌامة ٌوم له جاعل

 ". له ؼفر شاء وإن عذبه, شاء إن عهد, هللا عند له ٌكن لم

 ال مجهول الموطؤ فً رواته أحد وأن لفظه, فً الرواة واضطراب الحدٌث هذا ترى فؤنت

 ٘ٔٔ/ٔ داود وأبً 9ٖٔ/٘ المسند رواٌة وترى البر, عبد بن قال كما الحدٌث بهذا إال ٌعرؾ

 فال الكمال, وجه على بهن ٌؤت لم فٌمن بالمشٌبة المؽفرة تعلٌق أن وفٌها اإلسناد حٌث من أسلم

 النصوص ٌعارض فال المشٌبة تحت داخل مطلقاً  تركاً  الصالة تارك أن على دلٌل فٌه ٌكون

 .كفره على الدالة

 منهن مضٌع ؼٌر بهن ٌؤت لم المراد أن على فٌحمل"  بهن ٌؤت لم ومن: " مالك رواٌة لفظ وأما

 أحمد لرواٌة موافقة مالك رواٌة فتكون هذا وعلى ماجه, ابن رواٌة لفظ ذلك وٌإٌد شٌباً 

٘/ٖٔ9. 

 لصحتها الصالة تارك كفر على الدالة النصوص ٌعارض ال الحدٌث هذا أن والحاصل

 العمل ٌجب وحٌنبذ المقاوم, المعارض من سالمة قابمة الكفر أدلة تبقى هذا وعلى وصراحتها,

 .."بمقتضاها

 2ٓوفى اإلجابات المهمة فى المشاكل المدلهمة للعالمة الفوزان صسابعا:

وُسبل العالمة الفوزان عن من ٌحتج " لم ٌعملوا خٌرا قط " وحدٌث البطاقة " بؤن تارك العمل 

 بالكلٌة مإمن ناقص اإلٌمان؟

جاب فضٌلته : هذا من االستدالل بالمتشابه هذه طرٌقة أهل الزٌػ الذٌن قال هللا فٌهم " فؤما أ

الذٌن فى قلوبهم زٌػ فٌتبعون ما تشابه منه .." فٌؤخذون االدلة المتشابهة وٌتركون االدلة 

ب واجاب فضٌلته بجوا...." المحكمة التى تفسرها وتبٌنها فالبد من رد المتشابه إلى الُمحكم 

 رحمه المدخلً زٌد للعالمة ٘ٗ/ٔ المنضد العقد كتاب وفىالعثٌمٌن ,  اللجنة والموقرة , وكالم

 . والفوزان,  والعثٌمٌن,  الدابمة اللجنة بجواب اجاب هللا

ن كالم األبمة متفق مإتلؾ , وزهران وأمثاله من أهل الزٌػ الذٌن وٌعطٌك هذا داللة على أ

ٌتبعون المتشابه نسؤل هللا ان ٌقى المسلمٌن عموما والسلفٌٌن خصوصا شره وشر أمثاله 

 آمٌٌٌٌٌن. 
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 الخطاء التاسع والعشرون

 افر":"أن جمهور أهل السنة على أن تارك عمل الجوارح ك قوله فى الشرٌط الرابع من الحابٌة 

 "!!وقال أٌضا فى نفس الشرٌط "مسؤلة تارك العمل خالفٌة فى إطار أهل السنة

شوف بقى قبضة هللا وقال أٌضا فى نفس الشرٌط"فٌقبض هللا قبضة قوم لم ٌعملوا خٌرا قط , 

  ٌطلع فٌها ملٌارات ترٌلٌون!!

أما ٌدرى هذا الجاهل أنه بذلك ٌكون مكٌفا ممثال لقبضة رب العالمٌن بتحدٌدها بعدد ُمعٌن 

 -كوكتٌل بدع –فالرجل إن صح التعبٌر 

وقال أٌضا فى الشرٌط التاسع من أصول السنة لإلمام أحمد:"تارك عمل الجوارح فٌه قوالن 

 ألهل السنة"

 الرد على ذلك:

ذب على أهل السنة وال ٌستحى من الكذب وإلٌك بٌان كذب إعلم بارك هللا فٌك أن زهران ٌك

 , وسٌكون الرد من وجهٌن :الرجل 

 اإلجماع على كفر من ترك العمل بالكلٌة . األول :

 اإلجماع على كفر تار الصالة خصوصا . ثانٌا:

 للتارك بالكلٌة.الوجه االول:

 (7ٔٔ/  7) -مجموع الفتاوى قال شٌخ اإلسالم فى 

 أِلَن  اإْلٌِمَ ُسبَِل "
ٌ ة  َوُسن ة  ِ التستري َعْن اإْلٌَِماِن َما ُهَو ؟ َفَقاَل : َقْول  َوَعَمل  َوِن اَن َسْهُل ْبُن َعْبِد هللا 

ٍة َفُهَو نَِفاق  َوإَِذا َكاَن َقوْ   ٌ ًة اًل إَذا َكاَن َقْواًل باَِل َعَمٍل َفُهَو ُكْفر  َوإَِذا َكاَن َقْواًل َوَعَماًل باَِل ِن  ٌ  َوَعَماًل َونِ

ٍة َفُهَو ِبْدَعة  .  "ِباَل ُسن 

 (ٕٗٔ/  7) -مجموع الفتاوى وفى 

ؤِْت بِاْلَعَمِل َمَواِضُع َكثٌَِرة  َكَما َنَفى ِفٌَها " ٌَ ْن لَْم  ِة ِمْن َنْفًِ اإْلٌَِماِن َعم  ن  اإْلٌَِماَن َعْن َفِفً اْلقُْرآِن َوالسُّ

 "اْلُمَناِفِق .

 

 

 

 

 



ٔٔ4 
 

 (ٖٖٖ/  7) -مجموع الفتاوى ونقل شٌخ اإلسالم إجماع أبو طالب المكً فى 

ْخلُو اْلُمْسلُِم ِمْن إٌَماٍن ِبِه ٌَ " ٌَ ِصحُّ اَل إٌَماَن لَِمْن اَل إْساَلَم لَُه ؛ َواَل إْساَلَم لَِمْن اَل إٌَماَن لَُه إْذ اَل 

ْخلُو اْلُمْإِمُن ِمْن إْساَلٍم ِبِه  ٌَ الَِحِة إْساَلُمُه َواَل  ُ لأِْلَْعَماِل الص  ُث اْشَتَرَط هللا  ٌْ ٌَُحق ُق إٌَماَنُه ِمْن َح

الِ  ْعَمْل ِمَن الص  ٌَ الَِحَة َفَقاَل ِفً َتْحقٌِِق َذلَِك } َفَمْن  ٌَماِن اأْلَْعَماَل الص  َحاِت اإْلٌَِماَن ؛ َواْشَتَرَط لإِْلِ

ؤِْتِه ُمْإِمًنا َقْد َعِمَل َوُهَو ُمْإِمن  َفاَل ُكْفَراَن لَِسْعٌِِه { َوقَ  ٌَ اَل فًِ َتْحِقٌِق اإْلٌَِماِن ِباْلَعَمِل : } َوَمْن 

َرَجاُت اْلُعاَل { الَِحاِت َفؤُولَِبَك لَُهُم الد   الص 

ِب َفُهَو ُمَنافِق  ِنَفاًقا ٌَ   ٌْ ْرِجُع إلَى ُعقُوِد اإْلٌَِماِن بِاْلَؽ ٌَ ْنقُُل َعْن َفَمْن َكاَن َظاِهُرهُ أَْعَماَل اإْلِْساَلِم َواَل 

ْعَمُل ِبؤَْحَكاِم اإْلٌَِماِن َوَشَراِبِع اإْلِْساَل  ٌَ ِب َواَل  ٌْ ِم َفُهَو َكافِر  ُكْفًرا اَل اْلِمل ِة َوَمْن َكاَن َعْقُدهُ اإْلٌَِماَن ِباْلَؽ

ِ َعاِماًل ِبَما أَ  ُسُل َعْن هللا  ا أَْخَبَرْت بِِه الرُّ ِب ِمم  ٌْ ْثُبُت َمَعُه َتْوِحٌد  ؛ َوَمْن َكاَن ُمْإِمًنا بِاْلَؽ ُ َفُهَو ٌَ َمَر هللا 

ٌَُجوُز أَنْ  ُه َكَذلَِك لََكاَن اْلُمْإِمُن  ٌَُسم ى  ُمْإِمن  ُمْسلِم  ؛ َولَْواَل أَن  ى ُمْسلًِما ؛ َولََجاَز أَن  اْلُمْسلَِم اَل  ٌَُسم  اَل 

ِ . َوَقْد أَْجَمَع أَْهُل اْلِقْبلَِة َعلَى أَن  ُكل  ُمْإِمٍن ُمْسلِم  ؛ َوُكل  ُمْسلٍِم ُمْإِمن  ِباَ  ِ َوَماَلبَِكتِِه ُمْإِمًنا ِباهلَل  هلل 

ْنَفكُّ أََحُدُهَما َعْن اْْلَخِر ؛ اَل َوُكُتِبِه َقاَل : َوَمَثُل اإْلٌَِماِن  ٌَ ِفً اأْلَْعَماِل َكَمَثِل اْلَقْلِب ِفً اْلِجْسِم اَل 

رِ  ٌْ ً  اَل َقْلَب لَُه ؛ َواَل ُذو َقْلٍب ِبَؽ ُكوُن ُذو ِجْسٍم َح َباِن ُمْنَفِرَداِن ؛ َوُهَما ِفً اْلُحْكِم  ٌَ ٌْ ِجْسٍم ؛ َفُهَما َش

َتاِن :  َواْلَمْعَنى ُمْنَفِصاَلنِ  ٌَُقاُل : َحب  ًَ َواِحَدة  . اَل  ٍة لََها َظاِهر  َوَباِطن  َوِه ًضا َمَثُل َحب  ٌْ ؛ َوَمَثلُُهَما أَ

 لَِتَفاُوِت ِصَفِتِهَما . َفَكَذلَِك أَْعَماُل اإْلِْساَلِم ِمْن اإْلِْساَلِم ُهَو َظاِهُر اإْلٌَِماِن ؛ َوُهَو ِمْن أَْعَمالِ 

ِه اْلَجَواِرِح ؛ َواإْلِ  ٌْ ُ َعلَ ً  َصل ى هللا  ِب ٌَماُن َباِطُن اإْلِْساَلِم َوُهَو ِمْن أَْعَماِل اْلقُلُوِب . َوُرِوَي َعْن الن 

ة  ؛ َواإْلٌَِماُن ِفً اْلَقْلِب { َوِفً لَْفٍظ : } اإْلٌَِماُن ِسرٌّ { َفا ٌَ ُه َقاَل : } اإْلِْساَلُم َعاَلنِ إْلِْساَلُم َوَسل َم أَن 

 َذلَِك َماُل اإْلٌَِماِن ؛ َواإْلٌَِماُن ُعقُوُد اإْلِْساَلِم ؛ َفاَل إٌَماَن إال  ِبَعَمِل ؛ َواَل َعَمَل إال  بَِعْقِد . َوَمَثلُ أَعْ 

 بَِصاِحِبِه ِمْن أَْعَماِل اْلقُلُوِب َوَعَمِل اْلَجَوارِ 
اِهِر َواْلَباِطِن ؛ أََحُدُهَما ُمْرَتِبط  ِح ؛ َوِمْثلُُه َمَثُل اْلَعَمِل الظ 

ٌ اِت { أَْي اَل َعَمَل إال  ِبَعْقدِ  َما اأْلَْعَماُل ِبالن  ِه َوَسل َم } إن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصل ى هللا   َوَقْصٍد أِلَن  " َقْوُل َرُسوِل هللا 

ً  لَِما ِسَواهُ ؛ َفؤَْثَبَت ِبَذلَِك َعَمُل اْلَجَوارِ  ِء َوَنْف ًْ َما " َتْحقٌِق  لِلش  ِح ِمْن اْلُمَعاَماَلِت ؛ َوَعَمُل اْلقُلُوِب إن 

ٌَِصحُّ اْلَكاَلُم إال  بِ  ِن ِمْن الل َساِن اَل  ٌْ َفَت اِت ؛ َفَمَثُل اْلَعَمِل ِمْن اإْلٌَِماِن َكَمَثِل الش   ٌ ِهَما ؛ أِلَن  ِمْن الن 

ٌُْظِهُر اْلَكاَلَم  ِن َتْجَمُع اْلُحُروَؾ ؛ َوالل َساَن  ٌْ َفَت ؛ َوِفً ُسقُوِط أََحِدِهَما ُبْطاَلُن اْلَكاَلِم ؛ َوَكَذلَِك فًِ الش 

ُ ِنَعَمُه َعلَى اإْلِْنَساِن ِباْلَكاَلِم َذَكَر الش  
َد هللا  ِن َمَع ُسقُوِط اْلَعَمِل َذَهاُب اإْلٌَِماِن ؛ َولَِذلَِك ِحٌَن َعد  ٌْ َفَت

ِن { ِبَمْعَنى أَلَْم َنْجَعْلُه َناِظًرا ُمَتَكل ًما ؛ الل َساِن ِفً َقْولِِه : } أَلَْم َنْجَعْل لَُه عَ  ٌْ ِن { } َولَِساًنا َوَشَفَت ٌْ َن ٌْ

ِن ؛ أِلَن  اْلَكاَلَم  ٌْ َفَت ُهَما َمَكان  لَُه َوَذَكَر الش  ِن أِلَن  ٌْ َفَت َر َعْن اْلَكاَلِم ِبالل َساِن َوالش  ال ِذي َجَرْت بِِه َفَعب 

تِ  ٌَ ْعَمُة اَل  ًضا َكفُْسَطاِط َقابٍِم ِفً اأْلَْرِض لَُه َظاِهر  الن  ٌْ مُّ إال  ِبِهَما . َوَمَثُل " اإْلٌَِماِن " و " اإْلِْساَلِم " أَ

ِة َوالْ  ٌَ َجَواِرِح َوأَْطَناب  َولَُه َعُمود  ِفً َباِطِنِه َفاْلفُْسَطاُط ِمْثُل اإْلِْساَلِم لَُه أَْرَكان  ِمْن أَْعَماِل اْلَعاَلنِ

ًَ اأْلَْطَناُب ال تًِ ُتْمِسُك أَْرَجاَء اْلفُْسَطاِط , َواْلَعُموُد ال ِذي ِفً َوَسِط اْلفُْسَطاِط َمَثلُُه َكاإْلٌِمَ  اِن اَل َوِه

َة إال  ِبِهَما كَ  َها إْذ اَل ِقَواَم لَُه َواَل قُو  ٌْ َذلَِك اإْلِْساَلُم ِفً ِقَواَم لِْلفُْسَطاِط إال  بِِه َفَقْد اْحَتاَج اْلفُْسَطاُط إلَ

إْلِْساَلِم َوُهَو أَْعَماِل اْلَجَواِرِح اَل ِقَواَم لَُه إال  ِباإْلٌَِماِن َواإْلٌَِماُن ِمْن أَْعَماِل اْلقُلُوِب اَل َنْفَع لَُه إال  ِبا

َ َقْد َجَعَل ِضد  اإْلِْساَلِم َوا ًضا " َفإِن  هللا  ٌْ ِء َصالُِح اأْلَْعَماِل . َو " أَ ًْ ُهَما َكَش إْلٌَِماِن َواِحًدا َفلَْواَل أَن 

ُهَما َواِحًدا َفَقاَل :   َواِحٍد ِفً اْلُحْكِم َواْلَمْعَنى َما َكاَن ِضدُّ

ُ َقْوًما َكَفُروا َبْعَد إٌَماِنِهمْ " ْهِدي هللا  ٌَ َؾ  ٌْ ؤُْمُرُكْم ِباْلُكْفِر َبْعَد إْذ أَْنُتْم ُمْسلُِموَن { "َك ٌَ    َوَقاَل} أَ



ٕٔٓ 
 

ِه َوَسل َم َعْن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصل ى هللا  ُهَما اْلُكْفَر . َقاَل : َوَعلَى ِمْثِل َهَذا أَْخَبَر َرُسوُل هللا  اإْلٌَِماِن َفَجَعَل ِضد 

ًَ اإْلِْساَلُم َعلَى َخْمٍس { َوَقالَ  ِفً  َواإْلِْساَلِم ِمْن ِصْنٍؾ َواِحٍد ؛ َفَقاَل ِفً َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر : } ُبنِ

ُهْم َسؤَلُوهُ َعْن اإْلٌَِماِن َفَذَكَر َهِذِه اأْلَْوَصاَؾ َفَدل   ِس إن  ٌْ اٍس َعْن َوْفِد َعْبِد اْلَق ِبَذلَِك َعلَى َحِدٌِث اْبِن َعب 

ًة إال  بِإٌَِماِن ِسر   ٌَ ُه اَل إٌَماَن َباِطن  إال  ِبإِْساَلِم َظاِهٍر َواَل إْساَلَم َظاِهر  َعاَلِن َوأَن  اإْلٌَِماَن َواْلَعَمَل  أَن 

ْنَفُع أََحُدُهَما ِبُدوِن َصاِحِبِه . ٌَ  َقِرٌَناِن اَل 

َن اإْلٌَِماِن َواإْلِْساَل   ٌْ ِه َوَسل َم فًِ َحِدٌِث ِجْبِرٌَل َب ٌْ ُ َعلَ ً  َصل ى هللا  بِ ا َتْفِرَقُة الن  ِم َفإِن  َذلَِك َقاَل : َفؤَم 

قُلُوِب َوُعقُوُدَها َعلَى َما ُتوِجُب َهِذِه اْلَمَعاِنً ال ِتً َوَصْفَناَها أَْن َتُكوَن ُعقُوًدا ِمْن َتْفِصٌُل أَْعَماِل الْ 

ٌُوِجُب اأْلَْفَعاَل  ا  َة ُمْجَتِمَعة  أَن  اْلَعْبَد لَْو آَمَن بَِجِمٌِع َما ....َتْفِصٌِل أَْعَماِل اْلَجَواِرِح ِمم  َفإِن  اأْلُم 

ْعَمْل ِبَما َذَكَرهُ ِمْن َوْصِؾ َذَكَرهُ مِ  ٌَ ْن ُعقُوِد اْلَقْلِب ِفً َحِدٌِث ِجْبِرٌَل َمْن َوَصَؾ اإْلٌَِماَن َولَْم 

ْعَتِقدْ  ٌَ ُه إْن َعِمَل ِبَجِمٌِع َما َوَصَؾ ِبِه اإْلِْساَلُم ُثم  لَْم  ٌَُسم ى ُمْإِمًنا َوأَن  ُه اَل  َما َوَصَفُه ِمْن  اإْلِْساَلِم أَن 

َة اَل َتجْ اإْلِ  ِه َوَسل َم أَن  اأْلُم  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصل ى هللا  ِب ُكوُن ُمْسلًِما َوَقْد أَْخَبَر الن  ٌَ ُه اَل   َتِمُع َعلَى َضاَللٍَة .ٌَماِن أَن 

َبَعُهمْ  -الكالم لشٌخ اإلسالم-قُْلت :  َحاَبِة َوَمْن ات  ُه أََراَد ِبَذلَِك إْجَماَع الص   ."َكؤَن 

 (ٕٔٙ/  7) -مجموع الفتاوى أٌضاً فى  وقال

ُجُل ُمْإِمًنا بِ " ُكوَن الر  ٌَ ْمَتنُِع أَْن  ٌَ ُه  ٌَن اَل ُبد  ِفٌِه ِمْن َقْوٍل َوَعَمٍل َوأَن  َن أَن  الد   ٌ ِ َوَرُسولِِه بَِقْلبِِه َوَقْد َتَب اهلَل 

ٌَُإد  َواِجًبا َظاِهًرا وَ  َر َذلَِك ِمْن اْلَواِجَباِت أَْو ِبَقْلِبِه َولَِسانِِه َولَْم  ٌْ اًما َواَل َؼ ٌَ اَل َصاَلًة َواَل َزَكاًة َواَل ِص

ْعِدَل ِفً َقَسِمهِ  ٌَ َق اْلَحِدٌَث أَْو  ٌَُصد  َي اأْلََماَنَة أَْو  ٌَُإد  َ أَْوَجَبَها ِمْثَل أَْن   َوُحْكِمِه ِمْن اَل أِلَْجِل أَن  هللا 

ِ َوَرسُ  ِر إٌَماٍن بِاهلَل  ٌْ َرْوَن ُوُجوَب َهِذِه َؼ ٌَ ْخُرْج ِبَذلَِك ِمْن اْلُكْفِر َفإِن  اْلُمْشِرِكٌَن َوأَْهَل اْلِكَتاِب  ٌَ ولِِه لَْم 

ٌَْخَتصُّ بِ  ٍء ِمْن اْلَواِجَباِت ال ِتً  ًْ ِ َوَرُسولِِه َمَع َعَدِم َش ُجُل ُمْإِمًنا ِباهلَل  ُكوُن الر  ٌَ إٌَِجاِبَها اأْلُُموِر َفاَل 

ِه َوَسل َم .ُمَحم   ٌْ ُ َعلَ  "د  َصل ى هللا 

 (2ٙ/  ٗ) -شرح العمدة وقال أٌضاً فى 

و أٌضا فإن حقٌقة الدٌن هو الطاعة و اإلنقٌاد وذلك إنما ٌتم بالفعل ال بالقول فقط فمن لم ٌفعل "

 "هلل شٌبا فما دان هلل دٌنا و من ال دٌن له فهو كافر

 (2ٙ/  ٗ) -شرح العمدة وأٌضاً فى 

مل تصدٌق القول فإذا خال العبد عن العمل بالكلٌة لم ٌكن مإمنا و القول الذي ٌصٌر به والع"

 "مإمن قول مخصوص و هو الشهادتان فكذلك العمل هو الصالة

 

 

 

 

 



ٕٔٔ 
 

 (ٕٔٙ/  7) -مجموع الفتاوى وقال أٌضاً فى 

ٌَن اَل ُبد  ِفٌِه ِمْن َقْوٍل َوَعَمٍل َوأَن  " َن أَن  الد   ٌ ِ َوَرُسولِِه بَِقْلبِِه َوَقْد َتَب ُجُل ُمْإِمًنا بِاهلَل  ُكوَن الر  ٌَ ْمَتنُِع أَْن  ٌَ ُه 

َر َذلَِك مِ  ٌْ اًما َواَل َؼ ٌَ ٌَُإد  َواِجًبا َظاِهًرا َواَل َصاَلًة َواَل َزَكاًة َواَل ِص ْن اْلَواِجَباِت أَْو ِبَقْلِبِه َولَِسانِِه َولَْم 

َ أَْوجَ  ْعِدَل ِفً َقَسِمِه َوُحْكِمِه ِمْن اَل أِلَْجِل أَن  هللا  ٌَ َق اْلَحِدٌَث أَْو  ٌَُصد  َي اأْلََماَنَة أَْو  ٌَُإد  َبَها ِمْثَل أَْن 

َروْ  ٌَ ْخُرْج ِبَذلَِك ِمْن اْلُكْفِر َفإِن  اْلُمْشِرِكٌَن َوأَْهَل اْلِكَتاِب  ٌَ ِ َوَرُسولِِه لَْم  ِر إٌَماٍن بِاهلَل  ٌْ َن ُوُجوَب َهِذِه َؼ

ٌَْخَتصُّ بِإِ اأْلُ  ٍء ِمْن اْلَواِجَباِت ال ِتً  ًْ ِ َوَرُسولِِه َمَع َعَدِم َش ُجُل ُمْإِمًنا ِباهلَل  ُكوُن الر  ٌَ ٌَجاِبَها ُموِر َفاَل 

ٍء ِمنْ  ًْ ِه َوَسل َم . َوَمْن َقاَل : بُِحُصوِل اإْلٌَِماِن اْلَواِجِب ِبُدوِن ِفْعِل َش ٌْ ُ َعلَ د  َصل ى هللا  اْلَواِجَباِت  ُمَحم 

ًٌّ َكاَن ُمْخِطًبا َخطَ  ًنا َسَواء  َجَعَل ِفْعَل ِتْلَك اْلَواِجَباِت اَلِزًما لَُه ؛ أَْو ُجْزًءا ِمْنُه َفَهَذا ِنَزاع  لَْفِظ  ٌ ؤً َب

ُة اْلَكاَلَم فًِ أَْهلَِها َوَقالُ  لَُؾ َواأْلَِبم  وا ِفٌَها ِمْن اْلَمَقااَلِت اْلَؽلٌَِظِة َوَهِذِه بِْدَعُة اإْلِْرَجاِء ال تًِ أَْعَظَم الس 

لَُها َوأََجلَُّها . َها َوأَو  ًَ أَْعَظُمَها َوأََعمُّ اَلةُ ِه  "َما ُهَو َمْعُروؾ  َوالص 

 (ٔٔٙ/  7) فى مسؤلة ترك المبانً–مجموع الفتاوى وقال أٌضاً فى 

اِهِر . َو ) الث اِنً ِفً إْثَباِت اْلُكْفِر اْلَباِطِن َوَهِذِه اْلَمْسؤَلَُة لََها َطَرَفاِن . ) أََحُدُهَما ِفً  إْثَباِت اْلُكْفِر الظ 

َم َومِ  ًٌّ َعلَى َمْسؤَلَِة َكْوِن اإْلٌَِماِن َقْواًل َوَعَماًل َكَما َتَقد  َرُؾ الث اِنً " َفُهَو َمْبِن ا " الط  ْن اْلُمْمَتنِِع . َفؤَم 

ُجُل ُمْإِمًنا ُكوَن الر  ٌَ اَم َواْلَحج   أَْن  ٌَ َكاَة َوالص  اَلَة َوالز  ِه الص  ٌْ َ َفَرَض َعلَ إٌَماًنا َثاِبًتا ِفً َقْلِبِه ِبؤَن  هللا 

ٌَُحجُّ إلَ  ِ َزَكاًة َواَل  ي هلِل  ٌَُإد  ٌَُصوُم ِمْن َرَمَضاَن َواَل  ِ َسْجَدًة َواَل  ْسُجُد هلِل  ٌَ ِعٌُش َدْهَرهُ اَل  ٌَ ِتِه َفَهَذاَو ٌْ  ى َب

َما ٌَ  ْصُدُر َهَذا إال  َمَع ِنَفاٍق ِفً اْلَقْلِب َوَزْنَدَقٍة اَل َمَع إٌَماٍن َصِحٌٍح ؛ َولَِهَذا إن  ٌَ ِصُؾ ُمْمَتنِع  َواَل 

ُجودِ  ٌُْدَعْوَن إلَى السُّ ٌُْكَشُؾ َعْن َساٍق َو ْوَم  ٌَ ُجوِد اْلُكف اَر َكَقْولِِه : }   َفاَل ُسْبَحاَنُه ِبااِلْمِتَناِع ِمْن السُّ

ُجوِد َوُهْم َسالُِموَن { ٌُْدَعْوَن إلَى السُّ ْسَتِطٌُعوَن { } َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذل ة  َوَقْد َكاُنوا  ٌَ ." 

 (2٘/  ٔ) -الفوابد وقال ابن القٌم فى 

 االٌمان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه "

ه ومحبته فال ٌنفع ظاهر ال باطن له وان حقن به الدماء وعصم به المال تصدٌق القلب وانقٌاد 

والذرٌة وال ٌجزىء باطن ال ظاهر له اال اذا تعذر بعجز أو إكراه وخوؾ هالك فتخلؾ العمل 

ظاهرا مع عدم المانع دلٌل علً فساد الباطن وخلوه من االٌمان ونقصه دلٌل نقصه وقوته دلٌل 

 ."قوته

 77رح السنة صقال المزنً فى ش

 "ال إٌمان إال بعمل وال عمل إال بإٌمان"

 ٔٔٙ/ٕقال اآلجرُي فى الشرٌعة 

"اعلموا أنه ال ٌجزئ المعرفة بالقلب والتصدٌق إال أن ٌكون معه اإلٌمان باللسان نطقاً,وال 

تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى ٌكون عمل الجوارح,فإذا كملت فٌه هذه الخصال الثالث 

 مناً دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمٌن"كان مإ

 



ٕٕٔ 
 

 (ٕٔ/  ٔ) -فتح الباري ـ البن رجب وفى 

قال : ؼلت المرجبة حتى صار من قولهم : إن قوما ٌقولون  ابن راهوٌه ونقل حرب عن إسحاق"

: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرابض من ؼٌر جحود 

ٌعنً فً أنهم  -نكفره , ٌرجى أمره إلى هللا بعد , إذ هو مقر , فهإالء الذٌن ال شك فٌهم لها ال 

 "مرجبة . وظاهر هذا : أنه ٌكفر بترك هذه الفرابض

 7ٖٗ/ٔوقال سفٌان ابن عٌٌنة فى السنة لعبدهللا ابن اإلمام أحمد 

ترك الفرابض وسموا ترك  " والمرجبة أوجبوا الجنة لمن شهد أال إله إال هللا مصراً بقلبه على

الفرابض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم ولٌس بسواء,ألن ركوب المحارم من ؼٌر استحالل 

 معصٌة وترك الفرابض متعمداً من ؼٌر جهل وال عذر فهو كفر"

 (2٘ٓ/  ٗ) -الاللكابً  -اعتقاد أهل السنة وقال اإلمام الحافظ أبو ثور البغدادي فى 

مت أن العمل لٌس من اإلٌمان فٌقال لهم ما أراد هللا عز و جل من العباد فؤما الطابفة التً زع"

إذ قال لهم أقٌموا الصالة واتوا الزكاة إال قرار بذلك أو اإلقرار والعمل فإن قالت إن هللا أراد 

االقرار ولم ٌرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن هللا لم ٌرد من العباد أن ٌصلوا وال 

 الزكاة ٌإتوا 

 أراد منهم االقرار والعمل  :لتفإن ق 

ما دون اْلخر وقد أرادهما فإذا أراد منهم األمرٌن جمٌعا لم زعمتم أنه ٌكون مإمنا بؤحده:قٌل  

 ؟أرأٌتم لو أن رجال قال اعمل جمٌع ما أمر هللا وال أقر به أٌكون مإمنا ,جمٌعا 

 فإن قالوا ال  

 ؟فإن قال أقر بجمٌع ما أمر هللا به وال أعمل منه شٌبا أٌكون مإمنا :قٌل لهم 

 فإن قالوا نعم  

ما الفرق وقد زعمتم أن هللا عز و جل أراد األمرٌن جمٌعا فإن جاز أن ٌكون بؤحدهما :قٌل لهم  

 .مإمنا إذا ترك اْلخر جاز أن ٌكون باْلخر إذا عمل ولم ٌقر مإمنا ال فرق بٌن ذلك 

فقال لو أن رجال أسلم فاقر بجمٌع ما جاء به النبً صلى هللا علٌه و سلم أٌكون مإمنا  فإن احتج 

 .بهذا اإلقرار قبل أن ٌجًء وقت عمل

إنما نطلق له اإلسم بتصدٌقه أن العمل علٌه بقوله أن ٌعمله فً وقته إذا جاء ولٌس علٌه  قٌل له 

 ."قر وال أعمل لم نطلق له اسم اإلٌمانفً هذا الوقت اإلقرار بجمٌع ما ٌكون به مإمناا وقال أ

 (7ٕٔ/  ٔ) -كشف الشبهات وقال اإلمام محمد ابن عبد الوهاب فى 

ال خالؾ أن التوحٌد ال بد أن ٌكون بالقلب واللسان والعمل, فإن اختل شًء  من هذا لم ٌكن "

 "الرجل مسلماً.



ٕٖٔ 
 

 (:27/  ٓٔالدرر السنٌة فً األجوبة النجدٌة )وقال أٌضاً فى 

اعلم رحمك هللا: أن دٌن هللا ٌكون على القلب باالعتقاد, وبالحب والبؽض, وٌكون على اللسان "

بالنطق وترك النطق بالكفر, وٌكون على الجوارح بفعل أركان اإلسالم, وترك األفعال التً 

 "تكفر؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثالث, كفر وارتد.

 ٕٔات صقال الشٌخ سلٌمان ابن سحمان فى كشف الشبه

 "إعلم أن من ترك الصالة والزكاة والصٌام والحج فهو كافر بإجماع المسلمٌن...."

 ٓٔ-2وقال أٌضاً فى نفس المصدر ص

"ثم إنه قد كان من المعلوم من الدٌن بالضرورة أن هإالء التاركٌن للصالة والزكاة والصٌام 

ال تحل ذبابحهم بإجماع والحج المرتكبٌن جمٌع الكبابر أنهم كفار مرتدون عن اإلسالم 

 المسلمٌن"

  ٖٖوُسبل العالمة الشوكانً فى إرشاد السابل إلى دلٌل المسابل ص

"السإال:عن حكم االعراب الذٌن فى البادٌة ولم ٌفعلوا شٌباً من الشرعٌات إال مجرد التكلم 

 بالشهادة,هل هم كفار أم ال؟ وهل ٌجب على المسلمٌن ؼزوهم أم ال ؟

 فؤجاب رحمه هللا:

من كان تاركاً ألركان اإلسالم وجمٌع فرابضه ورافضاً لما ٌجب علٌه من ذلك من أقوال 

واألفعال ولم ٌكن لدٌه إال مجرد التكلم بالشهادتٌن فالال شك وال رٌب أن هذ كافرشدٌد الكفر 

ن حالل الدم فإنه قد ثبت باألحادٌث المتواترة أن عصمة الدماء واألموال إنما تكون بالقٌام بؤركا

 اإلسالم" 

  ٕٕ/ٕقال العالمة حافظ حكمى فى معارج القبول 

 "ومحال أن ٌنتفى انقٌاد الجوارح باألعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب"

 (ٕٓ/  ٔ)ريصحٌح البخا وفى

ُكلُُّه , أاَلَ َوإِن  ِفً اْلَجَسِد ُمْضَؽًة إَِذا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسُد "َرُسوَل هللِا صلى هللا علٌه وسلم وقال 

ًَ اْلَقْلُب.  "َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه أاَلَ َوِه

 

 

 

 

 



ٕٔٗ 
 

 ٖٗوقال العالمة بكر ابو زٌد فى رسالة درء الفتنة عن أهل السنة ص

وقد قرظ لها العالمة ابن باز حٌث قال:فقد اطلعت على رسالة أخٌنا العالمة الدكتور بكر بن 

 الة قٌمة مفٌدة جدٌرة بالنشر والتوزٌع..."عبدهللا أبو زٌد فؤلفٌتها رس

ومن قول الدكتور بكر"وإٌاك ثم إٌاك أٌها المسلم أن تؽتر بما فاه به بعض الناس من التهوٌن 

بواحد من هذه األُسس الخمسة لحقٌقة اإلٌمان ال سٌما ما تلقفوه عن الجهمٌة وؼالة المرجبة من 

فٌه وهذا إعراض عن المحكم فى كتاب هللا تعالى  أن العمل كمالً فى حقٌقة اإلٌمان لٌس ركناً 

 فى نحو من ستٌن موضع ونحوها فى السنة وخرق إلجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان."

 وقال العالمة الفوزان فى مسابل فى اإلٌمان والكفر.

 السإال الثانً: 

ٌقول أٌضاً : " هناك من ٌقول : " اإلٌمان قول واعتقاد وعمل, لكن العمل شرط كمال فٌه " , و

 ال كفر إال باعتقاد " .. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم ال؟

 الجواب :

الذي ٌقول هذا ما فهم اإلٌمان وال فهم العقٌدة , وهذا هو ما قلناه فً إجابة السإال الذي قبله : 

وسٌعرؾ من الواجب علٌه أن ٌدرس العقٌدة على أهل العلم وٌتلقاها من مصادرها الصحٌحة, 

 الجواب عن هذا السإال.

وقوله : إن اإلٌمان قول وعمل واعتقاد .. ثم ٌقول : إن العمل شرط فً كمال اإلٌمان وفً 

صحته, هذا تناقض !! كٌؾ ٌكون العمل من اإلٌمان ثم ٌقول العمل شرط, ومعلوم أن الشرط 

لؾ وقول المتؤخرٌن ٌكون خارج المشروط, فهذا تناقض منه . وهذا ٌرٌد أن ٌجمع بٌن قول الس

وهو ال ٌفهم التناقض, ألنه ال ٌعرؾ قول السلؾ وال ٌعرؾ حقٌقة قول المتؤخرٌن , فؤراد أن 

ٌدمج بٌنهما .. فاإلٌمان قول وعمل واعتقاد , والعمل هو من اإلٌمان وهو اإلٌمان, ولٌس هو 

ٌروجونها اْلن شرطاً من شروط صحة اإلٌمان أو شرط كمال أو ؼٌر ذلك من هذه األقوال التً 

 . فاإلٌمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو ٌزٌد بالطاعة وٌنقص بالمعصٌة.

 السإال الثالث:

 هل األعمال ركن فً اإلٌمان وجزء منه أم هً شرط كمال فٌه؟

 الجواب :

تردد : هل هذا قرٌب من السإال الذي قبله, سابل هذا السإال ال ٌعرؾ حقٌقة اإلٌمان. فلذلك 

األعمال جزء من اإلٌمان أو أنها شرط له ؟ ألنه لم ٌتلق العقٌدة من مصادرها وأصولها وعن 

علمابها. وكما ذكرنا أنه ال عمل بدون إٌمان وال إٌمان بدون عمل , فهما متالزمان , واألعمال 

ان , ومجموعها هً من اإلٌمان بل هً اإلٌمان : األعمال إٌمان, واألقوال إٌمان, واالعتقاد إٌم

كلها هو اإلٌمان باهلل عز وجل, واإلٌمان بكتبه ورسله والٌوم اْلخر واإلٌمان بالقدر خٌره 

 وشره.
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 السإال الخامس:

هل خالؾ أهل السنة مع مرجبة الفقهاء فً أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخالؾ لفظً أو 

 عنوي ؟ نرجو من فضٌلتكم التفصٌل.م

 الجواب :

عمل , خالؾ مرجبة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختالؾ فً العمل الظاهر , خالفهم فً ال

كالصالة والصٌام والحج, فهم ٌقولون إنه لٌس من اإلٌمان وإنما هو شرط لإلٌمان, إما شرط 

 صحة وإما شرط كمال , وهذا قول باطل كما عرفنا .

اً لفظٌا, ألنهم ٌقولون إن والخالؾ بٌنهم وبٌن جمهور أهل السنة خالؾ معنوي ولٌس خالف

اإلٌمان ال ٌزٌد وال ٌنقص باألعمال , فال ٌزٌد بالطاعة وال ٌنقص بالمعصٌة .. وإٌمان الناس 

 سواء ألنه عندهم التصدٌق بالقلب مع القول باللسان ! وهذا قول باطل.

 السإال السادس:

ر بالفرابض لكنه ال ٌعمل ما حكم من ترك جمٌع العمل الظاهر بالكلٌة لكنه نطق بالشهادتٌن وٌق

 شٌباً البتة, فهل هذا مسلم أم ال ؟ علماً بؤن لٌس له عذرا شرعٌا ٌمنعه من القٌام بتلك الفرابض ؟

 الجواب:

هذا ال ٌكون مإمناً, من كان ٌعتقد بقلبه وٌقر بلسانه ولكنه ال ٌعمل بجوارحه , عّطل األعمال 

كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه كلها من ؼٌر عذر هذا لٌس بمإمن, ألن اإلٌمان 

: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح, ال ٌحصل اإلٌمان إال بمجموع هذه األمور, فمن 

 ترك واحداً منها فإّنه ال ٌكون مإمناً .

 السإال السابع:

ء من هل تصح هذه المقولة: " من قال اإلٌمان قول وعمل واعتقاد ٌزٌد وٌنقص فقد بري

 اإلرجاء كله حتى لو قال ال كفر إال باعتقاد وجحود " ؟

 الجواب:

هذا تناقض !! إذا قال ال كفر إال باعتقاد أو جحود فهذا ٌناقض قوله إن اإلٌمان قول باللسان 

واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح, هذا تناقض ظاهر , ألنه إذا كان اإلٌمان قول باللسان واعتقاد 

فمعناه أنه من تخلى عن … جوارح وأنه ٌزٌد بالطاعة وٌنقص بالمعصٌة بالجنان وعمل بال

 "شًء من ذلك فإنه ال ٌكون مإمناً .
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 وقال العالمة الراجحً فى أسبلة وأجوبة فى اإلٌمان.

 السإال الثانى:

 هناك من ٌقول اإلٌمان قول وعمل واعتقاد ولكن العمل شرط كمال فٌه...

 الجواب:

اء اإلٌمان األربعة فال ٌقال العمل شرط كمال أو أنه الزم له فإن هذه ...العمل جزء من أجز

 أقوال المرجبة وال نعلم ألهل السنة قوالً بؤن العمل شرط كمال.

 تنبٌه:

وقد زعم البعض أن الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا بن باز رحمه هللا ٌري مسؤله ترك عمل 

وهذا زعم باطل فالشٌخ رحمه هللا ٌجزم بؤن  الجوارح بالكلٌة , مسالة خالفٌة بٌن أهل السنة

العمل ركن فى اإلٌمان , وأن القول بؤنه شرط كمال قول المرجبة ال أقول أهل السنة وٌري أنه 

الٌتصور وجود اإلٌمان مع ترك جمٌع العمل , وتولى التحذٌر من القول المخالؾ الذى ٌحكم 

ن التصرٌح بؤن ترك العمل كفر وإلٌك البٌان بإسالم تارك العمل بالكلٌة  , وقرظ وأقر ما فٌه م

 من ثمانٌة أوجه 

 األول :

’’ العمل شرط كمال ’’أن الشٌخ رحمه هللا فى حوار صرٌح أجرته معه مجله المشكاة بؤن مقولة  

هى مقوله المرجبة , وهذا نص الحوار فى مجلة المشكاة المجلد الثانً الجزء الثانً 

 941ٕ1ٕٓص

بن حجر فى الفتح عندما تكلم على مسؤلة اإلٌمان والعمل , وهل هو داخل  المشكاة: ذكر الحافظ

 فى المسمى , ذكرأنه شرط كمال , قال الحافظ ) السلؾ قالوا ........

الشٌخ ابن الباز: ال , هو جزء , ماهو بشرط , هو جزء من اإلٌمان واإلٌمان قول وعمل وعقٌدة 

 والتصدٌق عند أهل السنة والجماعة. أي تصدٌق واإلٌمان ٌتكون من القول والعمل

 المشكاة : هناك من ٌقول بؤنه داخل فى اإلٌمان لكنه شرط كمال ؟

الشٌخ : ال , ال , ماهو بشرط كمال جزء , جزء من اإلٌمان . هذا قول المرجبة , المرجبة 

 ٌرون اإلٌمان قول وتصدٌق فقط واألخرون : المعرفه , وبعضهم ٌقول التصدٌق .وكل هذا ؼلط 

الصواب عند أهل السنة أن األٌمان قول وعمل وعقٌدة , كما فى الواسطٌة , ٌزٌد بالطاعة 

 عصٌة .وٌنقص بالم

 المشكاه : المقصود بالعمل جنس العمل ؟

 الشٌخ : من صالة وصوم وؼٌر .عمل القلب من خوؾ ورجاء .

 المشكاه : ٌذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا فى أول الفتح ؟
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الشٌخ: ما أدري , تعلٌقنا قبل أربعٌن سنة قبل أن نذهب إلى المدٌنة ونحن ذهبنا للمدٌنة فى سنة 

( أي تقرٌباً قبل أربعٌن 91) لعلها  19ه أو  99ٌٖٔحات الفتح أظن فى وسجلنا تصح 1ٖٔٔ

 سنة . ما أذكر ٌمكن مر ولم ٌفطن له"

ضبط الضوابط فى اإلٌمان ونواقضه واعتبره ’’ الثانى : أن الشٌخ رحمه هللا حذر من كتاب 

 إلٌمان .كتاباً داعٌاً لمذهب اإلرجاء مذموم وأنه ال ٌعتبر اإلعمال الظاهرة فى حقٌقه ا

والكتاب الُمحذر منه ٌري أن عمل الجوارح شرط كمال فى اإلٌمان وأن تاركه بالكلٌه مسلم 

عاص معرض للوعٌد, ولو كان الشٌخ ٌراها مسالة خالفٌة لما حذر من كتابه ولما صفه 

 باإلرجاء.

لحافظ ابن الثالث: أن الشٌخ رحمه هللا  أقر ما تعقب به الشٌخ على بن عبد العزٌز الشبل كالم ا

 1ٕحجر , وذلك فى كتاب : التنبٌه على المخالفات العقدٌة فى الفتح ص 

قال   المإلؾ : ) الصواب أن األعمال عند السلؾ الصالح قد تكون شرطاً فى صحة اإلٌمان , 

أي أنها  من حقٌقة اإلٌمان , قد ٌنتفى اإلٌمان بانتفابها كالصالة . وقد تكون شرًطاً فى كماله 

فٌنقص اإلٌمان بانتفابها كبقٌه األعمال التى ترُكها فسق ومعصٌة ولٌس كفرا , فهذا الواجب  

 التفصٌل البد منه لفهم قول السلؾ الصالح وعدم خلطه بقول الوعٌدٌه.

مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان اإلٌمان الثالثة : قول وعمل واعتقاد 

 للخوارج والمعتزلة وهللا ولى التوفٌق ( واإلٌمان عندهم ٌزٌد وٌنقص خالفاً 

فى نقد كالم بن حجر وبٌان  الرابع : أن الشٌخ رحمه هللا قد أقر ما هو أبلػ من ذلك وأظهر

التوسط ’’ معتقد أهل السنة وذلك بإقراره ما كتبه الشٌخ علوى بن عبدالقادر السقاؾ فى كتاب 

 اإلعتقاد"واالقتصاد فى أن الكفر ٌكون بالقول أو الفعل أو 

) وكالمه هذا علٌه مآخذ أهمها نسبته القول بؤن  9ٔحٌث علق المإلؾ فى الهامش بقوله :ص 

 األعمال شرط فى كمال اإلٌمان للسلؾ , وهو على إطالقه ؼٌر صحٌح بل فى ذلك تفصٌل :

 فاألعمال المكفرة سواء كانت تركاً , كترك جنس العمل أو الشهادتٌن أو الصالة أو كانت فعالً 

كالسجود  لصنم أو الذبح لؽٌر هللا فهى شرط فى صحة اإلٌمان وما كان ذنباً دون الكفر فشرط 

كمال وإنما أوردت كالمه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعال ٌدل على كفره كالسجود لصنم 

 دون أن ٌقٌده باالعتقاد .على أن هذه العبارة فٌها نظر أٌضاً , فالسجود لصنم كفر بمجرده ولٌس

 فعالً ٌدل على الكفر (

وقد أثنى الشٌخ ابن باز رحمه هللا على الكتاب وقال "فؤلفٌتها رسالة قٌمة مفٌده ٌحسن طبعها 

 ونشرها لٌستفٌد منها المسلمون"
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للشٌخ بكر بن عبدهللا ’’ درء الفتنه عن أهل السنة ’’ الخامس : أن الشٌخ رحمه هللا قرظ كتاب 

أن تؽتر بما فاه  –أٌها المسلم  –) إٌاك ثم إٌاك  ٖٗفى الكتاب صأبو زٌد رحمه هللا وقد جاء 

بعض الناس من التهوٌن بواحدة من هذه األُسس الخمسة لحقٌقه اإلٌمان , السٌما ما تلقفوه عن 

الجهمٌة وؼالة المرجبه من أن العمل كمالً فى حقٌقة اإلٌمان لٌس ركناً فٌه , وهذا إعراض 

} َوُنوُدوا أَْن ِتْلُكُم الى فى نحو ستٌن موضعاً مثل قول هللا تعالى عن المحكم من كتاب هللا تع

ُة أُوِرْثُتُموَها بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن { , ونحوها فى السنة كثٌر وخرق إلجماع الصحابة ومن  اْلَجن 

 تبعهم باحسان."

وعمل باالركان ٌزٌد واألسس الخمسة المشار إلٌها هى أن اإلٌمان : اعتقاد بالجنان وقول اللسان 

 بالطاعة وٌنقص بالمعصٌة. 

قال الشٌخ بن باز رحمه هللا فى تقرٌظه : ) أما بعد : فقد اطلعُت على هذه الرسالة الموسومة 

من مإلفات أخٌنا العالمة الدكتور بكر بن عبد هللا ابو زٌد , ’’ درء الفتنة عن أهل السنة ’’ ب

جزى هللا مإلفها خٌراً وضاعؾ مثوبته –نشر والتوزٌع فالفٌتها رسالة قٌمة ومفٌدة جدٌرة بال

 ونصر به الحق أنه جواد كرٌم وصلى هللا وسلم على رسول هللا وعلى أله وصحبه (.

ٌُعلم من :  السادس : أن الشٌخ رحمه هللا ٌري كفر من ترك عمل الجوارح بالكلٌة , وهذا 

عمال الجوارح الشك فى كفره عند تصرٌحه بكفر تارك الصالة , فتارك الصالة وما معها من أ

 الشٌخ , من باب أولى .

ولٌست المسؤله راجعة الى قضٌه الصالة , حتى ٌدعى الخالؾ فٌها بناًء على الخالؾ المشهور 

فى حكم تارك الصاله بل جمٌع أهل السنة ٌرون ركٌنة العمل ضرورة وجوده لٌصح اإلٌمان 

 ذلك. سواء قالوا بكفر تارك الصالة أو نازعوا فى 

السابع : أن الشٌخ رحمه هللا أجاب أحد طالبه بجواب فصل فى هذه المسؤله , مبٌنا الفرق بٌن 

ترك آحاد األعمال وترك العمل جملة وأن أهل السنة متفقون على أن جنس العمل البد منه 

 لصحة اإلٌمان. 

الرٌاض عدد  قال الشٌخ العالمة عبد العزٌز بن فٌصل الراجحى حفظه هللا.نقالً عن جرٌدة

ه( وكنا ٘ٔٗٔ) وقد سؤلت شٌخنا اإلمام ابن باز رحمه هللا عام ) ٖٕٗٔ/9/ٖٔبتارٌخ  ٕٙٓ٘ٔ

 ٓفى أحد دروسه رحمه هللا عن األعمال : أهى شرط صحة لإلٌمان , أم شرط  كمال ؟

فقال رحمه هللا من األعمال شرط صحه لإلٌمان ال ٌصح اإلٌمان إال بها كالصالة , فمن تركها 

 كفر . ومنها ما هو شرط كمال ٌصح اإلٌمان بدونها مع عصٌان تاركها وإثمه  فقد

فقلت له رحمه هللا : ومن ٌكفر تارك الصالة من السلؾ , أٌكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم 

 شرط صحه ؟

فقال ال , بل العمل عند الجمٌع شرط صحة , إال إنهم اختلفوا فٌما ٌصح اإلٌمان به منه , فقالت 

 جماعة, إنه الصالة وعلٌه إجماع الصحابة رضى هللا عنهم كما حكاه عبد هللا بن شقٌق .
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وقال أخرون بؽٌرها . إال أن جنس العمل البد منه لصحة اإلٌمان عند السلؾ جمٌعاً . لهذا  

 اإلٌمان عندهم :قول وعمل واعتقاد , الٌصح إال بها مجتمعة"

ُسبل ما نصه فى فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد الشرٌط الثامن : ان الشٌخ ابن باز رحمه هللا 

 الوجه الثانً. ٕرقم

 السابل: من شهد أن ال إله إال هللا واعتقد بقلبه ولكن ترك جمٌع األعمال , هل ٌكون مسلماً ؟

فؤجاب الشٌخ رحمه هللا :"ال , ما ٌكون مسلماً حتى ٌوحد هللا بعلمه , ٌوحد هللا بخوفه ورجاءه , 

والصالة أن هللا أوجب كذا وحرم كذا وال ٌتصور , ما ٌتصور أن اإلنسان المسلم  ومحبته ,

ٌإمن باهلل ٌترك جمٌع األعمال , هذا التقدٌر ال أساس له ال ٌمكن ٌتصور أن ٌقع من أحد, نعم 

 اإلٌمان ٌحفز إلى العمل اإلٌمان الصادق"

 شبهة  والرد علٌها

:"من قال : اإلٌمان عمل وقول, ٌزٌد  ٖٕٔالسنة صقالوا: قال البربهاري رحمه هللا فى شرح 

وٌنقص,فقد خرج من اإلرجاء كله , أوله وأخره" ونحن نقول بذلك,أن اإلٌمان قول وعمل ٌزٌد 

 وٌنقص,فكٌؾ نكون من المرجبة والبربهاري ٌقول خرج من اإلرجاء أوله وآخره.

 الرد على ذلك:

احد من األبمة , منهم أبو عبدهللا أحمد بن حنبل , هذه المقولة السلفٌة النافعة , ُنقلت عن ؼٌر و

باسناده إلى إسماعٌل بن سعٌد قال : سؤلت أحمد عمن  4ٓٓٔفقد روي الخالل فى السنة رقم 

 قال: اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص ؟ قال: هذا برئ من اإلرجاء .

د :"من قال : اإلٌمان عمل وقول, ٌزٌ ٖٕٔوقال البربهاري رحمه هللا فى شرح السنة ص

 وٌنقص,فقد خرج من اإلرجاء كله , أوله وأخره"

وهذه المقولة اؼتر بها بعضهم, ممن خلط بٌن قول السلؾ , وقول المرجبة فى باب اإلٌمان 

والكفر , فهذه المقوله حق وال شك , لكن على فهم قابلٌها , وهو أن, العمل والقول واالعتقاد 

, وإال فمن قال ذلك وهو ال ٌري أعمال أركان فى اإلٌمان , ال ٌجزئ أحدهما عن األخر 

الجوارح ركناً فى اإلٌمان , أو قال ذلك وهو ٌحصر الكفر فى التكذٌب واالستحالل فإنه ٌكون 

 وافق السلؾ فى القول وخالفهم فى الفهم والحقٌقة المقصودة من مقولتهم هذه .

 (ٖٗٙ/  7مجموع الفتاوى )وقد نبه شٌخ اإلسالم فى 

ٌ ة ؛ اِلْخِتاَلِط َهَذا َوَكِثٌر  ِمْن " لَِؾ َوأَْقَواِل اْلُمْرِجَبِة َواْلَجْهِم َن َمَذاِهِب الس  ٌْ ٌ ُزوَن َب ٌَُم ِرٌَن اَل  اْلُمَتؤَخ 

ٌ ة َواْلُمْرِجَبِة ِفً اإْلٌَِماِن وَ  ٌََرى َرْأَي اْلَجْهِم ْن ُهَو ِفً َباِطِنِه  م  ُهَو مُ ِبَهَذا ِفً َكاَلِم َكِثٌٍر ِمْنُهْم ِمم  َعظ 

َن َكاَلِم أَْمَثالِِه َوَكاَلِم الس   ٌْ ْجَمُع َب ٌَ َنُهَما أَْو  ٌْ ْجَمُع َب ٌَ ُه  ٌَُظنُّ أَن  لَِؾ َوأَْهِل اْلَحِدٌِث َف  "لَِؾ .لِلس 
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 (2٘ٔ/  7) -مجموع الفتاوى وقال أٌضاً طٌب هللا ثراه فى 

روَن ال ِذٌَن َنَصُروا َقْوَل َجْهٍم ِفً "" لَِؾ ِفً َهَذا َوِفً  َفاْلُمَتؤخ  ٌُْظِهُروَن َقْوَل الس  َمْسؤَلَِة اإْلٌَِماِن " 

ُث َنَفاهُ اْلقُْرآُن َوَنْحُو َذلَِك . َوَذلَِك ُكلُّ  ٌْ ُه ُمَواِفق  ااِلْسِتْثَناِء َوِفً اْنِتَفاِء اإْلٌَِماِن ال ِذي ِفً اْلَقْلِب َح

ِد الل ْفِظ َوإاِل  َفقَ  لَِؾ ِفً ُمَجر  َس فًِ اأْلَْقَواِل أَْبَعُد َعْن لِلس  ٌْ لَِؾ ؛ لَ َنِة لَِقْوِل الس  ٌَ ِة اْلُمَبا ٌَ ْولُُهْم ِفً َؼا

لَِؾ ِمْنهُ   ."الس 

 (ٖٗٔ/  7) -مجموع الفتاوى وقال اٌضاً فى 

ْنُصُروَن َما " ٌَ لَِؾ َبْل  ُكوُنوا َخِبٌِرٌَن بَِكاَلِم الس  ٌَ ْظَهُر ِمْن أَْقَوالِِهْم ِبَما َتلَق ْوهُ َعْن َهُإاَلِء َوأَْمَثالَُهْم لَْم  ٌَ

لَِؾ َواْلَباِطُن قَ  اِهُر َقْوُل الس  ْبَقى الظ  ٌَ ٌ ة َوَنْحِوِهْم ِمْن أَْهِل اْلِبَدِع َف ٌ ة اْلُمَتَكل ِمٌَن ِمْن اْلَجْهِم ْوُل اْلَجْهِم

اِس َمَقالًَة فًِ اإْلٌَِماِن .  "ال ِذٌَن ُهْم أَْفَسُد الن 

 (ٕٓٗ/  7) -مجموع الفتاوى وقال اٌضاً فى 

نِ " ٌْ د  َن الض  ٌْ ْجَمُعوَن َب ٌَ  "لَِكْن لَِعَدِم َمْعِرَفِتِهْم بِاْلَحَقابِِق ال ِتً َنَشؤَْت ِمْنَها اْلبَِدُع 

 وأبلػ من ذلك أن ٌقال : قد وجد من المرجبة من ٌقول : اإلٌمان قول وعمل !

/  ٔ) حٌث قال  فتح الباري البن رجبً رحمه هللا فى وقد ذكر مثل هذا ابن رجب الحنبل

ٖٔٔ) 

, ثم ٌفسرون  -موافقة ألهل الحدٌث  -وقد كان طابفة من المرجبة ٌقولون : اإلٌمان قول وعمل "

 العمل بالقول وٌقولون : هو عمل اللسان .

ول ما وقد ذكر اإلمام أحمد هذا القول عن شبابه بن سوار وأنكره علٌه وقال : هو أخبث ق 

 ."سمعت أن أحدا قال به وال بلؽنً . ٌعنً أنه بدعة لم ٌقله أحد ممن سلؾ

فهإالء كانوا ٌظهرون قول السلؾ بؤن اإلٌمان قول وعمل ولكن كان مقصدهم خبٌث,أن  قلُت:

 العمل هو قول اللسان فقط ,مثل من قال اإلٌمان قول وعمل والعمل كمالً فقط ولٌس ركناً فٌه.

 العبرة بالحقابق ال باأللفاظ.والمقصود هو أن 

ومثل هذا أٌضاً قال اإلمام حرب الكرمانى رحمه هللا فى مسابل اإلمام أحمد وإسحاق ابن 

 :77ٖراهوٌه،رواٌة حرب الكرمانً ص

"وسمعت إسحاق ٌقول : أول من تكلم باإلرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفٌه , ثم 

قوماً ٌقولون : من ترك المكتوبات , وصوم رمضان ؼلت المرجبة حتى صارمن قولهم : أن 

والزكاة والحج وعامة الفرابض من ؼٌر جحود بها إنا النكفره ٌرجى أمره إلى هللا ؛ إذ هو مقر 

 فهإالء المرجبة الذٌن الشك فٌهم . ثم هم أصناؾ :

 , وهإالء منهم من ٌقول: نحن مإمنون البتة , وال ٌقول عند هللا , وٌرون اإلٌمان قوالً وعمالً 

 أمثلهم .
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وقوم ٌقولون : اإلٌمان قول , وٌصدقه العمل , ولٌس العمل من اإلٌمان , ولكن العمل فرٌضة , 

واإلٌمان هو القول وحسناتنا متقبلة, ونحن مإمنون عند هللا ,وإٌماننا وإٌمان جبرٌل واحد , 

 ألنبٌاء"فهإالء الذٌن جاء فٌهم الحدٌث أنهم المرجبة التى لُعنت على لسان ا

 قلُت:

 فهذه طابفة من المرجبة , كانت تقول : اإلٌمان قول وعمل , ولم تخرج بذلك من اإلرجاء.

 إن القول بؤن اإلٌمان قول وعمل , ٌعنى إثبات أمرٌن النزاع بٌن أهل السنة : 

األول : أنه الٌجزئ القول وال ٌصح من دون العمل , وهذا مصرح به من أبمة السلؾ , وعلٌه 

 عهم.إجما

 الثانى : أن الكفر ٌكون بالقول والعمل , كما ٌكون باالعتقاد والترك.

 فالمخالفة فى هذا أو فى بعضه مخالفة ألهل السنة موافق للمرجبة ولو اُدعى ؼٌر ذلك.

ومثل هذا ٌقال فٌمن قال: اإلٌمان قول وعمل ٌزٌد وٌنقص ثم هو ٌكفر أهل اإلسالم , وٌستحل 

موافق للخوارج مخالفة ألهل السنة ولو ادعى ؼٌر ذلك فالعبرة بالحقابق الدماء واألموال فهو 

 والمعانى , الباأللفاظ والمبانى , وإن كان اللفظ السنى واجب االتباع فى هذا الباب .

وما ذكره إسحاق رحمه هللا من ؼلو المرجبة , وزعمها إسالم تارك عامة الفرابض وهو ما 

 ن , وٌزعمون أنه قول السلؾ !ٌدندن حوله الٌوم بعض المعاصرٌ

والمقصود أنه ٌقع الخلط بٌن كالم أهل السنة , وكالم ؼٌرهم عند بعض الناس فٌؤخذون من هذا 

ومن هذا وقد ٌجمعون بٌن المتناقضات , وٌخلطون بٌن المقاالت , وعلى ؼٌر بصٌرة , فٌكون 

 من اقوالهم: 

كان , لكن الكفر ال ٌكون إال اإلٌمان قول باللسان واعتقاد بالجنان , وعمل باألر -1

 بالقلب دون البدن .

 مسلم موحد.  –مع القدرة والتمكٌن  –اإلٌمان قول وعمل , تارك العمل بالكلٌة  -2

اإلٌمان قول وعمل , والكفر ٌكون بالقول والعمل , لكن الٌكفر المعٌن إال اذا اعتقد  -3

خالفة لما علٌه أهل الكفر , أو قصده , أو استحله , إلى ؼٌر ذلك من المقوالت المُ 

 العلم والسنة. 

 9ٗٙ/ٕوقال الشٌخ العالمة صالح الفوزان حفظه هللا فى التعلٌق المختصر على القصٌدة النونٌة 

 مشٌراً إلى التلفٌق بٌن كالم أهل السنة وكالم ؼٌرهم: 

"وهناك فرقة خامسة ظهرت األن , وهم الذٌن ٌقولون إن األعمال شرط فى كمال اإلٌمان 

 جب , أو الكمال المستحب"الوا
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 ٖٕوُسبل حفظه هللا فى مسابل فى اإلٌمان ص

السابل:هل تصح هذه المقولة: أن من قال اإلٌمان قول وعمل واعتقاد ٌزٌد وٌنقص, فقد برئ من 

 اإلرجاء حتى لو قال : ال كفر اإلباعتقاد وجحود ؟

فهذا ٌناقض قوله : إن اإلٌمان فؤجاب : هذا تناقض ألنه إذا قال : ال كفر إالباعتقاد أو جحود 

 قول باللسان , واعتقاد بالقلب , وعمل الجوارح.

ألنه اذا كان اإلٌمان قوالً باللسان , واعتقاداً بالجنان , وعمالً بالجوارح , وأنه ٌزٌد بالطاعة 

,وٌنقص بالمعصٌة , فمعناه أن من تخلى عن األعمال نهابٌاً فإنه ال ٌكون مإمناً؛ ألن اإلٌمان 

جموع هذا األشٌاء وال ٌكفى بعضها . والكفر لٌس مقصوراً على الجحود , وإنما الجحود نوع م

من أنواعه , فالكفر ٌكون بالقول والفعل وباالعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك . وانظر باب 

 احكام المرتد من كتب الفقه".

 " المبحث الخامس"

 األشاعرة والماترٌدٌة كما ٌصرحون بذلك فى ُكتبهم:بٌان أن األعمال شرط كمال هو مذهب 

 تنبٌه:

أهل البدع من األشاعرة والماترٌدٌة إذا ذكروا أهل السنة فٌعنون بها أنفسهم وهذا باطل إذ أن 

واألشاعرة ،هذا اإلسم الشرٌؾ ال ٌستحقه إال الصحابة ومن تبعهم على منهجهم إلى قٌام الساعة 

 عنهم,والكالم فى هذا ٌحتاج إلى بسط فى مبحث منفرد.والماترٌدٌة من أبعد الناس 

 9ٕفى شرح جوهرة التوحٌد صقال البٌجوري:

فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال, ومن تركه  شرط كمال على المختار عند أهل السنة العمل" 

فهو مإمن لكنه قد فوت على نفسه الكمال إذا لم ٌكن مع ذلك استحالل أو عناد للشارع أو شك 

 "مشروعٌته, وإال فهو كافر فٌما علم من الدٌن بالضرورة فً

 4ٕوقال أٌضاً فى إتحاؾ المرٌد ص

 "وقوله"كالعمل"

تشبٌه فى مطلق الشرطٌة ٌعنى أن المختار عند أهل السنة فى األعمال الصالحة أنها شرط كمال 

 فى اإلٌمان"

 ٕٖٔوقال الصاوى فى شرحه على الجوهرة 

 نة أن األعمال الصالحة شرط كمال اإلٌمان""ألن المختار عند أهل الس

 ٗٗوقال محمد زاهد الكوثري فى تعلٌقه على التنبٌه والرد على الملطً ص

"عمل الجوارح من كمال اإلٌمان ال أنه جزء من ماهٌة اإلٌمان لبال ٌلزم اإلنزالق إلى المذهب 

 المعتزلة والخوارج"
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فٌض الباري شرح صحٌح البخاري فى كتابه وقال محمد أنور الكشمٌري الدٌبوندي الماترٌدي 

(ٔ /ٖ٘-٘ٗ) 

ٌعنً  –إذ قال )اإلٌمان عند السلؾ عبارة عن ثالثة أشٌاء اعتقاد وقول وعمل قد تقدم الكالم  

 على األولٌن: أي التصدٌق واإلقرار بقً العمل هل هو جزء لإلٌمان أم ال؟. –فً كتابه هذا 

قالوا: إن األعمال أجزاء لإلٌمان, فالتارك للعمل خارج  فالمذاهب فٌه أربعة: الخوارج والمعتزلة

عن اإلٌمان عندهما, ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه من اإلٌمان وأدخلوه فً الكفر, والمعتزلة لم 

 ٌدخلوه فً الكفروقالوا بمنزلة بٌن المنزلتٌن.

 قط.مذهب المرجبة, قالوا: ال حاجة للعمل ومدار النجاة هو التصدٌق ف -والثالث 

 فصار األولون والمرجبة على طرفً نقٌض.

مذهب أهل السنة والجماعة وهم بٌن بٌن, قالوا: إن األعمال ال بد منها, لكن تاركها  –والرابع 

 مفسق, ال مكفر, فلم ٌشددوا فٌها كالخوارج والمعتزلة, ولم ٌهونوا أمرها كالمرجبة.

, فؤكثر المحدثٌن إلى أن اإلٌمان مركب افترقوا فرقتٌن –أي أهل السنة والجماعة  –ثم هإالء 

وأكثر الفقهاء والمتكلمٌن إلى أن األعمال  –رحمه هللا تعالى  –من األعمال, وإمامنا األعظم 

ؼٌر داخلة فً اإلٌمان, مع اتفاقهم جمٌعاً على أن فاقد التصدٌق كافر, وفاقد العمل فاسق, فلم 

وا األعمال أجزاء, لكن ال بحٌث ٌنعدم الكل ٌبق الخالؾ إال فً التعبٌر, فإن السلؾ وإن جعل

 بانعدامها, بل ٌبقى اإلٌمان مع انتفابها.

وإمامنا أبو حنٌفة وإن لم ٌجعل األعمال جزًء, لكنه اهتم بها وحرض علٌها وجعلها أسباباً سارٌة 

ل, لما فً نماء اإلٌمان, فلم ٌهدرها هدر المرجبة, إال أن تعبٌر المحدثٌن القابلٌن بجزبٌة األعما

رحمه هللا تعالى  –كان أبعد من المرجبة المنكرٌن جزبٌة األعمال, بخالؾ تعبٌر إمامنا األعظم 

مً الحنفٌة باإلرجاء, وهذا كما ترى فإنه كان أقرب إلٌهم من حٌث نفً جزبٌة األعمال: رُ  –

 جور علٌنا, فاهلل المستعان.

ٌة كافٌاً لنسبة اإلرجاء إلٌنا, لزم نسبة ولو كان االشتراك مع المرجبة بوجه من الوجوه التعبٌر

االعتزال إلٌهم, أي: إلى المحدثٌن,فإنهم, أي المعتزلة, قابلون بجزبٌة األعمال أٌضاً كالمحدثٌن, 

ولكن حاشاهم من االعتزال, وعفا هللا عمن تعصب ونسب إلٌنا اإلرجاء, فإن الدٌن كله نصح, 

 "وة إال باهلل العلً العظٌمال مراماة ومنابزة باأللقاب! وال حول وال ق
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 "المبحث السادس" 

 لجمَ أ من حسنأ ,ومن ةبدع رجاءإو سنه رجاءإ:  قسمٌن لىإ رجاءإلا الفقهاء ةمرجب قسم 

 والتكمٌل الرفع فى قال  الماترٌدى الحنفى الهندى اللكنوى عبدالحى الحسنات أبو هذا فى كالمهم

 :  ٖٔٙ-ٖٓٙص اللكنوي الحسنات ألبى

 ٌماناإل فى ٌكتفون ةالمرجب نأ:  ةالرجب اعتقاد وبٌن , ةالسن هلأ اعتقاد بٌن التفرقه وجمله"

 ؼٌر المعاصى من الكفر سوى وما الطاعات من ٌماناإل سوى ما وٌجعلون , ونحوه هللا ةبمعرف

 ( الجنة دخل هللا ااّل  اله ال قال من) حدٌث بظاهر وٌتشبثون , نافعة وال ُمضرةٍ 

 البد بل , المعرفة ٌماناإل فى ٌكفى ال:  ٌقولون  -الفقهاء مرجبة من أصحابه ٌعنى-السنه وأهل

 مع ضرةمُ  والمعاصى مفٌدة, الطاعات نأو , اللسانى قراراإل مع االختٌاري التصدٌق من

 .  الخسران دار لىإ صاحبها ُتوِصلُ  , ٌماناإل

 على ٌطلق االرجاء أن:  الرجال وأسماء التوارٌخ بكتب المشتؽل المالعَ  على علمه ٌجب والذى

 :  قسمٌن

 .نفاً أمر الذى وهو ضالل, هو الذى االرجاء:  حدهماأ

 , خارجاً  والجماعة ةالسن أهل عن صاحبه ٌكون وال , ةبضالل لٌس الذى االرجاء:  وثانٌهما

  السنة أهل ةومرجب , ةالضالل ةمرجب:   فرقتان ةالمرجب نأ ذكروا ولهذا

 ال , ةالسن هلأ مرجبه من ُعدوا انما االثبات  الرواة من وؼٌرهم وشٌوخه ته وتالمذ حنٌفه وأبو

 " ةالضالل ةمرجب من

 قلُت:

فظن أبو الحسنات أن تسفٌه أهل السنة للمرجبة إنما راجع إلى ؼالة المرجبة,وهذا باطل إذ أن 

م وبٌن أهل التسفٌه راجع إلى جمٌع فرق المرجبة بما فٌهم مرجبة الفقهاء إذ أن الخالؾ بٌنه

 السنة معنوي ولٌس لفظً كما ٌقوله من ال ٌعلم.

 ٖٕٔص للبؽدادي الفرق بٌن الفرق هامش انظر الماترٌدى الحنفى الكوثري زاهد محمد وقال

 بىأ مع الدٌن أصول علماء ومحققو , ةالمعتزل وأ الخوارج معتقد لىإ ٌجر ركناً  العمل دُ عَ ".... 

 العمل إلرجابه ؛ رجاءباإل ةبالمسؤل خبرا حطٌُ  لم من بعض رماه نأ سبق نأو , ذلك فى  حنٌفة

 وزعم الحق, وهٌعدُ  ال ةسن ارجاء هذا ولكن , مسلم حدٌث علٌه نص كما , فقط  الركنٌة من

 ....." ةوالمعتزل الخوارج معتقد فى ُموقع ذلك خالؾ
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 :االسفرابٌنى المظفر أبى قول على تعلٌقا – وقال

 ال كما , ٌماناإل ٌإخرون النهم ؛ ةمرجب سّمو نماإالتؤخٌر,و هو ةاللؽ فى رجاءاإل نأ واعلم" 

 "الكفر مع ةالطاع تنفع

 فى تساهل وللمصنؾ , عزوها فى التروى فٌجب الدٌن, هلأ منهما ٌبرأ شنٌعة بدعة وهذهقال :

 رجاءإ فهو , الحنفٌة ابن محمد بن الحسن لىإ ٌنسب الذى رجاءاإل وأما , المرجبه مذاهب شرح

 فى وتخلٌده ٌماناإل من الكبٌرة مرتكب خراجإ فى ةوالمعتزل الخوارج به ٌخالؾ الذى ةالسن

 أهل جمهور وعلى , عنه عفا شاء نإو عذبه شاء نإ هللا لىإ أمره رجاءإب القول وهو , النار

 ٓٙص الهالكٌن فرق عن الناجٌة الفرقة وتمٌز الدٌن فى التبصٌر هامش انظر(الحق

 : نوعان عندهم – االرجاء نأ من هذا صُ لفنخ

 الطاعات نأ قولهم مع ةالركنٌ من العمل رجاءإ وهو , به قابلون وهم , سنة رجاءإ:  ولاأل

 شاء نإ هللا ةمشٌب تحت فهو الخسران دار صاحبها توصل , ٌماناإل مع مضرة والمعاصى ةمفٌد

 . عنه عفا شاء نإو عذابه

 9٘ٗص الكالم علم فى اإلقدام نهاٌة فى الشهرستانى قال

 من وٌخرج ٌكفر بعدمه ٌقال حتى له مقوماً  ركناً  االٌمان فى داخل ؼٌر العمل أن قطعاً  لمفعُ "

 له الزماً  تكلٌفاً  ٌماناإل خارج وؼٌر , الحال ثانى فى النار فى وٌخلد وٌعذب , الحال فى ٌماناإل

 ."المآل فى وجزاءً  عقاباً  استوجب وال , الحال فى وزجراً  لوماً  ٌستحق ال بعدمه ٌقال حتى

 . السلؾ واعتقاد السنة أنه العصر مرجبه ٌدعٌه ما هو بعٌنه النوع وهذا:قلتُ 

 مع الطاعة تنفع ال كما ٌماناإل مع تضر ال ةالمعصٌ ن"أ قول وهو , بدعة رجاءإ:  والثانى

 .الكفر

, فخرجوا برأى سمعنا  فٌق بٌن مذهب أهل السنة ومذهب المرجبةوقد حاول جماعه منهم التو

 .دعى أنه مذهب السلؾمن ٌورأٌنا 

  ٖٓٔوقال ابو الثناء الالمشى الماترٌدى التمهٌد لقواعد التوحٌد ص-ٔ

)قال فقهاء أهل الحدٌث كمالك بن أنس إمام أهل المدٌنة , وكاألوزاعً إمام أهل الشام 

أهل الحدٌث كإسحاق بن وؼٌرهم من متكلمى  –رحمهم هللا –وكالشافعى إمام أهل الحجاز 

راهوٌه واحمد بن حنبل ونحوهم : أن االٌمان هو إقرار والتصدٌق واالعمال الصالحة وبه قالت 

ْزَداُدوا إٌَِماًنا َمَع إٌَِماِنِهْم( الفتح :المعتزله الخوارج و ٌَ  ٗوإنما قالوا ذلك ؛ لقوله تعالى )لِ

ٌُِضٌَع إٌَِماَنُكْم{ والتكون الزٌاده فى اإلٌمان إال باألعمال الصالحة و ُ لِ قال تعالى }َوَما َكاَن هللا 

لٌست بركن اصلى فى  ةعمال الصالحن األأال إٌمانا إى صالتكم , سمى الصالة أ[ٖٗٔ]البقرة: 

االٌمان عند اهل الحدٌث حتى الٌزول االٌمان عندهم بزوالها .وعند الخوارج هى ركن اصلى  

 "حتى قالوا بزوال االٌمان بزوالها
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  1ٕ٘قال ابو حامد الؽزالى قواعد العقابد ص -ٕ

ٌمان حاصل دون العمل , وقد اشتهر عن                                               ن اإلألى إ) فان قلت : فقد مال االختٌار  

 ٌمان : عقد وقول عمل (فما معناه ؟السلؾ قولهم )اإل

 ه مكمل له ومتمم (نٌمان ؛ ألن ٌعد العمل من اإلأقلنا : الٌبعد 

 مام االشعرٌة .إفخر الدٌن محمد بن عمر الرازى  -ٖ

 ٖ٘ٔقال فى كتابه مناقب االمام الشافعى ص    

ال إٌمان لٌس ٌمان قول وعمل واعتقاد .وقال المتكلمون : اإلن اإلأ" قد نقلنا عن الشافعى 

 .دلتهمأثم ذكر  -ده والتصدٌق بالقلب واحتجوا علٌه بوج

فى  يلٌه مذهب قوإنه الذى ذهب إن قول الشافعى ال ٌمكن جعله من المعابب فأعلم وا"ثم قال  

صحابنا هو هذا القول أصول من ن الذى اختاره علماء األأال إاالستدالل واالحتجاج به 

ن المسمى أخر , فٌقولون : قد تقرر فى بدابه العقول : آن القوم قد ٌقرون من وجه أواعلم ,الثانى

ن ٌفوت المسمى , فلو كان أشٌاء , البد وحد تلك األأشٌاء فعند فوات أالشىء اذا كان مجموع  

ٌمان , ولكن ن ال ٌبقى اإلأٌمان ؛ لكان عند فوات العمل وجب من مسمى اإل العمل جزءاً 

مل , مع فوات الع ٌمان باقٍ ن العمل داخل فى مسمى االٌمان , ثم ٌقول : اإلإالشافعى ٌقول : 

 فكان هذا مناقضة"

 وقال فى موضع اخر :

مور فعند فوات بعضها فقد فات ألمجموع  سماً إٌمان نه لو كان اإلوهذا فى ؼاٌه الصعوبه ؛ أل"

 ."ٌمانن ال ٌبقى اإلأذلك المجموع فوجب 

 قلُت:

ن أ, وسبب ذلك شبهتهم  ةالصعوب ة, بل جعله فى ؼاٌ فقد استشكل قول الشافعى وراه متناقضاً 

ذا زال بعضها لم تبق إنه إجزابها كالعشرة فأتزول بزوال بعض  –عندهم  –ةلحقٌقه المركبا

  .عشرة

  "لزم زواله بزوال بعضها ةوباطن ةعمال , ظاهرأقوال وأمن  ٌمان مركباً ذا كان اإلإف"قالوا : 

فٌقول : ن ٌجٌب أجاب الرازي لدفع ما راه تناقضا فى اعتقاد الشافعى , فقال : )وللشافعى أثم 

ٌمان وتوابعه نها من ثمرات اإلإعمال  فقرار واالعتقاد , فؤما األٌمان هو اإلصل فى اإلاأل

سم مع فوات تلك ن كان ٌبقى اإلإصل على سبٌل المجاز ووتوابع الشىء قد ٌطلق علٌه اسم األ

فناء باق بعد  ةن اسم الشجرأنها من الشجرة مع إؼصان الشجره قد ٌقال : أن أالتوابع , كما 

 "ؼصان فكذلك ها هنا األ
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فبهذا ٌكون قد ظهر منهج أهل السنة ,من منهج أهل البدع ,ولٌس مقصودى فى هذا البحث  قلُت:

الرد على شبهات المخالفٌن إذ مقصودى هو إظهار منهج أهل السنة من منهج المخالفٌن له 

ٌُظهر قول أهل السنة وفى حقٌقة القول هو ٌظهر مذهب أهل البدع ,واما  ,وعدم اإلؼترار بمن 

 ما عندهم من األدلة ظنوها أدلة زعماً منهم, فما هى إال مجرد شبهات متشابهات.

وقد ذكر العالمة صالح آل الشٌخ ضوابط لمعرفة المتشابه,بمعنى كٌؾ تعرؾ أن هذا من باب 

بد المتشابه,فقال سلمه هللا وحفظه فى شرحه على أصول اإلٌمان لإلمام المجدد محمد ابن ع

 ٕٓٗالوهاب ص

 قال:"وهنا مسؤلة وهى :كٌؾ تعرؾ المتشابه من المحكم؟

 الجواب:

 المتشابه هو

 الذى خالفته األدلة الكثٌرة.  -ٔ 

 وخالفته القواعد. -ٕ

 ولم تؤخذ به الجماعة.-ٖ

 انتهى من شرحى ألصول السنة لإلمام أحمد. ولم ٌؤخذ به األبمة وإنما وجهوه وبٌنوا معناه."-ٗ

 الصالة خاصة:الوجه الثانً 

 ومنهم الصحابه من واحد ؼٌر اإلجماع ونقل الصالة ترك من كفر  على الصحابة إجماع

 واإلٌمان الكفر بٌن ٌفرق كان ما: جبر بن مجاهد سؤله وقد: عنه هللا رضً عبدهللا بن جابر

 فً بطة ابن رواه))  الصالة: قال وسلم؟ علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على األعمال من عندكم

 ((.9ٕٙ/ ٕ(( )اإلبانة))

 (َصِحٌح[ )ٙٔ]- 94٘

ِ  َرُسولِ  أَْصَحابُ  َكانَ : َقالَ  َشقٌِق بن هللا عبد َوَعن ُ  َصل ى هللا  هِ  هللا  ٌْ َرْونَ  اَل  َوَسل مَ  َعلَ ًبا ٌَ ٌْ  ِمنَ  َش

اَلة ؼٌر كفر َتركه اأْلَْعَمالِ   الت ْرِمِذيّ  َرَواهُ. الص 

 للصالة تارك بالكلٌة الجوارح أعمال تارك أن: مسؤلتنا فً اناإلجماع نبهذا االستدالل ووجه

 أحق كله الظاهر العمل تارك كفر كان وحدها, الصالة تارك كفر على إجماعهم ثبت فإذا ضمنا,

 .باإلجماع وأولى
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 :-  الشافعً اإلمام قال

 وعمل قول اإلٌمان إن: ٌقولون أدركناهم, ومن بعدهم من والتابعٌن الصحابة من اإلجماع وكان)

/ ٘) للاللكابً(( السنة أهل اعتقاد أصول شرح(. ))باْلخر إال الثالثة من واحد ٌجزئ ال ونٌة

 (.4ٕٓ/ 9(( )الفتاوى مجموع)) ,(4٘ٙ

(  الشهادتٌن)  القول ترك من ٌعنى باالخر إال الثالثة من واحد الٌجزئ إن اإلستدالل ووجه

 كافر.(  الجوارج عمل)  العمل ترك ومن كافر(  القلب عمل) النٌة ترك ومن كافر

 :قال حٌث هـ,4ٕٔ: ت الحمٌدي, اإلمام

 شٌبا ذلك من ٌفعل ولم والحج والصوم والزكاة بالصالة أقر من إن: ٌقولون قوما أن وأخبرت) 

 إذا جاحدا, ٌكن لم ما مإمن فهو ٌموت, حتى القبلة مستدبر ظهره مسند ٌصلً أو ٌموت, حتى

 باهلل الكفر هذا: فقلت. القبلة واستقبال الفروض ٌقر كان إذا إٌمانه, فً ذلك تركه أن علم

 عز هللا قال المسلمٌن, وفعل وسلم علٌه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب وخالؾ الصراح,

ٌُقٌُِموا: وجل الةَ  َو ٌُْإُتوا الص  َكاةَ  َو ٌ َمةِ  ِدٌنُ  َوَذلِكَ  الز   أو عبدهللا أبو قال: بلحن قال[ ٘:البٌنة] اْلَق

 رواه( )به جاء ما الرسول وعلى أمره هللا على ورد بالِل كفر فقد هذا قال من: ٌقول سمعته

/ ٘(( )السنة أهل اعتقاد أصول شرح)) فً الاللكابً ورواه ,(1ٙ٘/ ٖ(( )السنة)) فً الخالل

119.)) 

 ٌقول من ٌكفر احمد اإلمام وحتى المسلمٌن وفعل والسنة القران خالؾ هذا إن اإلمام قول تؤمل

على الشرٌعة وعلى الُسنة , فنعوذ باهلل من  زهران فظهر ظهورا واضحا كذب.القول هذا

 الضالل.
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 الخطاء الثالثون

 عند كالمه على بدعة المولد قال: لشرٌط السادس من شرحه على الحابٌةقوله فى ا

 "قٌمة له أصالوال "مٌالد النبً لم ٌإثر فى الكون شٌا 

 الرد على ذلك:

 علٌه وسلم , ولو قال مولده صلى هللا علٌه وسلم لم وهذا الكالم فٌه سإ أدب مع النبً صلى هللا

ا بة رضوان هللا علٌهم ولو كان خٌر علٌه وسلم عٌدا وال احتفل به وال الصحاٌتخذه صلى هللا

ٌُحسن الكالم حتى فى هذا ٌدا , وهم أحرص على الخٌر ولو قال هذا لكفى فالالتخذوه ع رجل ال 

ٌُحسن شا  .فهو ال 

 أنه ال ٌقصد ما بدا من كالمه , من إساءة للرسول صلى هللا علٌه وسلم فإن قٌل:

 مسلم صحٌحفى  قلنا:

ِ  َعْبدَ  أَن   هللا ِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسالِمُ عن  قُولُ  -وسلم علٌه هللا صلى- هللا ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َقالَ  ُعَمرَ  ْبنَ  هللا  ٌَ  «

َها اْسَتؤَْذن ُكمْ  إَِذا اْلَمَساِجدَ  ِنَساَءُكمُ  َتْمَنُعوا الَ  ٌْ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِبالَلُ  َفَقالَ  َقالَ «.  إِلَ  َقالَ . لََنْمَنُعُهن   َوهللا ِ  هللا 

هِ  َفؤَْقَبلَ  ٌْ ِ  َعْبدُ  َعلَ ا َفَسب هُ  هللا  ًبا َسّبً  ٌ ِ  َرُسولِ  َعنْ  أُْخِبُركَ  َوَقالَ  َقطُّ  ِمْثلَهُ  َسب هُ  َسِمْعُتهُ  َما َس  هللا صلى- هللا 

ِ  َوَتقُولُ  -وسلم علٌه  ".لََنْمَنُعُهن   َوهللا 

 9ٕٓ/ٕ قال العالمة ابن العثٌمٌن فى شرحه على مسلم معلقا على هذا الحدٌث

"وفى هذا دلٌل على جواز اإلنكار على من تكلم بكالم ظاهره المعارضة وإن لم ٌكن ٌقصدها 

ٌُسب .  "وأنه 

ٌُحسن حتى التعبٌر عن مثل هذا فلٌجلس فى بٌته أشرؾ له , فإن الصبٌان لو قلنا لهم  فإن كان ال 

ٌُحسن الكالم فى ُسنة وال فى بدعة بؤفضل من هذا وا فى بدعة المولد لتكلموا تكلم فالرجل ال 

 7ٙالنحل:  چھ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ   قال هللان طلعت زهران كما كول
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 الخطاء الحادى والثالثون

 : قوله فى الشرٌط العاشر من الحابٌة

 "القرطبً إمام من أبمة أهل السنة"

 الرد على ذلك:

 (1ٓٙ/  ٙ) - الكبرى الفتاوىقال شٌخ اإلسالم فى 

ِ  َعْبدِ  أَُبو" ًُّ  هللا  ةِ  ُعلََماءِ  أََكابِرِ  ِمنْ  َوُهوَ  اْلقُْرُطبِ  ٌ  "اأْلَْشَعِر

 قد أنه ٌعلم حتى سنة صاحب فالن ٌقول أن لرجل ٌحل وال" السنة شرحفى البربهاري وقال 

 ."كلها السنة فٌه تجتمع حتى سنة صاحب له ٌقال فال السنة خصال فٌه اجتمعت

ٌُدخل فٌها من لٌس  ٌُخرج من السنة من هو من أهلها و فمن نصدق باهلل علٌكم ؟ زهران الذى 

 , أم نصدق شخ اإلسالم؟وهذا لٌس فى القرطبً فقط بل هذه سجٌة عند زهران منهم 
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 الخطاء الثانى والثالثون

 : قوله فى الشرٌط السادس من الحابٌة

 سنة ُعثمانٌة. -أى من الجمعة–"األذان األول 

 الرد على ذلك:

 (ٓٔ/  ٕ) - الباري فتح ترقٌم حسب ـ البخاري صحٌح

ابِبِ  َعنِ  ِزٌدَ  ْبنِ  الس  ْومَ  الن َداءُ  َكانَ  َقالَ  ٌَ لُهُ  اْلُجُمَعةِ  ٌَ ً   َعْهدِ  َعلَى اْلِمْنَبرِ  َعلَى اإلَِمامُ  َجلَسَ  إَِذا أَو  ِب  الن 

ًَ  , َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َوأَِبً وسلم علٌه هللا صلى ُ  َرِض ا َعْنُهَما هللا  ًَ  , ُعْثَمانُ  َكانَ  َفلَم  ُ  َرِض  , هُ َعنْ  هللا 

الِثَ  الن َداءَ  َزادَ  الن اسُ  َوَكُثرَ  ْوَراءِ  َعلَى الث   .الز 

 الراجح من أقوال علماء األصول أن قول الصحابً حجة بشرطٌن:

 ما لم ٌخالؾ نصا  -ٔ

 وما لم ٌخالفه صحابً ؼٌره . -ٕ

 (91ٕ/  ٔ) - الفتاوى مجموعوهذا الذى رجحه شٌخ اإلسالم فقال فى 

َحاَبةِ  آَحادِ  َعنْ  ٌُْنَقلُ  َما َكَساِبرِ  َشِرٌَعة   ِبهِ  َتْثُبتُ  اَل  َهَذا َوِمْثلُ   أَوْ  اْلِعَباَداتِ  ِجْنسِ  ِفً الص 

ْحِرٌَماتِ  أَوْ  اإْلٌَِجاَباتِ  أَوْ  اإْلَِباَحاتِ  ُرهُ  ٌَُوافِْقهُ  لَمْ  إَذا الت  ٌْ َحاَبةِ  ِمنْ  َغ هِ  الص  ٌْ  َما َوَكانَ  - َعلَ

ْثُبتُ  ًِّ  َعنْ  ٌَ بِ ُ  َصل ى الن 
هِ  هللا  ٌْ ُكنْ  لَمْ  - ٌَُوافِقُهُ  اَل  ٌَُخالِفُهُ  َوَسل مَ  َعلَ ةً  فِْعلُهُ  ٌَ  َعلَى ٌَِجبُ  ُسن 

َباُعهَ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ُتهُ  َبلْ  ااتِّ ٌَ ُكونَ  أَنْ  َؼا ا َذلِكَ  ٌَ ُسوغُ  ِمم  ا ااِلْجِتَهادُ  ِفٌهِ  ٌَ ةُ  ِفٌهِ  َتَناَزَعتْ  َوِمم   اأْلُم 

ٌَِجبُ  هُ َف ِ  إلَى َردُّ ُسولِ  هللا   : َكِثٌَرة   َنَظاِبرُ  َولَِهَذا.  َوالر 

هِ  ِفً اْلَماءَ  ٌُْدِخلُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  َما ِمْثلَ   ٌْ َن ٌْ ؤُْخذُ  اْلُوُضوءِ  ِفً َع ٌَ هِ  َو ٌْ  َوَكانَ  َجِدًٌدا َماءً  أِلُُذَن

َرةَ  أَُبو ٌْ ْؽِسلُ  ُهَر هِ  ٌَ ٌْ َد نِ  إلَى ٌَ ٌْ قُولُ  اْلُوُضوءِ  ِفً اْلَعُضَد ٌَ َتهُ  ٌُِطٌلَ  أَنْ  اْسَتَطاعَ  َمنْ :  َو  ُؼر 

ْفَعلْ  ٌَ هُ  َعْنهُ  َوُرِويَ  َفْل ْمَسحُ  َكانَ  أَن  قُولُ  ُعُنَقهُ  ٌَ ٌَ  اْسَتَحب هُ  َوإِنْ  َهَذا َفإِن  .  اْلُؽل   َمْوِضعُ  ُهوَ  َو

َباًعا اْلُعلََماءِ  ِمنْ  َطاِبَفة   َحاَبةِ  َسابِرُ :  َوَقالُوا آَخُرونَ  َذلِكَ  ِفً َخالََفُهمْ  َفَقدْ  لَُهَما ات  ُكوُنوا لَمْ  الص  ٌَ 

ُبونَ  َتَوض  اِبتُ  َواْلُوُضوءُ .  َهَكَذا ٌَ ُ  َصل ى َعْنهُ  الث  هِ  هللا  ٌْ نِ  ِفً ال ِذي َوَسل مَ  َعلَ ٌْ ِحٌَح  الص 

ِرِهَما ٌْ رِ  ِمنْ  َوَؼ ٌْ ٌْسَ  َوْجهٍ  َؼ نِ  َجِدٌدٍ  َماءٍ  أَْخذُ  ِفٌهِ  لَ ٌْ نِ  َعلَى َزادَ  َما َؼْسلُ  َواَل  لأِْلُُذَن ٌْ  اْلَمْرِفَق

نِ  ٌْ ًُّ  َقالَ  َواَل  اْلُعُنقِ  َمْسحُ  َواَل  َواْلَكْعَب ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ َتهُ  ٌُِطٌلَ  أَنْ  اْسَتَطاعَ  َمنْ  َوَسل مَ  َعلَ  ُؼر 

ْفَعلْ  ٌَ َرةَ  أَِبً َكاَلمِ  ِمنْ  َهَذا َبلْ .  َفْل ٌْ َما اأْلََحاِدٌثِ  َبْعِض  ِفً ُمْدَرًجا َجاءَ  ُهَر ًُّ  َقالَ  َوإِن  ِب  الن 

ُ  َصل ى هِ  هللا  ٌْ ْومَ  َتؤُْتونَ  إن ُكمْ }  َوَسل مَ  َعلَ اَمةِ  ٌَ ٌَ ا اْلقِ لٌِنَ  ُؼّرً  َوَكانَ {  اْلُوُضوءِ  آَثارِ  ِمنْ  ُمَحج 

ُ  َصل ى هِ  هللا  ٌْ ُ  َوَسل مَ  َعلَ ؤ َتَوض  ْشَرعَ  َحت ى ٌَ اقِ  اْلَعُضدِ  ًفِ  ٌَ َرةَ  أَُبو َقالَ  َوالس  ٌْ  اْسَتَطاعَ  َمنْ :  ُهَر

َتهُ  ٌُِطٌلَ  أَنْ  ْفَعلْ  ُؼر  ٌَ ةِ  إَطالَةِ  ِمنْ  اْلَعُضدِ  َؼْسلَ  أَن   َظن   َمنْ  َوَظن   َفْل  لَهُ  َمْعَنى اَل  َوَهَذا اْلُؽر 

ةَ  َفإِن   دِ  ِفً اَل  اْلَوْجهِ  ِفً اْلُؽر  ٌَ ْجلِ  اْل َما َوالر  ٌَدِ  فًِ َوإِن  ْجلِ  اْل ةُ .  اْلَحْجلَةُ  َوالر   ٌُْمِكنُ  اَل  َواْلُؽر 

ْأسُ  ٌُْؽَسلُ  اَل  ُكلُّهُ  ٌُْؽَسلُ  اْلَوْجهَ  َفإِن   إَطالَُتَها ةَ  َواَل  الر  ْأسِ  ِفً ُؼر   ٌُْسَتَحبُّ  اَل  َواْلَحْجلَةُ  الر 

ى َكانَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َوَكَذلِكَ .  ُمْثلَة   َوإَِطالَُتَها إَطالَُتَها َتَحر  رِ  َمَواِضعَ  ٌَِسٌرَ  أَنْ  ٌَ ٌْ ً   َس ِب  َصل ى الن 

 ُ هِ  هللا  ٌْ ْنِزلَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌَ ؤَ  َمْنِزلِهِ  َمَواِضعَ  َو َتَوض  ٌَ َفرِ  ِفً َو ثُ  الس  ٌْ ُ  َرآهُ َح ؤ َتَوض  ٌَُصب   ٌَ  َفْضلَ  َو

َها َصب   َشَجَرةٍ  َعلَى َماِبهِ  ٌْ ا لِكَ ذَ  َوَنْحوَ  َعلَ ا َوَرأَْوهُ  اْلُعلََماءِ  ِمنْ  َطاِبَفة   اْسَتَحب هُ  ِمم   َولَمْ  ُمْسَتَحّبً

ْسَتِحب   ْسَتِحب هُ  لَمْ  َكَما ؛ اْلُعلََماءِ  ُجْمُهورُ  َذلِكَ  ٌَ ْفَعْلهُ  َولَمْ  ٌَ َحاَبةِ  أََكابِرُ  ٌَ  َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َكؤَِبً الص 



ٕٔٗ 
 

ً   َوُعْثَمانَ  ِرِهمْ  َجَبلٍ  ْبنِ  َوُمَعاذِ  َمْسُعودٍ  َواْبنِ  َوَعلِ ٌْ ْفَعلُوا لَمْ  َوَؼ  َولَوْ .  ُعَمرَ  اْبنُ  َفَعلَ  َما ِمْثلَ  ٌَ

ا َرأَْوهُ ْونَ  َكاُنوا َكَما لََفَعلُوهُ  ُمْسَتَحّبً َتَحر  ْفَعلَ  أَنْ  اْلُمَتاَبَعةَ  أِلَن   َوَذلِكَ .  ِبهِ  َوااِلْقِتَداءَ  ُمَتاَبَعَتهُ  ٌَ ٌَ 

 َعلَى َنْفَعلَهُ  أَنْ  لََنا َشَرعَ  اْلِعَباَدةِ  َوْجهِ  َعلَى ِفْعاًل  َفَعلَ  َفإَِذا َفَعلَ  ال ِذي اْلَوْجهِ  َعلَى َفَعلَ  َما ِمْثلَ 

ْصَناهُ  ِباْلِعَباَدةِ  َزَمانٍ  أَوْ  َمَكانٍ  َتْخِصٌصَ  َقَصدَ  َوإَِذا اْلِعَباَدةِ  َوْجهِ  ْقِصدُ  َكانَ  َكَما ِبَذلِكَ  َخص  ٌَ 

ْسَتلِمَ  َوأَنْ  اْلَكْعَبةِ  َحْولَ  وؾَ ٌَطُ  أَنْ  ًَ  َوأَنْ  اأْلَْسَودَ  اْلَحَجرَ  ٌَ ى َوَكانَ  اْلَمَقامِ  َخْلؾَ  ٌَُصل  َتَحر  ٌَ 

اَلةَ  ُعودَ  َوَقَصدَ  اْلَمِدٌَنةِ  َمْسِجدِ  أُْسُطَواَنةِ  ِعْندَ  الص  َفا َعلَى الصُّ َعاءَ  َواْلَمْرَوةِ  الص  ْكرَ  َوالدُّ  َوالذ 

ُرُهَما َوُمْزَدلَِفةُ  َعَرَفةُ  َوَكَذلِكَ  ُهَناكَ  ٌْ ا.  َوَؼ ْقِصْدهُ َولَمْ  ااِلت َفاقِ  بُِحْكمِ  َفَعلَهُ  َما َوأَم   أَنْ  ِمْثلَ  - ٌَ

ْنِزلَ  ًَ  ِبَمَكانِ  ٌَ ٌَُصل  اَلةِ  بِهِ  لَِتْخِصٌِصهِ  َقْصًدا اَل  َنَزلَهُ  لَِكْوِنهِ  ِفٌهِ  َو  َفإَِذا - ِفٌهِ  َوالنُُّزولِ  بِالص 

اَلةِ  اْلَمَكانِ  َذلِكَ  َتْخِصٌصَ  َقَصْدَنا َبِعٌنَ  َنُكنْ  لَمْ  النُُّزولِ  أَوْ  ِفٌهِ  ِبالص   ال تًِ اْلِبَدعِ  ِمنْ  َهَذا َبلْ  ُمت 

ْنَهى َكانَ  ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َعْنَها ٌَ ِحٌحِ  ِباإْلِْسَنادِ  َثَبتَ  َكَما ؛ اْلَخط   َعنْ  ُشْعَبةَ  َحِدٌثِ  ِمنْ  الص 

َما ٌْ ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكانَ :  َقالَ  سوٌد ْبنِ   اْلَمْعُرور َعنْ  التٌمً نَ ُسلَ  اْلَؽَداةَ  َفَصل ى َسَفرٍ  ِفً اْلَخط 

ؤُْتوَنهُ  الن اسُ  َفَجَعلَ  َمَكانٍ  َعلَى أََتى ُثم   قُولُونَ  ٌَ ٌَ ًُّ  فٌِهِ  َصل ى:  َف ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َفَقالَ  َوَسل مَ  َعلَ

ُهمْ  اْلِكَتابِ  أَْهلُ  َهلَكَ  إن َما:  ُعْمرُ  َبُعوا أَن  اِبِهمْ  آَثارَ  ات  ٌَ ًعا َكَناِبسَ  َفِات َخُذوَها أَْنِب ٌَ  َعَرَضتْ  َفَمنْ  َوِب

اَلةُ  لَهُ  ٌَُصل   الص  ٌَْمِض  َوإاِل   َفْل ا.  َفْل ًُّ  َكانَ  َفلَم  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ْقِصدْ  لَمْ  َوَسل مَ  َعلَ  َتْخِصٌَصهُ  ٌَ

اَلةِ  هُ  ِفٌهِ  َصل ى َبلْ  ِفٌهِ  ِبالص   ِمنْ  اْلفِْعلِ  ُصوَرةِ  ِفً ُمَشاَرَكَتهُ  أَن   ُعَمرُ  َرأَى ُنُزولِهِ  َمْوِضعُ  أِلَن 

رِ  ٌْ سَ  َقْصِدهِ  ِفً لَهُ  ُمَواَفَقةٍ  َؼ ٌْ اَلةِ  اْلَمَكانِ  َذلِكَ  َتْخِصٌصُ  َبلْ  ُمَتاَبَعةً  لَ  لِ أَهْ  بَِدعِ  ِمنْ  بِالص 

ً   ُمَتَشب ه   َذلِكَ  َفَفاِعلُ  َذلِكَ  ِفً ِبِهمْ  الت َشبُّهِ  َعنْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  َوَنَهى ِبَها َهلَُكوا ال ِتً اْلِكَتابِ  ِب  ِبالن 

ُ  َصل ى هِ  هللا  ٌْ وَرةِ  ِفً َوَسل مَ  َعلَ ُهودِ  َوُمَتَشب ه   الصُّ ٌَ  َعَملُ  ُهوَ  ال ِذي اْلَقْصدِ  ِفً َوالن َصاَرى ِباْل

ةِ  ِفً اْلُمَتاَبَعةَ  َفإِن   اأْلَْصلُ  ُهوَ  َوَهَذا.  اْلَقْلبِ  ن   َولَِهَذا اْلَعَملِ  ُصوَرةِ  ِفً اْلُمَتاَبَعةِ  ِمنْ  أَْبلَػُ  السُّ

ا  َعاِرَضةٍ  لَِحاَجةِ  أَوْ  اْستِْحَباًبا َفَعلََها َهلْ :  ااِلْسِتَراَحةِ  َجْلَسةُ  اْلُعلََماءِ  ِمنْ  َكِثٌرٍ  َعلَى اْشَتَبهَ  لَم 

بِ  ُنُزولُهُ  َوَكَذلِكَ  ِفٌَها َتَناَزُعوا ا ِمًنى َمنْ  اْلُخُروجِ  ِعْندَ  بِاْلُمَحص   َكانَ  أِلَن هُ  َفَعلَهُ  َهلْ :  اْشَتَبهَ  لَم 

َدهُ ُعَمرَ  اْبنِ  َوْضعُ  َهَذا َوِمنْ .  َذلِكَ  ِفً َتَناَزُعوا ؟ ُسن ةً  لَِكْوِنهِ  أَوْ  لُِخُروِجهِ  أَْسَمحَ   َمْقَعدِ  َعلَى ٌَ

  ً ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َهَذا َفإِن   ِباْلُكوَفةِ  زاذان ْبنِ  َوَعْمِرو ِباْلَبْصَرةِ  َعب اسٍ  اْبنِ  َوَتْعِرٌؾُ  َوَسل مَ  َعلَ

ا ُكنْ  لَمْ  لَم  ا ٌَ ْفَعلُهُ  ِمم  َحاَبةِ  َساِبرُ  ٌَ ُكنْ  َولَمْ  الص  ٌَ  ًُّ بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ِتهِ  َشَرَعهُ  َوَسل مَ  َعلَ  لَمْ  ؛ أِلُم 

ُتهُ  َبلْ  ؛ ُمْسَتَحب ة   ُسن ة   َهَذا ٌَُقالَ  أَنْ  ٌُْمِكنْ  ٌَ ا َهَذا:  ٌَُقالَ  أَنْ  َؼا َحاَبةِ  اْجِتَهادُ  ِفٌهِ  َساغَ  ِمم   أَوْ  الص 

ا ا أِلَن هُ  َفاِعلِهِ  َعلَى ٌُْنَكرُ  اَل  ِمم  َها ُمْسَتَحب ة   ُسن ة   أِلَن هُ  اَل  ااِلْجِتَهادُ  ِفٌهِ  ٌَُسوغُ  ِمم  ًُّ  َسن  بِ  َصل ى الن 

 ُ هِ  هللا  ٌْ تِهِ  َوَسل مَ  َعلَ ْعِرٌؾِ  ِفً ٌَُقالُ  أَوْ  أِلُم  اًنا بِهِ  َبؤْسَ  اَل  إن هُ :  الت  ٌَ  ُسن ةً  ٌُْجَعلْ  لَمْ  إَذا لَِعاِرِض  أَْح

قُولُ  َوَهَكَذا.  َراِتَبةً  ةُ  ٌَ ْكَرُهوَنهُ  َتاَرةً :  َوأَْمَثالِهِ  َهَذا ِفً اْلِعْلمِ  أَِبم  ُؼونَ  َوَتاَرةً  ٌَ  ِفٌهِ  ٌَُسو 

ُصونَ  َوَتاَرةً  ااِلْجِتَهادَ  َخذْ  لَمْ  إَذا فٌِهِ  ٌَُرخ  ةِ  َعالِم   ٌَقُولُ  َواَل  ُسن ةً  ٌُت  ن   ُسن ة   َهِذهِ  إن  :  بِالس 

َما َذلِكَ  إِن  فَ .  لِْلُمْسلِِمٌنَ  َمْشُروَعة   ِ  َرُسولُ  َشَرَعهُ  فٌَِما ٌَُقالُ  إن  ُ  َصل ى هللا 
هِ  هللا  ٌْ  إذْ  َوَسل مَ  َعلَ

ٌْسَ  ِرهِ  لَ ٌْ ُسن   أَنْ  لَِغ ْشَرعَ  أَنْ  َواَل  ٌَ هُ  َوَما ؛ ٌَ اِشُدونَ  ُخلََفاُإهُ  َسن  َما الر   َفُهوَ  بِؤَْمِرهِ  َسن وهُ  َفإِن 

ُكونُ  َواَل  ُسَننِهِ  ِمنْ  ٌنِ  ِفً ٌَ َمهُ  َما إال   َحَراًما َواَل  أَْوَجَبهُ  َما إال   َواِجًبا الد  ا َواَل  َحر   إال   ُمْسَتَحّبً

 َكَما اإْلَِباَحاتِ  فًِ َوَهَكَذا.  أََباَحهُ  َما إال   ُمَباًحا َواَل  َكِرَههُ  َما إال   َمْكُروًها َواَل  اْسَتَحب هُ  َما

َفةُ  َواْسَتَباحَ  َصاِبم   َوُهوَ  اْلَبْردِ  أَْكلَ  َطْلَحةَ  أَُبو اْسَتَباحَ  ٌْ ُحورَ  ُحَذ ْوءِ  ُظُهورِ  َبْعدَ  الس   الض 

َهارُ  ُهوَ  ِقٌلَ  َحت ى اْلُمْنَتِشرِ  ُرُهَما.  َتْطلُعْ  لَمْ  الش ْمسَ  أَن   إال   الن  ٌْ َحاَبةِ  ِمنْ  َوَؼ قُلْ  لَمْ  الص   ِبَذلِكَ  ٌَ

دُّ  َفَوَجبَ  ن ةِ  اْلِكَتابِ  إلَى الر  ٌبِ  َواْبنِهِ  ُعَمرَ  َكَراَهةِ  ِمْثلُ  َوالت ْحِرٌمُ  اْلَكَراَهةُ  َوَكَذلِكَ .  َوالسُّ  لِلط 

َواؾِ  َقْبلَ  تِ  الط  ٌْ َحاَبةِ  ِمنْ  َكِرهَ  َمنْ  َوَكَراَهةِ  بِاْلَب َمتُّعِ  إلَى اْلَحج   َفْسخَ  الص  َمتُّعَ  أَوْ  الت   ُمْطلًَقا الت 
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هُ ِبَحد   اْلَقْصرِ  َمَساَفةِ  َتْقِدٌرَ  أَىرَ  ؛أَوْ  هُ  َحد  ْقُصرُ  اَل  َوأَن  هُ  َرأَى أَوْ  ؛ َذلِكَ  ِبُدونِ  ٌَ ٌْسَ  أَن   لَ

َفرِ  ِفً ٌَُصومَ  أَنْ  لِْلُمَساِفرِ  ٌقَ  إن  :  َسْلَمانَ  َقْولُ  َذلِكَ  َوِمنْ .  الس  :  ُعَمرَ  اْبنِ  َوَقْولُ  َنِجس   الر 

ٌ ةَ  إن   ةَ  ُمَعاذٍ  َوَتْوِرٌثُ  ِنَكاُحَها ٌَُجوزُ  اَل  اْلِكَتابِ ٌَ  َواْبنِ  ُعَمرَ  َوَمْنعُ  اْلَكاِفرِ  ِمنْ  لِْلُمْسلِمِ  َوُمَعاِو

مَ  أَنْ  لِْلُجُنبِ  َمْسُعودٍ  م  ٌَ َت ً   َوَقْولُ  ٌَ دٍ  َعلِ ٌْ َضةِ  ِفً ُعَمرَ  َواْبنِ  َوَز  َماتَ  إَذا لََها َمْهرَ  اَل  إن هُ :  اْلُمَفو 

ْوجُ  ً   َوَقْولُ  الز  َها:  اْلَحاِملِ  َعْنَها اْلُمَتَوف ى ِفً َعب اسٍ  َواْبنِ  َعلِ نِ  أَْبَعدَ  َتْعَتدُّ  إن  ٌْ  اْبنِ  َوَقْولُ  اأْلََجلَ

ِرهِ  ُعَمرَ  ٌْ  اْبنِ  ْولُ َوقَ .  ِباْلَحاَللِ  ٌُْفَعلُ  َما ِبهِ  َوفُِعلَ  إْحَراُمهُ  َبَطلَ  َماتَ  إَذا اْلُمْحِرمَ  إن  :  َوَؼ

ِرهِ  ُعَمرَ  ٌْ ِرهِ  َعب اسٍ  اْبنِ  َوَقْولُ  اْلَحج   ِفً ااِلْشِتَراطُ  ٌَُجوزُ  اَل :  َوَؼ ٌْ :  َعْنَها اْلُمَتَوف ى ِفً َوَؼ

ٌْسَ  َها لَ ٌْ ْكَنى لََها اْلَمْبُتوَتةَ  إن  :  َمْسُعودٍ  َواْبنِ  ُعَمرَ  َوَقْولُ  اْلَمْنِزلِ  لُُزومُ  َعلَ َفَقةُ  السُّ .  َوالن 

ا َذلِكَ  َوأَْمَثالُ  َحاَبةُ  ِفٌهِ  َتَناَزعَ  ِمم  دُّ  ِفٌهِ  ٌَِجبُ  َفإِن هُ  الص  ِ  إلَى الر  ُسولِ  هللا   َهَذا َوَنَظابِرُ  َوالر 

ةِ  َشِرٌَعةً  ٌَُكونُ  َفاَل  َكِثٌَرة   ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َشَرَعهُ  َما إال   لأِْلُم  هِ  هللا  ٌْ  . َوَسل مَ  َعلَ

ً   َقْولَ  إن  "  اْلُعلََماءِ  ِمنْ  َقالَ  َوَمنْ  َحابِ ة   الص  َما"  ُحج  ُرهُ ٌَُخالِْفهُ  لَمْ  إَذا َقالَهُ  َفإِن  ٌْ  ِمنْ  َؼ

َحاَبةِ  ْنِكُروهُ َولَمْ  اْشَتَهرَ  إَذا ُثم   ٌَُخالِفُهُ  َنصٌّ  ُعِرؾَ  َواَل  الص   ٌَُقالُ  دْ َفقَ  اْلَقْولِ  َعلَى إْقَراًرا َكانَ  ٌُ

ُهمْ  ُعِرؾَ  إَذا"  إقراري إْجَماع   َهَذا"  وهُ  أَن  ْنِكْرهُ َولَمْ  أََقرُّ ونَ  اَل  َوُهمْ  ِمْنُهمْ  أََحد   ٌُ  َعلَى ٌُقِرُّ

ا.  َباِطلٍ  ْشَتِهرْ  لَمْ  إَذا َوأَم  َرهُ أَن   ُعِرؾَ  إنْ  َفَهَذا ٌَ ٌْ ة   ُهوَ "  ٌَُقالُ  َفَقدْ  ٌَُخالِْفهُ  لَمْ  َؼ ا" .  ُحج   َوأَم 

ٌْسَ  َخالََفهُ  أَن هُ  ُعِرؾَ  إَذا ةِ  َفلَ ا ِبااِلت َفاقِ  بُِحج  ُرهُ  َواَفَقهُ  َهلْ  ٌُْعَرؾْ  لَمْ  إَذا َوأَم  ٌْ  لَمْ  َخالََفهُ  أَوْ  َؼ

ْجِزمْ  ةُ  كانت َوَمَتى ِبؤََحِدِهَما ٌَ ن  ةُ  َكاَنتْ  ِخاَلفِهِ  َعلَى َتُدل   الس  ِ  َرُسولِ  ُسن ةِ  فًِ اْلُحج   َصل ى هللا 

 ُ
هِ  هللا  ٌْ ب   باَِل  ٌَُخالِفَُها فٌَِما اَل  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  ."اْلِعْلمِ  أَْهلِ  ِعْندَ  َر

 

 (4ٕ/  ٔ) - الموقعٌن إعالموقال ابن القٌم فى 

  أصول خمسة على مبنٌة فتاوٌه وكان حنبل ابن فتاوى علٌها بنٌت التً األصول فصل

 األول األصل

 من كابنا خالفه من وال خالفه ما إلى ٌلتفت ولم بموجبه أفتى النص وجد فإذا النصوص 

 خالفة إلى وال قٌس بنت فاطمة لحدٌث المبتوتة فً عمر خالؾ إلى ٌلتفت لم ولهذا كان

 تطٌب الذي الطٌب المحرم استدامة فً خالفة وال ٌاسر بن عمار لحدٌث للجنب التٌمم فً

 الفسخ من والقارن المفرد منع فً خالفه وال ذلك فً عابشة حدٌث لصحة إحرامه قبل به

 وأبً وطلحة وعثمان علً قول إلى ٌلتفت لم وكذلك الفسخ أحادٌث لصحة التمتع إلى

 هً فعلته أنها عابشة حدٌث لصحة اإلكسال من الؽسل ترك فً كعب بن وأبً أٌوب

 عدة أن علً عن الرواٌتٌن وإحدى عباس ابن قول إلى ٌلتفت ولم فاؼتسال - ص ورسول

 قول إلى ٌلتفت ولم األسلمٌة سبٌعة حدٌث لصحة األجلٌن أقصى الحامل عنها المتوفً

 ولم بٌنهما التوارث من المانع الحدٌث لصحة الكافر من المسلم تورٌث فً ومعاوٌة معاذ

 لحوم بإباحة قوله إلى وال بخالفه الحدٌث لصحة الصرؾ فً عباس ابن قول إلى ٌلتفت

 قٌاسا وال رأٌا وال عمال الصحٌح الحدٌث على ٌقدم ٌكن ولم جدا كثٌر وهذا كذلك الحمر

 وٌقدمونه إجماعا الناس من كثٌر ٌسمٌه الذي بالمخالؾ علمه عدم وال صاحب قول وال

 الحدٌث على تقدٌمه ٌسػ ولم اإلجماع هذا ادعى من أحمد كذب وقد الصحٌح الحدٌث على

 ال بخالؾ فٌه ٌعلم ال ما أن على الجدٌدة رسالته فً نص أٌضا الشافعً وكذلك الثابت

 حنبل بن أحمد بن هللا عبد وقال إجماعا فلٌس خالؾ فٌه ٌعلم ال ما ولفظه إجماع له ٌقال

 كاذب فهو اإلجماع ادعى من كذب فهو اإلجماع الرجل فٌه ٌدعً ما ٌقول أبً سمعت
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 بشر دعوى اختلفواهذه الناس نعلم ال فلٌقل إلٌه ٌنته ولم ٌدرٌه ما اختلفوا الناس لعل

  لفظه هذا ذلك ٌبلؽنً لم أو اختلفوا الناس نعلم ال ٌقول ولكنه واالصم المرسى

 الحدٌث أبمة وسابر أحمد اإلمام عند أجل - لى هللا علٌه وسلمص هللا رسول ونصوص 

 لتعطلت ساغ ولو بالمخالؾ العلم عدم مضمونه إجماع توهم علٌها ٌقدموا أن من

 على بالمخالؾ جهله ٌقدم أن مسؤلة حكم فً مخالفا ٌعلم لم من لكل وساغ النصوص

 ٌظنه ما ال اإلجماع دعوى من والشافعً أحمد اإلمام أنكره الذي هو فهذا النصوص

  لوجوده استبعاد أنه الناس بعض

 الصحابة فتاوى الثانً األصل فصل

 لبعضهم وجد إذا فإنه الصحابة به أفتى ما أحمد اإلمام فتاوى أصول من الثانً األصل 

 من بل إجماع ذلك إن ٌقل ولم ؼٌرها إلى ٌعدها لم فٌها منهم مخالؾ له ٌعرؾ ال فتوى

 ال طالب أبً رواٌة فً قال كما هذا نحو أو ٌدفعه شٌبا أعلم ال ٌقول العبارة فً ورعه

 وأهل ومجاهد عطاء التابعٌن من عشر وأحد عمر وابن عباس ابن قول ٌدفع شٌبا أعلم

 عنه حكاه العبد شهادة رد أحدا أعلم ال مالك بن أنس قال وهكذا العبد تسري على المدٌنة

 وال رأٌا وال عمال علٌه ٌقدم لم الصحابة عن النوع هذا أحمد اإلمام وجد وإذا أحمد اإلمام

 ..قٌاسا

 اختلفوا إذا الصحابة أقوال من االختٌار الثالث األصل فصل

 الكتاب إلى أقربها كان ما أقوالهم من تخٌر الصحابة اختلؾ إذا أصوله من الثالث األصل 

 ولم فٌها الخالؾ حكً األقوال أحد موافقة له ٌتبٌن لم فإن أقوالهم عن ٌخرج ولم والسنة

  بقول ٌجزم

 قومه فً الرجل ٌكون هللا عبد ألبً قٌل مسابله فً هانىء بن إبراهٌم بن إسحاق قال 

 الكتاب ٌوافق لم وما والسنة الكتاب وافق بما ٌفتً قال اختالؾ فٌه الشًء عن فٌسؤل

  ال قٌل علٌه أفٌجاب له قٌل عنه أمسك والسنة

  المرسل الحدٌث الرابع األصل فصل 

 وهو ٌدفعه شًء الباب فً ٌكن لم إذا والضعٌؾ والحدٌث بالمرسل األخذ الرابع األصل 

 فً ما وال المنكر وال الباطل عنده بالضعٌؾ المراد ولٌس القٌاس على رجحه الذي

 قسٌم عنده الضعٌؾ الحدٌث بل به فالعمل إلٌه الذهاب ٌسوغ ال بحٌث متهم رواٌته

 بل وضعٌؾ وحسن صحٌح إلى الحدٌث ٌقسم ٌكن ولم الحسن أقسام من وقسم الصحٌح

 قول وال ٌدفعه أثرا الباب فً ٌجد لم فإذا مراتب عنده وللضعٌؾ وضعٌؾ صحٌح إلى

  القٌاس من أولى عنده به العمل كان خالفه على إجماعا وال صاحب

 أحد منهم ما فإنه الجملة حٌث من األصل هذا على موافقه وهو إال األبمة من أحد ولٌس 

  القٌاس على الضعٌؾ الحدٌث قدم وقد إال

 على الحدٌث أهل وأجمع القٌاس محض على الصالة فً القهقهة حدٌث حنٌفة أبو فقدم 

 وقدم ٌضعفه الحدٌث أهل وأكثر القٌاس على التمر بنبٌذ الوضوء حدٌث وقدم ضعفه

 تراه الذي فإن القٌاس محض على باتفاقهم ضعٌؾ وهو أٌام عشرة الحٌض أكثر حدٌث

 ال حدٌث وقدم العاشر الٌوم لدم والصفة والحقٌقة الحد فً مساو عشر الثالث الٌوم فً

 بذل فإن القٌاس محض على بطالنه بل ضعفه على وأجمعوا دراهم عشرة من أقل مهر

  كثٌرا أو كان قلٌال جاز علٌه تراضٌا فما البضع بذل مقابلة فً معاوضة الصداق
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 بمكة الصالة جواز خبر وقدم القٌاس على ضعفه مع وج صٌد تحرٌم خبر الشافعً وقدم 

 من حدٌث قولٌه أحد فً وقدم البالد من ؼٌرها لقٌاس ومخالفته ضعفه مع النهً وقت فً

  وإرساله الخبر ضعؾ مع القٌاس على صالته على ولٌببن فلٌتوضؤ رعؾ أو قاء

  القٌاس على الصحابى وقول والبالؼات والمنقطع المرسل الحدٌث ٌقدم فإنه مالك وأما 

 للضرورة القٌاس الخامس األصل فصل

 أثر وال منهم واحد أو الصحابة قول وال نص المسؤلة فً أحمد اإلمام عند ٌكن لم فإذا 

 فً قال وقد للضرورة فاستعمله القٌاس وهو الخامس األصل إلى عدل ضعٌؾ أو مرسل

 هذا ما أو الضرورة عند إلٌه ٌصار إنما فقال القٌاس عن الشافعً سؤلت الخالل كتاب

  معناه

 لتعارض الفتوى فً ٌتوقؾ وقد مدارها وعلٌها فتاوٌه أصول من الخمسة األصول فهذه 

 من أحد قول أو أثر على فٌها اطالعه لعدم أو فٌها الصحابة الختالؾ أو عنده األدلة

  والتابعٌن الصحابة

 لبعض قال كما السلؾ عن أثر فٌها لٌس بمسؤلة لإلفتاء والمنع الكراهة شدٌد وكان 

 ".إمام فٌها لك لٌس مسؤلة فً تتكلم أن إٌاك أصحابه

 (1ٖٕ/  ٕ) - الموقعٌن إعالموقال أٌضا فى 

 بل التقلٌد فرقة تفعله كما الثالثة لهإالء تقلٌدا السنة من ٌعرفون ما ٌدعون ٌكونوا لم أنهم

 أحد لقول ٌدعونها ٌكونوا لم السنة لهم ظهرت إذا كانوا أنهم رأى القوم سٌرة تؤمل من

 على ٌنكر عباس وابن السنة له ظهرت إذا عمر قول ٌدع عمر ابن وكان كان من كابنا

 علٌكم تنزل أن ٌوشك وٌقول وعمر بكر أبو قال بقوله السنة من بلؽه ما ٌعارض من

 ابن هللا فرحم وعمر بكر أبو قال وتقولون - ص هللا رسول قال أقول السماء من حجارة

لى هللا ص هللا رسول قال لهم قٌل إذا الذٌن هإالء خلفنا شاهد لو فوهللا عنه ورضى عباس

 كانوا وإنما قرٌب من قرٌبا وال الصحابة ٌدانً ال لمن وفالن فالن قال قالوا علٌه وسلم

 معهم الدلٌل فٌكون هإالء وٌقول القول ٌقولون ألنهم هإالء ألقوال أقوالهم ٌدعون

 وهذا سواه مما إلٌهم أحب هو الذٌن العلم أهل ٌفعل كما أقوالهم وٌدعون إلٌهم فٌرجعون

 ."التقلٌد أهل فرقه طرٌقة عكس

 (ٓٗٔ/  ٕ) - شٌبة أبً ابن مصنؾ

ْومَ  األََذانُ  -1ٖٗ  .اْلُجُمَعةِ  ٌَ

َثَنا -99ٗ٘ مُ  َحد  ٌْ لُ  الن َداءُ :  َقالَ  أَن هُ  , اْلَحَسنِ  َعنِ  , َمْنُصورٍ  َعنْ  , َبِشٌرٍ  ْبنُ  ُهَش ْومَ  األَو  ٌَ 

 .ُمْحَدث   َذلِكَ  َقْبلَ  َوال ِذي , اإلَِمامِ  ُخُروجِ  ِعْندَ  ٌَُكونُ  ال ِذي ؛ اْلُجُمَعةِ 

َثَنا -91ٗ٘ م   َحد  ٌْ خ   أَْخَبَرَنا:  َقالَ  , ُهَش ٌْ ٌْشٍ  ِمنْ  َش ثُ  َسِمْعُتهُ :  َقالَ  , َناِفعٍ  َعنْ  , قَُر  َعنِ  ٌَُحد 

ْومَ  األََذانُ :  َقالَ  أَن هُ  , ُعَمرَ  اْبنِ   َذلِكَ  َقْبلَ  َوال ِذي , اإلَِمامِ  ُخُروجِ  ِعْندَ  ٌَُكونُ  ال ِذي ؛ اْلُجُمَعةِ  ٌَ

 .ُمْحَدث  

َثَنا -94ٗ٘ َثَنا:  َقالَ  , َشَباَبةُ  َحد  :  َقالَ  , ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  , َناِفعٍ  َعنْ  , اْلَؽازِ  ْبنُ  ِهَشامُ  حد 

لُ  األََذانُ  ْومَ  األَو   .بِْدَعة   اْلُجُمَعةِ  ٌَ

َثَنا -1ٓٗ٘ م   َحد  ٌْ ْهِري   َعنِ  , أَْشَعثَ  َعنْ  , ُهَش لُ :  َقالَ  , الزُّ لَ  األََذانَ  أَْحَدثَ  ِمنْ  أَو   األَو 

ٌُْإِذنَ  , ُعْثَمانُ   .األَْسَواقِ  أَْهلَ  لِ
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َثَنا -1ٔٗ٘ ادُ  َحد  امِ  ْبنُ  َعب  َثُهمْ  أَن هُ  , اْلَحَسنِ  َعنِ  , إِْسَماِعٌلَ  َعنْ  , اْلَعو   َكانَ  األََذانَ  أَن  :  َحد 

ً   َعْهدِ  َعلَى ِب الَة أُِقٌَمتِ  اْلُخْطَبةِ  ِمنَ  َفَرغَ  َفإَِذا , َخَرجَ  َذاإِ  وسلم علٌه هللا صلى الن   .الص 

َثَنا -1ٕٗ٘ ةَ  اْبنُ  َحد   ٌ ْهِري   َعنِ  , ُبْردٍ  َعنْ  , ُعلَ  , اإلَِمامِ  ُخُروجِ  ِعْندَ  األََذانُ  َكانَ :  َقالَ  , الزُّ

ؤِْذٌَنةَ  ُعْثَمانُ  اْلُمْإِمِنٌنَ  أَِمٌرُ  َفؤَْحَدثَ  الَِثةَ  الت  ْوَراءِ  َعلَى الث  ْجَتِمعَ  , الز  ٌَ  .الن اسُ  لِ

َثَنا -1ٖٗ٘ َثَنا:  َقالَ  , َوِكٌع   َحد   َعنِ  ُعَمرَ  اْبنِ  َمْولَى َناِفًعا َسؤَْلتُ :  َقالَ  , اْلَؽازِ  ْبنُ  ِهَشامُ  حد 

لِ  األََذانِ  ْومَ  األَو   .بِْدَعة  :  ُعَمرَ  اْبنُ  َقالَ :  َفَقالَ  ؟ اْلُجُمَعةِ  ٌَ

 وأٌن حدٌث علٌكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدٌن ....الحدٌث.فإن قال قابل:

 الجواب:

 (4ٖٕ/  ٙ) اإلحكامفى  حزم ابنقال 

 صلى أنه علمنا فقد الراشدٌن الخلفاء وسنة بسنتً علٌكم سلم و علٌه هللا صلى قوله وأما

 و علٌه هللا صلى بعده الراشدٌن الخلفاء ووجدنا علٌه ٌقدر ال بما ٌؤمر ال سلم و علٌه هللا

 .لها رابع ال أوجه ثالثة أحد من بد فال شدٌدا اختالفا اختلفوا قد سلم

 وضده الشًء فٌه إذ علٌه ٌقدر وال إلٌه سبٌل ال ما وهذا فٌه اختلفوا ما بكل نؤخذ أن إما 

 فقط الثلث وٌورثه وعابشة بكر أبً بقول اإلخوة دون الجد أحد ٌورث أن إلى سبٌل وال

  علً مذهب على لإلخوة وباقٌه السدس وٌورثه عمر قول على لإلخوة ذلك وباقً

 ٌفعلوه أن الناس استطاعة فً لٌس ألنه الوجه هذا فبطل فٌه اختلفوا ما كل فً وهكذا 

  وجه فهذا

 ٌكون أن ٌوجب ألنه اإلسالم عن خروج وهذا شٌبا ذلك بؤي نؤخذ بؤن لنا مباحا ٌكون أو 

 وٌحرم ٌشاء ما وٌحل ٌشاء ما منا واحد كل فٌحرم اختٌارنا إلى موكوال تعالى هللا دٌن

 أهل ومآ لخنزٌر ولحم ولدم لمٌتة علٌكم حرمت}  تعالى هللا وقول اْلخر ٌحله ما أحدنا

 على ذبح وما ذكٌتم ما إال لسبع أكل ومآ ولنطٌحة ولمتردٌة ولموقوذة ولمنخنقة به هلل لؽٌر

 تخشوهم فال دٌنكم من كفروا لذٌن ٌبس لٌوم فسق ذلكم بألزالم تستقسموا وأن لنصب

 ضطر فمن دٌنا ألسالم لكم ورضٌت نعمتً علٌكم وأتممت دٌنكم لكم أكملت لٌوم وخشون

 فإمساك مرتان لطالق}  تعالى وقوله{  رحٌم ؼفور هلل فإن إلثم متجانؾ ؼٌر مخمصة فً

 أال ٌخافآ أن إال شٌبا آتٌتموهن ممآ تؤخذوا أن لكم ٌحل وال بإحسان تسرٌح أو بمعروؾ

 فال هلل حدود تلك به فتدت فٌما علٌهما جناح فال هلل حدود ٌقٌما أال خفتم فإن هلل حدود ٌقٌما

 وال ورسوله هلل وأطٌعوا}  تعالى وقوله{  لظالمون هم فؤولبك هلل حدود ٌتعد ومن تعتدوها

 الفاسد الوجه هذا ٌبطل{  لصابرٌن مع هلل إن وصبروا رٌحكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا

 فهو ٌومبذ واجبا كان وما القٌامة ٌوم إلى حرام فهو حٌنبذ حراما كان ما أن وٌوجب

 . القٌامة ٌوم إلى حالل فهو ٌومبذ حالال كان وما القٌامة ٌوم إلى واجب

 من بد وال منهم اْلخر قول تركنا فقد منهم الواحد بقول أخذنا إذا لكنا هذا كان فلو وأٌضا

 شاإوا فٌه وحصلوا المذكور الحدٌث خالؾ فً حصلنا فقد لسنتهم متبعٌن حٌنبذ فلسنا ذلك

 ٌتقدمه أن عادته فكانت جاهال وكان باألندلس عندنا كان مفتٌا هذ أذكرنا ولقد أبوا أو

 قاله بما أقول فتٌاهما تحت ٌكتب فكان الوقت ذلك فً علٌهما الفتٌا مدار كان رجالن

 من بعض له قال ذكرنا ما فتٌاهما تحت كتب فلما اختلفا الشٌخٌن ذٌنك أن فقضى الشٌخان

 . باختالفهما أختلؾ وأنا فقال اختلفنا الشٌخٌن إن حضر
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 أجمعوا ما أخذ وهو الثالث الوجه إال ٌبق فلم الوجهان هذان بطل قد فإذ محمد أبو قال 

 تتبعهم وفً معهم علٌهم هللا رضوان الصحابة سابر علٌه أجمع فٌما إال ذلك ولٌس علٌه

 . بها والقول سلم و علٌه هللا صلى النبً سنن

 ٌخلو ال الراشدٌن الخلفاء سنن باتباع أمر إذا سلم و علٌه هللا صلى الرسول فإن وأٌضا 

 :وجهٌن أحد من ضرورة

 مسلم ٌقوله ال ما فهذا سننه ؼٌر سننا ٌسنوا أن أباح سلم و علٌه هللا صلى ٌكون أن إما 

 واجب ؼٌر أو واجب إما كله الدٌن ألن وماله دمه وحل وارتد كفر فقد هذا أجاز ومن

 للخلفاء ٌكون أن أباح فمن أصال األقسام هذه ؼٌر الدٌانة فً قسم ال حالل وإما حرام وإما

 كان شٌبا ٌحرموا أن أباح فقد سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول ٌسنها لم سنة الراشدٌن

 هللا رسول حرمه شٌبا ٌحلوا أن أو مات أن إلى سلم و علٌه هللا صلى عهده على حالال

 أو سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول ٌوجبها لم فرٌضة ٌوجبوا أن أو سلم و علٌه هللا صلى

 وكل مات أن إلى ٌسقطها ولم سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول فرضها فرٌضة ٌسقطوا أن

 تعالى وباهلل خالؾ بال كلها األمة بإجماع مشرك كافر فهو شٌبا منها جوز من الوجوه هذه

  .الحمد وهلل بطل قد الوجه فهذا التوفٌق

 لٌس نقول فهكذا سلم و علٌه هللا صلى بسنته اقتدابهم فً باتباعهم أمر ٌكون أن وأما 

  فٌه سنة ال فٌما نتبعهم إنما بعضهم وقال أصال هذا ؼٌر وجها الحدٌث هذا ٌحتمل

 سنة وفٌه إال شًء العالم فً ولٌس شؽبهم سقط فقد هذا إال ٌبق لم وإذ محمد أبو قال 

 ".منصوصة

 (ٕٗٗ/  ٕ) - الموقعٌن إعالموفى 

 تقلٌدا لٌس بسنتهم واألخذ االتباع وجوب فً بسنته سنتهم قرن سلم و علٌه هللا صلى أنه

 لى هللا علٌه وسلم."ص هللا لرسول اتباع بل لهم

 (9٘ٔ/  ٕ) البخاري صحٌحوفى 

ًٌّا ُعْثَمانَ  َشِهْدتُ  َقالَ  اْلَحَكمِ  ْبنِ  َمْرَوانَ  َعنْ  ًَ  , َوَعلِ ُ  َرِض ْنَهى َوُعْثَمانُ  َعْنُهَما هللا   َعنِ  , ٌَ

َنُهَما ٌُْجَمعَ  َوأَنْ  , اْلُمْتَعةِ  ٌْ ا َب ًٌّ  َرأَى َفلَم  كَ  ِبِهَما أََهل   َعلِ ٌْ ةٍ  ِبُعْمَرةٍ  لَب   ألََدعَ  ُكْنتُ  َما َقالَ  َوَحج 

ةَ  ًِّ  ُسن  بِ  ".أََحد   لَِقْولِ  وسلم علٌه هللا صلى الن 

أن األذانٌن ٌوم الجمعة فعل صحابً مخالؾ للنصوص , والسنة العملٌة ,  فالخالصة:

 وخالفه ؼٌره من الصحابة فهذا ال ٌكون حجة باتفاق األصولٌٌن.
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 الخطاء الثالث والثالثون

 المحاضرة الثانٌة من شرح أصول الُسنة لإلمام أحمد:قوله فى 

" نحن ال نقول بؤن من التابعٌن من هو أعلم من الصحابة ألن فضل الُصحبة ال ٌضاهٌها 

 "ومن سبق بهذا القولشٌا 

وقال فى المحاضرة الثالثة "من قال اللٌث ابن سعد أؼنى من أبى ُهرٌرة ٌؤثم , والتفضٌل 

 ٌم"على الصحابة هذا إثم عظ

 وقال " من فضل التابعً على الصحابً صار من أهل البدع"

 الرد على ذلك:

لتفضٌل الُمطلق والتفضٌل الُمقٌد ,  طلعت زهران خلط بٌن اإعلم بارك هللا فٌك أن 

 والقاعدة ال ٌستلزم من التفضٌل المطلق التفضٌل الُمقٌد والعكس.

 (٘ٗٔ/  ٔ) السفارٌنٌة العقٌدة شرح"    العالمة ابن العثٌمٌن فى قال

 ٌوجد فربما العلم فً أما أبداً  الصحبة فضل فً عنهم هللا رضً الصحابة ٌساوي أحد ال 

 لو األعرابً الرجل فإن عنهم, هللا رضً الصحابة بعض من علمأ هو من التابعٌن من

 إلى وانصرؾ الشرٌعة من أخذ ما منه وأخذ به وآمن وسلم, علٌه هللا صلى للرسول جاء

 حبةالصُ  ولكن منه, علمأ هو من التابعٌن من أن شك ال للتعلم المدٌنة إلى ٌؤت ولم قومه

 الصحابة ؼٌر فً توجد ال به اإلٌمان مع والسالم الصالة علٌه النبً رإٌة هً التً

 ".عنهم هللا رضً

ففرق الشٌخ هنا بٌن التفضٌل المطلق الذى هو فضل الُصحبة فهذا ال ٌشاركهم أحد فٌه ,  

 وبٌن التفضٌل الُمقٌد من بعض الناس فى العلم فتنبه.

 (7ٖٙ/  ٔ) السفارٌنٌة العقٌدة شرحوقال أٌضا فى 

 فبعد أجدر,: أي: أحرى( بالفضل أحرى فالتابعون وبعدهم: )هللا رحمه المإلؾ قال ثم

 .األمة هذه من الثانً القرن وهم بإحسان, لهم التابعون وهم التابعون, الفضل فً الصحابة

 أنه التابعٌن معنى ولٌس , هللا رحمه اإلسالم شٌخ قال كما بؤكثره, ٌعتبر القرن أن واعلم

 النبً ٌشاهد لم ممن أي التابعٌن من أكثرهم القرن كان إذا بل الصحابة, من أحد ٌوجد ال

 أشبه وما والمابة العشرة ٌوجد كان وإن التابعٌن, قرن ٌسمى فإنه - والسالم الصالة علٌه

 .أهله بؤكثر ٌعتبر فالقرن التابعٌن, تابعً فً ٌقال وكذلك الصحابة, من ذلك

 هللا صلى النبً لقول عنهم, هللا رضً الصحابة بعد بالفضل الناس أحرى هم فالتابعون

 هنا والتفضٌل ,(( ٌلونهم الذٌن ثم ٌلونهم, الذٌن ثم قرنً, الناس خٌر: ))وسلم علٌه

 تابعً فً ٌوجد قد أنه ,بمعنىفرد كل على فرد لكل ولٌس ,الجملة على ةلللجم تفضٌل

 فً ٌوجد أٌضاً  وكذلك والجهاد والعبادة, العلم, فً التابعٌن؛ من أفضل هو من التابعٌن

 قد هإالء من واحداً  فإن. والجهاد العلم فً الصحابة بعض من أفضل هو من التابعٌن

 .هإالء من واحداً  ٌفضل

 ٌنالها أن ٌمكن ال وهذه ,الصحبة وهً لغٌرهم لٌست بخصٌصة ٌتمٌزون الصحابة أن إال

 من خٌر هو من التابعٌن فً ٌوجد ربما والجهاد والعلم الفضل لكن التابعٌن, من أحد

 فالتفضٌل التابعٌن, بعض من خٌر هو من التابعٌن تابعً فً ٌوجد كما الصحابة, بعض

 بهذه عنهم هللا رضً الصحابة تمٌز من سبق من إال فرد لكل ال الجملة فً اذاً 

 ".الصحبة وهً الخصٌصة,
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 (ٖٗٙ/  ٗ) - النبوٌة السنة منهاجوقال شٌخ اإلسالم فى 

 القرن تفضٌل أن كما فرد كل على فرد كل تفضٌل ٌقتضً ال الجملة على الجملة تفضٌل

 من خٌر هو من الثالث القرن فً بل ذلك ٌقتضً ال الثالث على والثانً الثانً على األول

 من خٌر هو من الصحابة ؼٌر فً هل العلماء تنازع وإنما , الثانً القرن من كثٌر

 ."قولٌن على بعضهم

هإالء العلماء جمٌعا وقعوا فى الحفرة التى شخً اإلسالم ابن تٌمٌة وابن العثٌمٌن وفهل 

جهل  "البدع أهل من صار الصحابً على التابعً فضل من"  فقول زهران .قلت عنها 

 بالفرق بٌن التفضٌل الُمطلق والتفضٌل الُمقٌد فالرجل كعادته ٌخلط.
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 الخطاء الرابع والثالثون

قوله فى الُمحاضرة الثانٌة " البدعة األصلٌة تكون فى العقٌدة , والبدعة اإلضافٌة ٌعنى 

 ٌضٌؾ شٌا فى الدٌن "

 الرد على ذلك:

 (1ٕٙ/  ٔ) للشاطبى ـ االعتصام

 ذلك فً النظر قبل بد وال بٌنهما والفرق واإلضافٌة الحقٌقة البدع أحكام فً الخامس الباب

 التوفٌق وباهلل فنقول واإلضافٌة الحقٌقٌة البدعة تفسٌر من

 إجماع وال سنة وال كتاب من ال شرعً دلٌل علٌها ٌدل لم التى هً الحقٌقٌة البدعة إن

 كما - بدعة سمٌت ولذلك التفصٌل فً وال الجملة فً ال العلم أهل عند معتبر استدالل وال

 إلٌه ٌنسب أن ٌؤتى المبتدع كان وإن سابق مثال ؼٌر على مخترع شىء ألنها - ذكره تقدم

 تلك لكن األدلة مقتضى تحت استنبط بما داخل أنه مدع هو إذ الشرع عن الخروج

 األمر نفس بحسب أما الظاهر بحسب وال األمر نفس فً ال صحٌحة ؼٌر الدعوى

 فؤالمر وإال استدل أنه تثبت إن بؤدلة لٌست شبه أدلته فإن الظاهر بحسب وأما فبالعرض

 .واضح

 تلك من تكون فال متعلق األدلة من لها إحداهما شاببتات له التً فهً اإلضافٌة البدعة وأما

 بدعة الجهة

 لم شاببتان له الذي العمل كان فلما الحقٌقٌة للبدعة ما مثل إال متعلق لها لٌس واالخرى

 إلى بالنسبة أنها أي اإلضافٌة البدعة وهً التسمٌة هذه له وضعنا الطرفٌن ألحد ٌتخلص

 إلى مستندة لها بدعة األخرى الجهة لى وبالنسبة دلٌل إلى مستندة ألنها سنة الجهتٌن إحدى

 علٌها الدلٌل أن المعنى جهة من بٌنهما والفرق شىء إلى مستندة ؼٌر أو دلٌل إلى ال شبهة

 أنها مع علٌها ٌقم لم التفاصٌل أو األحوال أو الكٌفٌات جهة ومن قابم االصل جهة من

 المحضة العادٌات فً ال التعبدٌات فً وقوعها الؽالب ألن إلٌه محتاجة

 .هللا شاء إن سنذكره كما

 الفرق وافترقت ذكرا الناس فً وأشهر وأعم أكثر كانت لما الحقٌقة إن هذا بعد نقول ثم

 تركنا - العلماء فهم فً اسبق وهً الكفاٌة فٌه ما أمثلتها من وجرى شٌعا الناس وكان

 معا هما بل كاإلضافٌة دون بحكم تختص فقلما ذلك ومع األحكام من بها ٌتعلق فٌما الكالم

 اإلضافٌة بخالؾ فٌه تشرح أن الكتاب هذا مقصود هً التً األحكام أكثر فً ٌشتركان

 أوال اإلضافٌة أن إال الباب هذا فً المقصود وهو - خاص وشرحا خاصة أحكاما لها فإن

 منها ٌبعد واْلخر حقٌقٌة تعد البدعة تكاد حتى الحقٌقٌة من ٌقرب أحدهما ضربٌن على

 محضة سنة ٌعد ٌكاد حتى

 كل فً فلنعقد حدته على قسم كل على الكالم األكٌد من صار االنقسام هذا أنقسمت ولما

 .التوفٌق وباهلل الوقت ٌقتضٌه ما بحسب فصوال منهما واحد

 (1ٕٔ/  ٔ) - التوحٌد كتاب بشرح المستفٌد إعانةوقال العالمة الفوزان فى 

 .إضافٌة وبدعة حقٌقٌة, بدعة: قسمٌن إلى تنقسم والبدعة

 .باْلثار والتبرك المولد مثل له, أصل ال شًء أُحدث إذا: الحقٌقٌة البدعة

 لو كما ورسوله, هللا ٌشرعها لم صفة أو وقتاً  المشروعة للعبادة ُنحِدث أن: واإلضافٌة

 .شعبان من النصؾ نصوم أو وٌتهّجدون, الّناس ٌصلون شعبان من النصؾ لٌلة: قلنا
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 بدعة فهذا علٌه دلٌل ال بوقت حّددناه إذا لكن مشروع, اللٌل وقٌام مشروع, فالصٌام

 العبادة إلى إضافة منه محّدد, بوقت تقٌٌدها ولكن مشروع, العبادة أصل ألن إضافٌة,

 .إضافٌة تسمى بدعة فهذه مشروعة, ؼٌر وهً

 تسبٌحة, ألؾ سب حوا: للناس قلنا إذا لكن والتكبٌر, والتهلٌل التسبٌح مشروع؛ هللا ذكر

 ".إضافٌة بدعة ٌُعتبر فهذا. دلٌل بدون مرة ألؾ كذا: قولوا تكبٌرة, ألؾ كبروا

 ُسبل الشٌخ محمد ابن عمر بازمول على موقع الشٌخ:و

 : السإال

 ؟ اإلضافٌة البدعة و الحقٌقٌة البدعة بٌن الفرق ما شٌخنا, الٌكم هللا أحسن

 : الجواب

 اصالً, شرعٌة عبادة ٌشابه ال الشرع, فً له أصل ال بعمل تؤتً أن الحقٌقٌة البدعة

 الجهلة ٌفعله مما ذلك ونوح والصفٌر, بالرقص, ٌتعبد كمن به, هللا إلى التقرب وتقصد

 .تعالى هللا إلى بها ٌتقربون عبادة ذلك وٌزعمون الصوفٌة, من

 , ذلك نحو أو الصوم أو كالصالة الشرع, فً العمل أصل ٌكون أن اإلضافٌة البدعة

 افضافة هذه بسبب فٌصٌر اعتقاد أو هٌبة أو مكان أو زمان كتخصٌص شٌبا إلٌه فٌضٌؾ

 تخصص أن لكن فٌه, مرؼب التطوع وصوم فٌها, مرؼب التطوع صالة فمثالً  بدعة,

 لٌلة كتخصٌص إضافٌة, بدعة فهذا شرعً دلٌل بها ٌرد لم لٌلة بالصالة أو ٌوما بالصوم

 .ذلك نحو أو ٌومها أو شعبان من النصؾ لٌلة تخصٌص أو رجب, من والعشرٌن السابع

 .عنهما وٌبتعد منهما ٌحذر أن المسلم على والنوعان

 بدعة صار علٌه المسلم داوم إذا السنة خالؾ األمر أن وهً هامة قاعدة على وأنبه

 ".الموفق وهللا الحذر فالحذر.إضافٌة

 فكالم زهران كالم أعجمً .
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 الخطاء الخامس والثالثون

 قوله فى المحاضرة الثانٌة من أصول السنة :

 فإن صح المقصد صحت الوسٌلة ما لم ٌؤتى نص ٌحرمها.""الوسابل لها أحكام المقاصد 

 الرد على ذلك:

هل البدع حجتهم , فإن التبلٌؽً سٌقول وما هو النص الُمحرم لوسٌلة الخروج فهذا تلقٌن أل

, وؼٌرهم سٌحتج بهذا , وهذا نسؾ للسنة التركٌة من حٌث قصدت أم لم تقصد , وأكثر 

 تتدخل من هذا البابالبدع 

 (ٓٓٔ/  ٕ) المستقٌم الصراط اقتضاءٌقول شٌخ اإلسالم فى 

 إذ مصلحة ٌرونه ألنهم إال شٌبا ٌحدثون ال الناس إن:  ٌقال أن أعلم وهللا هذا فً والضابط

 نظر مصلحة الناس رآه فما دٌن وال عقل إلٌه ٌدعو ال فإنه ٌحدثوه لم مفسدة اعتقدوه لو

 علٌه هللا صلى النبً بعد حدث أمرا إلٌه المحوج السبب كان فإن:  إلٌه المحوج السبب فً

 كان" إن وكذلك , إلٌه الحاجة تدعو ما إحداث ٌجوز قد فهنا , منا تفرٌط ؼٌر من وسلم

 هللا صلى النبً تركه لكن , وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على قابما لفعله المقتضً

 . بموته زال لمعارض وسلم علٌه

 ال فهنا , العباد ذنوب بعض إلٌه المحوج السبب كان أو إلٌه ٌحوج سبب ٌحدث لم ما وأما

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على لفعله المقتضً ٌكون أمر فكل , اإلحداث ٌجوز

 له المقتضً حدث ما وأما.  بمصلحة لٌس أنه ٌعلم , ٌفعل ولم مصلحة كان لو , موجودا

 .... مصلحة ٌكون فقد الخالق معصٌة ؼٌر من موته بعد

 تؽٌٌر فوضعه , ٌشرعه لم هذا مع وهو , مصلحة كان لو موجودا لفعله المقتضً كان ما

 من أو , والعباد والعلماء الملوك من , الدٌن تؽٌٌر إلى نسب من فٌه دخل وإنما , هللا لدٌن

:  الصحابة من واحد وؼٌر , وسلم علٌه هللا صلى النبً عن روي كما , باجتهاد منهم زل

 , بالقرآن منافق وجدال , عالم زلة علٌكم أخاؾ ما أخوؾ إن(. 4ٗٙ) المقدمة الدارمً

 . مضلون وأبمة

 المسلمون أنكره , األمراء بعض أحدثه لما هذا فإن , العٌدٌن فً األذان:  القسم هذا فمثال

 ودعاء هلل ذكر هذا:  لقٌل وإال , كراهته على دلٌال بدعة كونه ٌكن لم فلو , بدعة ألنه

 ٔٗ اْلٌة األحزاب سورة:  تعالى كقوله.  العمومات فً فٌدخل , هللا عبادة إلى للخلق

َ  اْذُكُروا نْ  َقْواًل  أَْحَسنُ  َوَمنْ  ٖٖ اْلٌة فصلت سورة:  تعالى وقوله َكِثًٌرا ِذْكًرا هللا   َدَعا ِمم 

ِ  إِلَى  , العٌدٌن فً األذان حسن على االستدالل فإن , الجمعة فً األذان على ٌقاس أو هللا 

 علٌه هللا صلى هللا رسول ترك:  ٌقال بل.  البدع أكثر حسن على االستدالل من أقوى

 أمر فلما.  سنة فعله أن كما , سنة , المانع وزوال , مقتضٌا ٌعتقد ما وجود مع وسلم

 , سنة فٌهما األذان ترك كان , إقامة وال أذان بال العٌدٌن وصلى , الجمعة فً باألذان

 أعداد أو الصلوات أعداد فً كالزٌادة ذلك فً الزٌادة بل , ذلك فً ٌزٌد أن ألحد فلٌس

 خمس الظهر ٌصلً أن أحب لو رجال فإن , الحج أو , الشهر صٌام أو , الركعات

 مكاًنا ٌنصب أن أراد لو وكذلك.  ذلك له ٌكن لم , صالح عمل زٌادة هذا:  وقال ركعات

 , حسنة بدعة هذه:  ٌقول أن له ولٌس , ذلك له ٌكن لم , وذكره فٌه هللا لدعاء ٌقصد آخر

 . ضاللة بدعة كل له ٌقال بل
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.  المفسدة من فٌها ما نعلم أو , عنها خاصا نهٌا نعلم أن قبل ضاللة هذا أن نعلم ونحن

 ٌبدٌه ما كل فإن.  خٌرا كان لو المانع وزوال , له المقتضً قٌام مع , حدث لما مثال فهذا

 هللا رسول عهد على ثابتا كان قد , األدلة من به ٌستدل أو , المصلحة من لهذا المحدث

 سنة الترك فهذا , وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌفعله لم هذا ومع , وسلم علٌه هللا صلى

 . قٌاس وكل عموم كل على مقدمة , خاصة

 فً الصالة على الخطبة تقدٌم:  الناس من بتفرٌط البدع من إلٌه الحاجة حدثت ما ومثال

 بؤن أحدثه من واعتذر , بدعة ألنه المسلمون أنكره األمراء بعض فعله لما فإنه , العٌدٌن

 علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على وكانوا , الخطبة سماع قبل ٌنفضون صاروا قد الناس

 . أكثرهم أو , ٌسمعوا حتى ٌنفضون ال وسلم

 ٌقصد خطبة ٌخطبهم كان وسلم علٌه هللا صلى النبً فإن , تفرٌطك هذا سبب:  له فٌقال

 , دٌنهم صالح قصدت إن أو , رٌاستك إقامة قصدك وأنت , وهداٌتهم وتبلٌؽهم نفعهم بها

 الطرٌق بل , أخرى معصٌة إحداث لك تبٌح ال منك المعصٌة فهذه , ٌنفعهم ما تعلمهم فال

 ٌسؤلك فال ٌستقم لم وإن , األمر استقام وقد , نبٌه سنة وتتبع , هللا إلى تتوب أن ذلك فً

 . عملهم عن ال , عملك عن إال هللا

 ."الحادثة البدع شبه من كثٌر عنه انحل فهمهما من المعنٌان وهذان

 (ٖٕٔ/  ٕ) المستقٌم الصراط اقتضاءوقال أٌضا عن المولد 

 كان ولو.  خًٌرا كان لو منه المانع وعدم له المقتضً قٌام مع , السلؾ ٌفعله لم هذا فإن"

 أشد كانوا فإنهم , منا به أحق عنهم هللا رضً السلؾ لكان راجًحا أو , محضا خًٌرا هذا

 ". أحرص الخٌر على وهم , منا له وتعظًٌما وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول محبة

 1ٖ٘/ٔوقال العالمة ابن العثٌمٌن فى شرحه على مسلم 

 فؤول ما تبدأ به تتسوك ألن هذا هو هدى النبً صلى هللا علٌه وسلم"فإذا دخلت بٌتك 

 وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسجد فهل هذا القٌاس فى محله ؟

الجواب :ال لٌس هذا محله ووجه أن دخول المسجد كان فى عهد النبً صلى هللا علٌه 

ٌُنقل عنه أنه إذا دخل المسجد تسوك , وإذا وجد  سبب الفعل فى عهد الرسول وسلم ولم 

صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌفعله كانت السنة تركه ألن سنة الرسول إما فعل وإما ترك , 

وهذا السبب وهو دخول المسجد موجود فى عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم ومع ذلك لم 

عٌد ونظٌر ذلك ان بعض أهل العلم قاس على مخالفة الطرٌق ٌوم الٌفعله فال ٌصح القٌاس 

مخالفة الطرٌق فى الجمعة قٌاسا على العٌد , وهذا ؼٌر صحٌح ألن الرسول كان ٌؤتى 

 الجمعة ولٌس ٌخالؾ الطرٌق ."
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 الخطاء السادس والثالثون

 قوله فى المحاضرة الثالثة من أصول السنة:

تفعل والحكومات لم "الحكومات فى مشكلة من منع الموالد من أجل انفلوانزا الخنازٌر 

 هذا حبا فى السنة"

 الرد على ذلك:

ٌُشكروا لذلك . وهذا من صنع الخوارج القعدة.هذا من التهٌج على الُحكام  ألٌس فبدال أن 

الصنٌع ومن لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا , وما الذى أدرى زهران بذلك على على وجه 

ثم انت آآآآخر من ٌتكلم  العموم أو على وجه األفراد أنهم فعلوا ذلك لٌس حبا فى الُسنة ,

 فى الُسنة . وهللا الُمستعان.
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 الخطاء السابع والثالثون

 قوله فى الشرٌط الخامس من أصول السنة:

 "فهو ُمعتدكل من زاد على إحدى عشرة ركعة "

ٌُحمل على حدٌث إحدى عشرة ركعة وثالثة  وقال أٌضا"حدٌث صالة اللٌل مثنى مثنى 

  "فهو ُمبتدععشرة ركعة , ومن صلى ثالثة وعشرون ركعة 

 الرد على ذلك:

 ابن , ٌقولقبل الرد التفصٌلً أُبٌن تبدٌع زهران ألمة اإلسالم وعلماء المسلمٌن بالجملة 

 (:9ٓ/  ٕٔ) واألسانٌد المعانً من الموطؤ فً لما التمهٌد فى البر عبد

نَ  ِخاَلفَ  فال" ٌْ لِ  َصاَلةَ  أَن   اْلُمْسلِِمٌنَ  َب ٌْ ٌْسَ  الل  َها َمْحُدود   َحدٌّ  فٌَِها لَ رٍ  َوفِْعلُ  َناِفلَة   َوأَن  ٌْ  َخ

 ."اْسَتْكَثرَ  َشاءَ  َوَمنْ  اْسَتَقل   َشاءَ  َفَمنْ  بِر   َوَعَملُ 

 !!تبدٌعٌة دورة لٌؤخذوا إلٌه فلٌذهبوا زهران عند صبٌان ذلك على فالحدادٌة

 الرد التفصٌلً :

 .ركعة عشرة إحدى من أكثر صالته تبٌن التى األحادٌث ذكر:أوالً 

 (:ٕٗ/  ٕ) البخاري صحٌح -ٔ

ٍب, َعنْ   - 44ٕ ٌْ ُموَنةَ  ِعْندَ  َباتَ  أَن هُ : أَْخَبَرهُ  َعب اسٍ  اْبنَ  أَن   ُكَر ٌْ ًَ  َم  َفاْضَطَجْعتُ  َخالَُتهُ  َوِه

هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َواْضَطَجعَ » ِوَساَدةٍ  َعْرِض  ِفً ٌْ  َحت ى َفَنامَ  ُطولَِها, ِفً َوأَْهلُهُ  َوَسل مَ  َعلَ

لُ  اْنَتَصؾَ  ٌْ َقظَ  - ِمْنهُ  َقِرًٌبا أَوْ  - الل  ٌْ ْمَسحُ  َفاْسَت ْومَ  ٌَ اتٍ  َعْشرَ  َقَرأَ  ُثم   َوْجِهِه, َعنْ  الن  ٌَ  آلِ  ِمنْ  آ

ِ  َرُسولُ  َقامَ  ُثم   ِعْمَراَن, هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ ؤَ, ُمَعل َقٍة, َشن   إِلَى َوَسل مَ  َعلَ  الُوُضوَء, َفؤَْحَسنَ  َفَتَوض 

َدهُ  َفَوَضعَ » َجْنبِه, إِلَى َفقُْمتُ  ِمْثلَُه, َفَصَنْعتُ  , «ٌَُصلً  َقامَ  ُثم   ٌُْمَنى ٌَ  َوأََخذَ  َرْأِسً َعلَى ال

ْفِتلَُها, ِبؤُُذِنً ِن, َصل ى ُثم   ٌَ ٌْ نِ  ُثم   َرْكَعَت ٌْ ِن, ُثم   َرْكَعَت ٌْ ِن, ُثم   َرْكَعَت ٌْ ِن, ُثم   َرْكَعَت ٌْ  ُثم   َرْكَعَت

ِن, ٌْ ُن, َجاَءهُ َحت ى اْضَطَجعَ  ُثم   أَْوَتَر, ُثم   َرْكَعَت ِن, َفَصل ى َفَقاَم, الُمَإذ  ٌْ  َفَصل ى َخَرَج, ُثم   َرْكَعَت

ْبحَ   «الصُّ

 .الفجر ركعتٌن منها ركعة عشرة الثالث إن:قابل قال فإن

ُن, َجاَءهُ  َحت ى اْضَطَجعَ  ُثم  " عباس ابن قول إلى انظر:قلنا ِن, َفَصل ى َفَقاَم, الُمَإذ  ٌْ  ُثم   َرْكَعَت

ْبحَ  َفَصل ى َخَرَج,  .ركعة عشرة الثالث على زابدة الركعتٌن أن فبٌن"الصُّ

 .العشاء ركعتٌن معهم صلى لعله:قابل قال فإن

 الناقل بالدلٌل فلٌتفضل األصل هذا عن ٌخرجنا أن أراد فمن اللٌل صالة أنها األصل:قلنا

 .بالموهوم ٌترك ال والمعلوم,كان ما على كان ما بقاء األصل ألن,األصل عن

 .األتى الحدٌث اللٌل ٌصل كان أنه وٌوضح

 (:ٔ٘/  ٕ) البخاري صحٌح -ٕ

ًَ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ  - 1ٖٔٔ ُ  َرِض ً   َصالَةُ  َكاَنتْ : »َقالَ  َعْنُهَما, هللا  بِ هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

ْعنًِ «َرْكَعةً  َعْشَرةَ  َثالَثَ  لِ  ٌَ ٌْ  .ِبالل 

 (ٕٖٗ/  ٔ) - حنبل بن أحمد مسند وفى

 ثالث ٌصلً سلم و علٌه هللا صلى النبً كان:  ٌقول عباس بن سمعت قال جمرة أبً عن

 ."اللٌل من ركعة عشرة
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 (:9٘/  ٕ) البخاري صحٌح -ٖ

ًَ  َعاِبَشةَ  َعنْ  - 9ٓٔٔ ُ  َرِض هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َكانَ : »َقالَتْ  َعْنَها, هللا  ٌْ  ٌَُصلً  َوَسل مَ  َعلَ

لِ  ٌْ ْبحِ  الن َداءَ  َسِمعَ  إَِذا ٌَُصلً  ُثم   َرْكَعًة, َعْشَرةَ  َثالَثَ  ِبالل  نِ  ِبالصُّ ٌْ نِ  َرْكَعَت ٌْ  «َخِفٌَفَت

 (ٕٔٔ/  ٔ) - اللٌثً ٌحٌى رواٌة - الموطؤ

 ثالث باللٌل ٌصلً سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول كان: قالت المإمنٌن أم عابشة عن

 ."خفٌفتٌن ركعتٌن بالصبح النداء سمع إذا ٌصلً ثم ركعة عشرة

 :قلتُ 

 .ركعة عشرة الثالث من لٌس الفجر ركعتٌن أن أٌضاً  ٌوضح الحدٌث وهذا

- هللا ِ  َرُسولَ  أَن   أَْخَبَرْتهُ  َعاِبَشةَ  أَن   ُعْرَوةَ  َعنْ (ٙٙٔ/  ٕ) مسلم صحٌح فى:قابل قال فإن

 ."اْلَفْجرِ  بَِرْكَعَتىِ  َرْكَعةً  َعْشَرةَ  َثالَثَ  ٌَُصل ى َكانَ  -وسلم علٌه هللا صلى

ًُ  كان إذاً :قلنا  .الحالتٌن ٌفعل وسلم علٌه هللا صلى النب

 (:ٖ٘/  ٕ) البخاري صحٌح فى قولها مع ٌتعارض هذا إن قٌل فإن

ْحَمِن, َعْبدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَِبً َعنْ  - 9ٗٔٔ هُ  الر  هُ : أَْخَبَرهُ  أَن  ًَ  َعاِبَشةَ  َسؤَلَ  أَن  ُ  َرِض  َعْنَها, هللا 

ؾَ  ٌْ هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  َصالَةُ  َكاَنتْ  َك ٌْ  َرُسولُ  َكانَ  َما: »َفَقالَتْ  َرَمَضاَن؟ فًِ َوَسل مَ  َعلَ

هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  ٌْ ِزٌدُ  َوَسل مَ  َعلَ ِرهِ  ِفً َوالَ  َرَمَضانَ  ِفً ٌَ ٌْ  « َرْكَعةً  َعْشَرةَ  إِْحَدى َعلَى َؼ

 : الجواب

 بكال حدثت التى عنها هللا رضى فهى,البعض بعضها إهمال من أولى األدلة إعمال أن

 .الحدٌثٌن

 (:ٖٕٖ/  ٔٔ) فتاوى مجموع باز ابن العالمة قال

 ذلك فدل ؼٌرها عن وثبت عشرة ثالث صلى أنه - عنها هللا رضً - عنها ثبت ولهذا"

 ."األؼلب مرادها أن على

 (:ٖٔ٘/  ٔ) مسلم صحٌح -ٗ

دِ  َعنْ ( 9ٙ٘) - 4٘ٔ ٌْ , َخالِدٍ  ْبنِ  َز  ً  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  َصاَلةَ  أَلَْرُمَقن  : َقالَ  أَن هُ  اْلُجَهِن

هِ  ٌْ لََة, َوَسل مَ  َعلَ ٌْ نِ  َفَصل ى» الل  ٌْ ِن, َرْكَعَت ٌْ نِ  َصل ى ُثم   َخِفٌَفَت ٌْ نِ  َرْكَعَت ٌْ نِ  َطِوٌلََت ٌْ ِن, َطِوٌلََت ٌْ  َطِوٌلََت

ِن, َصل ى ُثم   ٌْ نِ  ُدونَ  َوُهَما َرْكَعَت ٌْ ِن, َصل ى ُثم   َقْبلَُهَما, الل َت ٌْ نِ  ُدونَ  َوُهَما َرْكَعَت ٌْ  ُثم   َقْبلَُهَما, الل َت

ِن, َصل ى ٌْ نِ  ُدونَ  َوُهَما َرْكَعَت ٌْ نِ  َصل ى ُثم   َقْبلَُهَما, الل َت ٌْ نِ  ُدونَ  َوُهَما َرْكَعَت ٌْ  أَْوَترَ  ُثم   َقْبلَُهَما, الل َت

 «َرْكَعةً  َعْشَرةَ  ثَ َثاَل  َفَذلِكَ 

 (:ٕٓٔ/  ٔ) البخاري صحٌح -٘

ً   َرُجل   َسؤَلَ : َقالَ  ُعَمَر, ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  َما الِمْنَبِر, َعلَى َوُهوَ  َوَسل مَ  َعلَ

ِل, َصالَةِ  ِفً َتَرى ٌْ ًَ  َفإَِذا َمْثَنى, َمْثَنى: »َقالَ  الل  ْبحَ  َخِش  َما لَهُ  َفؤَْوَتَرتْ  َواِحَدًة, َصل ى الصُّ

قُولُ  َكانَ  َوإِن هُ  «َصل ى ً   َفإِن   ِوْتًرا, َصالَتُِكمْ  آِخرَ  اْجَعلُوا: ٌَ ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  . ِبهِ  أََمرَ  َوَسل مَ  َعلَ

 ٕٖ ص الترواٌح رسالة: فقال الدلٌل هذا على هللا رحمه األلبانى العالمة من إعتراض

 على بالمطلقات العمل فإن حكاٌتها تساوى ال شبهة هى بل جداً  واه تمسك هذا أن"  

 ٌجب فإنه بقٌد مطلقاً  حكماً  الشارع قٌده إذا أما الشارع ٌقٌده لم فٌما ٌسوغ إنما إطالقها

 "  به التقٌد

 عابشة حدٌث فى المقٌد على ٌُحمل الحدٌث هذا مطلق أن الشٌخ كالم من الداللة وجه

 .ركعة عشرة باإلحدى
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 :ذلك على الجواب

هِ  هللاُ  َصل ى النبً مقٌد أن:أوالً  ٌْ  ركعة عشرة وبثالث,ركعة عشرة بإحدى ورد َوَسل مَ  َعلَ

 فى المنظوم العقد فى القرافً األصولً العالمة وقال.الثانى دون باألول قٌدنا فلماذا,

 4ٖٗ/ٔ الفقه أصول فى الُعدة فى ٌعلى أبو أٌضاً  وذكره, ٔٔٗ/ٕ والعموم الخصوص

 ."باتفاق إطالقه على المطلق وبقى القٌدان سقط متضادٌن بقٌدٌن قٌد إذا المطلق إن"

 على ٌحمل المطلق أن األلبانى الشٌخ كالم على راداً  العثٌمٌن ابن العالمة قال: ثانٌاً 

 .المقٌد

 9ٖ/ٗ الممتع الشرح فى هللا رحمه قال

 العدد فى السنة التزم حٌث ٌؽلو الناس فبعض نفرط أو نؽلوا أن لنا ٌنبؽى ال نقول وهنا"

 زاد من على النكٌر أشد وٌنكر السنة به جاءت الذى العدد على الزٌادة ٌجوز ال فٌقول

 هللا صلى والنبى آثماً  ٌكون وكٌؾ خطؤ إنه والشك وهذا عاصى آثم إنه وٌقول ذلك على

 الذى أن المعلوم ومن, بعدد ٌحدد ولم مثنى مثنى قال اللٌل الصالة عن ُسبل وسلم علٌه

 أولى باب من بالعدد فجهله الكٌفٌة ٌعلم ال من ألن العدد ٌعلم ال اللٌل الصالة عن سؤله

 صلى النبى كان فإذا بٌته داخل ٌحدث ما ٌعلم أنه نقول حتى الرسول خدم ممن لٌس وهو

 واسع هذا فى االمر أن ُعلم  بعدد له ٌحدد أن دون الصالة كٌفٌة له بٌن وسلم علٌه هللا

 " بواحدة وٌوتر ركعة مابة ٌصلى أن لالنسان وأن

 (:1ٔٔ/  ٗٔ) العثٌمٌن ورسابل فتاوى مجموع فى أٌضاً  وقال

ُ  َصل ى النبً قول عن: الشٌخ فضٌلة سبل 9ٙٓ هِ  هللا  ٌْ ...  مثنى مثنى اللٌل صالة: "َوَسل مَ  َعلَ

 صلى وقد مطلق, الحدٌث هذا ألن محدد؛ ؼٌر عدد إلى الصالة جواز على ٌدل الحدٌث" 

 للحدٌث؟ تقٌٌداً  ذلك ٌعد فهل ركعة عشرة إحدى والسالم الصالة علٌه النبً

ُ  َصل ى النبً وفعل مطلق, حدٌث هذا: بقوله فضٌلته فؤجاب هِ  هللا  ٌْ  هذا فً داخل َوَسل مَ  َعلَ

 معروؾ هو كما تقٌٌداً  ٌعد ال اإلطالق ٌخالؾ ال وجه على األفراد بعض وفعل المطلق,

 الحكم أن ذلك ٌعنً فال: محمداً  أكرم: وقلت. رجالً  أكرم: قلت لو فؤنت األصولٌٌن, عند

 وكذلك األمر, التزمت أنك علٌه ٌصدق ولكن المطلق, أفراد فً داخل ألنه بمحمد؛ ٌتقٌد

 ذكر إذا: نقول بل تخصٌصاً, ذلك ٌعتبر فال بعٌنه, واحداً  فؤكرمت الرجال, أكرم: قلت لو

 فً فكذلك التخصٌص باب من هذا فلٌس العام حكم مع ٌتنافى ال بحكم العام أفراد بعض

 .التقٌٌد

 (:ٖٕ٘/  ٗ) الباري فتح فى السلؾ فعل بٌان فى حجر ابن ٌقول -ٙ

َقعْ  لَمْ  ةِ  َهِذهِ  ِفً ٌَ ٌَ َوا َكَعاتِ  َعَددُ  الر  ًُّ  ِبَها ٌَُصلً  َكانَ  ال ِتً الر   َذلِكَ  فًِ اْخُتلِؾَ  َوَقدِ  َكْعبٍ  ْبنُ  أَُب

ؤِ  َفِفً دِ  َعنْ  اْلُمَوط  اِببِ  َعنِ  ٌُوُسؾَ  ْبنِ  ُمَحم  ِزٌدَ  ْبنِ  الس  َها ٌَ  ْبنُ  َسِعٌدُ  َوَرَواهُ  َعْشَرةَ  إِْحَدى أَن 

نِ  ٌقرإون َوَكاُنوا ِفٌهِ  َوَزاد آخر َوْجهٍ  ِمنْ  َمْنُصورٍ  ٌْ قُوُمونَ  ِباْلِماَبَت ٌَ ً   َعلَى َو  ُطولِ  ِمنْ  اْلِعِص

امِ  ٌَ دُ  َوَرَواهُ اْلِق دِ  َطِرٌقِ  ِمنْ  اْلَمْرَوِزيُّ  َنْصرٍ  ْبنُ  ُمَحم  دِ  َعنْ  إِْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحم   ٌُوُسؾَ  ْبنِ  ُمَحم 

اقِ  َعْبدُ  َوَرَواهُ َعْشَرةَ  َثاَلثَ  َفَقالَ  ز  دِ  َعنْ  آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  الر   ْحَدىإِ  َفَقالَ  ٌُوُسؾَ  ْبنِ  ُمَحم 

ِزٌدَ  َطِرٌقِ  ِمنْ  َمالِك   َوَرَوى َوِعْشِرٌنَ  َفةَ  ْبنِ  ٌَ ٌْ اِببِ  َعنِ  ُخَص ِزٌدَ  ْبنِ  الس   َرْكَعةً  ِعْشِرٌنَ  ٌَ

رِ  َعلَى َمْحُمول   َوَهَذا ٌْ ِزٌدَ  َوَعنْ  اْلِوْترِ  َؼ قُوُمونَ  الن اسُ  َكانَ  َقالَ  ُروَمانَ  ْبنِ  ٌَ  َزَمانِ  ِفً ٌَ

دُ  َوَرَوى َوِعْشِرٌنَ  بَِثاَلثٍ  ُعَمرَ   َرَمَضانَ  ِفً أَْدَرْكُتُهمْ  َقالَ  َعَطاءٍ  َطِرٌقِ  ِمنْ  َنْصرٍ  ْبنُ  ُمَحم 

نَ  َواْلَجْمعُ  اْلِوْترَ  َرَكَعاتِ  َوَثاَلثَ  َرْكَعةً  ِعْشِرٌنَ  ٌَُصلُّونَ  ٌْ ٌَاتِ  َهِذهِ  َب َوا  ِباْخِتاَلؾِ  ُمْمِكن   الر 
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ٌُْحَتَملُ  اأْلَْحَوالِ  ثُ  َوَتْخفٌِِفَها اْلقَِراَءةِ  َتْطِوٌلِ  ِبَحَسبِ  ااِلْخِتاَلؾَ  َذلِكَ  أَن   َو ٌْ  اْلِقَراَءةَ  ٌُِطٌلُ  َفَح

َكَعاتُ  َتِقلُّ  اُوِديُّ  َجَزمَ  َوِبَذلِكَ  َوِباْلَعْكسِ  الر  ُرهُ الد  ٌْ لُ  َواْلَعَددُ  َوَؼ  َعاِبَشةَ  لَِحِدٌثِ  ُمَواِفق   اأْلَو 

 اْلِعْشِرٌنَ  َعنِ  َزادَ  ِفٌَما َوااِلْخِتاَلؾُ  ِمْنهُ  َقِرٌب   َوالث اِنً اْلَبابِ  فًِ ْلَحِدٌثِ ا َهَذا َبْعدَ  اْلَمْذُكورِ 

دُ  َوَرَوى ِبَثاَلثٍ  َوَتاَرةً  ِبَواِحَدةٍ  ٌُوتِرُ  َتاَرةً  َكانَ  َوَكؤَن هُ  اْلِوْترِ  ِفً ااِلْخِتاَلؾِ  إِلَى َراِجع    ْبنُ  ُمَحم 

ٌْسٍ  ْبنِ  َداُودَ  َطِرٌقِ  ِمنْ  َنْصرٍ   َعْبدِ  ْبنِ  َوُعْمرَ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  أََبانَ  إَِماَرةِ  ِفً الن اسَ  أَْدَرْكتُ  َقالَ  َق

ْعِنً اْلَعِزٌزِ  قُوُمونَ  بِاْلَمِدٌَنةِ  ٌَ ٌُوتُِرونَ  َرْكَعةً  َوَثاَلِثٌنَ  ِبِست   ٌَ  اأْلَْمرُ  ُهوَ  َمالِك   َوَقالَ  بَِثاَلثٍ  َو

ً   َوَعنِ  ِعْنَدَنا اْلَقِدٌمُ  ْعَفَرانِ ً   َعنِ  الز  افِِع تُ  الش  ٌْ قُوُمونَ  الن اسَ  َرأَ  َوَثاَلِثٌنَ  بِِتْسعٍ  ِباْلَمِدٌَنةِ  ٌَ

ةَ  ٌْسَ  َوِعْشِرٌنَ  بَِثاَلثٍ  َوِبَمك  ءٍ  ِفً َولَ ًْ امَ  أََطالُوا إِنْ  َقالَ  َوَعْنهُ  ِضٌق   َذلِكَ  ِمنْ  َش ٌَ  َوأََقلُّوا اْلِق

ُجودَ  ُجودَ  ْكَثُرواأَ  َوإِنْ  َفَحَسن   السُّ لُ  َفَحَسن   اْلِقَراَءةَ  َوأََخفُّوا السُّ ً   أََحبُّ  َواأْلَو   الت ْرِمِذيُّ  َوَقالَ  إِلَ

َها ِفٌهِ  ِقٌلَ  َما أَْكَثرُ  ْعنًِ َرْكَعةً  َوأَْرَبِعٌنَ  إِْحَدى ُتَصل ى أَن   َعْبدِ  بن نقل َوقد َقالَ  َكَذا بالوتر ٌَ

ِزٌدَ  ْبنِ  اأْلَْسَودِ  َعنِ  اْلَبر   ٌُوتِرُ  أَْرَبِعٌنَ  ُتَصل ى ٌَ د َذَكَرهُ َوَثاَلِثٌنَ  َثَمانٍ  َوِقٌلَ  بَِسْبعٍ  َو  بن ُمَحم 

َمنَ  بن َعن نصر ٌْ هُ  ٌُْمِكنُ  َوَهَذا َمالِكٍ  َعنْ  أَ لِ  إِلَى َردُّ حَ  لَِكنْ  اْلِوْترِ  َثاَلثِ  بِاْنِضَمامِ  اأْلَو   َصر 

ِتهِ  ِفً ٌَ هُ  ِرَوا  بضع ُمْنذُ  اْلَعَملُ  َهَذا َوَعلَى َمالِك   َقالَ  َواِحَدةً  إاِل   أَْرَبِعٌنَ  َفَتُكونُ  ِبَواِحَدةٍ  ٌُوِترُ  ِبؤَن 

 بن َرَواهُ َوقد َعْنهُ  اْلَمْشُهورُ  ُهوَ  َوَهَذا اْلِوْترِ  َوَثاَلثَ  َوأَْرَبِعٌنَ  ِستّ  َمالك َوَعن سنة َوِماَبة

 ٌُوتُِرونَ  َوَثاَلِثٌنَ  ِتْسًعا ٌَُصلُّونَ  َوُهمْ  إاِل   الن اسَ  أُْدِركِ  لَمْ  َقالَ  عٍ َنافِ  َعنْ  اْلُعَمِري   َعنِ  َوْهبٍ 

ٌُوتِرُ  َوَثاَلثٌِنَ  أَْرَبًعا ِباْلَبْصَرةِ  بِِهمْ  ٌَُصلً  َكانَ  أَن هُ  أَْوَفى ْبنِ  ُزَراَرةَ  َوَعنْ  بَِثاَلثٍ  ِمْنَها  َوَعنْ  َو

رٍ  ْبنِ  َسِعٌدِ  ٌْ رَ  َعْشَرةَ  ِست   َوقٌِلَ  َوِعْشِرٌنَ  أَْرَبًعا ُجَب ٌْ  ِعْندَ  ِمْجلَزٍ  أَبًِ َعنْ  َرَوى اْلِوْترِ  َؼ

دِ  دِ  َطِرٌقِ  ِمنْ  َوأَْخَرجَ  َنْصرٍ  ْبنِ  ُمَحم  َثِنً إِْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحم  دُ  َحد  هِ  َعنْ  ٌُوُسؾَ  ْبنُ  ُمَحم   َجد 

اِببِ  ِزٌدَ  ْبنِ  الس  ا َقالَ  ٌَ  َوَهَذا إِْسَحاقَ  بن َقالَ  عشَرة َثاَلث َرَمَضانَ  ِفً ُعَمرَ  َزَمنَ  ُنَصلً  ُكن 

ً   َصاَلةِ  ِفً َعابَِشةَ  لَِحِدٌثِ  ُمَواِفق   َوُهوَ  َذلِكَ  ِفً َسِمْعتُ  َما أَْثَبتُ  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

لِ  ِمنَ  ٌْ ُ  الل   .أعلم َوهللا 

 (:ٖٕٔ/  ٕ) المؽنً فى قدامة ابن وٌقول -9

ِ, َعْبدِ  أَِبً ِعْندَ  َواْلُمْخَتارُ : َفْصل   ُ, َرِحَمهُ  هللا  , َقالَ  َوِبَهَذا. َرْكَعةً  ِعْشُرونَ  ِفٌَها هللا   الث ْوِريُّ

ًُّ  َحنٌَِفَة, َوأَُبو اِفِع  ِبفِْعلِ  َعل قَ َوتَ  اْلَقِدٌُم, اأْلَْمرُ  أَن هُ  َوَزَعمَ . َوَثاَلُثونَ  ِست ة  : َمالِك   َوَقالَ . َوالش 

ْوأََمِة, َمْولَى َصالًِحا َفإِن   اْلَمِدٌَنِة, أَْهلِ  قُوُمونَ  الن اسَ  أَْدَرْكتُ : َقالَ  الت   َوأَْرَبِعٌنَ  بِإِْحَدى ٌَ

 .ِبَخْمسٍ  ِمْنَها ٌُوتُِرونَ  َرْكَعًة,

ًَ  - ُعَمَر, أَن   َولََنا, ُ  َرِض ا - َعْنهُ  هللا  ً   َعلَى الن اسَ  َجَمعَ  لَم   لَُهمْ  ٌَُصلً  َوَكانَ  َكْعٍب, ْبنِ  أَُب

 ."َرْكَعةً  ِعْشِرٌنَ 

 (:9ٕٕ/  ٕٕ) الفتاوى مجموع فى اإلسالم شٌخ ٌقول -1

امِ  ٌَ ًُّ  ٌَُوق تْ  لَمْ  َرَمَضانَ  ِق ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ًنا؛ َعَدًدا ِفٌهِ  َوَسل مَ  َعلَ  ٌ ُ  َصل ى - ُهوَ  َكانَ  َبلْ  ُمَع  هللا 

هِ  ٌْ ِزٌدُ  اَل  - َوَسل مَ  َعلَ ِرهِ  َواَل  َرَمَضانَ  ِفً ٌَ ٌْ  ٌُِطٌلُ  َكانَ  لَِكنْ  َرْكَعةً  َعْشَرةِ  َثاَلثَ  َعلَى َؼ

َكَعاتِ  ا الر   ٌُوتِرُ  ُثم   َرْكَعةً  ِعْشِرٌنَ  بِِهمْ  ٌَُصلً  َكانَ  َكْعبٍ  ْبنِ  أبً َعلَى ُعَمرُ  َجَمَعُهمْ  َفلَم 

َكَعاتِ  ِمنْ  َزادَ  َما بَِقْدرِ  اْلِقَراَءةَ  ٌُِخؾُّ  َوَكانَ  ِبَثاَلثِ   ِمنْ  اْلَمؤُْموِمٌنَ  َعلَى أََخؾُّ  َذلِكَ  أِلَن   الر 

ْكَعةِ  َتْطِوٌلِ  لَؾِ  ِمنْ  َطابَِفة   َكانَ  ُثم   اْلَواِحَدةِ  الر  قُوُمونَ  الس  ٌُوتُِرونَ  َرْكَعةً  ِبؤَْرَبِعٌنَ  ٌَ  ِبَثاَلثِ  َو

َفَما َساِبػ   ُكلُّهُ  َوَهَذا بَِثاَلثِ  َوأَْوَتُروا َوَثاَلثٌِنَ  ِبِست   َقاُموا َوآَخُرونَ  ٌْ  ِمنْ  َرَمَضانَ  ِفً َقامَ  َفَك

ْخَتلِؾُ  َواأْلَْفَضلُ . أَْحَسنَ  َفَقدْ  اْلُوُجوهِ  َهِذهِ  نَ  أَْحَوالِ  ِباْخِتاَلؾِ  ٌَ  اْحِتَمال   ِفٌِهمْ  َكانَ  َفإِنْ  اْلُمَصلٌ 

امِ  لُِطولِ  ٌَ امُ  اْلقِ ٌَ ًُّ  َكانَ  َكَما. َبْعَدَها َوَثاَلثٍ  َرَكَعاتٍ  ِبَعْشرِ  َفاْلقِ بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  ٌَُصلً  َوَسل مَ  َعلَ
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ِرهِ  َرَمَضانَ  ِفً لَِنْفِسهِ  ٌْ ْحَتِملُوَنهُ  اَل  َكاُنوا َوإِنْ  اأْلَْفَضلُ  ُهوَ  َوَؼ امُ  ٌَ ٌَ  لُ اأْلَْفضَ  ُهوَ  ِبِعْشِرٌنَ  َفاْلِق

ْعَملُ  ال ِذي َوُهوَ  نَ  َوَسط   َفإِن هُ  اْلُمْسلِِمٌنَ  أَْكَثرُ  ِبهِ  ٌَ ٌْ نَ  اْلَعْشرِ  َب ٌْ  بِؤَْرَبِعٌنَ  َقامَ  َوإِنْ  اأْلَْرَبِعٌنَ  َوَب

ِرَها ٌْ ء   ٌُْكَرهُ َواَل  َذلِكَ  َجازَ  َوَؼ ًْ رُ  َذلِكَ  َعلَى َنص   َوَقدْ . َذلِكَ  ِمنْ  َش ٌْ ةِ  ِمنْ  َواِحدٍ  َؼ  اأْلَِبم 

ِرهِ  َكؤَْحَمدَ  ٌْ امَ  أَن   َظن   َوَمنْ . َوَؼ ٌَ ً   َعنْ  ُمَوق ت   َعَدد   ِفٌهِ  َرَمَضانَ  ِق ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  اَل  َوَسل مَ  َعلَ

َعةُ  َهِذهِ  َكاَنتْ  َفإَِذا أَْخَطؤَ  َفَقدْ  ِمْنهُ  ٌُْنَقصُ  َواَل  ِفٌهِ  ٌَُزادُ  امِ  َعَددِ  َنْفسِ  ِفً الس  ٌَ ٌْؾَ  اْلِق نُّ  َفَك  الظ 

اَدةِ  ٌَ امِ  ِبِز ٌَ ْنَشطُ  َوَقدْ . َحَسن   َسابِػ   َذلِكَ  ُكلُّ  َتْرِكهِ  أَوْ  اْلقُُنوتِ  ُدَعاءِ  أِلَْجلِ  اْلقِ ُجلُ  ٌَ ُكونُ  الر  ٌَ  َف

ْنَشطُ  اَل  َوَقدْ  اْلِعَباَدةِ  َتْطِوٌلَ  َحق هِ  ِفً اأْلَْفَضلُ  ُكونُ  ٌَ ٌَ  َوَكاَنتْ . َتْخفٌَِفَها هِ َحق   ِفً اأْلَْفَضلُ  َف

ِ  َرُسولِ  َصاَلةُ  ُ  َصل ى هللا  هِ  هللا  ٌْ امَ  أََطالَ  إَذا. ُمْعَتِدلَةً  َوَسل مَ  َعلَ ٌَ ُكوعَ  أََطالَ  اْلقِ ُجودَ  الرُّ  َوإَِذا َوالسُّ

امَ  َخف ؾَ  ٌَ ُكوعَ  َخف ؾَ  اْلِق ُجودَ  الرُّ ْفَعلُ  َكانَ  َهَكَذا َوالسُّ امِ  اْلَمْكُتوَباتِ  فًِ ٌَ ٌَ لِ  َوِق ٌْ  َوَصاَلةِ  الل 

رِ  اْلُكُسوؾِ  ٌْ  .َذلِكَ  َوَؼ

اِم؟ ُطولُ  اأْلَْفَضلُ  َهلْ  الن اسُ  َتَناَزعَ  َوَقدْ  ٌَ ُكوعِ  َكْثَرةُ  أَمْ  اْلقِ ُجوِد؟ الرُّ ؟ ِكاَلُهَما أَوْ  َوالسُّ  َسَواء 

َها: أَْقَوالٍ  َثاَلَثةِ  َعلَى ِهَما أَن   أََصحُّ ٌْ امَ  َفإِن   َسَواء   ِكلَ ٌَ ًَ  بِاْلِقَراَءةِ  اْخَتص   اْلِق  ِمنْ  أَْفَضلُ  َوِه

ْكرِ  َعاءِ  الذ  ُجودُ  َوالدُّ امِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  َنْفُسهُ  َوالسُّ ٌَ ْنَبِؽً اْلِق ٌَ لَ  إَذا أَن هُ  َف امَ  َطو  ٌَ ُكوعَ  ٌُِطٌلَ  أَنْ  اْلقِ  الرُّ

ُجودَ  ًُّ  ِبهِ  أََجابَ  ِذيال   اْلقُُنوتِ  ُطولُ  ُهوَ  َوَهَذا َوالسُّ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ا َوَسل مَ  َعلَ  أَيُّ : لَهُ  ِقٌلَ } لَم 

اَلةِ  امِ  َحالِ  ِفً َكانَ  َسَواء   اْلِعَباَدةِ  إَداَمةُ  ُهوَ  اْلقُُنوتَ  َفإِن  { اْلقُُنوتِ  ُطولُ : َفَقالَ  أَْفَضُل؟ الص  ٌَ  اْلِق

ُكوعِ  أَوْ  ُجودِ  أَوْ  الرُّ لِ  آَناءَ  َقانِت   ُهوَ  َمنْ  أَمْ : }َتَعالَى َقالَ  َكَما السُّ ٌْ اهُ { َوَقاِبًما َساِجًدا الل   َفَسم 

اهُ َكَما ُسُجوِدهِ  َحالِ  ِفً َقاِنًتا اِمهِ  َحالِ  ِفً َقانًِتا َسم  ٌَ  ."قِ

 (:ٕٔٔ/  ٖٕ) الفتاوى مجموع فى أٌضا وقال

ٌُْشِبهُ  امِ  ِمْقَدارِ  ِفً اْلُعلََماءِ  َتَناُزعُ  اْلُوُجوهِ  َبْعِض  ِمنْ  َذلِكَ  َو ٌَ هُ  َرَمَضانَ  ِفً اْلِق  أَن   َثَبتَ  َقدْ  َفإِن 

قُومُ  َكانَ  َكْعبٍ  ْبنَ  أبً امِ  فًِ َرْكَعةً  ِعْشِرٌنَ  ِبالن اسِ  ٌَ ٌَ ٌُوِترُ  َرَمَضانَ  ِق  َكثٌِر   َفَرأَى. ِبَثاَلثِ  َو

ُة؛ ُهوَ  َذلِكَ  أَن   اْلُعلََماءِ  ِمنْ  ن  ن أََقاَمهُ  أِلَن هُ  السُّ ٌْ ْنِكْرهُ  َولَمْ  َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِرٌنَ  َب . ُمْنِكر   ٌُ

 . اْلَقِدٌمِ  اْلَمِدٌَنةِ  أَْهلِ  َعَملُ  أَن هُ  َعلَى بَِناءً  َرْكَعًة؛ َوَثاَلِثٌنَ  تِْسَعةً : آَخُرونَ  َواْسَتَحب  

ِحٌحِ  ِفً َثَبتَ  َقدْ : َطاِبَفة   َوَقالَ  ً   أَن  } َعاِبَشةَ  َعنْ  الص  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ ُكنْ  لَمْ  َوَسل مَ  َعلَ ِزٌدُ  ٌَ ٌَ 

ِرهِ  َواَل  َرَمَضانَ  ِفً ٌْ ا اأْلَْصلِ  َهَذا ِفً َقْوم   َواْضَطَربَ { َرْكَعةً  َعْشَرةَ  َثاَلثَ  َعلَى َؼ  َظنُّوهُ  لَم 

ِحٌحِ  اْلَحِدٌثِ  ُمَعاَرَضةِ  ِمنْ  اِشِدٌنَ  اْلُخلََفاءِ  ُسن ةِ  ِمنْ  َثَبتَ  لَِما الص  . اْلُمْسلِِمٌنَ  َوَعَملِ  الر 

َوابُ  ًَ  أَْحَمد اإْلَِمامُ  َذلِكَ  َعلَى َنص   َقدْ  َكَما َحَسن   َجِمٌَعهُ  َذلِكَ  أَن   َوالص  ُ  َرِض هُ  َعْنهُ  هللا   اَل  َوأَن 

امِ  ِفً ٌتوقت ٌَ ً   َفإِن   َعَدد   َرَمَضانَ  قِ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َوِحٌَنبِذٍ  َعَدًدا فٌَِها ٌَُوق تْ  لَمْ  َوَسل مَ  َعلَ

ُكونُ  ٌَ َكَعاتِ  َتْكِثٌرُ  َف امِ  ُطولِ  ِبَحَسبِ  َوَتْقلٌِلَُها الر  ٌَ ً   َفإِن  . َوِقَصِرهِ  اْلقِ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

امَ  ٌُِطٌلُ  َكانَ  ٌَ لِ  اْلِق ٌْ ِحٌحِ  ِفً َعْنهُ  َثَبتَ  َقدْ  إن هُ  َحت ى ِبالل  َفةَ  َحِدٌثِ  ِمنْ  الص  ٌْ ُ  َكانَ  أَن هُ } ُحَذ ْقَرأ ٌَ 

ْكَعةِ  ِفً امِ  ُطولُ  َفَكانَ  ِعْمَرانَ  َوآلِ  َوالن َساءِ  بِاْلَبَقَرةِ  الر  ٌَ َكَعاتِ  َتْكثٌِرِ  َعنْ  ٌُْؽِنً اْلِق  وأبً{ . الر 

ا َكْعبٍ  ْبنُ  امَ  بِِهمْ  ٌُِطٌلَ  أَنْ  ٌُْمِكنْ  لَمْ  َواِحَدة   َجَماَعة   َوُهمْ  بِِهمْ  َقامَ  لَم  ٌَ َكَعاتِ  َفَكث رَ  اْلِق ُكونَ  الر  ٌَ  لِ

امِ  ُطولِ  َعنْ  ِعَوًضا َذلِكَ  ٌَ قُومُ  َكانَ  َفإِن هُ  َرَكَعاِتهِ  َعَددِ  ِضْعؾَ  َذلِكَ  َوَجَعلُوا اْلقِ لِ  ٌَ ٌْ  إْحَدى بِالل 

امِ  ُطولِ  َعنْ  َضُعفُوا ِباْلَمِدٌَنةِ  الن اسُ  َكانَ  َذلِكَ  َبْعدَ  ُثم   َعْشَرةً  َثاَلثَ  أَوْ  َرْكَعةً  َعْشَرةَ  ٌَ  اْلِق

َكَعاتِ  َفَكث ُروا  ."َوَثاَلِثٌنَ  ِتْسًعا َبلََؽتْ  َحت ى الر 

 (:9ٓ/  ٕٔ) واألسانٌد المعانً من الموطؤ فً لما التمهٌد فى البر عبد ابن وٌقول -4

نَ  ِخاَلفَ  فال" ٌْ لِ  َصاَلةَ  أَن   اْلُمْسلِِمٌنَ  َب ٌْ ٌْسَ  الل  َها َمْحُدود   َحدٌّ  فٌَِها لَ رٍ  َوفِْعلُ  َناِفلَة   َوأَن  ٌْ  َخ

 ."اْسَتْكَثرَ  َشاءَ  َوَمنْ  اْسَتَقل   َشاءَ  َفَمنْ  بِر   َوَعَملُ 
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/  ٕ) الشٌخ آل اللطٌؾ عبد بن إبراهٌم بن محمد الشٌخ سماحة ورسابل فتاوى -ٓٔ

ٕٖٗ:) 

 تعالى هللا سلمه...  الجٌالنً هللا عبد المكرم األَخ إِلى إبراهٌم بن محمد من

 :وبعد. وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 :نصه بما فٌه تسؤَل الذي كتابك وصلنا فقد

 ألَن ركعاتها؛ عدد كم: التراوٌح صالة عن الجزاء أَحسن عنا هللا جزاكم فؤَفتونا: وبعد

 عبد الشٌخ فضٌلة قبل من الٌمنٌٌن المرشدٌن ولكن ركعة, عشرٌن نصلٌها كنا لدٌنا المتبع

 التراوٌح صالة أَن قرروا الجهة بهذه واإلِرشاد بالوعظ للقٌام الشٌخ آل إبراهٌم ابن الملك

 عن المروي الحدٌث فً جاء بما ذلك فً مستندٌن فقط, ركعة عشرة إِحدى الوتر مع هً

هِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسْولُ  كان َما: "قالت حٌث عنها هللا رضً عابشة ٌْ دُ  َوَسل مَ  َعل ٌْ ًْ  ٌَز  فِ

ًْ  َوال رمضان رهِ  فِ ٌْ  "َركَعةً  َعشَرة إِْحَدى َعلى ؼ

 سماحتكم من نلتمس فإِنا المبارك رمضان شهر لقرب ونظًرا األَمر علٌنا أَشكل قد وحٌث

 فً سماحتكم من الصادرة الفتوى وتعمٌم الصالة, هذه ركعات عدد إٌِضاح إِلى إِرشادنا

 على جمًٌعا لنكون الفتوى بهذه نسخة بإِعطابنا التكرم مع الدٌنٌة, الهٌبات لكافة القبٌل هذا

 .األَمر من حقٌقة

 :سإالك جواب هو وهذا

 التراوٌح صالةِ  أَن إِلى حنٌفة وأَبً والشافعً أَحمد كاإلِمام العلم أَهل أَكثر ذهب. هلل الحمد

 ٌصلً كان كعب بن أُبً على الناس جمع لما عنه هللا رضً عمر ألَن ركعة؛ عشرون

 عمل هذا وعلى كاإلِجماع, فٌكون الصحابة, من بمحضر هذا وكان ركعة, عشرٌن بهم

 من ٌنشؤ قد ألَنه علٌه؛ هم ما على ٌتركون بل علٌهم االنكار ٌنبؽً فال. اْلن الٌوم الناس

 هذه فً سٌما وال سلفهم, فً العوام وتشكٌك والنزاع االختالؾ وقوع علٌهم اإلِنكار

 وال فٌه مرؼوب أَمر التطوع وزٌادة واسع, فٌها واألَمر التطوع, من هً التً المسؤَلة

ا قال َرُجالً  أَن  " لحدٌث رمضان فً سٌما ًْ  ُمَرافقتك أَْسؤَلُك هللاِ  َرُسْول ٌَ ًْ  الَ  اْلَجن ةِ  ِف  َفؤَِعن 

ُجْودِ  بكثَرةِ  َنفِسكَ  َعلَى  ".السُّ

 فال شرعً أَصل له مما آخر وجه على التراوٌح صالة فعل بلد أَهل عادة من كان وإِذا

 فً والنزاع الشقاق أَسباب عن البعد هو كله ذلك من والمقصود. أًٌَضا علٌهم لإِلنكار وجه

 .سعة فٌه أَمر

 (:ٕٕٖ/  ٔٔ) باز ابن فتاوى مجموع-ٔٔ

 ركعة, عشرة إحدى أو عشرة بثالث اإلٌتار والسالم الصالة علٌه عنه ورد ما وأصح

 أرفق العدد وهذا وحسن, سنة أٌضا فهو عشرة بثالث أوتر فإن عشرة, إحدى واألفضل

 القراءة ترتٌل وفً قراءته, وفً وسجوده ركوعه فً الخشوع على لإلمام وأعون بالناس

 عمر ذلك فعل كما وعشرٌن بثالث أوتر وإن شًء, كل فً العجلة وعدم وتدبرها,

 واسع, فاألمر بؤس؛ فال رمضان من اللٌالً بعض فً - عنهم هللا رضً - والصحابة

 حدٌث فً كما عشرة بإحدى أوتروا أنهم - عنهم هللا رضً - والصحابة عمر عن وثبت

 .عابشة

 الصحابة من عٌن من أمر أنه - عنه هللا رضً - عنه ثبت وهذا, هذا عمر عن ثبت فقد

 على ٌدل وهذا. وعشرٌن ثالثا بؤمره صلوا أنهم عنهم وثبت عشرة, إحدى ٌصلً أن
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: والسالم الصالة علٌه قوله علٌه دل كما واسع الصحابة األمرعند وأن ذلك, فً التوسعة

 ."مثنى مثنى اللٌل صالة»

 (:ٔٗٔ/  ٖٔ) العثٌمٌن ورسابل فتاوى مجموع -ٕٔ

 وٌإمن صالته, فً ٌدٌه ٌرفع بالذي ٌسخر من حكم عن: الشٌخ فضٌلة وسبل 1ٔٗ

 طالق وأن ركعة, عشرة إحدى التراوٌح وٌصلً اإلمام, خلؾ الفاتحة سورة وٌقرأ بجهر,

 عن خارج وأنه وهابً بؤنه وٌلقبه خلفه, ٌصلً وال عداوة, معاملة وٌعامله واحدة, الثالث

 والجماعة؟ السنة أهل

 :حالٌن من ٌخلو ال المشروعة األعمال بهذه ٌقوم بمن ٌسخر الذي: بقوله فضٌلته فؤجاب

 به سخر إذا ألنه عظٌم؛ خطر على ولهذا المشروع, األمر طبق لكونه به ٌسخر أن إما

 والعٌاذ - كفر هللا بشرع والسخرٌة نفسه, بالمشروع ساخراً  كان المشروع اتباع أجل من

قُولُن   َسؤَْلَتُهمْ  َولَبِنْ : )تعالى هللا قال كما - باهلل ٌَ َما لَ ا إِن  ِ  قُلْ  َوَنْلَعبُ  َنُخوضُ  ُكن  اتِهِ  أَِباهلل  ٌَ  َوآ

بْ  ِمْنُكمْ  َطاِبَفةٍ  َعنْ  َنْعؾُ  إِنْ  إٌَِمانُِكمْ  َبْعدَ  َكَفْرُتمْ  َقدْ  َتْعَتِذُروا ال* َتْسَتْهِزُبونَ  ُكْنُتمْ  َوَرُسولِهِ   ُنَعذ 

 ( .ُمْجِرِمٌنَ  َكاُنوا ِبؤَن ُهمْ  َطاِبَفةَ 

 لكنه ٌكفر, ال فإنه عنده, بالشرع معرفة ولعدم عنده, فهم لسوء به ٌسخر كان إن وأما

ُ  َصل ى النبً قال وقد المسلم, أخاه احتقر حٌث معصٌة أتى قد ٌكون هِ  هللا  ٌْ : َوَسل مَ  َعلَ

 ".المسلم أخاه ٌحقر أن الشر من امرئ بحسب"

 :القسمٌن هذٌن إلى تنقسم هللا بشرابع ٌقوم بمن السخرٌة أن فتبٌن

 .بالشرع سخرٌة به سخرٌته ألن كافر؛ فهو شرعاً  ٌراه ما تطبٌق أجل من به سخر إن

 ال فهذا عنده, أبمة رأي خالؾ حٌث العلم, قلٌل الفهم, ناقص أنه معتقداً  به سخر وإن

 وال وتعالى, سبحانه هللا إلى ٌتوب أن علٌه عظٌمة, لمعصٌة فاعالً  ٌكون لكنه ٌكفر,

 األمور هذه فإن المسلمٌن, بٌن والبؽضاء للعداوة سبباً  الخالؾ هذا مثل ٌكون أن ٌنبؽً

 هللا, كتاب من للحق الوصول بقصد الجهد فٌها اإلنسان بذل إذا التً االجتهادٌة األمور من

ُ  َصل ى رسوله وسنة هِ  هللا  ٌْ  له فإن أصاب وإن واحداً, أجراً  له فإن فٌها أخطؤ ثم َوَسل مَ  َعلَ

ُ  َصل ى هللا رسول عن وؼٌره البخاري صحٌح فً ذلك ثبت كما أجرٌن, هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

 "  .أجران فله أصاب وإن أجر, فله فؤخطؤ فحكم الحاكم اجتهد إذا: "قال

 وأنه وهابً, وأنه مبتدع, بؤنه المشروعة األمور وهذه السنن هذه فعل من تلقٌب وأما

 ." منكر هذا فإن والجماعة, السنة عن خارج
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 (:4ٗٔ/  9) ٔ - الدابمة اللجنة فتاوى -ٖٔ

 (4ٖٖ٘) رقم الفتوى

 أم سنة ركعة عشرون هً هل التراوٌح صالة فً الدٌن أبمة الفقهاء السادة قول ما: س

 المسجد فً ركعة عشرٌن تصلى فلماذا ركعات ثمان السنة كانت وإذا سنة؟ ركعات ثمان

 على بذلك ٌستدلون الناس وعامة ركعة عشرٌن تصلى بؤنها سمعنا كما الشرٌؾ النبوي

 ركعة؟ عشرون السنة أن

 أنه على األدلة دلت وقد وسلم, علٌه هللا صلى هللا رسول سنها سنة التراوٌح صالة: ج

 وقد ركعة عشرة إحدى على ؼٌره فً وال رمضان فً ٌزٌد كان ما وسلم علٌه هللا صلى

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول صالة كانت كٌؾ عنها هللا رضً عابشة سلمة أبو سؤل

 ركعة, عشرة إحدى على ؼٌره فً وال رمضان فً ٌزٌد كان ما: »قالت رمضان, فً

 حسنهن عن تسؤل فال أربعا ٌصلً ثم وطولهن, حسنهن عن تسؤل فال أربعا ٌصلً

 ٌا فقال توتر؟ أن قبل أتنام هللا رسول ٌا فقلت: عابشة قالت ثالثا, ٌصلً ثم وطولهن,

 كان وسلم علٌه هللا صلى أنه ثبت وقد علٌه متفق«   قلبً ٌنام وال تنامان عٌنً إن: عابشة

 عنها هللا رضً عابشة كالم ٌحمل أن فوجب ركعة عشرة ثالث اللٌالً بعض فً ٌصلً

 عشرة إحدى على ؼٌره فً وال رمضان فً وسلم علٌه هللا صلى ٌزٌد كان ما» قولها فً

 النبً ألن ذلك, على الزٌادة فً حرج وال األحادٌث, بٌن جمعا األؼلب على«   ركعة

: قال اللٌل صالة عن سبل لما بل شٌبا, اللٌل صالة فً ٌحدد لم وسلم علٌه هللا صلى

 متفق«   صلى قد ما له توتر واحدة ركعة صلى الصبح أحدكم خشً فإذا مثنى مثنى»

 فً اللٌل صالة فً التوسعة على فدل ؼٌرها, وال ركعة عشرة إحدى ٌحدد ولم علٌه

 .وؼٌره رمضان

 .وسلم وصحبه وآله محمد نبٌنا على هللا وصلى التوفٌق وباهلل

 واإلفتاء العلمٌة للبحوث الدابمة اللجنة

 الربٌس...  الربٌس نابب...  عضو...  عضو

 هللا عبد بن العزٌز عبد...  عفٌفً الرزاق عبد...  ؼدٌان بن هللا عبد...  قعود بن هللا عبد

 زبا بن

 (:1ٔ/  ٙ) ٕ - الدابمة اللجنة فتاوى

 (41٘ٗٔ) رقم الفتوى

 فإذا ركعة عشرة إحدى رمضان شهر من األولى العشرٌن فً نصلً أن اعتدنا: س

 فٌصبح بثالث ونوتر اللٌل آخر وعشرا اللٌل أول فً ركعات عشر صلٌنا العشر دخلت

 الفعل هذا أن زعم العلم طلبة أحد إن ثم ركعة وعشرٌن ثالثا العشر فً نصلً ما مجموع

 المساواة األصل وأن بدعة, العدد فً األواخر والعشر األول العشرٌن بٌن التفرٌق وهو

 آخره, فً مثلها فصل الشهر أول فً عشرة إحدى صلٌت إن: وقال كله, الشهر العدد, فً

 من إن: وقال أوله, فً وعشرٌن ثالثا فصل آخره فً وعشرٌن ثالثا تصلً أن أردت وإن

 األول العشر فتخففون نفسها, العشر فً وآخره اللٌل أول صالة بٌن تفرٌقكم أٌضا البدع

 ببسط التكرم فضٌلتكم من نرٌد. قٌام وتلك تراوٌح, هذه وتسمون األخٌرة فً وتطٌلون

  منزلتكم؟ وأعلى بعلمكم هللا نفع الجواب

 :ج
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 بؤصحابه وسلم علٌه هللا صلى النبً فعلها مإكدة سنة رمضان شهر فً التراوٌح صالة 

 هللا صلى وفاته وبعد عهده فً أصحابه وفعلها علٌهم تفرض أن خشٌة عنهم تؤخر ثم لٌالً

 والعلماء محدد حد فٌه ٌثبت فلم ركعاتها عدد وأما الٌوم, إلى بها العمل واستمر وسلم علٌه

 ومنهم وثالثون ست أنه ٌرى من ومنهم وعشرون ثالث أنه ٌرى من منهم فٌه مختلفون

 مسجد فً وعشرٌن ثالثا عمر عهد فً صلوها والصحابة أقل, ٌرى ومنهم أكثر ٌرى من

 إحدى على ؼٌره وال رمضان فً ٌزٌد ال كان والنبً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 ٌحث كان بل اللٌل وقٌام التراوٌح فً معٌنا عددا للناس ٌحدد ولم عشرة ثالث أو عشرة

 رمضان قام من: »وسلم علٌه هللا صلى فٌقول بالذات رمضان قٌام وعلى اللٌل قٌام على

 باختالؾ ٌختلؾ وهذا الركعات عدد ٌحدد ولم( « ٔ) ذنبه من تقدم ما له ؼفر واحتسابا

 علٌه هللا صلى النبً فعل كما الركعات عدد ٌقلل فإنه الصالة ٌطٌل كان فمن القٌام صفة

 فً الصحابة فعل كما الركعات عدد ٌكثر فإنه بالناس رفقا الصالة ٌخفؾ كان ومن وسلم

 العشرٌن فً عددها عن األواخر العشر فً الركعات عدد فً ٌزٌد أن بؤس وال عمر عهد

 فً كما تراوٌح أنه على وٌخففه اللٌل أول فً ٌصلٌه قسما قسمٌن إلى وٌقسمها األول

 هللا صلى النبً كان فقد تهجد أنه على وٌطٌله اللٌل آخر فً ٌصلٌه وقسما األول العشرٌن

 العشر دخلت إذا وكان ؼٌرها فً ٌجتهد ال ما األواخر العشر فً ٌجتهد وسلم علٌه

 فً ٌزٌد ال ٌقول فالذي القدر, للٌلة تحرٌا أهله وأٌقظ لٌله وأحٌا المبزر وشد شمر األواخر

 وسلم علٌه هللا صلى النبً لهدي مخالؾ الشهر أول فً ٌصلٌه كان عما الشهر آخر

 اللٌل آخر فً الشهر آخر فً القٌام طول من الصالح السلؾ علٌه كان لما ومخالؾ

 المسلمٌن وحث بعده من الراشدٌن الخلفاء وسنة وسلم علٌه هللا صلى سنته اتباع فالواجب

 اهتمامهم من تقلل التً الشبه وإلقاء ذلك عن تخذٌلهم ال القٌام وصالة التراوٌح صالة على

 .وسلم وصحبه وآله محمد نبٌنا على هللا وصلى التوفٌق, وباهلل.رمضان بقٌام

 واإلفتاء العلمٌة للبحوث الدابمة اللجنة

 الربٌس...  الربٌس نابب...  عضو...  عضو...  عضو

 عبد...  الشٌخ آل العزٌز عبد...  ؼدٌان بن هللا عبد...  الفوزان صالح...  زٌد أبو بكر

 .باز بن هللا عبد بن العزٌز

 فمن أبقى زهران بعد تبدٌع علماء األُمة.
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 الخطاء الثامن والثالثون

 قوله فى الشرٌط الخامس من أصول السنة:

 "!!لٌلة الُعرس ال ٌحضرها الرجال" 

 الرد على ذلك:

 (9ٗٔ/  ٗ) مسلم صحٌح

َنبَ  َولٌَِمةَ  َوَشِهْدتُ  أََنس   َقالَ   ٌْ ْبَعُثِنى َوَكانَ  َولَْحًما ُخْبًزا الن اسَ  َفؤَْشَبعَ  َز  " الن اسَ  َفؤَْدُعو ٌَ

 (1ٖٓ/  1) شٌبة أبً ابن ُمصنؾ

 فٌَِمنْ  َوَكانَ  , الن اسَ  أَبًِ َفآَذنَ  أَِبً َعْهدِ  ِفً أََعِرْستُ :  َقالَ  , هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسالِمِ  َعنْ -9ٕٕٙ٘

ٌُّوبَ  أَُبو آَذنَ  ِتً َسَتْرتُ  َوَقدْ  , أَ ٌْ ٌُّوبَ  أَُبو َفَجاءَ  , أَْخَضرَ  بُِجَناِدي   َب ْنُظرُ  َقاِبم   َوأَِبً َفَدَخلَ  أَ ٌَ , 

ٌْتُ  َفإَِذا  , أَِبً َفَقالَ  ؟ اْلُجُدرَ  َتْسُتُرونَ  , هللاِ  َعْبدَ  أَي:  َفَقالَ  , أَْخَضرَ  ِبُجَناِدي   ُمْسَتر اْلَب

ٌَى ا الن َساءُ  َؼلََبَنا:  َواْسَتْح ٌُّوبَ  أََبا ٌَ ْؽلَِبهُ  أَنْ  أَْخَشى َمنْ :  َقالَ  , أَ  أَنْ  أَْخَشى َفالَ  الن َساءُ  ٌَ

ْؽلَِبن كَ  ًتا لَكَ  أَْدُخلُ  َوالَ  , َطَعاًما لَكَ  أَْطَعمُ  الَ  , ٌَ ٌْ  ".َخَرجَ  ُثم   , َب

 وجه الداللة :

" وهإالء الصحابة وهذا إجماع منهم على جوازه ولوال ذلك لما أتوه الن اسَ  أَِبً َفآَذنَ  قوله"

 . وأما إنكار أبى أٌوب كان لشا خارج وهو ستران الجدر .أصال 

وهل زهران ما كان من الرجال حٌنما ذهب إلى ُعرس إبنة رجل من أبمة أهل البدع فً 

 العظٌم شٌخنا...حزب األسكندرٌة حٌنما كان ٌقول ٌاسر برهامً شٌخنا , وسعٌد عبد 
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 الخطاء التاسع والثالثون

 قوله فى المحاضرة الثامنة من أصول السنة:

ٌُسبلون فى قبورهم  "!!"الصدٌقون ال 

 الرد على ذلك:

أن المسابل الؽٌبٌة موقوفة على السماع فؤٌن الدلٌل على هذا , وإن كنا قد تعودنا من  أوال:

 زهران أن ٌرسل الكالم على بال خطام وال زمام.

ٌُستثنى إال  ثانٌا: أن األحادٌث فً سإال القبرعلى عمومها والعام ٌشمل جمٌع أفراده وال 

 قاء العموم .من استثناه الدلٌل فإن لم ٌوجد االستثناء فاألصل ب

 رضى هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: عابشة عنثالثا:

 نبً ٌحذره لم بحدٌث سؤحذركموه و أمته حذر قد إال نبً ٌكن لم فإنه الدجال فتنة أما"

 فتنة أما و؛  مإمن كل ٌقرأه كافر عٌنٌه بٌن مكتوب بؤعور لٌس هللا إن و أعور إنه أمته

 ٌقال ثم فزع ؼٌر قبره فً أجلس الصالح الرجل كان فإذا تسؤلون عنً و تفتنون فبً القبر

 هللا عند من بالبٌنات جاءنا هللا رسول محمد:  فٌقول ؟ فٌكم كان الذي الرجل هذا ما:  له

 ما إلى انظر:  له فٌقال بعضا بعضها ٌحطم إلٌها فٌنظر النار قبل فرجة له فٌفرج فصدقناه

 مقعدك هذا:  له فٌقال فٌها ما و زهرتها إلى فٌنظر الجنة إلى فرجة له ٌفرج ثم هللا وقاك

 الرجل كان إذا و هللا شاء إن تبعث علٌه و مت علٌه و كنت الٌقٌن على:  له ٌقال و منها

 هذا ما:  فٌقال أدري ال:  فٌقول ؟ تقول كنت ما:  له فٌقال فزعا قبره فً أجلس السوء

 فرجة له فٌفرج قالوا كما فقلت قوال ٌقولون الناس سمعت:  فٌقول ؟ فٌكم كان الذي الرجل

 ثم عنك هللا صرؾ ما إلى انظر:  له فٌقال فٌها ما و زهرتها إلى فٌنظر الجنة قبل من

 على منها مقعدك هذا:  ٌقال و بعضا بعضها ٌحطم إلٌها فٌنظر النار قبل فرجة له ٌفرج

 . ٌعذب ثم هللا شاء إن تبعث علٌه و مت علٌه و كنت الشك

 . الجامع صحٌح فً ٖٔٙٔ:  رقم حدٌث انظررحمه هللا  األلبانً هحسن  

 وجه الداللة:

 أن الصدقٌن هم أصحاب عمل صالح والنص فٌهم.  

 السماء من إلٌه نزل اْلخرة من إقبال و الدنٌا من انقطاع فً كان إذا المإمن العبد إن

 حنوط من حنوط و الجنة أكفان من كفن معهم الشمس وجوههم كؤن الوجوه بٌض مالبكة

:  فٌقول رأسه عند ٌجلس حتى الموت ملك ٌجًء ثم البصر مد منه ٌجلسوا حتى الجنة

 القطرة تسٌل كما فتسٌل فتخرج رضوان و هللا من مؽفرة إلى اخرجً الطٌبة النفس أٌتها

 فٌجعلوها ٌؤخذوها حتى عٌن طرفة ٌده فً ٌدعوها لم أخذها فإذا فٌؤخذها السقاء فً من

 وجه على وجدت مسك نفحة كؤطٌب منها ٌخرج و الحنوط ذلك فً و الكفن ذلك فً

 ؟ الطٌب الروح هذا ما قالوا إال المالبكة من مأل على ٌمرون فال بها فٌصعدون األرض

 إلى به ٌنتهوا حتى الدنٌا فً بها ٌسمونه كانوا التً أسمابه بؤحسن فالن بن فالن:  فٌقولون

 تلٌها التً السماء إلى مقربوها سماء كل من فٌشٌعه له فٌفتح له فٌستفتحون الدنٌا سماء

 و علٌٌن فً عبدي كتاب اكتبوا:  جل و عز هللا فٌقول السابعة السماء إلى ٌنتهً حتى

؛  أخرى تارة أخرجهم منها و أعٌدهم فٌها و خلقتهم منها فإنً األرض إلى عبدي أعٌدوا

:  له فٌقوالن هللا ربً:  فٌقول ؟ ربك من:  له فٌقوالن فٌجلسانه ملكان فٌؤتٌه روحه فتعاد

 هو:  فٌقول ؟ فٌكم بعث الذي الرجل هذا ما:  له فٌقوالن اإلسالم دٌنً:  فٌقول ؟ دٌنك ما
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 فٌنادي صدقت و به فآمنت هللا كتاب قرأت:  فٌقول ؟ علمك ما و:  له فٌقوالن هللا رسول

 بابا له افتحوا و الجنة من ألبسوه و الجنة من فؤفرشوه عبدي صدق أن:  السماء من مناد

 حسن رجل ٌؤتٌه و بصره مد قبره فً له ٌفسح و طٌبها و روحها من فٌؤتٌه الجنة إلى

 توعد كنت الذي ٌومك هذا ٌسرك بالذي أبشر:  فٌقول الرٌح طٌب الثٌاب حسن الوجه

 رب:  فٌقول الصالح عملك أنا:  فٌقول بالخٌر ٌجًء الوجه فوجهك ؟ أنت من:  له فٌقول

 فً كان إذا الكافر العبد إن و؛  مالً و أهلً إلى أرجع حتى ؟ الساعة أقم رب الساعة أقم

 ....الحدٌث.الوجوه سود مالبكة السماء من إلٌه نزل اْلخرة من إقبال و الدنٌا من انقطاع

 . الجامع صحٌح فً 9ٙٙٔ:  رقم حدٌث انظر األلبانً هحصح  

 (ٕٕ٘/  ٕٕ) عمر فى التمهٌد أبو قال

 منافق او لمإمن إال تكون ال القبر فً الفتنة أن على تدل إنما الباب هذا فً الثابتة اْلثار"

 .."الشهادة بظاهر دمه حقن ممن اإلسالم ودٌن القبلة أهل إلى منسوبا الدنٌا فً كان ممن

الصدٌق ٌندرج فً المإمن فها هو إمام األندلس ٌحصر السإال فً كال االثنٌن ومعلوم أن 

, وٌبقى السإال لطلعت زهران ما هو الدلٌل الذى استثنى الصدٌقون من السإال , فهال 

سؤل المساكٌن شٌخهم عن النص فً ذلك كما قال تعالى " قل هل عندكم من علم 

فتخرجوه لنا" أم انتم على قاعدة من اعترض اطرد , فإن كان الجواب فلتخرجوا لنا 

 النص بذلك.
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 الخطاء األربعون

 قوله فى المحاضرة الثامنة من أصول السنة:

 !!" من لم ٌإمن بنزول المسٌح فلٌس بكافر"

 الرد على ذلك:

معلوم أن من أنكر نزول المسٌح لزاما ٌنكر الدجال والمهدي وٌؤجوج ومؤجوج , ألنها 

لم ٌإمن بنزول بالمسٌح أشراط متصلة , فقاتل الدجال هو المسٌح ابن مرٌم فمن كلها 

فلزاما لم ٌإمن بالدجال الذى سٌقتله المسٌح , ولم ٌإمن بٌؤجوج ومؤجوج اللذان 

سٌخرجان فً زمن المسٌح وٌؤمر هللا المسٌح أال ٌقاتلهم ألنك ال طاقة لك بهم ...وهذه 

 كلها أحادٌث صحٌحة .

 .األول المجلد الدرب على نور فتاوىُسبل العالمة ابن باز رحمه هللا فى 

 والفتوى على موقع الشٌخ رحمه هللا.

 "السالم علٌه عٌسى ونزول الدجال إنكاربعنوان "

 السالم علٌه عٌسى ونزول والمهدي الدجال المسٌح ٌنكر رجل لدٌنا ٌوجد السابل:

 من ذلك فً ورد ما صحة عدم وٌدعً منها, شًء فً ٌعتقد وال ومؤجوج وٌؤجوج

 هذه فً نوقش وقد ؼٌره, فً وال الحدٌث علم فً شٌباً  ٌفقه ال بؤنه العلم مع أحادٌث,

 على مكذوبة األمور هذه فً الواردة األحادٌث كل أن ٌزعم ولكنه علماء قبل من األمور

. بالفرابض وٌؤتً وٌصوم ٌصلً وهو اإلسالم, على ودخٌلة وسلم علٌه هللا صلى النبً

 .هللا وفقكم حكمه؟ فما

 الجواب:

 الصالة علٌه هللا رسول عن ثابتاً  شٌباً  أنكر ألنه باهلل؛ والعٌاذ كافراً  ٌكون الرجل هذا مثل

 وإنكارها تكذٌبها على أصر هذا ومع له ووضحوا العلم أهل له بٌن كان فإذا والسالم,

ب من ألن كافراً؛ فٌكون ب ومن كافر, فهو وسلم علٌه هللا صلى الرسول كذ   فهو هللا كذ 

 نزول فً والسالم الصالة علٌه هللا رسول عن األخبار هذه وتواترت صحت وقد كافر,

 وخروج ومؤجوج ٌؤجوج خروج ومن ,الزمان آخر فً السماء من مرٌم ابن المسٌح

 آخر فً المهدي: ثابتة األربعة هذا كل المهدي, مجًء ومن الزمان, آخر فً الدجال

 الدجال وخروج مرٌم, ابن المسٌح ونزول جوراً, ملبت أن بعد قسطاً  األرض ٌمأل الزمان

 المتواترة الصحٌحة باألحادٌث ثابت هذا كل ومؤجوج, ٌؤجوج وخروج الزمان, آخر فً

 .والسالمة العافٌة هللا نسؤل وضالل كفر فإنكارها وسلم, علٌه هللا صلى هللا رسول عن

 رٌب وال شك فٌهم لٌس الثالثة هإالء ومؤجوج؛ وٌؤجوج مرٌم ابن والمسٌح فالدجال

 فٌه تواترت فقد المهدي وأما ,وسلم علٌه هللا صلى الرسول عن األخبار فٌهم تواترت

 لبعض لكن وسلم, علٌه هللا صلى النبً عن تواترت أنها واحد ؼٌر وحكى أٌضاً, األخبار

 .فقط وحده المهدي أنكر من كفر فً ٌتوقؾ فقد وتوقؾ, إشكال فٌها الناس

 توقف وال كفره فً شك   فال ومؤجوج ٌؤجوج أو مرٌم ابن المسٌح أو الدجال أنكر من أما

 عن وردته كفره فً بالتوقؾ ٌُقال قد فهذا فقط, المهدي أنكر من فً التوقؾ وإنما

 وأما كفره, هذا فً واألقرب هذا فً واألظهر ذلك؛ علٌه أشكل من سبقه قد ألنه اإلسالم؛

  ".العافٌة هللا نسؤل كفر فقد مرٌم ابن والمسٌح والدجال ومؤجوج بٌؤجوج ٌتعلق ما

 .فؤٌن زهران من هذا
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 الخطاء الحادى واألربعون

 " بعد ان قال من لم ٌإمن بنزول المسٌح فلٌس بكافر

 سإال استنكارى : وهل هناك آٌة فى القرآن بنزول المسٌح؟ زهران فسؤل

 الحاضرٌن: فقال له بعض المساكٌن

ٌُْإِمَنن   إاِل   اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوإِنْ  قوله تعالى"  " َمْوِتهِ  َقْبلَ  بِهِ  لَ

فقال له طلعت زهران"فقال له اْلٌة فٌها وجهان ألهل العلم منهم من قال قبل موته ٌعنى 

 الكتابً , ومنهم من قال قبل موته ٌعنى المسٌح ففٌها وجهان"

 الرد على ذلك:

وهل إذا كان فً المسؤلة قوالن وثالثة وأربعة فهل نفتى بالخالؾ ؟ الجواب ال  أوال:

 ٌجوز باإلجماع كما نقل ذلك ابن عبد البر فً جامع بٌان العلم وفضله.

 أنه لٌس كل خالؾ ٌكون معتبر وؼنما المرجع فً ذلك النصوص. ثانٌا:

 أن تفسٌر القرآن له أصول وقواعد ننطلق منها بالحكم . ثالثا:

فٌفسر القرآن بالقرآن , فإن تعذر فبالسنة , فإن تعذر فبقول الصحابً , فؽن تعذر فبلؽة 

 العرب . فهذه أصول التفسٌر التى مضى علٌا السابق والالحق فهال اتبع زهران سبٌلهم.

 رابعا:

ٌ بِ  ْبنَ  َسِعٌدَ عن  َرةَ  أََبا َسِمعَ  اْلُمَس ٌْ ًَ  , ُهَر ُ  َرِض  علٌه هللا صلى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  , َعْنهُ  هللا 

ِدهِ  َنْفِسً َوال ِذي:  وسلم ٌَ ٌُوِشَكن   بِ ْنِزلَ  أَنْ  لَ مَ  اْبنُ  ِفٌُكمُ  ٌَ ٌَ ْكِسرَ  َعْدالً  َحَكًما َمْر ٌَ لٌِبَ  َف ْقُتلَ  الص  ٌَ  َو

ٌََضعَ  اْلِخْنِزٌرَ  ةَ  َو ٌَ ٌَفٌِضَ  اْلِجْز ْقَبلَهُ  الَ  َحت ى اْلَمالُ  َو ْجَدةُ  َتُكونَ  َحت ى أََحد   ٌَ ًرا اْلَواِحَدةُ  الس  ٌْ  ِمنَ  َخ

ا ٌَ ْن قُولُ  ُثم   ِفٌَها َوَما الدُّ َرةَ  أَُبو ٌَ ٌْ ٌُْإِمَنن   إاِل   اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوإِنْ } ِشْبُتمْ  إِنْ  َواْقَرُإوا ُهَر  َمْوِتهِ  َقْبلَ  ِبهِ  لَ

ْومَ  ٌَ اَمةِ  َو ٌَ ِهمْ  ٌَُكونُ  اْلِق ٌْ   البخاريرواه   {.َشِهًٌدا َعلَ

فهذا تفسٌر صحابً وهو نص فً المسؤلة وهو له حكم الرفع الن هذا لٌس من سبٌل الرآى وال 

ٌعلم عن أبى هرٌرة األخذ عن اإلسرابٌلٌات كما هو معلوم فً أصول الحدٌث , وأصول الفقه 

بل له موافق وهو  الصحابة من مخالؾ له ٌُعلم ال صحابً تفسٌر هذاو فله حكم الرفع باإلجماع.

 .وتعتقده أنت تقول كما الرفع حكم له فٌكون ابن عباس على ما سٌؤتى

 !!!" كالم بال الصحابة نتبع فنحن" السنة أصول من الثانٌة المحاضرة فى قلت الذى وأنت

 .فها أنت تضرب بكالم الصحابة ُعرض الحابط وال ترفع له رأسا. فنعوذ باهلل من النفاق وأهله 

 (ٕٕ/  ٔ) النزول وقال الواحدى النٌسابوري فى أسباب 

هِ  َنص   ال ِذي ,َوُهوَ  حكماً  المرفوع ِمنْ  العلم هذا ِمنْ  شًء فًِ الصحابً وقول ٌْ  أبو الحافظ َعلَ

 تفسٌر ِفً َذلِكَ  فإنما مسند حدٌث الصحابً تفسٌر أن ِمنْ  قٌل ما: )) َفَقالَ  الصالح بن عمرو

  َذلِكَ  نحو أو الصحابً ِبهِ  ٌخبر آٌة نزول بسبب ٌتعلق

 :َقالَ  آٌة نزول سبب ِفً جابر عن حدٌثاً  ساق أن فبعد , هللا َعْبد أبو الحاكم وسبقه

ٌْث "هذا   الوحً شهد ال ذي الصحابً فإن , بموقوفة ولٌست آخرها عن مسندة وأشباهه الَحِد

َها القرآن من آٌة َعن فؤخبر والتنزٌل ًّ  وعقب. مسند" َحِدٌث فإنه وكذا, َكَذا ِفً نزلت أَن  ْرَكِش  الز 
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الَح ابن كالم َعلَى ًّ  تفسٌر فًِ اختاره "ما:  قابالً  الص  َحابِ هِ  سبقه الص  ٌْ ٌْب إِلَ  األستاذ وَكَذلِكَ  اْلَخِط

ًّ  أخبر إذا: ,َقالَ  البؽدادي َمْنُصور أبو َحاِب ًّ  عهد ِفً وقع سبب َعن الص  ْب  علٌه هللا صلى - الن 

 مسند" فذلك فٌِهِ  آٌة نزول َعنْ  أخبر أو - وسلم

 إال الكتاب أهل من إن و}  ـ:  عنهما هللا رضً عباس ابن عن جبٌر بن سعٌد عنخامسا:

 ." علٌه هللا صلوات مرٌم ابن عٌسى خرج:  قال{  موته قبل به لٌإمنن

 وقال :(1ٖٖ/  ٕ) - التلخٌص فً الذهبً تعلٌقات مع للحاكم الصحٌحٌن على المستدركفً 

 . ٌخرجاه لم و الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث هذا

 (2ٕٔ/  ٔ) - زمنٌن أبً البن السنة أصولسادسا: فً 

 الدجال وقتله عٌسى بنزول اإلٌمان فً 

 لعلم وإنه: } وجل عز وقال الدجال وقتله عٌسى بنزول ٌإمنون السنة وأهل:  محمد قال

 .عٌسى:  ٌعنً{ الساعة

 ".عٌسى موت قبل:  ٌعنً{ موته قبل به لٌإمنن إال الكتاب أهل من وإن: } وقال

 (2ٙٔ/  ٔ) - زمنٌن أبً البن السنة أصولوأٌضا فً 

 {.موته قبل به لٌإمنن إال الكتاب أهل من وإن} قوله فً قتادة

 ربه رساالت بلػ قد بؤنه شهٌدا علٌهم ٌكون القٌامة وٌوم نزل إذا عٌسى موت قبل:  قال

 ".نفسه على بالعبودٌة وأقر

 (ٗٔ٘/  ٔ) - 2ٖ٘ منده البن اإلٌمانفً سابعا:

 مرٌم بن عٌسى ٌنزل أن ٌوشك وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال هرٌرة أبً عن

 .اهـ. نحوه وذكر

 بن صالح وقال حفصة أبً وابن ذبب أبً وابن الزبٌدي الولٌد بن ومحمد األوزاعً رواه

 به لٌإمنن إال الكتاب أهل من وإن} شبتم إن اقرإوا قال فٌه وزاد الزهري عن كٌسان

 .اهـ {.موته قبل

 (2ٓٗ/  ٕ) - لآلجري الشرٌعةفً ثامنا:

 بن زٌاد حدثنا:  قال الواسطً الحمٌد عبد بن محمد بن هللا عبد بكر أبو حدثنا - 11ٕ

 عز هللا قول فً , مالك أبً عن , حصٌن أنبؤنا:  قال هشٌم حدثنا:  قال الطوسً أٌوب

 ابن عٌسى نزول عند ذلك: »  قال( ٔ) موته قبل به لٌإمنن إال الكتاب أهل من وإن وجل

 « به آمن إال الكتاب أهل من أحد ٌبقى ال , السالم علٌه مرٌم

 بن محمد بن محمد جعفر أبو حدثنا:  قال العطار مخلد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا - 11ٖ

 فً:  عباس ابن عن , جده عن , أبٌه عن , عمً حدثنً:  قال أبً حدثنً:  قال سعٌد

 أناس سٌدرك أنه»  ٌعنً موته قبل به لٌإمنن إال الكتاب أهل من وإن وجل عز هللا قول

 « شهٌدا علٌهم ٌكون القٌامة وٌوم به فٌإمنوا مرٌم ابن عٌسى ٌبعث حٌن الكتاب أهل من
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 (ٖٓ/  ٔ) - العثٌمٌن - االعتقاد لمعة شرحتاسعا: 

 .المسلمٌن وإجماع والسنة, بالكتاب, ثابت مرٌم ابن عٌسى نزول

 :تعالى هللا قال

 "موته قبل به لٌإمنن إال الكتاب أهل من وإن"

 ".بذلك هرٌرة أبو فسره كما نزوله حٌن وهذا عٌسى موت: أي

 وإجماع والسنة، بالكتاب، ثابت مرٌم ابن عٌسى " نزول إلى قول هذا اإلمامفانظر 

  ".المسلمٌن

وٌؤتى زهران فٌضرب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمٌن ُعرض الحابط , وإنا هلل وإنا 

 .إلٌه راجعون

 ؟ والسإال فما حكم من فسر القران على ؼٌر تفسٌر الصحابً

 (ٖٕٗ/  ٖٔ) - الفتاوى قال شٌخ اإلسالم فى مجموع

رَ  َمنْ  لَهُ  اْلَحِدٌثَ  أَوْ  اْلقُْرآنَ  َفس  رِ  َعلَى َوَتؤَو  ٌْ ْفِسٌرِ  َؼ َحاَبةِ  َعنْ  اْلَمْعُروؾِ  الت  ابِِعٌنَ  الص   َوالت 

ِ  َعلَى ُمْفَتر   َفُهوَ  ٌَاتِ  فًِ ُمْلِحد   هللا  ِ  آ ف   هللا  ْنَدَقةِ  لَِبابِ  َفْتح   َوَهَذا َمَواِضِعهِ  َعنْ  لِْلَكلِمِ  ُمَحرِّ  الز 

 ". اإْلِْساَلمِ  ِدٌنِ  ِمنْ  بِااِلْضِطَرارِ  اْلُبْطاَلنِ  َمْعلُومُ  َوُهوَ  َواإْلِْلَحادِ 

" أصول السنة  فً أصول الُسنة التى جنى علٌها زهران وشرحهاوأول كلمة لإلمام أحمد 

 "التمسك بما كان علٌه أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمعندنا 

فما احوجنا وهللا إلى ُدرة ُعمر رضى هللا عنه ألمثال هإالء الذٌن ٌفسدون فً مصادرنا 

 ومعتقداتنا , وال حول وال قوة إال باهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ9ٔ 
 

 الخطاء الحادى واألربعٌن

فمنكر عذاب القبر ٌدخل صاحبها فى البدعة والضاللة وال  " نفسهاقوله فى المحاضرة 

 ٌدخل صاحبه فى الكفر أبدا"

 الرد على ذلك:

 (:ٕ/ٙ٘ٔ)  النٌسابوريّ  رواٌة من أحمد اإلمام مسابل فً جاءأوال:

 ؟ ونكٌر ومنكر القبر وعذاب[ : قال]- 194ٔ

ًّ  فهو هذه من واحدا أنكر ومن , كله بهذا نإمن:  عبدهللا أبو قال  اه.جهم

 ُكفري باإلجماع.ومذهب الجهمٌة مذهب 

 عمدة بفوابد اإلعالم" فً - تعالى هللا رحمه -( 1ٓٗ ت) الملقن ابن الحافظ قالثانٌا:

 صلى - النبً مرور فً - عنهما هللا رضً - عباس بن هللا عبد حدٌث شرح فً" األحكام

 :هللا رحمه قال علٌهما, الجرٌدة ووضعه بقبرٌن - وسلم علٌه هللا

 ستعلمه, كما المعتزلة وجمهور السنة أهل مذهب وهو القبر عذاب إثبات على داللة فٌه

 نعٌمه أو القبر عذاب أنكر فمن.متواترا األمة نقلته ما وهو حقٌقته، اعتقاد ٌجب ما وهو

 عمدة بفوابد اإلعالم" من اهـ".خبرهما فً ورسوله تعالى هللا كّذب ألنه كافر، فهو

 .المشٌقح العزٌز عبد: بتحقٌق. ٙٔ٘/ٔ "األحكام

 (ٖٔ/  ٘) - األولى المجموعة - الدابمة اللجنة فتاوىثالثا:

 اآلحاد أحادٌث حجٌة

 4ٖ99 رقم الفتوى من األول السإال

 هً( القبر عذاب فً الواردة األحادٌث أي) أنها بحجة القبر عذاب ٌنكر من حكم ما: س

 أو صحٌح الحدٌث إلى ٌنظرون ال وهم مطلقا, به ٌإخذ ال اْلحاد والحدٌث آحاد أحادٌث

 فإذا مختلفة بطرق مروٌا أو آحادا كونه جهة من إلٌه ٌنظرون ولكن ضعٌؾ أو حسن

 علٌهم؟ الرد هو فما به ٌؤخذوا لم آحاد حدٌث وجدوه

 حدٌث ثبت إذا: وبعد.. وصحبه وآله رسوله على والسالم والصالة وحده هلل الحمد: جـ

 بإجماع وعمال اعتقادا علٌه دل فٌما حجة كان وسلم علٌه هللا صلى الرسول عن اْلحاد

 وارجع ,كافر فهو علٌه الحجة إقامة بعد اآلحاد بؤحادٌث االحتجاج أنكر ومن السنة, أهل

 . للموصلً مختصره أو القٌم البن الصواعق كتاب إلى الموضوع فً

 .وسلم وصحبه وآله محمد نبٌنا على هللا وصلى التوفٌق وباهلل

 واإلفتاء العلمٌة للبحوث الدابمة اللجنة

 الربٌس...  الربٌس نابب...  عضو

 زبا بن هللا عبد بن العزٌز عبد...  عفٌفً الرزاق عبد...  ؼدٌان بن هللا عبد
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 العباد :والسإال على موقع الشٌخ. المحسن وسبل العالمة عبدرابعا:

 القبر؟ عذاب ٌنكر من حكم ما: السإال

 المتواترة الكثٌرة باألحادٌث معلوم لشًء إنكار القبر عذاب إنكار أن معلوم: الجواب 

 أن علٌه ٌخشى به عالماً  ٌكون فالذي علٌه, وبركاته وسالمه هللا صلوات هللا رسول عن

 عز قوله فً القرآن به وجاء وجاءت األحادٌث به تواترت مما هذا ألن كافراً؛ ٌكون

 : وجل

ارُ ))  َها ٌُْعَرُضونَ  الن  ٌْ ا َعلَ ا ُؼُدّوً ًٌّ  حق فً الكرٌمة اْلٌة هذه فً ثابت القبر فعذاب ,(( َوَعِش

ارُ :  فرعون آل َها ٌُْعَرُضونَ  الن  ٌْ ا َعلَ ا ُؼُدّوً ًٌّ ْومَ  َوَعِش ٌَ اَعةُ  َتقُومُ  َو  أََشد   فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا الس 

 علٌه فتقام القرآن، فً جاء لما منكر فهو القبر عذاب ٌنكر فالذي[. ٙٗ:ؼافر] اْلَعَذابِ 

 ٌظهر فالذي ذلك على أصر وإذا السنة، فً جاء وما القرآن فً جاء ما له وٌبٌن الحجة

 .المتواترة السنن فً جاء بما ومكذب القرآن, فً جاء بما مكذب ألنه كافراً، ٌكون أنه

  على موقع الشٌخ. الفوزان العالمة وُسبلخامسا:

 ؟ وسلم علٌه هللا صلى بالرسول واستهزأ القبر عذاب أنكر من حكم ما:  السإال نص

 هذا جهال أنكرها من وأما,  األدلة به تواترت ما أنكر ألنه كافر فهو القبر عذاب أنكر من

  .." ٌضلل
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 الخطاء الثانى واألربعون

 قوله فى الشرٌط الثامن من أصول السنة:

 !!!!البخاري قتله لٌس كفرا فتكذٌبه أولى "" 

 الرد على ذلك:

 هذا الرجل عجاببه ال تنتهى

 ولماذا ال تقل أن ُمنكر البخاري قُرأنً ُمتستر كما تقولون فالن حزبً ُمتستر .أوال:

أن قٌاسك مع الفارق فقتل البخاري صحٌح لٌس كفرا , ولكن أنكار صحٌحه إنكار ثانٌا:

ٌُنكر صحٌح البخاري   اٌسٌرسٌكون لسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم بالكلٌة , ألن من 

ٌُنكر باقى كتب السنن وهذا شا بدٌهً.  علٌه بعد ذلك أن 

ومسلم وأصحاب السنن  , فماذا تقول فى من قتل البخاري ولو سلمت لك قٌاسك ثالثا:

 واإلمام أحمد وكل أصحاب السنن والمسانٌد واْلثار ؟

 بالطبع ستقول فاعل كبابر , قلنا وهو صحٌح ألن القتل كبٌرة

 والسإال ما حكم من أنكر كتبهم ؟

القرأنٌٌن كما نقله ابن حزم اإلجماع فى كفر  تفعلى قٌاسك ال ٌكفرون , فؤنت بذلك خالف

 انى فً إرشاد الفحول وؼٌرهمفً اإلحكام , والشوك

 فافهم ما تقول.وإن قلت ال هم كفار نقضت قٌاسك فى البخاري.

 :فالخالصة

من أنكر نزول المسٌح ابن مرٌم , والدجال , وٌؤجوج ومؤجوج ,  زهران الٌكفر أن 

وعذاب القبر , وكذب البخاري ولزاما ُكتب السنن والمسانٌد والصحاح , وهو مع ذلك ال 

ٌصلى , وهو مع ذلك ال ٌصوم , وال ٌحج , والٌزكى , وال ٌعمل أٌما شا من شعابر 

مالبكته وكتبه ورسله والٌوم األخر وال اإلسالم , وهو مع ذلك ٌقول انا ال أإمن باهلل و

أإمن بالقدر خٌره وشره حلوه ومره , وهو مع ذلك ٌدعوا الناس إلى عبادة المسٌح ابن 

 على حد عبارة زهران رجل ٌقول " وجب عبادة المسٌح ابن مرٌم"مرٌم فً الكنابس ,

من فاحشة إال اْلب واإلبن والروح القدس , وما  إلى ان هللا ثالث ثالثةس وٌدعوا النا

فمن فعل , وما من شرك إال وفعله ظاهرا كان أم خفٌا .  وفعلها , وما من واجب إال تركه

لمسلمٌن كافرا عند زهران ووهللا إن عوام اكل هذا واجتمع كل هذا فً رُجل الٌكون 

 . ألشرؾ من هذا الرجل عامله هللا بعدله وقطع هللا لسانه
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 واألربعونالخطاء الثالث 

 قوله فى الشرٌط العاشر من أصول السنة:

 المنقول أن الصحابة اختلفوا فى حكم تارك الصالة تكاسال ""

 وقال "أكثر الصحابة على كفره كما ٌقول ابن شقٌق"

 وقال فى الشرٌط الثانى عشر من أصول السنة " جمهور الصحابة على كفره"

 الرد على ذلك:

على الصحابة رضوان هللا علٌهم , فإن من زهران أن هذا كذب واضح , وإفك فاضح 

ٌُنقل عن أحد منهم خالؾ ذلك , ومن قال الصحابة مجمعون على كفر تارك الصالة  ولم 

 بخالؾ ذلك فلٌتفضل بالدلٌل .وإلٌك اإلجماعات الصرٌحة المنقولة عن الصحابة فً ذلك:

 (277/  ٕ) - 2ٕٗ ةالصال قدر تعظٌمقال المروزي فى 

:  قال , إبراهٌم بن ٌعقوب عمً حدثنً:  قال , إبراهٌم بن سعد بن هللا عبٌد حدثنا -14ٖ

 أبً جبر بن مجاهد عن , صالح بن أبان حدثنً:  قال , إسحاق ابن عن , أبً حدثنا

 هللا صلى هللا رسول صاحب عنه هللا رضً األنصاري هللا عبد بن جابر عن , الحجاج

 عهد فً األعمال من عندكم واإلٌمان الكفر بٌن ٌفرق ماكان له قلت:  قال وسلم علٌه

 ".الصالة قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 (4ٓ٘/  ٕ) - 4ٕٗ الصالة قدر تعظٌموفٌه أٌضا 

 المفضل بن بشر حدثنا:  قاال , مسعدة بن وحمٌد , حساب بن عبٌد بن محمد حدثنا -4ٗ1

 أصحاب ٌكن لم:  قال عنه هللا رضً شقٌق بن هللا عبد عن , الجرٌري حدثنا:  قال ,

 الصالة ؼٌر كفر تركه األعمال من شٌبا ٌرون وسلم علٌه هللا صلى النبً

 (4ٕ٘/  ٕ) - 4ٕٗ الصالة قدر تعظٌم

 عن , زٌد بن حماد حدثنا:  قال , النعمان أبو حدثنا:  قال , ٌحٌى بن محمد حدثنا -491

 .فٌه ٌختلف ال كفر الصالة ترك:  قال السختٌانً أٌوب

 (4ٕ4/  ٕ) - 4ٕٗ الصالة قدر تعظٌم

 علٌه هللا صلى هللا رسول عن صح قد:  ٌقول إسحاق سمعت:  هللا عبد أبو قال -44ٓ

 علٌه هللا صلى النبً لدن من العلم اهل رأى كان وكذلك كافر الصالة تارك ان وسلم

 ."كافر وقتها ٌذهب حتى عذر ؼٌر من عمدا الصالة تارك أن هذا ٌومنا إلى وسلم

 (4ٕ٘/  ٕ) - 4ٕٗ الصالة قدر تعظٌم

 تعالى هللا كتاب علٌه دل ما هذا كتابنا فً ذكرنا قد:  تعالى هللا رحمه هللا عبد أبو قال

 قام لمن بالثواب الوعد وإٌجاب الصالة قدر تعظٌم من وسلم علٌه هللا صلى رسوله وسنة

 وعظم الفضل فً األعمال سابر وبٌن بٌنها والفرق ضٌعها من على بالوعٌد والتؽلٌظ بها

 وإخراجه تاركها إكفار فً وسلم علٌه هللا صلى النبً عن المروٌة األخبار ذكرنا ثم القدر

 مثل عنهم هللا رضى الصحابة عن جاءنا ثم إقامتها من امتنع من قتال وإباحة الملة من إٌاه

 .."ذلك خالف منهم أحد عن ٌجبنا ولم ذلك

 (9ٗ/  ٗ) - العمدة شرحوقال شٌخ اإلسالم فى 

 أنه سلم و علٌه هللا صلى النبً عن الحدٌث جاء الصالة فً رسالته فً احمد اإلمام قال و

 .الصالة منه تفقدون ما آخر و األمانة دٌنكم من تفقدون ما أول قال
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 قال قال جبل بن معاذ عن و جمٌعه ذهب فقد آخره ٌذهب شًء كل احمد اإلمام قال 

 سنامه ذروة و الصالة عموده و اإلسالم األمر رأس سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول

 و به ٌنتفع لم و جمٌعه وقع الفسطاط عمود وقع متى و صححه و الترمذي رواه الجهاد

 و نعم الصالة إلى خرج قد و له قٌل لما عنه هللا رضً عمر قال الصحابة إجماع هذا ألن

 إسالم ال قال عنه رواٌة فً و الصحٌح فً قصته و الصالة ترك لمن اإلسالم فً حظ ال

 منرضى هللا عنه  علً قال و الصحابة من بمحضر قاله هذا و النجاد رواه ٌصل لم لمن

 و الدرداء أبً عن مثله البر عبد ابن ذكر و تارٌخه فً البخاري رواه كافر فهو ٌصل لم

 عنه رواٌة فً و كافر فهو الصالة ترك من مسعود بن هللا عبد قال و جابر و عباس ابن

 الدرداء أبو قال و كفارا لكانوا تركوها لو و مواقٌتها إضاعة هو قال الصالة إضاعة فً

 الطبري هللا هبة و البخاري رواهما له وضوء ال لمن صالة ال و له صالة ال لمن إٌمان ال

 قضى لما فقال سجوده ال و ركوعه ٌتم ال هو و ٌصلً رجال حذٌفة رأى و ؼٌرهما و

 هللا صلى محمدا علٌها هللا فطر التً الفطرة ؼٌر على مت مت لو و صلٌت ما صالته

  البخاري رواه سلم و علٌه

 الماء عٌنه فً وقع حٌن طبٌب له قال قال عنهما هللا رضً عباس ابن عن عكرمة عن و 

 هللا عبد قال و النجاد رواه كفر الصالة ترك من عباس ابن قال تصل ال أٌام سبعة استلق

 كفر تركه األعمال من شٌبا ٌرون ال سلم و علٌه هللا صلى محمد أصحاب كان شقٌق بن

 سلم و علٌه هللا صلى محمد أصحاب إن بلؽنً الحسن قال و الترمذي رواه الصالة إال

 النجاد رواه عذر ؼٌر من الصالة ٌترك إن فٌكفر شرك إن بٌن و العبد بٌن ٌقولون كانوا

 ."الطبري هللا هبة و

 (ٕٖ/  ٗ) - تاركها وأحكام الصالةوفى 

 :فصل

 عن أٌوب بن ٌحٌى حدثنا الربٌع بن عمر حدثنا زنجوٌه ابن فقال الصحابة إجماع وأما

 أخبره عباس بن عبدهللا أن عتبة بن عبدهللا بن عبٌدهللا حدثنً قال شهاب ابن عن ٌونس

 فً معً كانوا ورهط أنا فاحتملته: قال. المسجد فً طعن حٌن الخطاب بن عمر جاء أنه

 فلما: قال. بالناس ٌصلً أن عوؾ بن عبدالرحمن فؤمر: قال. بٌته أدخلناه حتى المسجد

: فقال أفاق ثم أسفر حتى ؼشٌته فً ٌزل فلم الموت من علٌه ؼشً بٌته عمر على دخلنا

 ال: آخر سٌاق وفً. الصالة ترك لمن إسالم ال: فقال. نعم فقلنا: قال. الناس؟ صلى هل

 فقال". القصة وذكر, "وصلى فتوضؤ بوضوء دعا ثم, الصالة ترك لمن اإلسالم فً حظ

 جبل بن معاذ عن ذلك مثل تقدم وقد علٌه ٌنكروه ولم الصحابة من بمحضر هذا

 عبدالحق الحافظ وقال, خالفهم صحابً عن ٌعلم وال هرٌرة وأبً عوؾ بن وعبدالرحمن

 ومن عنهم هللا رضً الصحابة من جملة ذهب: الصالة فً كتابه فً هللا رحمه االشبٌلً

 بن عمر منهم, وقتها جمٌع ٌخرج حتى لتركها متعمدا الصالة تارك تكفٌر إلى بعدهم

 روي وكذلك, الدرداء وأبو وجابر عباس وابن مسعود بن وعبدهللا جبل بن ومعاذ الخطاب

 بن وإسحاق حنبل بن أحمد: ؼٌرهم ومن. الصحابة من هإالء طالب أبً بن علً عن

 وأبو السختٌانً وأٌوب عٌٌنة بن والحكم النخعً وإبراهٌم المبارك بن وعبدهللا راهوٌة

 ".حرب بن زهٌر خٌثمة وأبو شٌبة أبً ابن بكر وأبو الطٌالسً داود
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  فإن قٌل:

 من جملة ذهب: الصالة فً كتابه فًقال  هللا رحمه االشبٌلً عبدالحق الحافظإن 

 ."لتركها متعمدا الصالة تارك تكفٌر إلى بعدهم ومن عنهم هللا رضً الصحابة

 فقوله ذهب ُجملة فهإالء بعضهم ولٌس كلهم.

ٌُعلم  الجواب: وهل هناك ُمخالؾ لهذه الُجملة من الصحابة , هذا هو موطن النزاع أنه ال 

 منهم أحد عن ٌجبنا ولم لمن ذكرهم شٌخ اإلسالم ُمخالؾ , وراجع كلمة اإلمام أحمد"

 ." ذلك خالف
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 الخطاء الثالث واألربعون

وقال صلى هللا علٌه قوله "حدٌث عبدهللا ابن شقٌق لم ٌبٌن ما هذا الكفر والكفر كفران 

 سلم فسوق وقتاله كفر"وسلم سباب الم

 الرد على ذلك:

 تكفل بالرد على طلعت زهران شٌخ اإلسالم فقد  ارتقى زهران ُمرتقى صعب , قد

 (99/  ٗ) - العمدة شرحقال ابن تٌمٌة فى 

 ٌحكم لم من و تعالى قوله فً عباس ابن قال كما كفر دون كفر على محمول هذا قٌل فإن

 فؤولبك الظالمون هم فؤولبك هللا انزل بما ٌحكم لم من و الكافرون هم فؤولبك هللا انزل بما

 صلى النبً قال كما و فسق دون فسق و ظلم دون ظلم و كفر دون كفر إنه الفاسقون هم

 قال كما و بالرٌاء فسره و النمل دبٌب من أخفى األمة هذه فً الشرك و سلم و علٌه هللا

 الشرك هو الرٌاء قال كما و أشرك فقد ٌرابً صلى من و أشرك فقد ٌرابً صام من

 و علٌه هللا صلى كقوله و احمد رواه أشرك فقد هللا دون بشًء حلؾ من قال و األصؽر

  كفر إال ٌعلمه هو و أبٌه ؼٌر إلى ادعى رجل من لٌس سلم

 بعضكم ٌضرب كفارا بعدي ترجعوا ال قال و كفر قتاله و فسوق المسلم سباب قال و 

 النٌاحة و النسب فً الطعن كفر بهم هما الناس فً اثنتان قال و علٌهن متفق بعض رقاب

 أمانة ال لمن إٌمان ال قال و كفر فقد موالٌه من ابق عبد أٌما قال و مسلم رواه المٌت على

 حدث إذا من منافقا كان فٌه كن من ثالث قال و احمد رواهما له عهد ال لمن دٌن ال و له

 و صلى و صام إن و رواٌة فً و علٌه متفق خان اإتمن إذا و اخلؾ وعد إذا و كذب

 و علٌه هللا صلى النبً أصحاب من ثالثٌن أدركت ملٌكة أبً ابن قال كما و مسلم أنه زعم

 الذكر بنسٌانه نافق ٌكون إن االسدي حنظلة خاؾ كما و نفسه على النفاق ٌخاؾ كلهم سلم

 هذا و مسلم صحٌح فً الحدٌث و أهله و سلم و علٌه هللا صلى النبً عند حاله اختالؾ و

 و المبالؽة على أو النعمة كفر على ٌحمل الناس بعض قال ربما و,  متسع واسع باب

 النفاق و هللا ٌؽفره ال الذي الشرك و الملة عن الناقل الكفر ألن الشرك فً التؽلٌظ

 لكن السنة أهل من أحد عند األفعال هذه بمجرد ٌثبت ال النار من األسفل للدرك الموجب

 عما اعرضوا و رأٌهم وفق على الكالم هذا ظاهر تؤولوا الذٌن المعتزلة و الخوارج عند

 . اإلٌمان خالؾ هو الذي معناه ٌبٌن و ٌفسره مما سواه

 :قٌل 

 المعنى هو هذا ألن اإلٌمان خالؾ هو الذي الكفر إال به ٌراد نأ ٌجوز ال المطلق الكفر 

 .ذلك على حمله ٌجب فإنه باإلٌمان قوبل إذا سٌما ال و الشرعً

 نص كما لإلٌمان المخالؾ الكفر به أراد إنما فهنا المواضع بعض فً هذا صح لو ثم 

  .تعالى هللا شاء إن تفسٌره سٌؤتً كما و الحدٌث فً علٌه

 (2ٔ/  ٗ) - العمدة ثم قال فى شرح

 الكالم هذا مثل فً الجملة فً مستقٌم محمل و صحٌح حمل فهذا كفر دون فرك على حمله أما و 

 مفسرا المواضع من كثٌر فً التابعٌن و أصحابه و سلم و علٌه هللا صلى النبً عن جاء لهذا و

 :لوجوه األعظم الكفر هو الصالة فً الوارد الكفر لكن
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 و إلٌه اإلطالق فٌنصرؾ الملة عن المخرج األعظم الكفر هو المطلق الكفر إن :أحدها

 سٌاق تؤمل من و الكالم إلى انضمت لقرابن ذلك ؼٌر إلى المواضع تلك فً صرؾ إنما

 على تقرره ما هنا بل ظاهره عن صرفه ٌوجب شًء هنا لٌس و معه وجده حدٌث كل

  .الظاهر

 باهلل كفر قوله و كفر بهم هما كفر قتاله و قوله مثل مبهم منكر الكفر ذلك إن :الثانً 

 الكفر و الشرك قال أو الكفر بٌن و العبد بٌن لٌس بقوله بالالم عرؾ هنا و ذلك وشبه 

 . الملة عن المخرج هو و المعروف الكفر إلى ٌنصرف المعروؾ

 فً و اإلٌمان بٌن و بٌنه بعضها فً و الملة عن خرج فقد األحادٌث بعض فً إن :الثالث 

 فعله إن اإلٌمان إلى تدخله حد الصالة إن ٌقتضً كله هذا و الكفر بٌن و بٌنه بعضها

  .تركه إن عنه وتخرجه 

 محمد أصحاب كان قوله و الصالة ترك إال الكفر بٌن و العبد بٌن لٌس قوله إن :الرابع 

 به ٌراد إن ٌجوز ال الصالة إال كفر تركه األعمال من شٌبا ٌرون ال سلم و علٌه هللا صلى

 فقد ٌقال ال و كثٌرة أشٌاء كفرا ٌسمى مما ذلك ؼٌر بٌن و بٌنه ألن األعظم الكفر إال

 األعمال من كان ما سٌاق فً ذكر هذا نقول ألنا الصالة ؼٌر بؤشٌاء الملة عن ٌخرج

 من لٌس فإنه االعتقادات من ذلك سوى ما و الكفر تركه ٌوجب العموم على و المفروضة

 . الظاهرة األعمال

 فً ؼٌرها على مرتبتها بٌان و الصالة تخصٌص مخرج الكالم هذا خرج أنه :الخامس 

  الفرابض عامة ذلك فً لشاركها فسقا الكفر ذلك كان لو و الجملة

  .كله ذهب آخره ذهب فإذا الدٌن آخر أنها بٌن أنه :السادس 

 الملة عن خارجون هم و الكفار بٌن و بٌننا الذي العهد هً الصالة أن بٌن أنه :السابع 

 فقد به أتى من أن كما كفر فقد العهد هذا ترك من أن ذلك اقتضى و فٌها داخلٌن لٌسوا

 . الملة عن المخرج الكفر فً إال هذا ٌكون ال و الدٌن فً دخل

 عن خروجه فً شًء أصرح الصالة ترك لمن اإلسالم فً حظ ال عمر قول إن :الثامن 

 الكفر هو لٌس الوقت عن إخراجها إن بٌن أنه مع ؼٌره و مسعود ابن قول كذلك و الملة

 . الملة عن ٌخرج فٌما إال ٌكون ال هذا و بالكلٌة الترك هو إنما و

 ٌقوم ال الدٌن كذلك ٌقوم ال عمود ؼٌر على فسطاطا فإن معاذ حدٌث من تقدم ما :التاسع 

 .بالصالة إال

 الكفر بٌن و العبد بٌن لٌس قوله و كفر تركه األعمال من شٌبا ٌرون ال كانوا قولهعاشرا:

 و الصالة بٌن فٌه فرق ال الجحود ترك و بذلك الصالة اختصاص ٌوجب مما ذلك ؼٌر و

 ٌنفعه لم ذلك مع فعلها لو حتى ترك غٌر من الكفر هو نفسه الجحود وألن،  ؼٌرها

 تركها من فً عام هو و الترك هو المذكور ألن و ٌذكر لم ما على الحكم ٌعلق فكٌؾ

  .إلٌه ٌلتفت فال موجب ؼٌر من الكالم حقٌقة عن عدول هذا ألن و تكاسال أو جحودا

هلل در شٌخ اإلسالم ما  " جاحدا تركها من على حملها من قول ٌبطل الوجوه هذه وفً

 ترك لهم مقاال.
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 الخطاء الرابع واألربعون

 ٗقوله فى  المحاضرة الثانٌة عشر من أصول السنة د/

ٌُذكر فى القرآن نصا وإنما ذكر استنباطا"  "عذاب القبر لم 

 الرد على ذلك:

ارُ قوله تعالى :" َها ٌُْعَرُضونَ  الن  ٌْ ا َعلَ ا ُؼُدّوً ًٌّ ْومَ  َوَعِش ٌَ اَعةُ  َتقُومُ  َو  أََشد   ِفْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا الس 

 [.ٙٗ:ؼافر] اْلَعَذابِ 

ٌُعرضون علٌها ل لزهرانوالسإا فى الدنٌا أم فى هل هى  .:هذه النار التى ذكر هللا أنهم 

 األخرة؟

 فإن قلت: فً الدنٌا فهذا كذب محض فال تجد فً هذا كتابا وال ُسنة وال قول الحد.

 اْلخرة .وإن قلت: هى فً 

 قلنا : تكذبك اْلٌة نفسها فإن هللا قال " وٌوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب" 

فلزاما هذه النار فً القبر فكان هذا نصا فً عذاب القبر, والعجٌب أن أهل لو تتبعت 

كالمهم فً التنصٌص على أدلة عذاب القبر تجدهم ٌذكرون هذه اْلٌة , فال عجب إنه 

 زهران. 

 الخطاء الخامس واألربعون

 قوله فى المحاضرة نفسها :

 "األحادٌث الواردة فى عذاب القبر لٌست متواترة "

 الرد على ذلك:

 (ٕ٘/  ٔ) - الروحقال ابن القٌم فى 

  ونكٌر منكر ومساءلة القبر عذاب أحادٌث فؤما

 صلى هللا علٌه وسلم." النبً عن متواترة فكثٌرة 

 (4ٖ٘/  ٔ) الطحاوٌة شرح

 َوَنِعٌِمه اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ُثُبوتِ  فً َوَسل مَ  علٌه هللا صلى هللا َرُسولِ  َعنْ  اأْلَْخَبارُ  َتَواَتَرتِ  َوَقدْ 

ِن, َوُسَإالِ  أَْهاًل, لَِذلِكَ  َكانَ  لَِمنْ  ٌْ ٌَِجبُ  اْلَملََك  ."به َواإْلٌَِمانُ  َذلِكَ  ُثُبوتِ  اْعِتَقادُ  َف

 

  ُمحدث المدٌنة العباد المحسن العالمة عبدوقال 

 رسول عن المتواترة الكثٌرة باألحادٌث معلوم لشًء إنكار القبر عذاب إنكار أن معلوم

 كافراً؛ ٌكون أن علٌه ٌخشى به عالماً  ٌكون فالذي علٌه, وبركاته وسالمه هللا صلوات هللا

 .."القرآن به وجاء وجاءت األحادٌث به تواترت مما هذا ألن
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 واألربعونالخطاء السادس 

وذهب التابعون وحشً ابن حرب مات وهو ٌشرب الخمر قوله فى المحاضرة نفسها "أن 

 ه"نونهإلٌه لٌ

 الرد على ذلك:

, فالرجل ما ترك بابا فً والسإال هل طلعت زهران لٌس عنده حد فً السقوط والتسفُل 

ٌُستند إلٌه إال ماالضالل إال ورمى فٌه بسهم ,  استند إلٌه  ولٌس عند طلعت زهران ما 

 الشٌعة من الرواٌات الباطلة

 وإلٌك هى .

  ٕٓٗ/ٙ.دمشق تارٌخ الرواٌة األولى فً

 فكان المصقول, المعصفر ولبس .ٌشربها الخمر فً ووقع نزلها, حمص فتحت ولما"

 فً بحمص ومات الشام فً المعصفرات سلب من وأول بالشام, الخمر فً ضرب من أول

 ".خمر بركة

 الرواٌة:الجواب عن هذه 

 استقر المٌزان فً الذهبً قال الواقدي وهو عمر بن محمد كالم من هى رواٌة باطلة ألنها

 .الواقدي وهن على اإلجماع

 الرواٌة الثانٌة:

 عمر فكان الدٌوان من خلع حتى الخمر فً ٌحد ٌزل لم وحشٌاً  أن فبلغنً :هشام ابن قول

 حمزة قاتل لٌدع ٌكن لم تعالى هللا أن علمت قد: ٌقول الخطاب بن

 من والمرسل. وذكره...... وبلؽنً: قال مرسالً  1ٕ/ٕ:  السٌرة فً إسحاق ابن ذكره

  به ٌحتج فال الضعٌف أقسام

 الرواٌة الثالثة:

  9ٓ/ٕ:  األصحاب تمٌٌز فً االستٌعاب

 فٌما الخمر فً حرب بن وحشً مات: قال شهاب ابن عن عقبة بن موسى روى فقد

 ". زعموا

 ابن قال كما الرٌح, مثل ومراسٌله التابعٌن عن مروٌاته كل شهاب ابن ألن مرسل فهذا

 (.زعموا فٌما) بقوله األثر ٌضعؾ أنه عن فضالً  حاتم, أبً

 " الخمر علٌه ؼلبت قد" دون البخاري عند جاء واألثر

زهران رواٌة البخاري وظل ٌتقمم من ترك فدلٌل زهران هو دلٌل الشٌعة الروافض فقد 

 : البخاري رواٌة الباطلة . وإلٌكالرواٌات 
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 .عنه هللا رضً المطلب عبد بن حمزة قتل: باب

 العزٌز عبد حدثنا: المثنى بن حجٌن حدثنا: هللا عبد بن محمد جعفر أبو حدثنً - 1ٖٗٗ

 بن جعفر عن ٌسار, بن سلٌمان عن الفضل, من هللا عبد عن سلمة, أبً بن هللا عبد بن

 حمص, قدمنا فلما الخٌار, بن عدي بن هللا عبٌد مع خرجت: قال الضمري أمٌة بن عمرو

 وكان نعم,: قلت حمزة؟ قتله عن نسؤله وحشً, فً لك هل: عدي بن هللا عبٌد لً قال

: قال حمٌت, كؤنه قصره, ظل فً ذاك هو: لنا فقٌل عنه, فسؤلنا حمص, ٌسكن وحشً

 ٌرى ما بعمامته, معتجر هللا عبٌد: قال السالم, فرد فسلمنا ٌسٌرا, علٌه وقفنا حتى فجبنا

  أتعرفنً؟ وحشً ٌا: هللا عبٌد فقال. ورجلٌه عٌنٌه إال وحشً

 أم لها ٌقال امرأة تزوج الخٌار بن عدي أن أعلم أنً إال وهللا, ال: قال ثم إلٌه فنظر: قال

 مع الؽالم ذلك فحملت له, أسترضع فكنت بمكة, ؼالما له فولدت العٌص, أبً بنت قتال

 أال: قال ثم وجهه عن هللا عبٌد فكشؾ: قال قدمٌك, إلى نظرت فلكـؤنً إٌاه, فناولتها أمه

 حمزة؟ بقتل تخبرنا

 بن جبٌر موالي لً فقال ببدر, الخٌار بن عدي بن طعٌمة قتل حمزة إن نعم,: قال 

 جبل وعٌنٌن عٌنٌن, عام الناس خرج أن فلما: قال حر, فؤنت بعمً حمزة قتلت إن: مطعم

 خرج للقتال, اصطفوا أن فلما القتال, إلى الناس مع خرجت واد, وبٌنه بٌنه أحد, بحٌال

 ابن اٌ سباع, ٌا: فقال المطلب, عبد بن حمزة إلٌه فخرج: قال مبارز, من هل: فقال سباع

 فكان علٌه, أشد ثم: قال وسلم؟ علٌه هللا صلى ورسوله هللا أتحاد البظور, مقطعة أنمار أم

 فؤضعها بحربتً, رمٌته منً دنا فلما صخرة, تحت لحمزة وكمنت قال الذاهب, كؤمس

 رجعت الناس رجع فلما به, العهد ذاك فكان: قال وركٌه, بٌن من خرجت حتى ثنته فً

 رسول إلى فؤرسلوا الطابؾ, إلى خرجت ثم اإلسالم, فٌها فشا حتى بمكة فؤقمت معهم,

 حتى معهم فخرجت: قال الرسل, ٌهٌج ال إنه: لً فقٌل رسوال, وسلم علٌه هللا صلى هللا

 نعم,: قلت(. وحشً آنت: )قال رآنً فلما وسلم, علٌه هللا صلى هللا رسول على قدمت

 تؽٌب أن تستطٌع فهل: )قال بلؽك, ما األمر من كان قد: قلت(. حمزة قتلت أنت: )قال

 مسٌلمة فخرج وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قبض فلما فخرجت,: قال(. عنً وجهك

 الناس, مع فخرجت: قال حمزة, به فؤكافا أقتله لعلً مسٌلمة, إلى ألخرجن قلت الكذاب,

 الرأس, ثابر أورق, جمل كؤنه جدار, ثلمة فً قابم رجل فإذا: قال كان, ما أمره من فكان

 إلٌه ووثب: قال كتفٌه, بٌن من خرجت حتى ثدٌٌه بٌن فؤضعها بحربتً, فرمٌته: قال

 .هامته على بالسٌؾ فضربه األنصار من رجل

: ٌقول عمر ابن هللا عبد سمع أنه: ٌسار بن سلٌمان فؤخبرنً: الفضل بن هللا عبد قال: قال

 ".األسود العبد قتله المإمنٌن, أمٌر وا بٌت, ظهر على جارٌة فقالت

 , الفتح فً حجر ابن الحافظ ذلك على نص كما المحفوظ هو البخاري عند األثر وسند

 , المحفوظ هو هذا..,( أمٌة بن عمرو بن جعفر عن:) قوله) :  هللا رحمه- قال ,ٙٔٔ/9

 داود أبو رواه وقد , الطبرانً أخرجه العزٌز عبد عن الوهبً خالد بن أحمد رواه وكذا

 الفضل بن هللا عبد عن:  فقال فٌه المثنى بن حجٌن شٌخ العزٌز عبد عن الطٌالسً

 - الروم من أقبلنا:  قال خٌار بن عدي بن هللا عبٌد عن ٌسار بن سلٌمان عن الهاشمً

 , عدي بن هللا عبٌد مع خرجت: قال عمرو بن جعفر عن"  والمحفوظ , الحدٌث فذكر

:  قال جعفر عن ٌسار بن سلٌمان عن الفضل بن هللا عبد عن"  إسحاق ابن أخرجه وكذا



ٔ1ٕ 
 

 مسلم بن الولٌد عن"  المؽازي فً عابذ ابن أخرجه وكذا , فذكره"  هللا وعبٌد أنا خرجت

 وعبٌد أنا خرجت: قال أمٌة بن عمرو بن جعفر عن جابر بن ٌزٌد بن الرحمان عبد عن

 اه( جابر ابن عن خر آ وجه من وللطبرانً"  عدي بن هللا

 قد:"  لفظ وفٌه ,ٗٓٗ/ٕٙ:  دمشق تارٌخ فً عساكر ابن رواه عابذ ابن وبسند: , قلت

 هل أدري وال , عنعن وقد -الحافظ قال كما -مدلس مسلم ابن والولٌد ,"الخمر علٌه ؼلبت

 " ال أم - عابذ ابن عند- بالتحدٌث صرح

وإذا قال علماء الحدٌث فً حدٌث هذا هو المحفوظ بمعنى أن خالؾ ذلك ٌكون شاذا كما 

 بٌن هذا السخاوى فً " فتح الُمؽٌث"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ1ٖ 
 

 الخطاء السابع واألربعون

"عبدهللا ابن حمار لم ٌتب من شرب الخمر ومن كان عنده دلٌل  فى المحاضرة نفسها قوله

 ضعٌؾ أنه تاب فلٌؤتنى به"

 الرد على ذلك:

 وهل عندك دلٌل أنه ما تاب 

 فإن قلت األصل أنه ما تاب

هو حسن الظن فى الصحابً أنه تاب , والصحٌح من أصلك تعارض مع الظاهر و قلنا

األصل لو تعارض مع الظاهر ٌنظر إلى القرابن القوٌة التى ترجح كالم األصولٌٌن أن 

أحدهما , والقرٌنة هنا حسن الظن بالصحابً انه ال ٌستمر على ذلك , وٌقوي هذا أن 

ٌُحب هللا ورسوله , فهل من معتقد أهل الُسنة حسن  الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال إنه 

 الظن بهم أم إساءة الظن بهم؟

 (ٖٕٓ/  1) - المستقنع زاد على الممتع الشرحابن العثٌمٌن فى قال العالمة 

 البكارة ألن صحٌح؛ شرط فهو بكراً, تكون أن األمة فً اشترط إذا «بكراً  واألمة: »قوله

 ألن له؛ خٌار فال ثٌباً  ووجدها ٌشترط لم فإن صحٌحاً, الشرط فٌكون مقصودة, صفة

: قلنا البكارة, األصل إن: قابل قال ولو الشروط, باب من بكراً  األمة كون جعل المإلؾ

 سٌدها عند كانت إذا أنها الؽالب ألن موطوءة؛ أنها وهو بظاهر, معارض األصل هذا

 لٌس ألنه الظاهر؛ فٌه وقدم والظاهر األصل فٌه تعارض مما وهذا ٌطإها, أنه فالؽالب

 ".بها فٌإخذ األصل من أقوى الظاهر ٌكون فقد األصل, نقدم دابماً 

 (44ٕ/  ٕٔ) - المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ٌعنً والنظر, لشهوة, واللمس والتقبٌل, والخلوة, بالوطء, ٌستقر المهر أن لنا تقدم

 .سٌؤتً كما والموت للزوج, إال ٌحل ال ما استباحة

: تقول فالزوجة ثابت, فالصداق أخُل, لم: الزوج وقال بً, خلوت إنك: الزوجة قالت فإذا

 قول فالقول النصؾ, تؤخذ حتى أخلُ  لم: ٌقول وهو كامالً, المهر تؤخذ حتى خال إنه

 حفل كإقامة الدخول على قرٌنة وجدت فإن والخلوة, الدخول عدم األصل ألن الزوج؛

 فً رجب ابن ذكره وهذا بالقرٌنة, الزوجة قول فالقول دخل, ما أنه ادعى ثم الزواج,

 ٌقدم؟ فؤٌهما والظاهر األصل تعارض إذا: قال القواعد,

 أٌهما فٌنظر شرعٌة حجة ٌكن لم وإن الظاهر, قدم شرعٌة حجة الظاهر كان إن: قال

 واألقوى ُحسن الظن بالصحابً. ".أقوى

 (14ٔ/  ٓٔ) - المستقنع زاد على الممتع الشرح"

 األصل ٌتعارض فؤحٌاناً  لها, ٌنتبه أن العلم لطالب ٌنبؽً قاعدة الحقٌقة فً وهذه

 الشرٌعة, تقتضٌه ما حسب اْلخر على أحدهما فٌقدم أصالن ٌتعارض وأحٌاناً  والظاهر,

 وأمسكت زوجها فارقت امرأة أن لو ـ مثالً  ـ ولهذا ,األحوال قرابن تقتضٌه ما وحسب

 والزوج لها, اإلبرٌق أن وادعت ـ الرجال ؼالباً  ٌشربها الُبن   وقهوة ـ القهوة إبرٌق بٌدها

 .لً: ٌقول

 هذا أن وهو ظاهر, وعندنا له, فهو اإلنسان بٌد ما أن األصل وظاهر, أصل فعندنا

 ."الظاهر قدمنا األصل من أقوى قوٌاً  الظاهر كان إذا ٌُْنَظر نقدم؟ فؤٌهما للرجال, اإلبرٌق

 أنظر القاعدة التاسعة والخمسون بعد المابة فى القواعد البن رجب.و
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كما سلكت ألبى حنٌفة فى  - على حد تعبٌرك –هال سلكت للصحابً ٌا زهران و

 المحاضرة السابعة من شرح عقٌدة الرازٌٌن.

أسود , وتقول  لونه أبٌض وبالللونه وما هذا التناقض ترفض أن تقول سعٌد ابن جبٌر 

من قال اللٌث ابن سعد كان أؼنى من أبى هرٌرة أثم . وال تحسن الظن فى الصحابً أنه 

 بهذا, قبح هللا التخلٌط.وأال تعلم أن الشٌعة ٌحتجون تاب.

 الخطاء الثامن واألربعون

 4ٕقوله فى الشرٌط الخامس عشر د/

 "إنكار حدٌث اْلحاد لٌس بكفر"

 الرد على ذلك:

 ُسبل العالمة الفوزان :ما حكم من أنكر حدٌث اْلحاد الصحٌح؟

الجواب :هذا ُمخطا خطؤ عظٌما قد ٌصل به إلى الردة إذا علم أن هذا الحدٌث صحٌح 

ٌُخشى علٌه من الردة ألنه ٌصٌر مكذبا للرسولوت  ركه لهوى فى نفسه أو مخالفا لعقله 

والرسول معصوم من كذبه كان كافرا لكن ٌدراء بالتقلٌد ألن بعضهم ٌقلد بعض وأخذوا 

هذا فى عقابدهم وظانٌن إنه صحٌح هذا ٌدراء عنهم التكفٌر لكن ٌضللون , هذا ضالل 

 فٌما بٌنهم." م والتقلٌد األعمىلوجود التؤوٌل عندهوال ٌجوز 

الشٌخ التؤوٌل مانعا من التكفٌر , واما عند زهران فإنكاره أصال لٌس بكفر , وأما فجعل 

, وأما تعلم أن هذا فتح لباب تعلم ٌا زهران أن الكثرة الكاثرة من النصوص أحادٌث آحاد 

نكرٌن من المالحدة إنكار الُسنة , وأما تعلم أنك بذلك تكون عامل مساعد لهإالء المُ 

  هلها., فنعوذ باهلل من الفتن وأوالعلمانٌٌن , وشوكة فً ظهور السلفٌٌن 
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 الخطاء التاسع واألربعون

 4ٔقوله فى الشرٌط الثانً عشر د/

 "مسؤلة أن تحكم على الُمستهزئ بالكفر هذا من باب سد الذرابع

چ  چ     چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃٹ ٹ چ و 

ژ    ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ڳ  ڱ    ڳڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ

 ٙٙ - ٗٙالتوبة:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 هإالء فى األصل كانوا منافقٌن.

 الرد على ذلك:

 الرد على ذلك:

االستهزاء بالشرٌعة لٌس فى أصله كفرا وإنما العلماء حٌنما ومعنى هذا الكالم الباطل أن 

 ٌكفرون الُمستهزئ إنما هذا من باب سد الذرٌعة وهذا إنكار لكفر االستهزاء .

وأما قوله عن تكفٌر اْلٌة لهإالء أنهم فى األصل منافقٌن , ٌعنى أن تكفٌر اْلٌة لهإالء 

وال ٌعلم قون ٌعنى هم أصال كفار , األصل منافلٌس لمجرد االستهزاء وإنما هإالء فى 

 هذا الجاهل أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.

 (:ٓ٘ٔ/  ٗ) العلمٌة ط كثٌر ابن تفسٌر

 :َقالَ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  َعنْ 

ٌْتُ  َما: مجلس فً تبوك َؼْزَوةِ  ِفً َرُجل   َقالَ  اِبَنا ِمْثلَ  َرأَ  َواَل  ُبُطوًنا أَْرَؼبَ  َهُإاَلءِ  قُر 

 أَلُْخبَِرن   ُمَناِفق   َولَِكن كَ  َكَذْبتَ : اْلَمْسِجدِ  ِفً َرُجل   َفَقالَ . الل َقاءِ  ِعْندَ  أَْجَبنَ  َواَل  أَْلُسًنا أَْكَذبَ 

ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  هِ  هللا  ٌْ ُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولَ  َذلِكَ  َفَبلَػَ  َوَسل مَ  َعلَ هِ  هللا  ٌْ  ونزل َوَسل مَ  َعلَ

ُتهُ  أنا عمر بن هللا عبد فقال القرآن, ٌْ ِ  َرُسولِ  َناَقةِ  بَِحَقبِ  ُمَتَعل ًقا َرأَ ُ  َصل ى هللا  هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

قُولُ  َوُهوَ  اْلِحَجاَرةُ, َتْنُكُبهُ  َوَسل مَ  ا ٌَ ِ  َرُسولَ  ٌَ َما هللا  ا إِن   هللا ورسول َوَنْلَعبُ  َنُخوضُ  ُكن 

 :َوَقْولُهُ .... اْلٌة َتْسَتْهِزُإنَ  ُكْنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآٌاِتهِ  أَبِاهلل ِ : ٌقول تفسٌر وسلم علٌه هللا صلى

 طاِبَفةٍ  َعنْ  َنْعؾُ  إِنْ  ِبهِ  اْسَتْهَزْأُتمْ  ال ِذي اْلَمَقالِ  ِبَهَذا أَيْ  إٌِماِنُكمْ  َبْعدَ  َكَفْرُتمْ  َقدْ  َتْعَتِذُروا اَل 

بْ  ِمْنُكمْ   كاُنوا بِؤَن ُهمْ  َبْعِضُكمْ  َعَذابِ  ِمنْ  ُبد   َواَل  َجِمٌِعُكمْ  َعنْ  ٌُْعَفى اَل  أَيْ  طاِبَفةً  ُنَعذ 

 ".الخاطبة الفاجرة المقالة بهذه ُمْجِرِمٌنَ  أَيْ  ُمْجِرِمٌنَ 

 (:1ٖٔ/  ٖ) للجصاص القرآن أحكام

ٌَْرُجو: َتُبوكَ  َؼْزَوةِ  ِفً َقالُوا أَن ُهمْ  َوَقَتاَدةَ  اْلَحَسنِ  َعنْ  َوُرِويَ  ُجلُ  َهَذا أَ ْفَتحَ  أَنْ  الر  ٌَ 

ام   قُُصورَ  َهاتَ  َوُحُصوَنَها؟ الش  ٌْ َهاتَ  َه ٌْ ُ  َفؤَْطلَعَ  َه ٌ هُ  هللا   اْلَقْولَ  َهَذا أَن   َفؤَْخَبرَ  َذلَِك, َعلَى َنبِ

 اْلَجاد   ُحْكمِ  اْسِتَواءِ  َعلَى َذلِكَ  َفَدل   َهْزٍل, أَوْ  ِجد   ِمنْ  َقالُوهُ َوْجهٍ  أَي   َعلَى ِمْنُهمْ  ُكْفر  

ًضا َوَدل   اْلُكْفِر، َكلَِمةِ  إْظَهارِ  ِفً َواْلَهاِزلِ  ٌْ ٌَاتِ  ااِلْستِْهَزاءَ  أَن   َعلَى أَ ِ  بِآ ء   هللا  ًْ  ِمنْ  َوبَِش

 ".َفاِعلِهِ  ِمنْ  ُكْفر   ِدٌنِهِ  َشَرابِعِ 

 (:ٖٗ٘/  ٕ) العربً البن القرآن أحكام

ْخلُو اَل  ا َذلِكَ  ِمنْ  َقالُوهُ َما ٌَُكونَ  أَنْ  ٌَ َفَما َوُهوَ  َهْزاًل, أَوْ  ِجّدً ٌْ  اْلَهْزلَ  َفإِن   ؛ُكْفر   َكانَ  َك

، بِاْلُكْفرِ  نَ  فٌِهِ  ُخْلفَ  اَل  ُكْفر  ٌْ ةِ  َب  ."اأْلُم 
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 (:9ٖٕ/  9) الفتاوى مجموعقال شٌخ فً 

ْنؾُ  َوَهُإاَلءِ  رُ  إْساَلِمِهمْ  َبْعدَ  َكَفُروا ال ِذٌنَ  الص  ٌْ  َهُإاَلءِ  َفإِن   إٌَماِنِهمْ  َبْعدَ  َكَفُروا ال ِذٌنَ  َؼ

ِ  َحلَفُوا وا إْساَلِمِهمْ  َبْعدَ  بَِها َكَفُروا ال ِتً اْلُكْفرِ  َكلَِمةَ  َقالُوا َوَقدْ  َقالُوا َما ِباهلَل   لَمْ  ِبَما َوَهمُّ

َنالُوا ُدلُّ  َوُهوَ  ٌَ ُهمْ  َعلَى ٌَ قُلْ  لَمْ  َفإِن هُ  َمْقُصوِدِهْم؛ إلَى لُواٌَصِ  َفلَمْ  َذلِكَ  ِفً َسَعْوا أَن  وا: ٌَ  َهمُّ

ْفَعلُوا لَمْ  ِبَما َنالُوا لَمْ  ِبَما} لَِكنْ  ٌَ  َسؤَْلَتُهمْ  َولَِبنْ : }َتَعالَى َقالَ  َوفِْعل   َقْول   ِمْنُهمْ  َفَصَدرَ { ٌَ

قُولُن   ٌَ َما لَ ا إن   َكَفْرُتمْ  َقدْ  َتْعَتِذُروا اَل : }ِقٌلَ  َولَِهَذا َواْعَتَذُروا؛ َفاْعَتَرفُوا{ َوَنْلَعبُ  َنُخوضُ  ُكن 

بْ  ِمْنُكمْ  َطابَِفةٍ  َعنْ  َنْعؾُ  إنْ  إٌَماِنُكمْ  َبْعدَ  ُهمْ  َطابَِفةً  ُنَعذ   أَن ُهمْ  َعلَى َفَدل  { ُمْجِرِمٌنَ  َكاُنوا ِبؤَن 

ُكوُنوا لَمْ  ٌْسَ  َذلِكَ  أَن   َظنُّوا َبلْ  ُكْفًرا أََتْوا َقدْ  أَْنفُِسِهمْ  ِعْندَ  ٌَ ٌ نَ  ِبُكْفرِ  لَ ِ  ااِلْستِْهَزاءَ  أَن   َفَب  بِالَِل 

اتِهِ  ٌَ ْكفُرُ  ُكْفر   َوَرُسولِهِ  َوآ  إٌَمان   ِعْنَدُهمْ  َكانَ  أَن هُ  َعلَى َفَدل   إٌَمانِهِ  َبْعدَ  َصاِحُبهُ  بِهِ  ٌَ

مَ  َهَذا َفَفَعلُوا َضِعٌؾ   هُ  َعَرفُوا ال ِذي اْلُمَحر  م   أَن  ُظنُّوهُ  لَمْ  َولَِكنْ  ُمَحر   ُكْفًرا َوَكانَ  ُكْفًرا ٌَ

ْعَتِقُدوا لَمْ  َفإِن ُهمْ  ِبهِ  َكَفُروا  ." َجَواَزهُ ٌَ

 (:1ٕ/  4) قدامة البن المؽنًوفى 

َ  َسب   َوَمنْ : َفْصل   ا أَوْ  َماِزًحا َكانَ  َسَواء   َكَفَر, َتَعالَى, هللا  ِ  اْسَتْهَزأَ  َمنْ  َوَكَذلِكَ . َجاّدً  بِالَِل 

اتِهِ  أَوْ  َتَعالَى، ٌَ ُ  َقالَ  ,ُكُتبِهِ  أَوْ  بُِرُسلِِه، أَوْ  بِآ قُولُن   َسؤَْلَتُهمْ  َولَبِنْ : }َتَعالَى هللا  ٌَ َما لَ ا إِن   ُكن 

ِ  قُلْ  َوَنْلَعبُ  َنُخوضُ  اِتهِ  أَِباهلل  ٌَ  َقدْ  َتْعَتِذُروا ال[ }٘ٙ: التوبة{ ]َتْسَتْهِزُبونَ  ُكْنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآ

ْنَبِؽً[ . ٙٙ: التوبة{ ]إٌَِمانُِكمْ  َبْعدَ  َكَفْرُتمْ  ٌَ دِ  ِبَذلِكَ  اْلَهاِزئِ  ِمنْ  ٌُْكَتَفى اَل  أَنْ  َو  ِبُمَجر 

بَ  َحت ى اإْلِْساَلِم, ْزُجُرهُ أََدًبا ٌَُإد  نْ  ٌُْكَتؾَ  لَمْ  إَذا َفإِن هُ  َذلَِك, َعنْ  ٌَ ِ  َرُسولَ  َسب   ِمم   - هللا 

ُ  َصل ى هِ  هللا  ٌْ نْ  ِبالت ْوَبةِ  - َوَسل مَ  َعلَ َ  َسب   َفِمم   ".أَْولَى َتَعالَى هللا 

 (:ٕٖٗ/  ٔ) الرحمن الكرٌم تٌسٌر السعدي تفسٌر

اِتهِ  أَبِاهلل ِ } لهم{ قُلْ } -ذلك فً وكذبهم عذرهم عدم مبٌنا- تعالى هللا قال ٌَ  َوَرُسولِهِ  َوآ

 ورسوله وآٌاته باهلل االستهزاء فإن{ إٌَِمانُِكمْ  َبْعدَ  َكَفْرُتمْ  َقدْ  َتْعَتِذُروا ال*  َتْسَتْهِزُبونَ  ُكْنُتمْ 

 دٌنه[ ٖٖٗ:ص] وتعظٌم هللا تعظٌم على مبنً الدٌن أصل ألن الدٌن عن مخرج كفر

 المناقضة أشد له ومناقض األصل لهذا مناؾ ذلك من بشًء واالستهزاء ورسله

 قوله على ٌزٌدهم ال والرسول المقالة بهذه ٌعتذرون الرسول إلى جاءوا لما ولهذا

اِتهِ  أَِباهلل ِ } ٌَ  ."{إٌَِماِنُكمْ  َبْعدَ  َكَفْرُتمْ  َقدْ  َتْعَتِذُروا ال*  َتْسَتْهِزُبونَ  ُكْنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآ

 (1ٕٔ/ ٓٔ) النجدٌة األجوبة فً السنٌة الدرر

 .الجنة هللا أسكنه الوهاب, عبد بن محمد الشٌخ: أٌضا وقال

م عن هللا فاهلل زال, اإلشكال من علٌهم والذي وإخوانه, حمٌدان إلٌنا وصل: وبعد  مقد 

 كفر بالدٌن االستهزاء فإن بهم, ٌستهزئ أو علٌهم, ٌعترض عام, أو خاص, أو بالد,

 ."صرٌح

/ ٕٔ) الشٌخ آل اللطٌف عبد بن إبراهٌم بن محمد الشٌخ سماحة ورسابل فتاوى

ٔ2٘) 

 مربد؟ هو هل - وساخة: وٌقول اللحٌة, ٌبؽض الذي: س - 4ٓ4ٖ

 الرسول؛ به جاء بما استهزاء فهذا الرسول عن ثابت أنه ٌعلم كان أن. تؤمل فٌه -: جـ

 ".بذلك علٌه ٌحكم أن فٌحري
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/ ٕٔ) الشٌخ آل اللطٌف عبد بن إبراهٌم بن محمد الشٌخ سماحة ورسابل فتاوى

ٔ2ٗ) 

 :وبعد. وبركاته هللا ورحمه علٌكم السالم

 بعض حالة فٌه ذكرت الذي 14ٖٔ/ ٖ/ 1 وتارٌخ 1ٕٔ رقم كتابك إلٌنا وصل فقد

"  وٌسمون التوحٌش, علم"  التوحٌد علم"  ٌسمون وأنهم المدارس تالمٌذ من الشباب

 هإالء؟ حكم عن وتسؤل - العجابز حزاوي علم"  الفقه علم

 مما وهذا وعلومها, اإلسالمٌة الشرٌعة على متجنون هإالء مثل أن الشك: والجواب

 على المقالة هذه أطلق ومن. العالمٌن رب على وجرأتهم بالدٌن, استخفافهم على ٌدل

 أنه شك فال معناها ٌعلم وهو الكتب به وأنزل الرسل به هللا بعث الذي التوحٌد علم

 من ٌقال أ, وبٌن بالكفر بعٌنه شخص على الحكم بٌن الفرق معرفة ٌنبؽً لكن. مرتد

 إثبات من البد المعٌن الشخص ألن كافر؛ فهو وكذا كذا قال أو وكذا كذا فعل

 ".عاقالً  بالؽاً  مكلفاً  وكونه باختٌاره منه صدورها

 (2٘ٔ/ ٕ) العثٌمٌن ورسابل فتاوى وفى مجموع

 بهم؟ وٌستهزئ هللا بدٌن بالملتزمٌن ٌسخر من حكم عن: أًٌضا وسبل( 9ٖٕ)

 :بقوله فؤجاب

 هللا ألن نفاق نوع فٌهم هللا ألوامر المنفذٌن هللا بدٌن بالملتزمٌن ٌسخرون الذٌن هإالء 

ْلِمُزونَ  ال ِذٌنَ : }المنافقٌن عن قال ِعٌنَ  ٌَ و  َدَقاتِ  ِفً اْلُمْإِمِنٌنَ  ِمنَ  اْلُمط   اَل  َوال ِذٌنَ  الص 

ِجُدونَ  ْسَخُرونَ  ُجْهَدُهمْ  إاِل   ٌَ ٌَ ُ  َسِخرَ  ِمْنُهمْ  َف  كانوا إن ثم{ . أَلٌِم   َعَذاب   َولَُهمْ  ِمْنُهمْ  هللا 

 بالشرٌعة, استهزاء بهم استهزاءهم فإن الشرع من علٌه هم ما أجل من بهم ٌستهزبون

 وزٌهم أشخاصهم ٌعنون بهم ٌستهزبون كانوا إذا أما ,كفر بالشرٌعة واالستهزاء

 قد اإلنسان ألن بذلك؛ ٌكفرون ال فإنهم السنة اتباع من علٌه هم عما النظر بقطع

 عظٌم, خطر على لكنهم وفعله, عمله عن النظر بقطع نفسه بالشخص ٌستهزئ

 من نوع على كان إذا وتوجٌهه ومعونته, هللا بشرٌعة التزم من تشجٌع والواجب

 ".المطلوب األمر على ٌستقٌم حتى الخطؤ

أن االستهزاء بالشرٌعة كفرا أكبر , فهال  فها هى كلمة أهل العلم ُمتفقة ُمبتلفة على

سؤل هإالء المساكٌن الذٌن ٌجلسون تحت قدم هذا الجال من أٌن ٌؤتى بهذا الهراء , 

 قبح هللا الجهل وأهله.
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 الخطاء الخمسون

وهو ٌتكلم عن ُمرجبة  ٙٔد/ قوله فى الشرٌط األول فى شرحه على اإلٌمان ألبى ُعبٌد

لكنهم لٌسوا على طرٌقة  ذا قول ألهل السنة وهم ٌدخلون فى أهل السنةوهالفقهاء قال " 

 السلؾ هإالء ُمرجبة الفقهاء"

ٌُخرجهم هذا من أهل السنة وقال فى سلسلة سإال وجواب فى أول الشرٌط الثامن  " ال 

وإنما ٌقولون  وهم ال ٌقولون األعمال لٌست داخلة فى اإلٌمانوإنما ُنخرج خطبهم فقط 

 ."رط كمال فى اإلٌماناألعمال ش

 ُمجمال ، ومفصال : الرد على ذلك:

 أوال الُمجمل:

وأنهم ال ،  قوال ثان ألهل الُسنةقول هذا ا لكذاب األشر أن قول ُمرجبة الفقهاء أوال: 

وٌفضح هذا الكذاب  جهل فاضح وإفك واضح، ٌقولون االعمال لٌست داخلة فً اإلٌمان

قال رحمه هللا – الفتاوى مجموعفً  ابن تٌمٌة رحمه هللاوامثاله شٌخ اإلسالم والُمسلمٌن 

 (9ٓ٘/  9) فً كالم فصل

ادُ  َوأَْنَكرَ  َمانَ  أَبًِ ْبنُ  َحم  ٌْ َبَعهُ  َوَمنْ  ُسلَ  ِفٌهِ  َوااِلْسِتْثَناءَ  فٌِهِ  اأْلَْعَمالِ  َوُدُخولَ  اإْلٌَِمانِ  َتَفاُضلَ  ات 

ا اْلفَُقَهاءِ  ُمْرِجَبةِ  ِمنْ  َوَهُإاَلءِ  ؛ خُ  اْلُكوَفةِ  أَْهلِ  إَمامُ  - الن َخِعً إْبَراِهٌمُ  َوأَم  ٌْ ادِ  َش  أَِبً ْبنِ  َحم 

َمانَ  ٌْ  أََشد   ِمنْ  َفَكاُنوا ؛ َواأْلَْسَودِ  كعلقمة:  َمْسُعودٍ  اْبنِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َقْبلَهُ  َوَمنْ  ؛ َوأَْمَثالُهُ  - ُسلَ

ْسَتْثُنونَ  َوَكاُنوا لِْلُمْرِجَبةِ  ُمَخالََفةً  الن اسِ  ادَ  لَِكن   ؛ اإْلٌَِمانِ  ِفً ٌَ َمانَ  أَبًِ ْبنَ  َحم  ٌْ  َسلََفهُ  َخالَؾَ  ُسلَ

َبَعهُ  ؛ َبَعهُ  َمنْ  َوات  لَفَ "  إن   ُثم  .  َبْعَدُهمْ  َوَمنْ  اْلُكوَفةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َطَوابِؾُ  َهَذا ِفً َوَدَخلَ  ات   الس 

ةَ  ذا قابل هذا فما.." فٌِِهمْ  اْلَقْولِ  َوَتْغلٌِظُ  َوَتْبِدٌُعُهمْ  َهُإاَلءِ  َعلَى إْنَكاُرُهمْ  اْشَتد  "  َواأْلَبِم 

 الجاهل.

ٌتناقض فً السطر الواحد فانظر إلى قوله "مرجبة الفُقهاء من أهل السنة  أن الرجل ثانٌا:

 !!!! ولكن لٌسوا على طرٌقة السلؾ

. وإلٌك البرهان ٌا ان األعمال شرط فً كمال اإلٌمان هو مشهور مذهب األشاعرة ثالثا:

 زهران .

 7ٕص التوحٌد جوهرة شرح فى:البٌجوري قال

 بالعمل أتى فمن -ٌقصد األشاعرة  – السنة أهل عند المختار على كمال شرط العمل" 

 مع ٌكن لم إذا الكمال نفسه على فوت قد لكنه مإمن فهو تركه ومن الكمال, حصل فقد

 الدٌن من علم فٌما كافر فهو وإال مشروعٌته, فً شك أو للشارع عناد أو استحالل ذلك

 "بالضرورة

 2ٕص المرٌد إتحاف فى أٌضاً  وقال

 "كالعمل"وقوله"

 أنها الصالحة األعمال فى السنة أهل عند المختار أن ٌعنى الشرطٌة مطلق فى تشبٌه

 "اإلٌمان فى كمال شرط

 ٕٖٔ الجوهرة على شرحه فى الصاوى وقال

 "اإلٌمان كمال شرط الصالحة األعمال أن السنة أهل عند المختار ألن"
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 ٗٗص الملطً على والرد التنبٌه على تعلٌقه فى الكوثري زاهد محمد وقال

 إلى اإلنزالق ٌلزم لبال اإلٌمان ماهٌة من جزء أنه ال اإلٌمان كمال من الجوارح عمل"

 "والخوارج المعتزلة المذهب

 فهذا رد ُمجمل على جهل زهران بمعتقد أهل الُسنة وإلٌك أٌها السلفً الرد الُمفصل.

 الرد الُمفصل:

 : مهمٌن أمرٌن بٌان من بد ال البدء وقبل

 الجهم ظهور قبل ظهرت أنها إذ ظهوراً  المرجبة فرق أقدم الفقهاء مرجبة أن هو:  األول

  ,اإلرجاء فً الجهمٌة قول أحدث الذي صفوان بن

 , التابعٌن أتباع كبار من فإنه الجهم من طبقةً  أعلى وهو , كوفً هذا هللا عبد بن وذر

 بخالؾ , اتباعه على وؼٌره سلٌمان بن كحماد الفقهاء بعض حمل ما العلم من عنده وكان

 مرجبة وأما,  علمه وقلة مقاالته لقبح عنه نافرٌن كانوا الناس فإن صفوان بن الجهم

 فً األشعرٌة قول كان وإن , بزمن ذلك بعد إال ظهرت فما األشاعرة ومرجبة الكرامٌة

 .الجهم لقول مقارباً  اإلٌمان

 (ٖٙ٘/  ٖ) للخالل السنة كتاب

دُ  أَْخَبَرِنً -4ٖ٘ َثُهمْ  َهاِناٍ  ْبنِ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنَ  إِْسَحاقَ  أَن  ,  َهاُرونَ  أَبًِ ْبنُ  ُمَحم   َسؤَْلتُ :  َقالَ  َحد 

ِ  َعْبدِ  أََبا لُ :  قُْلتُ ,  هللا  قُولُونَ :  ؟َقالَ  ُهوَ  َمنْ  اإلٌَِمانِ  ِفً َتَكل مَ  َمنْ  أَو  لُ :  ٌَ  فٌِهِ  َتَكل مَ  َمنْ  أَو 

 ".َذر  

 وكان ذر هذا تلمٌذا إلبراهٌم النخعً , وأنكر علٌه النخعً مقالته. 

 (ٖٖ٘/  ٔ) أحمد بن هللا لعبد السنة

َثِنً - 4ٙٙ دُ  َحد  ٌْ اٍث, ْبنُ  َحْفصُ  نا َسِعٌٍد, ْبنُ  ُسَو ٌَ ِ  َوَعْبدُ  ِؼ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اأْلَْجلََح, ْبنُ  هللا 

دِ  ٌْ ِ, ُعَب قُولُ  إِْبَراِهٌَم, َسِمْعتُ : َقالَ  هللا  َحكَ : »لَِذر   ٌَ ٌْ ا َو ٌنُ  َهَذا َما َذرُّ  ٌَ  «بِِه؟ ِجْبتَ  ال ِذي الد 

ُتُه, َرْأي إاِل   ُهوَ  َما: َذرٌّ  َقالَ  ٌْ ا َسِمْعتُ  ُثم  : َقالَ  َرأَ قُولُ  َذّرً ِ  لَِدٌنُ  إِن هُ : ٌَ  َبَعثَ  ال ِذي َوَجل   َعز   هللا 

 ُ هِ  ُنوًحا ِبهِ  هللا  ٌْ اَلمُ  َعلَ  الس 

وِذيُّ  َبْكرٍ  أَُبو أَْخَبَرَنا -4٘ٗ َثَنا:  َقالَ ,  اْلَمرُّ َثَنا:  َقالَ ,  هللا ِ  َعْبدِ  أَُبو َحد  :  َقالَ ,  ٌُوُنسُ  َحد 

َثَنا ادُ  َحد  دٍ  ْبنُ  َحم  ٌْ ِعٌبُ  إِْبَراِهٌمُ  َكانَ :  َقالَ ,  َعْونٍ  اْبنِ  َعنِ ,  َز  .اإلِْرَجاءِ  ِفً َقْولَهُ  َذر   َعلَى ٌَ

 (4ٕٖ/  ٔ) أحمد بن هللا لعبد السنة

َثِنً - 99ٙ دٍ  َعنْ  اْلَقاِسِم, ْبنُ  َهاِشمُ  نا أَبًِ, َحد  ْعِنً ُمَحم  ٍل, ْبنِ  َسلََمةَ  َعنْ  َطْلَحَة, اْبنَ  ٌَ ٌْ  ُكَه

لُ  َوُهوَ  اإْلِْرَجاءَ  َذرٌّ  َوَصؾَ : " َقالَ   ِدًٌنا, َهَذا ٌُت َخذَ  أَنْ  أََخاؾُ  إِن ً: َقالَ  ُثم   فٌِِه, َتَكل مَ  َمنْ  أَو 

ا قُولُ  َفَسِمْعُتهُ  َقالَ  اْْلَفاقِ  ِمنَ  اْلُكُتبُ  أََتْتهُ  َفلَم  رُ  أَْمر   َوَهلْ : َبْعدُ  ٌَ ٌْ  " َهَذا؟ َؼ

 وكان إبراهٌم ٌعٌنه باللعن.

 (ٖ٘ٙ/  ٔ) أحمد بن هللا لعبد السنة

َثِنً - 914 ٌ ةُ  َصالِحٍ  أَُبو َحد  ابِ  َعْبدِ  ْبنُ  َهِد َة, اْلَوه  ْعنًِ ُموَسى ْبنُ  اْلَفْضلُ  نا ِبَمك  ٌَ ,  ً ٌَناِن  الس 

, أنا ُمونٍ  َعنْ  َشِرٌك  ٌْ ًُّ  إِْبَراِهٌمُ  لًِ َقالَ : َقالَ  َحْمَزَة, أَِبً َم َخِع  اْلَمْلُعونَ  َهَذا َتَدُعوا اَل : »الن 

ْدُخلُ  ٌَ   ً ْعنًِ اإْلِْرَجاءِ  فًِ َتَكل مَ  َما َبْعدَ  َعلَ اًدا ٌَ  «َحم 

وحماد ابن أبى سلٌمان شٌخ أبى حنٌفة لٌس هو أول من أحدث القول باإلرجاء خالفا 

 سالم والدلٌل على ذلك ما ذكرناه .اإل لشٌخ
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 (4ٕٙ/  4)وٌإكد ذلك أٌضا ما ذكره الذهبً فى السٌر  

قُْولُ  إِْسَحاَق, أََبا َنؤِْتً ُكن ا: َمْعَمر   َوَقالَ  ٌَ نَ  ِمنْ : َف ٌْ  ِجْبُتم؟ أَ

ادٍ  ِعْندِ  ِمنْ : َفَنقُْولُ   .َحم 

قُْولُ  ٌَ  الُمْرِجَبِة؟ أَُخو لَُكم َقالَ  َما: َف

ا اٍد, َعلَى َدَخْلَنا إَِذا َفُكن  نَ  ِمنْ : َقالَ  َحم  ٌْ  ِجْبُتم؟ أَ

 .إِْسَحاقَ  أَِبً ِعْندِ  ِمنْ : قُْلَنا

َخ, اْلَزُموا: َقالَ  ٌْ هُ  الش   .ٌُْطَفى أَنْ  ٌُْوَشكُ  َفإِن 

اد   َفَماتَ : َقالَ   .َقْبلَهُ  َحم 

ادٍ  قُْلتُ : َمْعَمر   َقالَ   !َتابِعاً  َفِصْرتَ  َفَخالَْفَتُهم, أَْصَحاِبَك, فًِ إَِماماً  َوُكْنتَ  َرْأساً, ُكْنتَ : لَِحم 

ر   ,الَحقِّ  فًِ َتابعاً  أَُكْونَ  أَنْ  إِنًِّ: َقالَ  ٌْ  ".الَباِطلِ  ِفً َرْأساً  أَُكْونَ  أَنْ  ِمنْ  َخ

 فعلمنا بذلك أن ذم العلماء للمرجبة إنما ٌقصدون ُمرجبة الفقهاء ال ؼٌرهم. -ٔ

 ذر الهمدانى على الصحٌح . أن أول من قال به -ٕ

  الفقهاء مرجبة بذلك أرادوا  المرجبة أطلقوا إذا السلؾ أن على ٌدل ومما

 َعنِ  ُسِبلَ  هللا ِ  َعْبدِ  أََبا أَن  ,  أَْصَرمَ  ْبنُ  أَْحَمدُ  أَْخَبَرِنً -49ٙ السنة فً الخالل روى ما

قُولُونَ  ال ِذٌنَ :  َقالَ  ؟ ُهمْ  َمنْ ,  اْلُمْرِجَبةِ   ".َقْول   اإلٌَِمانُ :  ٌَ

 , اإلٌمان مسمى فً القول ٌدخلون ال الجهمٌة ومرجبةأى قول القلب وقول اللسان , 

 .الفقهاء مرجبة إال أراد ما بل , بهذا مقصودٌن لٌسوا فهم

 (49ٕ/  9) - الفتاوى مجموعوٌإكد ذلك شٌخ اإلسالم فى 

ادِ  - اْلفَُقَهاءِ  ِمنْ  َقْول   اإْلٌَِمانَ  ِبؤَن   َفاْلَقاِبلُونَ  َمانَ  أَِبً ْبنِ  َكَحم  ٌْ لُ  َوُهوَ  ُسلَ  َذلِكَ  َقالَ  َمنْ  أَو 

َبَعهُ  َوَمنْ   .."اْلُكوَفةِ  أَْهلِ  ِمنْ  ات 

 (1ٓ٘/  9) - الفتاوى مجموع فى وٌفصل فى موضع فٌقول

ادِ  ِمْثلُ  اْلَمْعُروفُونَ  َوَهُإاَلءِ  َمانَ  أَبًِ ْبنِ  َحم  ٌْ ِرِهَما َحِنٌَفةَ  َوأَِبً ُسلَ ٌْ  اْلُكوَفةِ  فَُقَهاءِ  ِمنْ  َوَؼ

ْجَعلُونَ  َكاُنوا دِ  أَبًِ َقْولُ  َوُهوَ  ؛ اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  اْلَقْلبِ  َواْعتَِقادَ  ؛ اللَِّسانِ  َقْولَ  ٌَ  ْبنِ  ُمَحم 

ب   ْخَتلِؾْ  لَمْ  َوأَْمَثالِهِ  ُكال  ُهمْ  َعْنُهمْ  ُنقِلَ  َواَل  َذلِكَ  ِفً َقْولُُهمْ  ٌَ دُ  اإْلٌَِمانَ  َقالُوا أَن   َتْصِدٌقِ  ُمَجر 

دُ  اإْلٌَِمانُ :  َقالَ  أَن هُ  َذَكُروا"  َصْفَوانَ  ْبنِ  اْلَجْهمِ "  َعنْ  َحَكْوهُ  اْلَقْولَ  َهَذا لَِكن  .  اْلَقْلبِ   ُمَجر 

احِ  ْبنُ  َوِكٌعُ  أَْطلَقَ  َحت ى لِكَ لِذَ  َنِكٌُرُهمْ  َواْشَتد   ِبلَِساِنهِ  ٌُقِر   لَمْ  َوإِنْ  اْلَقْلبِ  َمْعِرَفةِ   اْلَجر 

ُرُهَما َحْنَبلٍ  ْبنُ  َوأَْحَمد ٌْ ٌ ة أَْقَوالِ  ِمنْ  َفإِن هُ  ؛ َذلِكَ  َقالَ  َمنْ  ُكْفرَ  َوَؼ  ."اْلَجْهِم

 .الكرامٌة مرجبةأراد  :قٌل فإن 

توفى وأحمد الهجري. الثالث القرن من األول النصؾ فً كان الفرقة هذه ظهور قلنا:

ٕٗٔ 
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 : الثانً األمر

  الفقهاء مرجبة وعند عندنا كفري اإلٌمان فً الجهمٌة قول أن 

 المرجبة هذا فً جامعتنا قد( :" ٕٖٗ/ ٕ) الصالة قدر تعظٌم فً المروزي نصر ابن قال

 وعند , عندنا كفرت الجهمٌة من فرقة إال اإلٌمان من باللسان اإلقرار أن على كلها

 كافرٌن سماهم من قلوب على هللا شهادة بعد فقط المعرفة هو اإلٌمان أن بزعمهم المرجبة

 وأقرت , مإمنا بقلبه العارؾ بلسانه الجاحد وسموا , هللا خبر فضادوا عارفون بؤنهم

 "القلب عمل منه هو ولٌس اإلٌمان من اإلقرار أن الفرقة هذه إال المرجبة

 ألنهم , الفقهاء مرجبة بهم ٌراد إنما أطلقوا إذا المرجبة فإن السابقتٌن الحقٌقتٌن على وبناءً 

 ألن ,(  الجهمٌة)  بلقب الجهمٌة تمٌٌز على اعتادوا العلم أهل وألن , الظهور فً أقدم

 له اإلٌمان مسابل فً ضاللهم إن ثم , اإلٌمان مسابل فً الضالل من أوسع ضاللهم

 . الفقهاء مرجبة حتى ٌرفضها خصوصٌة

  المرجبة شؤن فً السلفٌة اْلثار مع واْلن

دُ  أَْخَبَرَنا:  َقالَ  -4ٔ4ٕ الطبقات فً سعد ابن قال_ ٔ ْلتِ  ْبنُ  ُمَحم  َثَنا:  َقالَ  , الص   َحد 

 إِن ُهمْ  َوهللا ِ :  َفَقالَ  اْلُمْرِجَبةُ  إِْبَراِهٌمَ  ِعْندَ  ُذِكرَ :  َقالَ  , األَْعَمشِ  َعنِ  , األَْسَودِ  أَِبً ْبنُ  َمْنُصورُ 

ً   أَْبَؽضُ   .اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  إِلَ

 أحدث الذي الهمدانً ذر من طبقةً  أعلى النخعً وإبراهٌم , صحٌح إسناد   وهذا:  أقول

 الفقهاء إرجاء هنا ٌرٌد بل , فٌها كالم   له ٌحفظ ال لذا الجهمٌة بدعة ٌدرك ولم اإلرجاء

 شدٌدة كلمةً  النخعً ٌطلق أن وٌبعد , سلٌمان أبً بن حماد تلمٌذه بعد فٌما فٌه وقع الذي

  السنة أهل من ٌراهم قومٍ  فً كهذه

دُ  أَْخَبَرَنا:  َقالَ  -4ٔ11 الطبقات فً سعد ابن قال_ ٕ َثَنا:  َقالَ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم   ُمِحلٌّ  َحد 

ْعنًِ ُتَجالُِسوُهمْ  الَ :  إِْبَراِهٌمُ  لََنا َقالَ :  َقالَ   .اْلُمْرِجَبةَ  ٌَ

  البدع أهل من عنده أنهم على ٌدل مقالتهم على بهجرانهم واألمر:  أقول

:  قال , أٌوب عن , إسماعٌل نا , أبً حدثنً - ٔٗ٘ السنة فً أحمد بن هللا عبد قال_ ٖ

 ٌرى كان أنه ٌعنً طلقا تجالس ال: »  له ذاك ذاكرا وال سابله ؼٌر جبٌر بن سعٌد قال

 « المرجبة رأي

  اإلرجاء إحداث إلى نسب الذٌن ذر شٌوخ من جبٌر بن وسعٌد

َثَنا: َقالَ  - ٖٗ٘ٔ أحمد لإلمام اإلٌمان كتاب ٌحكً وهو السنة فً الخالل قال  َعْبدِ  أَُبو َحد 

,ِ ْحَمِن, َعْبدُ  ثنا: َقالَ  هللا  َثنًِ: َقالَ  الر  اُن, َحد  ٌَ اِبِب, ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ُسْف  ْبنُ  َسِعٌدُ  َقالَ : َقالَ  الس 

رٍ  ٌْ ْأيُ  َهَذا َما: »لَِذر   ُجَب رُ  َبْعِدي؟ أَْحَدْثتَ  َقدْ  الر  ٌْ َب َقلِ  ْبنُ  َوالزُّ ٌْ  «ِباْلقُْرآِن؟ ٌُْؽنٌُِكمْ  الس 

 جعفر عن , نمٌر بن هللا عبد نا , أبً حدثنً - ٕٗٙ السنة فً أحمد بن هللا عبد قال_ ٗ

 المرجبة قالت كما أقول ال: »  - شًء فً - المعتمر بن منصور قال:  قال , األحمر

 . بتبدٌعهم تصرٌح وهذا« المبتدعة الضالة
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 بن الحسٌن حدثنا:  قال , المقرئ المظفر بن محمد أخبرنا السنة فً الاللكابً قال_ ٘

 سؤلت:  قال , حاتم أبً بن الرحمن عبد محمد أبو حدثنا:  قال , المقرئ حبش بن محمد

 فً العلماء علٌه أدركا وما , الدٌن أصول فً السنة أهل مذاهب عن زرعة وأبا أبً

:  قال فمن:"  فٌه جاء ومما اعتقاداً  فذكرا فقاال , ذلك من ٌعتقدان وما , األمصار جمٌع

:  قال ومن , الكاذبٌن من فهو هللا عند مإمن هو:  قال ومن , مبتدع فهو حقا مإمن إنه

 "ضالل والمبتدعة والمرجبة.  مصٌب فهو حقا باهلل مإمن هو

  المرجبة جمٌع مقالة وهذه:  أقول

:  شرٌكا سمعت , حجاج نا , أبً حدثنً - ٖٗ٘ السنة فً أحمد بن هللا عبد قال_ ٙ

 على ٌكذبون المرجبة ولكن خبثا بالرافضة وحسبك قوم أخبث هم فقال , المرجبة وذكر

 تعالى هللا

  ٌوسؾ أبً شهادة ٌقبل لم أنه حتى , المرجبة على شدٌداً  شرٌك وكان

َمانُ  َوأَْخَبَرَنا -ٕٗٓٔ السنة فً الخالل قال ٌْ َثَنا:  َقالَ ,  األَْشَعثِ  ْبنُ  ُسلَ  ْبنُ  إِْسَحاقُ  َحد 

هِ  ٌْ َثَنا:  َقالَ ,  َراَهَو ٌَى َحد  ْح :  لَهُ  َفَقالَ ,  بَِشَهاَدةٍ  َشِرٌكٍ  ِعْندَ  ٌُوُسؾَ  أَُبو َشِهدَ :  َقالَ ,  آَدمَ  ْبنُ  ٌَ

قُولُ  َرُجلٍ  َشَهاَدةَ  أُِجٌزُ :  َفَقالَ ,  َشَهاَدُتهُ  ُتَردُّ :  لَهُ  َفِقٌلَ ,  َشَهاَدَتهُ  ٌُِجٌزَ  أَنْ  َوأََبى,  قُمْ  ٌَ  :

الَةُ  َستْ  الص  ٌْ  .؟ اإلٌَِمانِ  ِمنَ  لَ

 َوَسؤَلَهُ  إِْسَحاقَ  َسِمْعتُ :  َقالَ ,  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  َحْربُ  أَْخَبَرِنً -49ٗ السنة فً الخالل قال_ 9

ُجلُ :  َقالَ ,  َرُجل   قُولُ  الر   .َحّقًا َكاِفر   ُهوَ :  َقالَ  ؟ َحّقًا ُمْإِمن   أََنا:  ٌَ

ِ  َعْبدُ  أَْخَبَرِنً -49٘ َثَنا:  َقالَ ,  َداُودَ  ْبنُ  هللا  ادُ  َحد  ٌَ ٌُّوبَ  ْبنُ  ِز  ْبنَ  أَْحَمدَ  َسِمْعتُ :  َقالَ ,  أَ

قُولُ ,  َحْنَبلٍ   .َقالَهُ  َمنْ  ُنَكف رُ  َوالَ ,  َحّقًا ُمْإِمن  :  َنقُولَ  أَنْ  ٌُْعِجُبَنا الَ :  ٌَ

 فرق جمٌع مقالة ذكرها والمقالة , علٌه تابعه أحداً  أعلم ال بالتكفٌر إسحاق قول:  أقول

  المرجبة

 جاء ما وأوردا هجرانهم فً فصالً  والاللكابً المرجبة مناكحة فً فصالً  الخالل عقد وقد

 أنهم قلنا فإذا عندهم البدع أهل من أنهم على ٌدل مما , الفقهاء مرجبة ذم فً السلؾ عن

  معنى ذلك بعد(  السنة أهل من)  أنهم لقولنا ٌكن لم بدعة وقولهم ٌهجرون

 من لٌستا والزكاة الصالة أن تزعم والمرجبة( :" 49/ٖ) الكبرى اإلبانة فً بطة ابن وقال

 لم جل عز هللا أن هللا رحمكم واعلموا.  خالفهم وأبان , وجل عز هللا أكذبهم فقد , اإلٌمان

 , األلٌم العذاب من والنجاة , المقٌم النعٌم من لهم أعد ما ٌصؾ ولم , المإمنٌن على ٌثن

 , بالعمل القول وقرن , الرابح والسعً , الصالح بالعمل إال عنهم برضاه ٌخبرهم ولم

 بعضها ٌنفصل ال الثالثة المعانً على مشتمال اإلٌمان اسم صار حتى , باإلخالص والنٌة

 وعمال , باللسان قوال اإلٌمان صار حتى , بعض دون بعضها ٌنفع وال , بعض من

 "الضالة المرجبة لقول خالفا بالقلب ومعرفة , بالجوارح

  بالضالل فنعتهم

وِذيُّ  َبْكرٍ  أَُبو أَْخَبَرَنا -ٙٗٔٔ السنة فً الخالل قال_ 1 َمانُ ,  اْلَمرُّ ٌْ ,  األَْشَعثِ  ْبنُ  َوُسلَ

ًُّ  أَْصَرمَ  ْبنُ  َوأَْحَمدُ  َمانَ  لَْفظُ  َوَهَذا,  اْلُمَزِن ٌْ  ؟ اْلُمْرِجاِ  َخْلؾَ  ٌَُصل ى:  ألَْحَمدَ  قُْلتُ :  َقالَ ,  ُسلَ

ةً  َكانَ  إَِذا:  َقالَ  ٌَ  .َخْلَفهُ  ٌَُصل ى َفالَ  َداِع

قُولُ ,  أَْحَمدَ  َسِمْعتُ :  َقالَ ,  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  َحْربُ  َوأَْخَبَرِنً -9ٗٔٔ  َمنْ  َخْلؾَ  ٌَُصل ى الَ :  ٌَ

ةً  َكانَ  إَِذا َقْول   اإلٌَِمانَ  أَن   َزَعمَ  ٌَ  .َداِع
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 عنه تختلؾ ال كفار عنده الجهمٌة فإن , الفقهاء مرجبة إذا ٌعنً ال هنا وأحمد:  أقول

  دعاة ؼٌر أو دعاةً  كانوا سواءً  ذلك على المرء قدر متى خلفهم الصالة ترك فً الرواٌة

 بن أسد عن أبً سؤلت قال أحمد بن هللا عبد حدثنا( : ٗٗٗ/ٗ) الضعفاء فً العقٌلً قال

 " عنهم ٌروى أن ٌنبؽً ال حنٌفة أبً أصحاب فقال ٌوسؾ وأبً عمرو

 البدعة وهو , الضعؾ على زابدٍ  ألمرٍ  كان إنما له فالترك , نفسه فً ٌوسؾ أبو:  أقول

  لحدٌثه االحتٌاج وعدم

  الرأي علٌهم أخذ لعله:  قٌل فإن

  بالرأي القول من أشد اإلرجاء ألن الحجة تقرٌر فً أبلػ هذا:  قلت

دُ  َوأَْخَبَرِنً -41ٔ السنة فً الخالل قال_ 4 َثُهمْ  اْلَحاِرثِ  أََبا أَن  ,  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحم  :  َقالَ ,  َحد 

ْدُعو َشَباَبةُ  َكانَ :  هللا ِ  َعْبدِ  أَُبو َقالَ  قُولُ  َكانَ  أَن هُ  َنْعلَمَ  أَنْ  َقْبلَ  َعْنهُ  َوَكَتْبَنا,  اإلِْرَجاءِ  إِلَى ٌَ ٌَ 

قُولُ  َكانَ ,  اْلَمَقالَةَ  َهِذهِ   .َرِديء   َقْول  ,  ِبلَِسانِهِ  َعِملَ  َفَقدْ :  َقالَ  َفإَِذا,  َوَعَمل   َقْول   اإلٌَِمانُ :  ٌَ

دُ  أَْخَبَرَنا -41ٕ ً   ْبنُ  ُمَحم  َثَنا:  َقالَ ,  َعلِ ِ  َعْبدِ  أََبا َسِمْعتُ :  َقالَ ,  األَْثَرمُ  َبْكرٍ  أَُبو َحد  ,  هللا 

ءٍ  أَيُّ ,  َشَباَبةُ :  لَهُ  َوِقٌلَ  ًْ ْدُعو َكانَ  َشَباَبةُ :  َفَقالَ  ؟ ِفٌهِ  َتقُولُ  َش  َوَقدْ :  َقالَ ,  اإلِْرَجاءِ  إِلَى ٌَ

 ًَ  َشَباَبةُ  َقالَ :  َقالَ ,  ِمْثلِهِ  َعنْ  أََحًدا َسِمْعتُ  َما,  األََقاِوٌلِ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْخَبثُ  َقْول   َشَباَبةَ  َعنْ  ُحِك

قُولُونَ  َكَما َوَعَمل   َقْول   اإلٌَِمانُ :  َقالَ ,  َعِملَ  َفَقدْ  َقالَ  إَِذا:   ِبَجاِرَحِتهِ  َعِملَ  َفَقدْ  َقالَ  َفإَِذا:  ٌَ

 َسِمْعتُ  َما,  َخبٌِث   َقْول   َهَذا:  هللا ِ  َعْبدِ  أَُبو َقالَ  ُثم  ,  َتَكل مَ  ِحٌنَ  ِبلَِساِنهِ  َعِملَ  َفَقدْ .  اِنهِ ِبلِسَ  أَيْ 

قُولُ  أََحًدا  .َبلََؽنًِ َوالَ ,  ِبهِ  ٌَ

 الكتابة ترك أحمد واإلمام , حٌلة مع الفقهاء مرجبة قول من قرٌب   هذا شبابة وقول:  أقول

 .عنه

 (4ٗٔ/  9) - الفتاوى مجموع

َستْ  َواأْلَْعَمالُ  الل َسانِ  َوَقْولُ  اْلَقْلبِ  َتْصِدٌقُ  اإْلٌَِمانُ :  َقالُوا ال ِذٌنَ "  َواْلُمْرِجَبةُ "  ٌْ  َكانَ  ِمْنهُ  لَ

اِدَها اْلُكوَفةِ  فَُقَهاءِ  ِمنْ  َطاِبَفة   ِمْنُهمْ  ُكنْ  َولَمْ  ؛ َوُعب   اإْلِْنَسانَ  أَن   َفَعَرفُوا ؛ َجْهمٍ  َقْولِ  ِمْثلَ  َقْولُُهمْ  ٌَ

ُكونُ  اَل  َتَكل مْ  لَمْ  إنْ  ُمْإِمًنا ٌَ هِ  قُْدَرِتهِ  َمعَ  ِباإْلٌَِمانِ  ٌَ ٌْ َرُهَما َوِفْرَعْونَ  إْبلٌِسَ  أَن   َوَعَرفُوا.  َعلَ ٌْ  َوَؼ

 َجْهمٍ  َقْولُ  لَِزَمُهمْ  اإْلٌَِمانِ  ِفً اْلقُلُوبِ  أَْعَمالَ  ٌُْدِخلُوا لَمْ  إَذا لَِكن ُهمْ  قُلُوِبِهمْ  َتْصِدٌقِ  َمعَ  ُكف ار  

ًضا اْلَجَواِرحِ  أَْعَمالِ  ُدُخولُ  لَِزَمُهمْ  اإْلٌَِمانِ  ِفً أَْدَخلُوَها َوإِنْ  ٌْ َها أَ  َهُإاَلءِ  َولَِكن   .لََها اَلِزَمة   َفإِن 

ٌ ة   ُحَجج   لَُهمْ  ِهمْ  اأْلَْمرُ  اْشَتَبهَ  بَِسَببَِها َشْرِع ٌْ  "َعلَ

 (9ٓ٘/  9) - الفتاوى مجموع

ادُ  َوأَْنَكرَ  َمانَ  أَبًِ ْبنُ  َحم  ٌْ َبَعهُ  َوَمنْ  ُسلَ  ِفٌهِ  َوااِلْسِتْثَناءَ  فٌِهِ  اأْلَْعَمالِ  َوُدُخولَ  اإْلٌَِمانِ  َتَفاُضلَ  ات 

ا اْلفَُقَهاءِ  ُمْرِجَبةِ  ِمنْ  َوَهُإاَلءِ  ؛ خُ  اْلُكوَفةِ  أَْهلِ  إَمامُ  - الن َخِعً إْبَراِهٌمُ  َوأَم  ٌْ ادِ  َش  أَبًِ ْبنِ  َحم 

َمانَ  ٌْ  أََشد   ِمنْ  َفَكاُنوا ؛ َواأْلَْسَودِ  كعلقمة:  َمْسُعودٍ  اْبنِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َقْبلَهُ  َوَمنْ  ؛ َوأَْمَثالُهُ  - ُسلَ

ْسَتْثُنونَ  َوَكاُنوا لِْلُمْرِجَبةِ  ُمَخالََفةً  الن اسِ  ادَ  لَِكن   ؛ اإْلٌَِمانِ  ِفً ٌَ َمانَ  أَبًِ ْبنَ  َحم  ٌْ  َسلََفهُ  َخالَؾَ  ُسلَ

َبَعهُ  ؛ َبَعهُ  َمنْ  َوات  لَفَ "  إن   ُثم   . َبْعَدُهمْ  َوَمنْ  اْلُكوَفةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َطَوابِؾُ  َهَذا ِفً َوَدَخلَ  ات   الس 

ةَ   ِمْنُهمْ  أََحًدا أَْعلَمِ  َولَمْ  ؛ فٌِِهمْ  اْلَقْولِ  َوَتْغلٌِظُ  َوَتْبِدٌُعُهمْ  َهُإاَلءِ  َعلَى إْنَكاُرُهمْ  اْشَتد  "  َواأْلَبِم 

ِفقُونَ  ُهمْ  بل ؛ ِبَتْكِفٌِرِهمْ  َنَطقَ  ُهمْ  َعلَى ُمت  ُرهُ أَْحَمد َنص   َوَقدْ  ؛ َذلِكَ  ِفً ٌَُكف ُرونَ  اَل  أَن  ٌْ  ِمنْ  َوَؼ

ةِ  ِرهِ  أَوْ  أَْحَمد َعنْ  َنَقلَ  َوَمنْ .  اْلُمْرِجَبةِ  َهُإاَلءِ  َتْكِفٌرِ  َعَدمِ  َعلَى:  اأْلَِبم  ٌْ ةِ  ِمنْ  َؼ  َتْكفًٌِرا اأْلَِبم 

 ."َعِظًٌما َؼلًَطا َؼلِطَ  َفَقدْ  َتْكفٌِِرِهمْ  فًِ اْلُمَتَناَزعِ  اْلِبَدعِ  أَْهلِ  ِمنْ  َهُإاَلءِ  َجَعلَ  أَوْ  ؛ لَِهُإاَلءِ 
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 (ٕٔٓ/  ٘) - النبوٌة السنة منهاجوفى 

 وأملى لهم سول الشٌطان الهدى لهم تبٌن ما بعد من أدبارهم على ارتدوا الذٌن إن قوله

 إسرارهم ٌعلم وهللا األمر بعض فً سنطٌعكم هللا نزل ما كرهوا للذٌن قالوا بؤنهم ذلك لهم

 هللا أسخط ما أتبعوا بؤنهم ذلك وأدبارهم وجوههم ٌضربون المالبكة توفتهم إذا فكٌؾ

 على ارتدوا هإالء أن سبحانه أخبر فقد(. محمد سورة) أعمالهم فؤحبط رضوانه وكرهوا

 فً لهم وسع أي لهم وأملى لهم سول الشٌطان وأن الهدى لهم تبٌن ما بعد من أدبارهم

 نزل ما كرهوا للذٌن قالوا بؤنهم ذلك فقال بالموافقة للكفار وعدهم بسبب هذا وكان العمر

 الذٌن هللا أنزل ما كرهوا الذٌن هإالء السلؾ فسر ولهذا األمر بعض فً سنطٌعكم هللا

 بمجرد وصفهم إنما تعالى هللا الوعٌدٌة قالت والٌهود بالمنافقٌن اْلٌة هذه نزول سبب كانوا

 وعلمه القلب تصدٌق مجرد اإلٌمان الجهمٌة وعند القلب عمل والكراهة هللا نزل ما كراهة

 فقهاء وعند أصحابه وأكثر عنه المشهور فً واألشعري والصالحً جهم قول هذا

 اإلٌمان من لٌست القلوب أعمال القولٌن وعلى القلب تصدٌق مع اللسان قول هو المرجبة

 نزل ما كراهة مع وقلبه بلسانه مصدقا الرجل ٌكون أن فٌمكن الجوارح كؤعمال عندهم

 فساد على دلت كفره على دلت وإذا تتناوله واْلٌة عندهم كافر هذا ٌكون فال وحٌنبذ هللا

 ."قولهم

 (ٕٙٗ/  ٘) تٌمٌة البن المسابل جامعوفى 

 القلب قول إّما: القول باب من اإلٌمان جعلوا فإنهم والمرجبة؛ الجهمٌة ؼلطت هنا ومن

 َتبعهم ومن الجهمٌة قول وهذا. ذلك ٌقول من عند العلم ؼٌر معنى أو , علمه هو الذي

 عن المشهور كالقول واللَسان القلب قول وإما. الحنفٌة متؤخري وبعض األشعرٌة, كؤكثر

 اإلٌمان, من هللا خوؾ ومثل ورسوله هللا حب مثل القلب عمل ٌجعلوا ولم المرجبة؛

 ".األصل هذا فً فؽلطوا

 (ٗ٘٘/  9) - الفتاوى مجموعوفى 

اِهرَ  اْلَعَملَ  أَْخَرُجوا"  اْلُمْرِجَبةُ "  وَ   أَْعَمالِ  إْخَراجَ  ِمْنُهمْ  َقَصدَ  َفَمنْ  ؛ اإْلٌَِمانِ  َعنْ  الظ 

ًضا اْلقُلُوبِ  ٌْ ًَ  َوَجَعلََها أَ ٌ ن   َضاَلل   َفَهَذا الت ْصِدٌقَ  ِه اِهرِ  اْلَعَملِ  إْخَراجَ  َقَصدَ  َوَمنْ  َب  ِقٌلَ  الظ 

اِهرُ  اْلَعَملُ  لَُهمْ  ْنَفكُّ  اَل  اْلَباِطنِ  لِْلَعَملِ  اَلِزم   الظ  اِهرِ  َواْنِتَفاءُ  َعْنهُ  ٌَ  ."ْلَباِطنِ ا اْنِتَفاءِ  َدلٌِلُ  الظ 

 فهل بعد هذا ٌقول جاهل قول ُمرجبة الفقهاء قول ألهل السنة!!!
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 الخطاء الحادى والخمسون

 ٕٗإلٌمان ألبى ُعبٌد د/قوله فى الشرٌط األول فى ا

 "اإلٌمان الكامل هو اإلٌمان الواجب ولٌس هو أصل اإلٌمان "

 الرد على ذلك:

" اإلٌمان الواجب " قد ٌؤتى فً موضع ٌراد به أصل إعلم أٌها السلفً أن هذا الُمصطلح 

اإلٌمان , وفى موضع ٌراد به اإلٌمان الكامل , وداللة السٌاق تفرق بٌنهم , وإلٌك بٌان 

 ذلك:

 شبهات على رده معرض فى(27ٔ/  7) - الفتاوى مجموع فىٌقول شٌخ اإلسالم 

 .الفقهاء مرجبة

هِ  اْلَعَملِ  ُوُجوبِ  َقْبلَ  َوَماتَ  آَمنَ  َمنْ :  َقْولُُهمْ  َوَكَذلِكَ " ٌْ  .ُمْإِمًنا َماتَ  َعلَ

هُ  َفَصِحٌح    هِ  اْلَواِجبِ  بِاإْلٌَِمانِ  أََتى أِلَن  ٌْ ُكنْ  لَمْ  َواْلَعَملِ  َعلَ هِ  َوَجبَ  ٌَ ٌْ  ."َبْعدُ  َعلَ

, فسمى هنا شٌخ اإلسالم أصل اإلٌما  اإلٌمان بؤصل أتى أنه إال شٌبا عمل ما الرجل فهذا

باإلٌمان الواجب , فهل ٌا زهران هذا الرجل الذى لم ٌعمل شا لعدم تمكنه من ذلك ثم 

 مات صاحب إٌمان كامل!! 

 (7/  2) الفتاوى مجموعوقال شٌخ اإلسالم فً 

اتِ  ِمنْ  ٌَ خَ  أَن  : َبلََؽْتَنا ال ِتً اْلَمْشُهوَرةِ  اْلِحَكا ٌْ اَلحِ  ْبنَ  َعْمِرو أََبا الش   َمْدَرَسةٍ  ِباْنِتَزاعِ  أََمرَ  الص 

ا أَْخذِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  ِمْنهُ  أَْخُذَها: َوَقالَ  اْلمدي اْلَحَسنِ  أَِبً ِمنْ  َمْعُروَفةٍ   لَمْ  اْْلِمِدي   أَن   َمعَ . َعك 

ُكنْ  ًرا أَْكَثرَ  َوْقِتهِ  ِفً أََحد   ٌَ ةِ  اْلُعلُومِ  ِفً َتَبحُّ  ٌ ٌ ةِ  اْلَكاَلِم  إْساَلًما أَْحَسنِِهمْ  ِمنْ  َوَكانَ  ِمْنهُ  َواْلَفْلَسفِ

ِقٌَقةَ  اأْلُُمورَ  أَن   اْلَمْعلُومِ  َوِمنْ . اْعِتَقاًدا َوأَْمَثلِِهمْ   ُكْفًرا أَوْ  إٌَماًنا َباِطاًل  أَوْ  َحّقًا َكاَنتْ  َسَواء  : الد 

 َكانَ  َوإِنْ  ِعْلِمِهمْ  ِفً ٌُْشِرْكُهمْ  لَمْ  َمنْ  ٌستجهلون َقدْ  هُ أَْهلُ  َفَكَذلِكَ  َوِفْطَنةٍ  ِبَذَكاءِ  إال   ُتْعلَمُ  اَل 

َكاءِ  ِفً قُُصور   فٌِهِ  َكانَ  إَذا إٌَماِنِهمْ  ِمنْ  أَْحَسنَ  إٌَماُنهُ  انِ  الذ  ٌَ ُ  َقالَ  َكَما َوُهمْ  َواْلَب  إن  : }َتَعالَى هللا 

وا َوإَِذا{ }ٌَْضَحُكونَ  آَمُنوا ال ِذٌنَ  ِمنَ  َكاُنوا أَْجَرُموا ال ِذٌنَ  َتَؽاَمُزونَ  بِِهمْ  َمرُّ  اْنَقلَُبوا َوإَِذا{ }ٌَ

ِهمْ  أُْرِسلُوا َوَما{ }لََضالُّونَ  َهُإاَلءِ  إن   َقالُوا َرأَْوُهمْ  َوإَِذا{ }َفِكِهٌنَ  اْنَقلَُبوا أَْهلِِهمُ  إلَى ٌْ  َعلَ

ْومَ { }َحاِفِظٌنَ  ٌَ ْنُظُرونَ  اأْلََراِبكِ  َعلَى{ }ٌَْضَحُكونَ  اْلُكف ارِ  ِمنَ  آَمُنوا ال ِذٌنَ  َفاْل بَ  َهلْ { }ٌَ  ُثو 

ْفَعلُونَ  َكاُنوا َما اْلُكف ارُ  ْحُصلْ  لَمْ  َما ُكل   أَن   َطَواِؼٌِتِهمْ  َعنْ  َتَقل ُدوا َفإَِذا{ . ٌَ ِرٌقِ  ِبَهِذهِ  ٌَ  الط 

ٌ ةِ  اِس ٌَ ٌْسَ  اْلِق ِرٌقِ  َهِذهِ  َمنْ  ِمْنُهمْ  َكثٌِرِ لِ  ٌَْحُصلُ  اَل  َوَقدْ  ِبِعْلمِ  َفلَ ةِ  الط   ٌ اِس ٌَ ْسَتفٌِدُ  َما اْلقِ  بِهِ  ٌَ

ٌَُكونُ  اْلَواِجبَ  اإْلٌَِمانَ  ُكونُ  َكفُوًرا َظلُوًما ُمِضاّلً  َضااّلً  َجاِهاًل  ُمَناِفًقا ِزْنِدًٌقا َكاِفًرا َف ٌَ  ِمنْ  َو

ُسلِ  أَْعَداءِ  أََكاِبرِ  ُ  َقالَ  ال ِذٌنَ  الرُّ ً   لُِكل   َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ : }ِفٌِهمْ  هللا  ا َنِب  َوَكَفى اْلُمْجِرِمٌنَ  ِمنَ  َعُدّوً

ا ِبَرب كَ  ًٌ  {.َوَنِصًٌرا َهاِد

فهل شٌخ اإلسالم ٌجعل من لم ٌؤتى باإلٌمان الواجب كافرا زندٌقا , فهل ٌا زهران من لم 

كنك رجل ال تدرى ما ٌؤتى باإلٌمان الكامل ٌكون كافرا فهذا عٌن مذهب الخوارج , ول

 ٌخرج من رأسك.

 

 

 

 

 



ٔ4ٙ 
 

 .اإلٌمان أصل ال اإلٌمان كمال معنى فى" اإلٌمان الواجب" المصطلح هذا ٌستخدم وقد

 (91ٗ/  ٕٔ) الفتاوى مجموعٌقول شٌخ اإلسالم فً 

ُ  َصل ى َوَقْولِهِ  هِ  هللا  ٌْ ْزِنً اَل } َوَسل مَ  َعلَ اِنً ٌَ ْزِنً ِحٌنَ  الز  ْسِرقُ  َواَل  ُمْإِمن   َوُهوَ  ٌَ اِرقُ  ٌَ  الس 

ْشَربُ  َواَل  ُمْإِمن   َوُهوَ  ٌَْسِرقُ  ِحٌنَ  ْشَرُبَها ِحٌنَ  اْلَخْمرَ  ٌَ  { "ُمْإِمن   َوُهوَ  ٌَ

  ًَ ْسَتِحقُّ  ال ِذي اْلَواِجبُ  اإْلٌَِمانُ  َعْنهُ  َفُنفِ ْسَتْلِزمُ  َواَل  اْلَجن ةَ  ِبهِ  ٌَ ًَ  َذلِكَ  ٌَ  اإْلٌَِمانِ  أَْصلِ  َنْف

 ."َوُشَعبِهِ  أَْجَزابِهِ  َوَسابِر

 (7ٖ/  7) - الفتاوى مجموعوقال أٌضا فً 

ُ  َنَفاهُ َما ُكل   ى ِمنْ  َوَرُسولُهُ  هللا  ٌنِ  َواإْلِْساَلمِ  اإْلٌَِمانِ  َكاْسمِ  اْلَواِجَبةِ  اأْلُُمورِ  أَْسَماءِ  ُمَسم   َوالد 

اَلةِ  امِ  َوالص  ٌَ َهاَرةِ  َوالص  رِ  َواْلَحج   َوالط  ٌْ َما ؛ َذلِكَ  َوَؼ ى َذلِكَ  ِمنْ  َواِجبٍ  لَِتْركِ  ٌَُكونُ  َفإِن   اْلُمَسم 

ُموكَ  َحت ى ٌُْإِمُنونَ  اَل  َوَرب كَ  َفاَل }  َتَعالَى َقْوله َهَذا َوِمنْ  َنُهمْ  َشَجرَ  ِفٌَما ٌَُحك  ٌْ ِجُدوا اَل  ُثم   َب ٌَ 

ا َحَرًجا أَْنفُِسِهمْ  ِفً ٌْتَ  ِمم  ٌَُسل ُموا َقَض ا{  َتْسلًٌِما َو ةُ  َهِذهِ  ُتوَجدَ  َحت ى اإْلٌَِمانَ  َنَفى َفلَم  ٌَ  َدل   اْلَؽا

ةَ  َهِذهِ  أَن   َعلَى ٌَ ُكنْ  لَمْ  اْلَوِعٌدِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َتَرَكَها َفَمنْ  ؛ الن اسِ  َعلَى َفْرض   اْلَؽا  أََتى َقدْ  ٌَ

َ  َفإِن   , َعَذابٍ  باَِل  اْلَجن ةِ  ِبُدُخولِ  أَْهلُهُ  ُوِعدَ  ال ِذي اْلَواِجبِ  بِاإْلٌَِمانِ  َما هللا   َفَعلَ  َمنْ  ِبَذلِكَ  َوَعدَ  إن 

ا ِبهِ  أُِمرَ  َما ض   َفُهوَ  ؛ َبْعَضَها َوَتَركَ  اْلَواِجَباتِ  َبْعضَ  َفَعلَ  َمنْ  َوأَم   ." لِْلَوِعٌدِ  ُمَعر 

 (:ٕٓ/  7) الفتاوى مجموعوأٌضا فً 

ْشَقى َواَل  ٌَِضلُّ  َفاَل  ُهَدايَ  ات َبعَ  َفَمنِ } َتَعالَى َقْوله فًِ َكَما لِْلِكَتابِ  اْلُمت بُِعونَ  ُهمْ  َوَهُإاَلءِ  ٌَ . }

ِبع   َفُهوَ  ٌَِضل   لَمْ  َوإَِذا ْشقَ  لَمْ  ُمْهَتٍد,َوإَِذا ُمت  َراطِ  أَْهلُ  ُهمْ  َوَهُإاَلءِ . َمْرُحوم   َفُهوَ  ٌَ  اْلُمْسَتِقٌمِ  الص 

ُ  أَْنَعمَ  ال ِذٌنَ  ِهمْ  هللا  ٌْ ٌ ٌنَ  ِمنْ  َعلَ ِب ٌِقٌنَ  الن  د  َهَداءِ  َوالص  الِِحٌنَ  َوالشُّ رِ  َوالص  ٌْ ِهمْ  اْلَمْؽُضوبِ  َؼ ٌْ  َعلَ

نَ  َواَل  الٌ  ْحَمةِ  أَْهلَ  َفإِن  . الض  ُسوا الر  ٌْ ِهمْ  َمْؽُضوًبا لَ ٌْ ُسوا اْلُهَدى َوأَْهلُ . َعلَ ٌْ نَ  لَ ٌ نَ َفتَ  َضالٌ   أَن   َب

ِ  َرْهَبةِ  أَْهلَ  ُكوُنونَ  هللا  قٌِنَ  ٌَ نَ  هلِل ِ  ُمت  ِتهِ  ُمْسَتِحقٌ   بِاإْلٌَِمانِ  أََتْوا ال ِذٌنَ  ُهمْ  َوَهُإاَلءِ . َعَذابٍ  ِباَل  لَِجن 

 ."اْلَواِجبِ 

 فى هللا رحمه فقال موضع فى بٌنها تٌمٌة ابن فرق وقد

 (ٖٙٙ/  7) - الفتاوى مجموع

ْساَلمِ  ُمْسَتْلِزم   اإْلٌَِمانَ  َفإِن   َفاِقِهمْ  لإِْلِ سَ  ِبات  ٌْ ْلَزمُ  فٌِهِ  َداِخاًل  اإْلِْساَلمُ  َكانَ  إَذا َولَ  ُهوَ  ٌَُكونَ  أَنْ  ٌَ

اهُ  ٌ ا ؛ إ سَ  اإْلِْساَلمُ  َوأَم  ٌْ ْسَتْلِزمُ  أَن هُ  َعلَى َدلٌِل   َمَعهُ  َفلَ ْسَتْلِزمُ  َهلْ  َولَِكنْ  اإْلِْطاَلقِ  ِعْندَ  اإْلٌَِمانَ  ٌَ ٌَ 

ٌْسَ  ِنَزاع   ِفٌهِ  ؟ اإْلٌَِمانِ  َكَمالَ  أَوْ  اْلَواِجبَ  اإْلٌَِمانَ  ٌَمانِ  ُمْسَتْلِزم   أَن هُ  َعلَى َدلٌِل   َمَعهُ  َولَ  ."لإِْلِ

 :فهل ٌا زهران

 ؟ شٌخ اإلسالم لو كان اإلٌمان الواجب هو اإلٌمان الكامل على اإلطالق كٌؾ ٌفرق بٌنهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ49 
 

 الخطاء الثانً والخمسون

إنكاره على أبى ُعبٌد أنه أتى بآٌة آل عمران "ال تؤكلوا الربا  ٖ٘قوله فى الشرٌط األول د/

 أضعافا مضاعفة" 

فقال"كان األولى أن ٌؤتى بآٌة "وذروا ما بقى من الربا" فهذه أفضل ألن آٌة آل عمران 

 تنص على تحرٌم المضاعؾ"

 الرد على ذلك:

 صد هذه اْلٌة ألن قُرٌشا كانت تتعامل بهذا فى أؼلب معاملتها .إن أبا ُعبٌد ق -ٔ

كالمك أنها ؼٌر محرمة لؽٌر الُمضاعؾ هذا بعنى تقولك أنها ُمحرمة للُمضاعؾ و -ٕ

جهل منك بعلم األصول ألن اْلٌة كانت فى سٌاق ؼالب فعل ُمشركى قُرٌش وإذا 

 خرج الكالم مخرج الؽالب فال مفهوم 

 مٌن رحمه هللا فى تفسٌره لهذه اْلٌة وقوله "أضعافا ُمضاعفة"ٌقول الشٌخ ابن العثٌ

وما جاء على وفق العادة الغالبة فال لٌس لها مفهوم ألنه جاء على وفق العادة الؽالبة 

هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه أن القٌد إذا كان من أجل أنه األمر الؽالب مفهوم له 

تعالى " ورباببكم االتى فى حجوركم من نسابكم  فإنه ال مفهوم له , وله أمثلة منه قوله

االتى دخلتم بهن" فإن قوله " االتى فى حجوركم " قٌد على وفق عادة الؽالب ولهذا 

تحُرم الربٌبة وإن لم تكن فى حجره , ومنها قوله تعالى "وال تكرهوا فتٌاتكم على 

الزنا ألن الرجل  البؽاء إن أردن تحصنا" فهذا ال ٌدل على إن األمة إذا امتنعت عن

 الذى طلب منها أن ٌزنى بها ال ٌعجبها أن ه ٌجوز إكراهها علٌه."

فال ُتنكر على العلماء بجهل لتوهم المساكٌن الذٌن أمامك أنك الجهبذ الُمعلق الذى 

 سلؾ .علماء الب من ٌتعق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ41 
 

 الخطاء الثالث والخمسون

 9ألبى ُعبٌد د/قوله فى الشرٌط الثالث فى شرحه لإلمان 

ٌُشٌر إلى انعدام عمل القلب أو ضعفه"  " شٌخ اإلسالم قال ترك أعمال الجوارح إما 

 الرد على ذلك:

وهذا كذب فاضح على شٌخ اإلسالم , ونصوص شٌخ اإلسالم كثٌرة فى تكذٌب هذا 

لٌوضح لك كذب هذا الجاهل , وأذكر لك موضعٌن  وقد مضى منها الكثٌر , القابل

 . ذبه األفاقالذى تعدى ك

 (1ٙ/  ٗ) - العمدة شرح فى شٌخ اإلسالم  قال

 فقط بالقول ال بالفعل ٌتم إنما وذلك اإلنقٌاد و الطاعة هو الدٌن حقٌقة فإن أٌضا و"

 "كافر فهو له دٌن ال من و دٌنا لِل دان فما شٌبا لِل ٌفعل لم فمن

 (1ٙ/  ٗ) - العمدة شرح فى قال و

 الذي القول و مإمنا ٌكن لم بالكلٌة العمل عن العبد خال فإذا القول تصدٌق والعمل"

 "الصالة هو العمل فكذلك الشهادتان هو و مخصوص قول مإمن به ٌصٌر

ذلك , نعوذ باهلل فهال سؤل هإالء المساكٌن هذا الجاهل أٌن نصوص شٌخ اإلسالم فً 

ٹ ٹ  الكذب فً دٌن هللا  من الكذب , أما تعلم ٌازهران أن من أسباب عذاب القبر

  ﮲ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓچ 

﮽ ﮾  ﮼   ﯀         ﮿﮳ ﮴  ﮵      ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮻   

 چ﯁                                            

 , نعوذ باهلل من ؼضبه وعقابه.  2ٖاألنعام: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ44 
 

 الخطاء الرابع والخمسون

 ٙالشرٌط الثالث ألبى عبٌد د/ فًقوله 

"الذٌن قالوا اإلٌمان ٌثبت بدون عمل هم المرجبة فما بال طابفة من أهل السنة تقول 

 إن ترك أعمال الجوارح بالكلٌة ال ٌعنى الكفر ؟

وإنما هم قالوا اإلٌمان ٌنقص والمرجبة قالوا اإلٌمان ال  هإالء لم ٌتفقوا مع الُمرجبة

 ٌنقص"

 الرد على ذلك:

إن كان هذا هو جعل زهران الفارق بٌن أهل السنة والمرجبة زٌادة اإلٌمان ونقصانه ف

الفارق فؤبشر فإن جمهور األشاعرة وهم مرجبة فى اإلٌمان ٌقولون اإلٌمان ٌزٌد 

 وٌنقص وإلٌك كالمهم 

 ٖٗٔفى شرحه على الجوهرة صقال الصاوى 

"تقدم أن أعمال الجوارح من كمال اإلٌمان فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم ٌعمل 

أى –فلما كان له مدخلٌة فى كمال اإلٌمان شرع  فهو مإمن ناقص اإلٌمانبجوارحه 

ٌتكلم على زٌادته بالعمل ونقصه بنقصه فقال "ورجحت..." وهذا  -صاحب الجوهرة

ومالك والشافعً وأحمد وحجتهم العقل  ر األشاعرة والماترٌدٌةالترجٌح لجمهو

 زٌادة اإلٌمان ونقصانه."والنقل ...ثم شرع فى ذكر األدلة فى 

 22وقال فى إتحاف الُمرٌد ص

اإلمام وقال جماعة من العلماء أعظمهم بعد أن ذكر ما ذكره فى شرح الجوهرة ..."

 ان اإلٌمان ال ٌزٌد وال ٌنقص "أبو حنٌفة وأصحابه كثٌر من المتكلمٌن اإلٌم

 ٖٓٙ/1وقال األٌجى فى شرح المواقؾ ص

 "التصدٌق ٌقبل الزٌادة والنقصان"والحق أن 

 وهو المقرر على الصؾ الثالث الثانوى باألزهر. 9ٙانظر شرح الخرٌدة البهٌة ص 

 والسإال هو: هل هناك حد لتعدى هذا الرجل على الشرٌعة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٓٓ 
 

 الخامس والخمسونالخطاء 

 ٕٓقوله فى الشرٌط الرابع ألبى ُعبٌد د/

 !!"ٌاسر ُبرهامى لٌس ُمرجبا وعقٌدته سلٌمة فى اإلٌمان"

 الرد على ذلك:

وال ؼرابة فً ذلك إذ أن برهامى كان شٌخا لزهران هو وسعٌد ابن عبد العظٌم كما 

خبٌثة , وهذه نطق بذلك زهران نفسه , فعلمنا من أٌن جاء زهران بهذه العقٌدة ال

أٌضا عقٌدة محمد عبد المقصود كما ذكر ذلك هو عن نفسه فً سلسلة الحاكمٌة وقد 

ذكرت كالمه بنصه فً كتابى الرد الُمبٌن على شبهات من ٌكفرون حكام المسلمٌن 

شبٌهك وصدٌقك فى العزل  الرسالنً سلفى هذا ولكن  ٌا زهران لن أرد علٌك,و

إتحاؾ الُنبالء برد ُشبهات "كتابه عن زٌز موسى"الع على عبد"واالنحراؾ  والؽلو

,  " فقد تتبع فٌه شبهات ٌاسر برهامى فً ضالله فً اإلٌمانمن وقع فى اإلرجاء

ولكن حزب الرسالنٌٌن ٌجتمعون فٌما اتفقوا علٌه وٌعذر بعضهم بعضا فٌما اختلفوا 

هران , فٌه , فلٌكذبنى على عبد العزٌز موسى وٌرد على عادل السٌد , وطلعت ز

, والوصٌفً , فكلهم جمٌعا ٌستدلون بما ٌستدل به  , وخالد عبد الرحمن وحسن البنا 

ٌُخرج الُهمام على عبد العزٌز موسى كتابا فً الرد  ٌاسر برهامً فهل ٌا ُترى س

 , واألمثلة على ذلك كثٌرة. لك القوم كما ذكرتُ علٌهم ؟ ما أظن ذلك , فإن 
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 السادس والخمسونالخطاء 

 قوله فى الشرٌط الرابع ألبى ُعبٌد 

 " وٌمص لسانها"ومن عمل اللسان أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقبل عابشة 

 الرد على ذلك: 

من عمل اللسان إال أن النبً كان ٌمص لسان عابشة , فهال  وهل ما وجد زهرانأوال:

اللسان قرآءة القرآن , والتسبٌح , قال كما قال ابن خزٌمة فً اإلٌمان ومن أعمال 

 والتهلٌل ...."

/  ٕ) داود أبً ضعٌؾأن الحدٌث الذى ذكرته ٌا زهران ضعفه األلبانً فً  ثانٌا:

ٕ9ٓ) 

 :عابشة عن ٌحٌى أبً ِمْصدع عن -ٔٔٗ

ُ  َصل ى النبً أن هِ  هللا  ٌْ قبلًها كان َوَسل مَ  َعلَ  .لِسانها وًٌمص , صاِبم   وهو ًٌ

 ال: " خزٌمة ابن قال هذا, ِمْصدع حال لجهالة ضعٌؾ؛ إسناده -انًاأللب -:قلت)

ُ  َصل ى أنه: طرق من عابشة عن صح فقد منكر؛ ومتنه ," جرح وال بعدالة أعرفه  هللا 

هِ  ٌْ  :َوَسل مَ  َعلَ

 لسانها, وٌمص: منها شًء فً ولٌس صابم, وهو ٌقبل كان"

 ( :ٕٗٙ -ٖٕٙ/ٖ" ) التهذٌب" فً القٌم ابن قالو

 حدٌث من ألنها ؛اللسان مص فً الزٌادة هذه تصح ال: الحق عبد وقال" 

 :األعرابً ابن قال وقد. بهما ٌُْحتجُّ  وال أوس, بن سعٌد عن دٌنار بن محمد

 ". بصحٌح لٌس الحدٌث هذا: قال أنه داود أبً عن بلؽنً

 ".المختصر" فً فراِجْعه أوس, وابن دٌنار بابن المنذريّ  وأعله

 طرق من( ٖٕٗ/ٗ) والبٌهقى ,( ٖٕٗ و ٕٕٔ/ٙ) أحمد أخرجه والحدٌث

 ".به... دٌنار بن محمد عن أخرى
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 الخطاء السابع والخمسون

 ٖ٘قال فى عقٌدة الرازٌٌن الشرٌط الثانً د/

 "اإلٌمان خلقه هللا"

 الرد على ذلك:

 (49ٕ/  ٙ) بطة البن الكبرى اإلبانةفً 

 َمْخلُوق   اإْلٌَِمانَ  أَن   َزَعمَ  فٌَِمنْ  اْلَقْولِ  َبابُ 

 (49ٕ/  ٙ) بطة البن الكبرى اإلبانة

قُولُ  الن َجاَد, َسْلَمانَ  ْبنَ  أَْحَمدَ  َبْكرٍ  أََبا َسِمْعتُ  - 9ٙٗ  أَْحَدُثوا َقْوم   اْلَهالَِكةِ  اْلِفَرقِ  َوِمنَ : " ٌَ

ًبا ٌْ وِري   أَن   َوَذَكرَ . اْلُعلََماءُ  أَْنَكَرهُ  َش ً   بِاْلَجاِنبِ  َبْؽَدادَ  َنَزلَ  َكانَ  الصُّ ْرِق ٌَى ُسوقَ  الش  ْح ٌَ 

َقلُّلَ  َوأَْظَهرَ  َقشَُّؾ, الت  َما , «َمْخلُوق   اإْلٌَِمانَ  إِن  : »َكاَلِمهِ  َبْعِض  ِفً َوَقالَ  َوالت   أََرْدتُ  َوإِن 

هِ  ُتْنِكرُ  َوَطابَِفة   َتْنُصُرهُ, َفَطاِبَفة   أَْمِرِه, ِفً الن اسُ  َفَخاضَ  اْلَحَرَكَة, ٌْ  َعْبدَ  َفَسؤَلُوا َعلَ

ابِ  اقَ  اْلَوه  الَ  َوَهاُرونَ  اْلَور   " َحْنَبلٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  َعلَى َكاَلَمهُ  َفَعَرَضا اْلَحم 

َثَنا - دِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحْفٍص  أَُبو َوَحد  َثَنا: َقالَ  َرَجاٍء, ْبنِ  ُمَحم  دُ  َجْعَفرٍ  أَُبو َحد   َداُوَد, ْبنُ  ُمَحم 

َثَنا: َقالَ  , َبْكرٍ  أَُبو َحد  وِذيُّ  َذلِكَ  ِفً َتَكل مَ  َقدْ  َرُجاًل  إِن  : َعْبِدهللا ِ  أِلَبًِ قُْلتُ : َقالَ  اْلَمرُّ

ابِ  َعْبدِ  إِلَى َذَهُبوا َوَقدْ  ِفٌِه, ٌَُخوُضونَ  الن اسُ  َقَعدَ  َوَقدْ  اْلَجاِنبِ  : َفَقالَ  َفَسؤَلُوهُ, اْلَوه 

ِ, َعْبدِ  أَبًِ إِلَى َهُبوااذْ  رِ  إِلَى َذَهُبوا َوَقدْ  هللا  ٌْ َخِة, ِمنَ  َواِحدٍ  َؼ ٌَ ْدُروا َفلَمْ  اْلَمْش قُولُوَن, َما ٌَ ٌَ 

ْعِرُضوهُ  أَنْ  َعلَى ِبَكاَلِمهِ  َجاُءوا َوَقدْ  كَ  ٌَ ٌْ ْقَعُة, َوَهِذهِ  َعلَ ِه, َفَدَفْعُتَها. َهاتَِها: " َفَقالَ  الرُّ ٌْ  إِلَ

ُ  َخلَقَ : فٌَِها َفَكانَ  رَ  َوأَْلَهَمَنا ُعقُواًل, لََنا َوَجل   َعز   هللا  ٌْ , اْلَخ ْشَد, َوأَْلَهَمَنا َوالش ر   َوأَْوَجبَ  الرُّ

َنا ٌْ َنا ِبهِ  أَْنَعمَ  فٌَِما َعلَ ٌْ ْكرَ  َعلَ ِزٌدُ  َوَعَمل , َقْول   إٌَِماُنَنا َوَهَكَذا: َرُجل   لَهُ  َفَقالَ . الشُّ ٌَ  َو

ْنقُصُ  ٌَ ٌ ة   َو ِة, َوات َباعُ  َوِن ن  َما السُّ  ِفً َكانَ  إِذْ  َواْلِفْعِل, اْلَحَرَكةِ  َعلَى َمْخلُوق   إِن هُ : قُْلتُ  َوإِن 

 , «َكاِفر   َفُهوَ  اْلَقْولَ  ٌُِرٌدُ  َمْخلُوق   اإْلٌَِمانَ  إِن  : »َقالَ  َفَمنْ  اْلَقْوِل, َعلَى اَل  اْلَمْوِضعِ  َهَذا

ِ, َعْبدِ  أَبًِ َعلَى َكاَلِمً ٌُْعَرضُ  َهَذا َوَبْعدَ  ِ, إِلَى َوُتْبتُ  َرَجْعتُ  َخَطؤً  َكانَ  َفإِنْ  هللا   َوإِنْ  هللا 

ِ, َفاْلَحْمدُ  َصَواًبا, َكانَ  َما: َقْولِهِ  إِلَى اْنَتَهى َحت ى هللا ِ  َعْبدِ  أَُبو َفَقَرأََها هلِل   إِن هُ : قُْلتُ  َوإِن 

ِ  َعْبدِ  أَُبو َفَرَمى َواْلِفْعِل, اْلَحَرَكةِ  َعلَى َمْخلُوق   ْقَعةِ  هللا  ِدِه, ِمنْ  ِبالرُّ  ُثم   َشِدًٌدا, َوَؼِضبَ  ٌَ

رَ  أَنْ  أَْهل   َهَذا: " َقالَ  نِهِ  َجْهم   َكاَلمُ  َهَذا ٌَُكل َم، َواَل  َعْنهُ  ٌَُحذ  ٌْ َما ,بَِع  َعلَى َمْخلُوق   قُْلتَ  َوإِن 

, َقْولِ  ِمْثلُ  َهَذا اْلَحَرَكِة,  ً َما اْلَكَرابٌِِس , اْلَحَرَكاتُ : أََرادَ  إِن  لَهُ  َجْهٍم, َقْولُ  َهَذا َمْخلُوَقة  ٌْ  َو

, اإْلٌَِمانَ  إِن  : َقالَ  إَِذا ءٍ  َفؤَيُّ  َمْخلُوق  ًْ ؟ َش ًَ ًُّ  َبِق ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  اإْلٌَِمانُ : »َقالَ  َوَسل مَ  َعلَ

ُ  إاِل   إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَهاَدةُ  ُ  إاِل   إِلَهَ  َفاَل  , «هللا  ؟, هللا  نَ  ِمنْ : َقالَ  َمْخلُوق  ٌْ ُجُل؟ َهَذا أَ  َوَعلَى الر 

, ُهوَ : قُْلتُ  ٌَُجالُِس؟ َوَمنْ  َنَزَل؟ َمنْ  ُروا: َقالَ  َؼِرٌب  ٌْسَ  َعْنُه، َحذِّ  أَْصَحابُ  ٌُْفلِحُ  لَ

ِ  َعْبدِ  أَُبو َقالَ  ُثم   بُِمَجاَنَبتِِه, َوأََمرَ  َشِدًٌدا, َؼَضًبا َؼِضبَ  ُثم  . اْلَكاَلمِ  ؾَ  اْنُظرْ : هللا  ٌْ مَ  َقدْ  َك  َقد 

ْوَبةَ  ً   أَْنَكرَ  إِنْ : أََماَمهُ  الت  َتَكل مَ  أَنْ  ٌُِردْ  َولَمْ  ُتْبُت, هللا ِ  َعْبدِ  أَُبو َعلَ هِ  أُْنِكُرهُ ِبَكاَلمٍ  ٌَ ٌْ  . َعلَ

َثَنا - 4ٙٗ , اْلَقاِسمِ  ْبنُ  َحْمَزةُ  ُعَمرَ  أَُبو َوَحد  ًُّ َثَنا: َقالَ  اْلَهاِشِم  أََبا َسِمْعتُ : َقالَ  َحْنَبل , َحد 

ِ, َعْبدِ  ءٍ  َوأَيُّ  ,َرِديء   ُسوء   َكاَلمُ  َهَذا: َفَقالَ  َمْخلُوق   اإْلٌَِمانُ : َقالَ  َمنْ  َعنْ  َوُسبِلَ  هللا  ًْ  َش

 ًَ ًُّ  َبِق ِب ُ  َصل ى َوالن  هِ  هللا  ٌْ قُولُ  َوَسل مَ  َعلَ ُ  إاِل   إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَهاَدةُ  اإْلٌَِمانُ : »ٌَ  إاِل   إِلَهَ  َفاَل  , «هللا 

 ُ ؟"  هللا  ، َقْولُ  َفُهوَ  َهَذا, َقالَ  َمنْ  َمْخلُوق  ، َكاَلمِ  إِلَى ٌُْدَعوْ  ُسوء  رُ  َجْهم   َصاِحبِ  َعنْ  ٌَُحذ 

ْرِجعَ  َحت ى ٌَُكل مُ  َواَل  ٌَُجالَُس، َواَل  اْلَكاَلِم، َهَذا ُتوَب، ٌَ ٌَ ْدُعو ِعْنِدي َوَهَذا َو  َكاَلمِ  إِلَى ٌَ

، ُ, إاِل   إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَهاَدةُ  اإْلٌَِمانُ  َجْهم  ُ  إاِل   إِلَهَ  َواَل  هللا  ُ  َقالَ  ُهَو؟ َمْخلُوق   هللا   إِلَهَ  اَل } َتَعالَى هللا 
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ًُّ  ُهوَ  إاِل   ٌُّومُ  اْلَح وسُ  اْلَملِكُ  ُهوَ  إاِل   إِلَهَ  اَل } ,[ ٕ٘٘: ةالبقر{ ]اْلَق اَلمُ  اْلقُدُّ  اْلُمْإِمنُ  الس 

ِمنُ  ٌْ ارُ  اْلَعِزٌزُ  اْلُمَه رُ  َوأَْسَماُإهُ  ِصَفاُتهُ  َفَهِذهِ  ,[ ٖٕ: الحشر{ ]اْلُمَتَكب رُ  اْلَجب  ٌْ  َمْخلُوَقةٍ  َؼ

ُ  َوَصؾَ  ًُّ  َقالَ  َنْفَسُه, ِبَها هللا  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  إاِل   إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَهاَدةُ  اإْلٌَِمانُ : »َوَسل مَ  َعلَ

 ُ ُ  إاِل   إِلَهَ  اَل : َقالَ  َفَمنْ  «هللا  , هللا  ِة, ِبَقْولِ  َقالَ  َفَقدْ  َمْخلُوق   ٌ رُ  اْلَجْهِم  َهِذهِ  َصاِحبِ  َعنْ  ٌَُحذ 

ِ  َوِصَفاتُ  اْلَمَقالَِة, رُ  َوأَْسَماُإهُ هللا  ٌْ ِ  ِصَفاتِ  ِمنْ  َوَهِذهِ  َمْخلُوَقٍة, َؼ َزلِ  َولَمْ  َتَعالَى, هللا  ٌَ  ُ  هللا 

ُ  إاِل   إِلَهَ  اَل : َقالَ  َفَمنْ  َعالًِما, ةِ  َمَقالَةَ  َقالَ  َفَقدْ  َمْخلُوق   هللا   ٌ  " اْلَجْهِم

َثَنا - 9ٓٗ دٍ  ْبنُ  َجْعَفرُ  َوَحد  َثَنا: َقالَ  اْلَقاْفاَلِبً, ُمَحم   َهانٍِا, ْبنِ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  إِْسَحاقُ  َحد 

ِ، َعْبدِ  أََبا َسؤَْلتُ : َقالَ  ُ } َوَقَرأَ : " هللا ِ  َعْبدِ  أَُبو َفَقالَ  ؟ُهوَ  أََمْخلُوق   اإْلٌَِمانِ  َعنِ  هللا   إِلَهَ  اَل  هللا 

ًُّ  ُهوَ  إاِل   ٌُّومُ  اْلَح ُ  ُهوَ  َما ُهَو؟ أََمْخلُوق   ,[ ٕ٘٘: البقرة{ ]اْلَق  " َمْخلُوق   هللا 

خُ  َقالَ   ٌْ هِ  َكانَ  َما َهَذا ِفً َفاْلَقْولُ  -هو ابن بطة -:الش  ٌْ ْسلٌِمِ  اْلِعْلمِ  أَْهلُ  َعلَ  َقالُوهُ, لَِما َوالت 

ِ  َكافِر   َفُهوَ  َمْخلُوق   اإْلٌَِمانَ  إِن   :َقالَ  َفَمنْ   َسَناِمهِ  َوُذْرَوةَ  اإْلٌَِمانِ  أََملَ  أِلَن   ,اْلَعِظٌمِ  بِالِل 

ُ, إاِل   إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَهاَدةُ  رُ  إِن هُ : َقالَ  َوَمنْ  هللا  ٌْ ، َغ ةَ  أِلَن   ُمْبَتِدع   َفُهوَ  َمْخلُوق   ٌ  إِن  : َتقُولُ  اْلَقَدِر

رُ  َوَحَرَكاِتِهمْ  اْلِعَبادِ  أَْفَعالَ  ٌْ هِ  اْلَمْعُمولُ  َفاأْلَْصلُ  َمْخلُوَقٍة, َؼ ٌْ ْسلٌِمُ : َهَذا ِمنْ  َعلَ  َقالَْتهُ  لَِما الت 

َتَكل مْ  لَمْ  فٌَِما اْلَكاَلمِ  َوَتْركُ  اْلُعلََماُء, ةُ  فٌِهِ  ٌَ ا, بِإِْكاَلمٍ  أَْولَى َكاُنوا َوُهمْ  اْلقُْدَوةُ  َفُهمُ  ,اأْلَبِم   ِمن 

َ  َنْسؤَلُ  تِِه, ِمنْ  ِعْصَمةً  هللا  ٌَ اًذا َمْعِص ٌَ  ."ُمَخالََفِتهِ  ِمنْ  َوِع

ٌُكلم  اإلمام أحمد فً زهران وأمثالهفهذه فتوى  ٌُجالس وال ٌُحذر منه وٌهجر وال , ان 

 حتى ٌرجع وٌتوب وزهران ٌقول بقول جهم فهل سٌتوب زهران من هذا؟

 اْلَعِظٌمِ  بِاهلل ِ  َكاِفر   َفُهوَ  َمْخلُوق   اإْلٌَِمانَ  إِن  : َقالَ  َفَمنْ  وبالطبع قول ابن بطة رحمه هللا "

" فهو كفر نوع ال عٌن ألن طلعت زهران عندنا من الجاهلٌن , والحمد هلل أهل السنة 

 ٌتكلمون بعلم وعدل.

 (٘٘ٙ/  7) الفتاوى وقال شٌخ اإلسالم فى مجموع

 :َفْصل  

ا رُ  أَوْ  َمْخلُوق   ُهوَ  َهلْ : اإْلٌَِمانُ  َوأَم  ٌْ  الن َزاعُ  َنَشؤَ  اْلَمْسؤَلَةَ  َهِذهِ  أَن   َفاْلَجَوابُ .  َمْخلُوٍق؟ َؼ

ا ِفٌَها ة ِمْحَنةُ  َظَهَرتْ  لَم   ٌ رُ  أَوْ  َمْخلُوق   ُهوَ  َهلْ  اْلقُْرآنِ  فًِ اْلَجْهِم ٌْ ًَ  َمْخلُوٍق؟ َؼ  ِمْحَنةُ  َوِه

ِرهِ  أَْحَمد اإْلَِمامِ  ٌْ  لَِكنْ  ُهَنا َوْصفَُها ٌَُطولُ  أُُمور   ِفٌَها َجَرتْ  َوَقدْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  ُعلََماءِ  ِمنْ  َوَؼ

ا رُ  هللا ِ  َكاَلمُ  اْلقُْرآنَ  ِبؤَن   اْلَقْولُ  َظَهرَ  لَم  ٌْ ُ  َوأَْطَفؤَ  َمْخلُوقٍ  َؼ ٌ ة َنارَ  هللا  لَةِ  اْلَجْهِم  اْلُمَعط 

قُولُونَ  َطاِبَفة   َصاَرتْ  ٌَُعب ُرونَ  َمْخلُوق   أَْنَزلَهُ  ال ِذي هللا ِ  َكاَلمَ  إن   ٌَ  ِبالل ْفظِ  َذلِكَ  َعنْ  َو

قُولُونَ  َفَصاُروا سَ  َمْخلُوَقة   قَِراَءُتَنا أَوْ  ِتاَلَوُتَنا أَوْ  َمْخلُوَقة   ِباْلقُْرآنِ  أَْلَفاُظَنا ٌَ ٌْ  َمْقُصوُدُهمْ  َولَ

دَ   بِؤَْصَواِتَنا َنْقَرأُ  ال ِذي هللا ِ  َكاَلمِ  َنْفسَ  َكاَلِمِهمْ  ِفً ٌُْدِخلُونَ  َبلْ  َوَحَرَكاتِِهمْ  َكاَلِمِهمْ  ُمَجر 

رُ  ِباْلقُْرآنِ  أَْلَفاُظَنا: َفَقالُوا أُْخَرى َطاِبَفة   َوَعاَرَضُهمْ  َوَحَرَكاِتَنا ٌْ  اإْلَِمامُ  َفَرد   َمْخلُوَقةٍ  َؼ

نِ  َعلَى أَْحَمد ٌْ ابَِفَت رَ : َقالَ  َوَمنْ  جهمً َفُهوَ  َمْخلُوق   ِباْلقُْرآنِ  لَْفِظً: َقالَ  َمنْ : َوَقالَ  الط  ٌْ  َؼ

  .ْبَتِدع  مُ  َفُهوَ  َمْخلُوقٍ 

 َتَكل مَ  َما َذلِكَ  ِفً َوأَْدَرُجوا َمْخلُوق   اإْلٌَِمانُ : َطاِبَفة   َفَقالَتْ  اإْلٌَِمانِ  ِفً ِحٌَنِبذٍ  الن اسُ  َوَتَكل مَ 

 ُ ُ  إال   إلَهَ  اَل  َقْولِ : ِمْثلَ  اإْلٌَِمانِ  ِمنْ  ِبهِ  هللا   اْلَكلَِمةِ  َهِذهِ  َنْفسَ  أَن   َقْولِِهمْ  ُمْقَتَضى َفَصارَ  هللا 

َتَكل مْ  َولَمْ  َمْخلُوَقة   ٌَ  ُ عَ  بَِها هللا  ًُّ  َقالَ : َوَقالَ  َهُإاَلءِ  أَْحَمد اإْلَِمامُ  َفَبد  بِ ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

ُ  إال   إلَهَ  اَل  َقْولُ  أَْعاَلَها ُشْعَبةً  َوِستُّونَ  ِبْضع   اإْلٌَِمانُ } َوَسل مَ  ُكونُ { هللا  ٌَ ُ  إال   إلَهَ  اَل  َقْولُ  أََف  هللا 
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ًَ : َقالَ  َمنْ  أَن   َوُمَراُدهُ . َمْخلُوًقا َ  إن   َقْولِهِ  ُمْقَتَضى َكانَ  ُمْطلًَقا َمْخلُوَقة   ِه َتَكل مْ  لَمْ  هللا   بَِهِذهِ  ٌَ

 .... اْلَكلَِمةِ 

نَ  َنَشؤَ  أَن هُ  ُهَنا َواْلَمْقُصودُ  ٌْ ن ةِ  أَْهلِ  َب ًْ "  فًِ الن َزاعِ  اْلَحِدٌثِ وَ  السُّ  َواإْلٌَِمانِ  اْلقُْرآنِ : َمْسؤَلََت

ةِ  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوَطاِبَفةٍ  ُمَتَشابَِهةٍ  َوَمَعانًِ ُمْجَملَةٍ  أَْلَفاظٍ  ِبَسَببِ "  ن   َكاْلُبَخاِري  : َوالسُّ

ِحٌحِ  َصاِحبِ  دِ  الص  ِرِهَما اْلَمْرَوِزي َنْصرٍ  ْبنِ  َوُمَحم  ٌْ ؛ اإْلٌَِمانُ : َقالُوا َوَؼ ٌْسَ  َمْخلُوق   َولَ

ًبا ُمَراُدُهمْ  ٌْ ِ  ِصَفاتِ  ِمنْ  َش َما. هللا  َفقَ  َوَقدْ  اْلِعَبادِ  أَْفَعالُ  ِبَذلِكَ  ُمَراُدُهمْ  َوإِن  ةُ  ات   اْلُمْسلِِمٌنَ  أَبِم 

ٌَى َوَقالَ  َمْخلُوَقة   اْلِعَبادِ  أَْفَعالَ  أَن   َعلَى ْح انُ  َسِعٌدٍ  ْبنُ  ٌَ  أَْصَحاَبَنا أَْسَمعُ  ِزْلت َما: اْلَقط 

قُولُونَ   .َمْخلُوَقة   اْلِعَبادِ  أَْفَعالُ : ٌَ

رُ  أَوْ  َمْجُبور   اْلَعْبدُ  َهلْ : َقالَ  إَذا"  اْلَجْبرِ "  لَْفظُ  ٌْ ٌْسَ  أَن هُ  بِاْلَجْبرِ  أََرادَ  إنْ : ِقٌلَ  َمْجُبوٍر؟ َؼ  لَ

؛ لَهُ  ٌْسَ  أَوْ  َمِشٌَبة  سَ  أَوْ  قُْدَرة ؛ لَهُ  لَ ٌْ  أِلَْفَعالِهِ  َفاِعل   اْلَعْبدَ  َفإِن   َباِطل   َفَهَذا ِفْعل ؛ لَهُ  لَ

ٌ ةِ  اِر ٌَ ْفَعلَُها َوُهوَ  ااِلْختِ هُ  ِباْلَجْبرِ  أََرادَ  َوإِنْ  َوَمِشٌَبِتهِ  بِقُْدَرتِهِ  ٌَ  َوقُْدَرَتهُ  َمِشٌَبَتهُ  َخالِقُ  أَن 

َ  َفإِن   َوِفْعلَهُ  رُ  أَوْ  َمْخلُوق   اإْلٌَِمانُ : َقالَ  َوإَِذا. ُكل هِ  َذلِكَ  َخالِقُ  َتَعالَى هللا  ٌْ : لَهُ  ِقٌلَ  َمْخلُوٍق؟ َؼ

ًبا ِبهِ  أَُتِرٌدُ  ؟" ِباإْلٌَِمانِ "  ُتِرٌدُ  َما ٌْ ِ  ِصَفاتِ  ِمنْ  َش ُ  إال   إلَهَ  اَل ) َكَقْولِهِ  َوَكاَلِمهِ  هللا  "  وَ  هللا 

هِ  َدل   ال ِذي"  إٌَماُنهُ  ٌْ رُ  َفُهوَ  اْلُمْإِمنُ  اْسُمهُ  َعلَ ٌْ ًبا ُتِرٌدُ  أَوْ  َمْخلُوقٍ  َؼ ٌْ  اْلِعَبادِ  أَْفَعالِ  ِمنْ  َش

 لِْلَعْبدِ  ٌَُكونُ  َواَل  َمْخلُوَقة   َوِصَفاتِِهمْ  أَْفَعالِِهمْ  َوَجِمٌعُ  َمْخلُوقُونَ  ُكلُُّهمْ  َفاْلِعَبادُ  َوِصَفاتِِهمْ 

رُ  َقِدٌَمة   ِصَفة   اْلَمْخلُوقِ  اْلُمْحَدثِ  ٌْ قُولُ  َواَل  َمْخلُوَقةٍ  َؼ رُ  َمنْ  َهَذا ٌَ َتَصو  قُولُ  َما ٌَ  َفإَِذا ٌَ

بٌِلُ  َوَبانَ  اْلُهَدى َظَهرَ  َوالت ْفِصٌلُ  ااِلْسِتْفَسارُ  َحَصلَ   اْلُعَقاَلءِ  اْخِتاَلؾِ  أَْكَثرُ  ِقٌلَ  َوَقدْ  الس 

ا َوأَْمَثالَِها اأْلَْسَماءِ  اْشِتَراكِ  ِجَهةِ  ِمنْ   فُِصلَ  إَذا َواإْلِْثَباتِ  ِبالن ْفًِ  الن اسِ  َتَناُزعُ  فٌِهِ  َكُثرَ  ِمم 

ُ  َظَهرَ  اْلِخَطابُ  ِفٌَها َوابِ  ِمنْ  اْلَخَطؤ  اْلِكَتابُ  أَْثَبَتهُ  َما أَن   اْلَخْلقِ  َعلَى َواْلَواِجبُ . الص 

ن ةُ  ن ةُ  اْلِكَتابُ  َنَفاهُ َوَما أَْثَبُتوهُ َوالسُّ ْنِطقْ  لَمْ  َوَما َنَفْوهُ َوالسُّ ةُ  اْلِكَتابُ  ِبهِ  ٌَ ن   َواَل  بَِنْفًٍ  اَل  َوالسُّ

ُ  أَْثَبَتهُ  َما أَْثَبتَ  َفَمنْ  اْلَقاِبِل؛ َقْولَ  فٌِهِ  اْسَتْفَصلُوا إْثَباتٍ   َنَفى َوَمنْ  أََصابَ  َفَقدْ  َوَرُسولُهُ  هللا 

ُ  َنَفاهُ  َما ُ  َنَفاهُ  َما أَْثَبتَ  َوَمنْ  أََصابَ  َفَقدْ  َوَرُسولُهُ  هللا  ُ  أَْثَبَتهُ  َما َنَفى أَوْ  هللا   ِدٌنَ  لَب سَ  َفَقدْ  هللا 

ٌَِجبُ  ِباْلَباِطلِ  اْلَحق   ْفِصلَ  أَنْ  َف ِبعَ  َوَباِطلٍ  َحق   ِمنْ  َكاَلِمهِ  ِفً َما ٌَ ت  ٌَ ْتُركَ  اْلَحق   َف ٌَ  اْلَباِطلَ  َو

ن ةَ  اْلِكَتابَ  َخالَؾَ  َوُكل َما هُ  َوالسُّ ًضا ُمَخالِؾ   َفإِن  ٌْ ِرٌحَ  اْلَعْقلَ  َفإِن   اْلَمْعقُولِ  لَِصِرٌحِ  أَ  اَل  الص 

ْقلَ  ٌَُخالِؾُ  ِحٌحَ  الن  اءِ  َعنْ  اْلَمْنقُولَ  أَن   َكَما الص  ٌَ ِهمْ  اأْلَْنبِ ٌْ اَلمُ  َعلَ  َبْعُضهُ  ٌَُخالِؾُ  اَل  الس 

ُظنُّ  الن اسِ  ِمنْ  َكِثٌر   َولَِكنْ  َبْعًضا  اْلِكَتابِ  ِفً اْخَتلَفُوا ال ِذٌنَ  ِمنْ  َوَهُإاَلءِ  َذلِكَ  َتَناقُضَ  ٌَ

َ  َوَنْسؤَلُ { َبِعٌدٍ  ِشَقاقٍ  لَِفً اْلِكَتابِ  فًِ اْخَتلَفُوا ال ِذٌنَ  َوإِن  } َنا أَنْ  هللا  ٌَ ْهِد َراطَ  ٌَ  اْلُمْسَتقٌِمَ  الص 

ِهمْ  أَْنَعمَ  ال ِذٌنَ  ِصَراطَ  ٌْ ٌ ٌنَ  ِمنْ  َعلَ بِ ٌِقٌنَ  الن  د  َهَداءِ  َوالص  الِِحٌنَ  َوالشُّ  أُولَِبكَ  َوَحُسنَ  َوالص 

 ".َرِفًٌقا

فهذا هو المخرج لزهران لٌخرج من قولة الكفر التى قالها , فزهران أدخل نفسه فً قول الكفر 

ٌُخرجونه منها حتى ال تكون مدعاة ألحد لتكفٌر الرجل , السنة  فإن أهل وأهل السنة هم الذٌن 

من ولكن نقول لزهران فهال جلست فً بٌتك فهو أشرؾ لك  والحمد هلل ٌتكلمون بعلم وعدل ,

 ن ٌنطق , فنعوذ باهلل من الخذٌان , والهذٌان.تلك المإخذات التى أفصحت عن جهل له لسا
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 الخطاء الثامن والخمسون

 ٓٔقل فى الشرٌط العاشر من لُمعة االعتقاد د/

 الضرورة ...ثم ضرب مثال بحدٌث "عبدى مرضُت فلم تعدنى...""الصفات ُتؤول عند 

 الرد على ذلك:

ولو قال جهمً أشعرى لزهران ما هو الضابط فً ذلك فما تراه ٌا زهران ٌجب تؤوٌله قد ال 

ٌراه األشعري ال ٌجب تؤوٌله والعكس بالعكس , وهذا إشكال ال ٌنفك عنه زهران .            

 ى ذلك :فإن قٌل فما الجواب عل

قلنا إعلم أٌها الُمسترشد بارك هللا فٌك أن التؤصٌل فً ذلك أن تعلم الفرق بٌن الظاهر اإلفرادى 

والظاهر التركٌبى , ففرق بٌن أن تكون الكلمة بمفردها ٌعلم مرادها من ذاتها , والكلمة توضع 

ٌُعرؾ مرادها من السٌاق وهذا ٌسمى فً لؽة العرب بالحقٌقة التركٌبٌة وعند  علماء فً سٌاق 

 ,المعتقد بالظاهر التركٌبى وإلٌك بٌان ذلك من كالم أهل العلم الذٌن هم بمنؤى عن زهران 

 (٘٘ٗ/ ٘) الكالمٌة بدعهم تؤسٌس فً الجهمٌة تلبٌس بٌان

  كذلك" األلفاظ ؼالب بل التركٌب حال وضعه ٌخالؾ قد اإلفراد حال اللفظ وضع أن وٌعلم

 (2ٙ/ ٙ) الجهمٌة تلبٌس بٌان ٌقول شٌخ اإلسالم فً

 عن حكاٌة وسلم علٌه هللا صلى قول فاألول كثٌر فٌها النوع فهذا األخبار أما الرازي قال فصل

 عاقل كل ٌشك وال سقٌتنً فما استسقٌتك أطعمتنً فما استطعمتك تعدنً فلم مرضت تعالى هللا

 الرسول بؤحادٌث المعرفة قلة من فٌه هذا ٌقال أن هذا على والكالم فقط التمثٌل بها المراد أن

 تفسٌره فٌه ذكر آخر تمام له الصحٌح الحدٌث هذا أن وذلك الجهول ٌضل به ما التؤوٌل ومعنى

 تعالى هللا ٌقول قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن أنس عن مسلم صحٌح ففً معناه فٌه وأظهر

 فٌقول العالمٌن رب وأنت أعودك كٌؾ رب ٌا فٌقول تعدنً فلم مرضت آدم ابن ٌا القٌامة ٌوم

 آدم ابن ٌا وٌقول عنده لوجدتنً عدته لو أنك علمت أما تعده فلم مرض فالًنا عبدي أن علمت أما

 أما وتعالى تبارك فٌقول العالمٌن رب وأنت أسقٌك وكٌؾ رب أي فٌقول تسقنً فلم استسقٌتك

 وٌقول قال عندي ذلك لوجدت سقٌته لو أنك علمت أما تسقه فلم استسقاك فالًنا عبدي أن علمت

 أما فٌقول العالمٌن رب وأنت أطعمك وكٌؾ رب أي فٌقول تطعمنً فلم استطعمتك آدم ابن ٌا

 الرب كان فإذا عندي ذلك لوجدت أطعمته لو إنك أما تطعمه فلم استطعمك فالًنا عبدي أن علمت

ا  فلو مرض فالًنا عبدي إن قال أطعمك وكٌؾ أعودك كٌؾ قال وجعت مرضت لعبده قال لم 

 ."عندي ذلك لوجدت أطعمته فلو جاع فالن وعبدي عنده لوجدتنً عدته

 المتكلم كان وإذا,  الخطاب هذا من أبلػ وإٌضاحه وكشفه وبٌانه المعنى إظهار فً ٌكون فهل 

 اللفظ صرؾ والتؤوٌل الظاهر فً التؤوٌل من البد ٌقول أن ٌجوز كٌف وبٌنه المعنى أظهر قد

 أظهره الذي المعنى هذا عن بتمامه الكالم هذا صرؾ ٌجوز فهل ؼٌره إلى الظاهر المعنى عن

 عن صرفه هو التؤوٌل فإن متوجًها لكان وضالل كفر الحدٌث هذا تؤوٌل له قٌل لو بل المتكلم

 أن هو به المتكل م وسلم علٌه هللا صلى الرسول أظهره الذي فالمعنى ؼٌره إلى الظاهر المعنى



ٕٓٙ 
 

 المعنى هذا عن ٌُصرؾ أن جاز فإن عبدي مرض ومرضت عبدي جوع جعت بقول المراد

 ".صرٌح كفر وذلك المرٌض الجابع هو نفسه هللا ٌكون أن ذلك اقتضى

ٌُكشؾ عن ساق " وإما هى شدة ٌوم القٌامة لٌس من  ومن قال من السلؾ أن قوله تعالى " ٌوم 

 باب التؤوٌل وإنما من باب الظاهر التركٌبى , وصفة الساق إنما أُخذت من نصوص أُخرى 

 الكالمٌة بدعهم تؤسٌس فً الجهمٌة تلبٌس بٌانفً ٌقول شٌخ اإلسالم فً سٌاق رده على الرازى 

(٘ /ٗ9ٕ) 

 :السادس الوجه

ْومَ  قوله إال معه ولٌس ساق   هلل القرآن ظاهر فً أٌن من أنه  [ ٕٗ القلم] َساقٍ  َعنْ  ٌُْكَشؾُ  ٌَ

 ٌكشؾ أنه به المراد أو الشدة عن الكشؾ به المراد هل اْلٌة تفسٌر فً تنازعوا قد والصحابة

 اْلٌة هذه فً إال الصفات آٌات من ٌذكر ما فً والتابعون الصحابة ٌتنازع ولم ساقه عن الرب

َدي   َخلَْقتُ  لَِما قوله بخالؾ ٌَ ْبَقى[ 9٘ ص] بِ ٌَ  ٌتنازع لم فإنه ذلك ونحو[ 9ٕ الرحمن] َرب كَ  َوْجهُ  َو

ْومَ  قال ألنه تعالى هلل صفة ذلك أن القرآن ظاهر فً لٌس أنه وذلك والتابعون الصحابة فٌها ٌَ 

رة ساقاً  ذكر وإنما ساقه عن الرب ٌكشؾ قال وال هللا ساق عن ٌقل ولم َساقٍ  َعنْ  ٌُْكَشؾُ   ؼٌر منك 

فة  صفات من ذلك جعلوا والذٌن هللا ساق أنها على ٌدل ال بمجرده اللفظ وهذا مضافة وال معر 

 فً المخرج الخدري سعٌد أبً حدٌث وهو للقرآن المفسر الصحٌح بالحدٌث أثبتوه تعالى هللا

 من ذلك على ٌدل القرآن ظاهر إن ٌقال وقد ساقه عن الرب فٌكشف فٌه قال الذي الصحٌحٌن

 هو أنه فعلم هلل إال الٌصلح والسجود السجود إلى وٌدعون ساق عن ٌكشؾ أنه أخبر أنه جهة

 كشؾ ٌقال أن الشدة فً المستعمل ألن ٌصحّ  ال الشدة على ذلك فَحْملُ  وأٌضاً  ساقه عن الكاشؾ

ا قال كما أزالها أي الشدة هللا ْنُكُثونَ  ُهمْ  إَِذا اْلَعَذابَ  َعْنُهمُ  َكَشْفَنا َفلَم   وقال[ ٓ٘ الزخرؾ( ]ٓ٘) ٌَ

ا ْجزَ  َعْنُهمُ  َكَشْفَنا َفلَم   بِِهمْ  َما َوَكَشْفَنا َرِحْمَناُهمْ  َولَوْ  وقال [ٖ٘ٔ األعراؾ] َبالُِؽوهُ  ُهمْ  أََجلٍ  إِلَى الر 

وا ُضر   ِمنْ  انِِهمْ  ِفً لَلَجُّ ٌَ ْعَمُهونَ  ُطْؽ  اللؽة فً ذلك من المعروؾ كان وإذا[ 9٘ المإمنون( ]9٘) ٌَ

 كما واإلبانة اإلظهار به ٌراد وهذا َساقٍ  َعنْ  ٌُْكَشؾُ  اْلٌة فلفظ أزالها أي الشدة كشؾ ٌقال أنه

 هذا لكن القٌامة ٌوم الشدة ٌكشؾ فال ٌزٌلها وال الشدة تحدث فهناك وأٌضاً  َعْنُهمُ  َكَشْفَنا قال

 ."المقصود المعنى وتدبر والسٌاق بالتركٌب بل ساق لفظ مجرد من ظاهراً  لٌس الظاهر

 

 

 

 

 

 

 



ٕٓ9 
 

 على المرسلة الصواعق مختصروٌوضح هذا ابن القٌم أفضل إٌضاح فٌقول رحمه هللا فً 

 (ٕٖٙ: ص) والمعطلة الجهمٌة

ابِعُ  اْلَوْجهُ   :َواأْلَْرَبُعونَ  الر 

ا َوُهوَ   ْرَفعُ  ِمم  ٌ ةِ  اْلَمَجازَ  ٌَ ْبقَ  اْلَحِقٌَقةِ  َعاَلَمةِ  ِمنْ  إِن  : َقالُوا أَن ُهمْ  ِباْلُكل   ِفً َوَشَرُطوا اْلَفْهِم, إِلَى الس 

َم, َكَما ااِلْسِتْعَماَل, َحقٌَِقةً  َكْوِنَها ْسِبقُ  اَل  ااِلْسِتْعَمالِ  َوِعْندَ  َتَقد  رُ  اْلَفْهمِ  إِلَى ٌَ ٌْ  اْسُتْعِملَ  ال ِذي اْلَمْعَنى َؼ

ٌَِجبُ  ِفٌهِ  الل ْفظُ  ْسبِقُ  َفاَل  َحقٌَِقًة, ٌَُكونَ  أَنْ  َف ً   َقْولِ  ِمنْ  أََحدٍ  َفْهمِ  إِلَى ٌَ ِب ُ  َصل ى الن  هِ  هللا  ٌْ  فًِ َوَسل مَ  َعلَ

 َضِمًٌرا"  َوَجْدَناهُ "  ِفً َفإِن   اْلُمْسَتْبِحِر, اْلَكِثٌرِ  ِباْلَماءِ "  لََبْحًرا َوَجْدَناهُ إِنْ : " َرِكَبهُ  ال ِذي اْلَفَرسِ 

ُعودُ  ْمَنعُ  اْلَفَرسِ  َعلَى ٌَ ْسبِقُ  َواَل  اْلَكثٌُِر, اْلَماءُ  ِبهِ  ٌَُرادَ  أَنْ  ٌَ ُ  َصل ى َقْولِهِ  ِمنْ  أََحدٍ  َفْهمِ  إِلَى ٌَ هِ  هللا  ٌْ  َعلَ

ؾ   َخالًِدا إِن  " » َوَسل مَ  ٌْ ُ  َسل هُ  َس  َبلِ  َشْفَرَتاِن, لََها َطِوٌلَة   َحِدٌَدة   َخالًِدا أَن  "  «اْلُمْشِرِكٌنَ  َعلَى هللا 

اِبقُ  ْرِكٌبِ  َهَذا ِمنْ  اأْلَْفَهامِ  إِلَى الس  اِبقِ  َنِظٌرُ  الت  ا: " »َقْولِِهمْ  ِمنْ  الس  ِ, َرُسولَ  ٌَ  اْلَبْحرَ  َنْرَكبُ  إِن ا هللا 

ابِقِ  َوَنِظٌرُ  ," «اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَقلٌِلَ  َمَعَنا َوَنْحِملُ  ُ  إاِل   إِلَهَ  اَل : َقالَ  إِن هُ : َقْولِهِ  ِمنْ  اْلَفْهمِ  إِلَى الس   َبْعَدَما هللا 

ِؾ, َعلَْوُتهُ  ٌْ ٌْؾَ  ِبالس  َبقُ  َمَجاًزا, َوَذاكَ  َحِقٌَقةً  َهَذا َكانَ  َفَك نِ  ِفً اْلَفْهمِ  إِلَى َوالس  ٌْ ؟ اْلَمْوِضَع  . َواِحد 

ُ  ل ىصَ  َقْولُهُ  َوَكَذلِكَ  هِ  هللا  ٌْ  َبْكرٍ  أَبًِ َوَقْولُ "  «َرُسولِهِ  َوأََسدُ  هللا ِ  أََسدُ  إِن هُ " » َحْمَزةَ  ِفً َوَسل مَ  َعلَ

 ًَ ُ  َرِض ْعِمدُ  اَل : َقَتاَدةَ  أَبًِ ِفً َعْنهُ  هللا  ٌُْعِطٌكَ  َوَرُسولِهِ  هللا ِ  َعنِ  ٌَُقاِتلُ  هللا ِ  أُْسدِ  ِمنْ  أََسدٍ  إِلَى ٌَ  َسلََبُه, َف

ْسبِقْ  لَمْ  َوانُ  أَن هُ  َفْهَمهُ  ٌَ ٌَ ْمِشً ال ِذي اْلَح ةَ  َحَفُروا َثاَلَثةً  أَن   َقْولِهِ  ِمنْ  ٌَْسِبقُ  َبلْ  أَْرَبٍع, َعلَى ٌَ ٌَ  أََسدٍ  ُزْب

 .َمْعَناهُ اأْلََسُد, َفَقَتلَُهمُ  ِفٌَها َفَوَقُعوا

ْفَهمُ  َواَل  ُ  َفؤََذاَقَها: }َتَعالَى َقْولِهِ  ِمنْ  أََحد   ٌَ  اْلُجوعَ  أَن  [ ٕٔٔ: النحل{ ]َواْلَخْوؾِ  اْلُجوعِ  لَِباسَ  هللا 

ْرِكٌبُ  َهَذا َبلْ  بِاْلَفْهِم, ٌُْإَكلُ  َطَعام   َواْلَخْوؾَ   َمْعَناهُ ِفً َحِقٌَقة   اْلِفْعلِ  َهَذا َمعَ ! اْلَمْفُعولِ  لَِهَذا الت 

ْرِكٌبِ   اْْلَخرِ  َكنِْسَبةِ  بِهِ  اْلُمَرادِ  َمْعَناهُ  إِلَى َهَذا َونِْسَبةُ [ ٗ: قرٌش{ ]ُجوعٍ  نْ مِ  أَْطَعَمُهمْ : }َقْولِهِ  فًِ َكالت 

نِ  أََحدِ  َوَفْهمُ  َمْعَناهُ, إِلَى ٌْ ٌَ ْرِكٌبِ  اْلَعْقدِ  َهَذا ِمنْ  اْلَمْعَن َبقُ  اْْلَخرِ  اْلَمْعَنى َكَفْهمِ  َوالت  ْبِق, َوالس   َكالس 

ْجِرٌدُ  , َقِرٌَنةٍ  ُكل   َعنْ  َوالت  ِمٌنُ  اأْلَْسَودُ  اْلَحَجرُ : " »َقْولَهُ  َسِمعَ  َمنْ  َوَكَذلِكَ  ُمْمَتنِع   «اأْلَْرِض  ِفً هللا ِ  ٌَ

لَهُ  َصاَفَحهُ  َفَمنْ "  َما َوَقب  َ  َصاَفحَ  َفَكؤَن  ِمٌَنُه, َوَقب لَ  هللا  ْسِبقْ  لَمْ  ٌَ رُ  الل ْفظِ  َهَذا ِمنْ  َفْهِمهِ  إِلَى ٌَ ٌْ  َمْعَناهُ َؼ

ل   َوُمَصاَفَحَتهُ  اأْلَْسَودِ  اْلَحَجرِ  َتْقبٌِلَ  َوأَن   ِبهِ  َوَقَصدَ  لَهُ  َسَبقَ  ال ِذي ِمٌنِ  َتْقبٌِلِ  َمْنِزلَةَ  ُمَنز  ٌَ  ِ  هللا 

ابِقَ  اْلُمَتَباِدرَ  َفإِن   الل ْفِظ, َهَذا َحِقٌَقةُ  َفَهَذا َوُمَصاَفَحِتِه, ْفَهمُ  اَل  ِمْنهُ  اْلَفْهمِ  إِلَى الس  رَ  ِمْنهُ  الن اسُ  ٌَ ٌْ  َؼ

ْفَهمُ  َواَل  َذلَِك,  أََحدٍ  بَِبالِ  ٌَْخُطرُ  اَل  َفَهَذا بِِه, اْلَقاِبَمةِ  اْلَقِدٌَمةِ  هللا ِ  ِصَفةُ  ُهوَ  اأْلَْسَودَ  اْلَحَجرَ  أَن   ِمْنهُ  أََحد   ٌَ

هُ  َحِقٌَقة   َهَذا أَن   َفَدْعَوى أَْصاًل, الل ْفظِ  َهَذا َسَماعِ  ِعْندَ  ْرِكٌبِ  ِبَهَذا َمَجاِزهِ  إِلَى َخَرجَ  َوأَن   َخَطؤ , الت 

دَ  أَن   اْلَوْجهِ  َهَذا َوُنْكَتةُ   اْلَقَراِبنِ  ِمنَ  َمَعهُ  َواْلُمْسَتْعَملُ  َمَجاًزا, َواَل  َحقٌَِقةً  ٌَُكونُ  َواَل  ٌُْسَتْعَملُ  اَل  اْلُمَجر 

ُدلُّ  َما ٌَُكونُ  ِمْنهُ  اْلُمَرادِ  َعلَى ٌَ ابِقُ  ُهوَ  َو َمَتانِ  اْلَفْهِم, إِلَى الس   ِمنَ  أََحد   َواَل  اْلُمَناِزعُ  ٌُْنِكُرُهَما اَل  َواْلُمَقد 

ا َوَذلِكَ  اْلُعَقاَلِء, ٌ ةِ  اْلَمَجازَ  َرَفعَ  ِمم   ".بِاْلُكل 
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 (22/ ٔ) الشٌخ آل للعالمة صالح الواسطٌة العقٌدة وفى شرح

 بظاهر ٌكون إنما اإلٌمان وأن , مراد النصوص ظاهر أن وهً بها نختم التً األخٌرة القاعدة

 باإلٌمان وعال جل هللا كلفنا الذي هو وهذا النص من الذهن إلى ٌتبادر ما هو الظاهر ألن النص

 من بد ال الؽٌبٌات وهذه , ُتدرك ال ألنها الظاهر وراء بؤشٌاء نإمن بؤن بالؽٌبٌات ُنكلّؾ لم إذ به

 ؟ النصوص ظاهر هو فما به اإلٌمان ٌجب الذي هو الظاهر إن نقول. إدراكها

 إثبات فٌه ألن به اإلٌمان وجب ولهذا,  الكٌفٌة إثبات دون المعنى إثبات هو النصوص ظاهر

 : الكٌفٌة إثبات دون معنى

 . لكٌفٌة إثبات دون لمعنى إثبات وهذا العرش على استوى بؤنه نفسه وصؾ وعال جل هللا

ُ  َوَؼِضبَ ؟ ٌؽضب بؤنه نفسه وعال جل هللا وصؾ ِهمْ  هللا  ٌْ  إثبات دون للمعنى إثبات وهذا؟ َعلَ

 . للكٌفٌة إثبات دون للمعنى إثبات وهذا ٌرضى بؤنه نفسه وعال جل هللا وصؾ , للكٌفٌة

 ظاهر علٌها ٌدل ال هذه فإن االتصاؾ كٌفٌة أما , علٌه دل الذي المعنى هو النص فظاهر

 التمثٌل فٌه أو التشبٌه فٌه النصوص ظاهر أن وظن زعم حٌث ضل من ضل ولهذا,  النصوص

 رضا الرضا من فهم - المخلوق ؼضب كٌفٌة ٌعنً - المخلوق ؼضب الؽضب من ففهم

 دم ؼلٌان أو القلب دم ثوران بؤنه مثال الؽضب فٌفسرون المخلوق رضا كٌفٌة ٌعنً المخلوق

 ٌتقٌد ال كلً معنى له الؽضب بل الؽضب معنى هو ولٌس المخلوق فً الؽضب أثر وهذا القلب

 هذا علٌه دل الذي بالمعنى إٌمان هو النص بظاهر اإلٌمان فإن , جدا مهم الباب وهذا . بالمخلوق

 . الظاهر

 تركٌبٌا الظاهر هذا ٌكون وأحٌانا , واحدة كلمة من نفهمه إفرادٌا ٌكون أحٌانا الظاهر وهذا

 : تركٌبً وظاهر إفرادي ظاهر:  قسمٌن إلى ٌنقسم الظاهر أن ٌعنً,   الكالم تركٌب من نفهمه

ُ  َوَؼِضبَ ؟ كقوله واحدة كلمة ٌعنً الكالم أفراد علٌه دل الذي هو اإلفرادي الظاهر  ِهمْ  هللا  ٌْ ؟ َعلَ

ْحلِلْ  َوَمن؟ وكقوله هِ  ٌَ ٌْ َ  إِن  ؟ وكقوله؟ َؼَضِبً َعلَ ْسَتْحًٌِ الَ  هللا  ا َمَثالً  ٌَْضِربَ  أَن ٌَ  َفَما َبُعوَضةً  م 

 . الصفات من ذلك ونحو؟ َفْوَقَها

 حجة وهذا , كله الكالم جهة من ولكن لفظه جهة من ال ٌُْفَهم الذي فهو التركٌبً الظاهر وأما

 كتب فً السنة أهل أبمه وكذلك السنٌٌن من اللؽة أهل أبمة عند مقرر وهو اللؽة فً أصل وهو

ُ  َفؤََتى؟  تعالى قوله مثاله , وؼٌرها العقابد اَنُهم هللا  ٌَ نَ  ُبْن  ؟ .اْلَقَواِعدِ  م 

ُ  َفؤََتى اَنُهم هللا  ٌَ نَ  ُبْن  الكالم ٌُْفهمُ  هنا لكن وعال جل هلل اإلتٌان صفة منه ٌُْفَهمُ  ال هنا؟ اْلَقَواِعدِ  م 

 ال الكالم تركٌب أن ومعلوم , القواعد من بنٌانهم أتى وعال جل هللا أن وهو التركٌبً بظاهره

 إتٌان بؤنه المفسرون فسره ولهذا بالصفات كان اإلتٌان وإنما بالذات كان اإلتٌان أن على ٌدل

ٌْؾَ  َرب كَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ ؟ وعال جل قوله كذلك , ذلك بنحو أو بقدرته أو بعذابه ل   َمد   َك  َشاء َولَوْ  الظ 

هِ  الش ْمسَ  َجَعْلَنا ُثم   َساِكًنا لََجَعلَهُ  ٌْ ؾَ  َرب كَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ ؟ قال , اْلٌات آخر إلى؟ َدلٌِالً  َعلَ ٌْ ل   َمد   َك ؟ الظ 

 أمرنا الذي الكالم وظاهر الكالم تركٌب ولكن الذات إلى ٌعنً وعال جل هللا إلى رإٌة لٌست هنا

 دل؟ َرب كَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ ؟ قوله معنى على دل ألنه وذلك لفظٌا لٌس تركٌبً ظاهر هنا به باإلٌمان
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ٌْؾَ ؟ قوله معناها على ل   َمد   َك  شٌخ بٌنه لك ذكرت الذي وهذا . جدا مهمة قاعدة وهذه؟ الظ 

 تلبٌس ببٌان , الرازي على رده من الثالث المجلد أول فً ومنها مواضع فً هللا رحمه االسالم

 لم القسم وهذا والتقدٌس التؤسٌس نقض ٌسمى أو والتقدٌس التؤسٌس كتاب على الرد أو الجهمٌة

 . الكتاب فً جدا المهمة األقسام من وهو ٌطبع

 وهً الكالم تركٌب من تفهم وحقٌقة , الكالم مفرد من تفهم حقٌقة قسمٌن إلى تنقسم الحقٌقة كذلك

 . تركٌبً وظاهر إفرادي ظاهر إلى الكالم ظاهر بتقسٌم مرتبطة

ًَ  فمثال ةَ  َواْسؤَلِ ؟ تعالى قوله فً المجاز ادعً تعالى قوله فً المجاز اُدِع ٌَ  المجاز وادعً؟ اْلَقْر

ل   َجَناحَ  لَُهَما َواْخِفضْ ؟ تعالى قوله فً ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ ْحَمنِ ؟ تعالى قوله فً المجاز وادعً؟ الر   الر 

ِحٌمِ  ةَ  َواْسؤَلِ ؟ قوله مثل أن ٌزعمون وهم , كثٌرة أشٌاء فً المجاز وادعً؟ الر  ٌَ  إثبات فٌها؟ اْلَقْر

 متوجه السإال أن هنا اللفظ حقٌقة من وفهموا , بٌقٌن تعن لم- اللفظ حقٌقة - الحقٌقة ألن للمجاز

ةَ  َواْسؤَلِ ؟ قوله من ففهموا العٌر إلى متوجة والسإال القرٌة إلى ٌَ  إلى ٌتوجه السإال أن؟ اْلَقْر

 . القرٌة

 هنا الظاهر وألن , تركٌبٌة هنا الحقٌقة ألن , أٌضا بحقٌقته ولٌس الكالم بظاهر لٌس هذا ونقول

 قوله من المفهومة هً التركٌبٌة الحقٌقة بل , زعموا كما , اللفظ مفرد علٌه دل ما هو لٌس

ةَ  َواْسؤَلِ ؟ ٌَ  وإنما وأرضها وبٌوتها القرٌة جدران إلى بتوجٌهه نإمر لم السإال أن ومعلوم؟ اْلَقْر

 علٌه دل ظاهر أو تركٌبٌة حقٌقة ٌسمى فهذا القرٌة أهل وهم علٌه وٌجٌب السإال ٌفهم لمن

 ". للمجاز نفً وفٌه الكالم تركٌب

ومجموع  9ٖٔ/ٔ, درء تعارض العقل والنقل  9ٔ4/ٕانظر مختصر الصواعق البن القٌم 

دار العثمانٌة ,  4ٓٓٔإلى ٔٓٓٔ, وبٌان تلبٌس الجهمٌة ص ٕٔ/ٙالفتاوى لشٌخ اإلسالم

 4ٕٔوالقواعد الُمثلى,  ٘٘/ٗٔوفتاوى الشٌخ ربٌع 

وقد فصلُت فً الظاهر اإلفرادى والتركٌبى فً المحاضرة األخٌرة من شرحى على القواعد 

 الُمثلى للعالمة ابن العثٌمٌن فراجعه ؼٌر مؤمور , والحمد هلل على فضله .
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 التاسعة والخمسون

 عند ذكره للُمحكم والُمتشابه .قال فى الشرٌط الرابع من لُمعة االعتقاد فى الدقٌقة األولى قال 

 قوله عزوجل "بل ٌداه مبسوطتان " وقوله " مما عملت أٌدٌنا "  فمن الُمتشابه"

 ٌُرد إلى الُمحكم "لٌس كمثله شا" فهذا ُمتشابهفذكر أٌدٌنا , وذكر أٌدي 

 د على ذلك:رال

 (ٖ/ ٕ) الفوزانالعالمة  فتاوى من المنتقىفً 

 ؟ المحكم قبٌل من أو المتشابه قبٌل من وجل عز هللا صفات هلالسابل:

 أجاب سماحته :

 فهً كٌفٌتها؛ أما وٌفسرونه, العلماء معناه ٌعلم الذي المحكم قبٌل من وتعالى سبحانه هللا صفات

 . هللا إال ٌعلمه ال الذي المتشابه قبٌل من

 مجهول, والكٌؾ معلوم, االستواء: "  األبمة من ؼٌره وقال هللا رحمه مالك اإلمام قال كما وهذا

 ". بدعة عنه والسإال واجب, به واإلٌمان

 األبمة؛ من وال األمة سلؾ من أحد عن أعلم ما فإنً: "  هللا رحمه تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ وقال

 " . المتشابه من ذلك جعل أنه ؼٌره؛ وال حنبل بن أحمد ال

 ,المتشابه من لٌست الصفات نصوص أن على جمعواأ وأبمتها السنة أهل علماء أن ذلك ومعنى

 . أعلم وهللا.  السلف منهج عن المنحرفة والفرق المبتدعة قول ذلك وإنما

فهل ٌرعوى زهران وأتباعه بذلك , نسؤل هللا لهم التوبة من اإلنحراؾ وهذا الُسبل الوخٌمة , 

 لبارد .ووهللا الذى ال إله ؼٌره لرجوعهم إلى صؾ السلؾ الصالح أحب إلٌنا من الماء ا
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 :فإن قٌل

 فما معنى الجمع والُمثنى فى ذكر األٌدي. 

 (ٕ٘٘/ ٔ) الشٌخ آل صالحللعالمة  الواسطٌة العقٌدة شرح فً قلنا:

 : أنحاء ثالثة على جاءت وعال جل هلل الٌد صفة إثبات فٌها جاء التً والنصوص

ُهودُ  َوَقالَتْ ؟ كقوله مفردة الٌد صفة إثبات منها*  ٌَ دُ  اْل ٌَ  ِ  ؟ .َمْؽلُولَة   هللا 

َدي   َخلَْقتُ  لَِما؟ وعال جل كقوله مثناة الٌدٌن صفة إثبات ومنها*  ٌَ َداهُ َبلْ ؟ وكقوله؟ بِ  ؟ َمْبُسوَطَتانِ  ٌَ

ا؟ وعال جل قال كما مجموعة تكون أن ومنها*  ِدٌَنا َعِملَتْ  ِمم  ٌْ ا؟ ؟َمالُِكونَ  لََها َفُهمْ  أَْنَعاًما أَ  ِمم 

ِدٌَنا َعِملَتْ  ٌْ ِدٌَنا؟ ,؟ أَ ٌْ ِدٌَنا؟ , جمع هذا؟ أَ ٌْ  . جمع؟ أَ

 . والجمع والتثنٌة اإلفراد على وردت فإذن

 : وقالوا ذلك فً السنة أهل فٌها نظر لهذا

ِدٌَنا؟ والجمع , نص هذا التثنٌة ٌْ  . التثنٌة ٌمنع ال واإلفراد التثنٌة ٌمنع ال؟ أَ

 . الجنس إلرادة وذلك مفردا ٌطلق قد شًء من أكثر له فمن , للجنس اإلفراد أن ذلك

ٌُِنَنا َتْجِري؟ كقوله العٌن صفة مثل مثله هذا - الجمع أما  فً قاعدة له الجمع فإن - ذلك ونحو؟ ِبؤَْع

 ٌجوز فإنه جمع ضمٌر أو تثنٌة ضمٌر إلى أضٌؾ إذا المثنى أن وذلك , النحو فً قاعدة اللؽة

 فً أقل وهذا تثنٌته على ٌبقى أن فٌه وٌجوز أفصح وهذا تخفٌفا - المثنى ٌعنً - ٌجمع أن فٌه

 . االستعمال

 أقول ثم( وخالد محمد ٌدا) و( وخالد محمد ٌد) و( محمد ٌدا) و( محمد ٌد) أقول أنا , أقول ٌعنً

  ( .وٌداهما وخالد محمد ٌد)

 ألن( وأٌدٌهما وخالد محمد ٌد) أقول أن اللؽة فً ٌصح وأٌضا ٌصح هذا , تثنٌة ضمٌر هذا

 . األفصح وهو جمعه جاز جمع ضمٌر أو تثنٌة ضمٌر إلى أضٌؾ إذا المثنى أن القاعدة

ِ  إِلَى َتُتوَبا إِنْ ؟ التحرٌم سورة فً وعال جل هللا قول القرآن فً علٌه وٌدل ؟ قُلُوُبُكَما َصَؽتْ  َفَقدْ  هللا 

 لها وحفصة واحد قلب لها عابشة؟ هللا ِ  إِلَى َتُتوَبا إِنْ ؟ بقوله وحفصة عابشة وعال جل فخاطب

 ؟ لماذا فَجَمع؟ قُلُوُبُكَما؟ مالت ٌعنً؟ َصَؽتْ  َفَقدْ ؟ فقال قلبان والمجموع واحد قلب

 : نقول لهذا , قاعدة هذه المقصود , التثنٌة ضمٌر إلى اإلضافة أراد ألنه

ِدٌَنا َعِملَتْ ؟ كقوله الجمع بصٌؽة مثبتا ورد ما ٌْ  ألن التثنٌة إثبات فٌه فهذا اْلٌات من ونحوها؟ أَ

 . التثنٌة على إال تحمل ال والتثنٌة بخصوصها علٌها ُنص التثنٌة

 .االثنٌن عن زاد بما األصولٌٌن عند نصا فلٌس الجمع أما المثنى فً نص المثنى

 . الواحد من أكثر المراد ٌكون أن ٌحتمل بل بالواحد األصولٌٌن عند نصا لٌس المفرد كذلك
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دُ ؟ المفرد:  نقول لهذا  . الجنس المراد ألن بالٌدٌن ٌفسر هذا؟ هللا ِ  ٌَ

ِدٌَنا َعِملَتْ ؟ ٌْ نا) المراد؟ أَ ٌْ  الجمع ضمٌر إلى المثنى أضاؾ , الجمع ضمٌر إلى أضافه لكنه( ٌَد

 . العرب لسان فً األفصح على تخفٌفا المثنى فجمع

 أن أو , ٌفقه لم من بعض قاله كما أٌدي له وعال جل هللا إن ٌقال أن الباطل فمن ذلك لك تبٌن إذا

 للسان فقه وعدم اإلثبات فً ؼلو فٌه فهذا ٌفقه لم من بعض قاله كما أعٌن له وعال جل هللا

 . فٌها نص وهً ٌدٌن له بؤن موصوؾ وعال جل وهللا العرب

 وسلم علٌه هللا صلى بقوله التنصٌص هذا ٌبٌن ما السنة فً جاء ولهذا إلٌه فٌرجع الجمع وأما

 . اثنتان بؤنهما نص هذي كل( ٌمٌن ٌدٌه كلتا( )ٌدٌه( )ٌمٌن ٌدٌه وكلتا الرحمن ٌمٌن على)

 (22ٕ: ص) للعثٌمٌن الواسطٌة العقٌدة شرحوفى 

 .وجل عز هلل الٌدٌن صفة إثبات فٌهما السابقتان فاْلٌتان

َرْوا أََولَمْ : }تعالى لقوله ٌدٌن, من أكثر هلل إن: قابل ٌقول قد ولكن ا ٌَ ا لَُهمْ  َخلَْقَنا أَن  ِدٌَنا َعِملَتْ  ِمم  ٌْ  أَ

 بالمثنى أخذنا بالجمع, أخذنا إذا ألننا الجمع, بهذا فلنؤخذ جمع, هنا فؤٌدٌنا ,[ 9ٔ: ٌس{ ]أَْنَعاماً 

 الجواب؟ هو فما وزٌادة,

 :وجمعاً  ومثناة مفردة الٌد جاءت: ٌقال أن فالجواب

 ٌد, من هلل ثبت ما كل فٌشمل العموم, ٌفٌد المضاؾ المفرد فإن باإلفراد, جاءت التً الٌد أما

وا َوإِنْ : }تعالى قوله المضاؾ المفرد عموم ودلٌل  فـ ,[ ٖٗ: إبراهٌم{ ]ُتْحُصوَها ال هللا ِ  نِْعَمتَ  َتُعدُّ

 ألؾ وال واحدة هً فما: إذاً  ,{ ُتْحُصوَها ال: }لقوله كثٌراً, تشمل فهً مضاؾ, مفرد{ : ِنْعَمتَ }

 .مالٌٌن وال ملٌون وال

دُ }  .العموم ٌفٌد المضاؾ المفرد ألن ثبت, إذا التعدد ٌمنع ال المفرد هذا نقول{ : هللا ِ  ٌَ

 .والسنة الكتاب فً ذلك ثبت كما اثنتان, ٌدان إال له لٌس هللا إن: فنقول والجمع, المثنى أما

َدي   َخلَْقتُ  لَِما: }قال ص صورة فً:الكتاب ففً ٌَ  كان ولو تشرٌؾ, مقام والمقام ,[ 9٘:ص{ ]بِ

 ازداد الشًء, هذا هللا خلق بها التً الصفة ازدادت كلما ألنه لذكره, ٌدٌن, من بؤكثر خلقه هللا

 .الشًء هذا تعظٌم

َداهُ َبلْ : }قال المابدة سورة فً: وأٌضاً  دُ : }قالوا من على الرد فً ,[ ٗٙ: المابدة{ ]َمْبُسوَطَتانِ  ٌَ ٌَ 

 فلو العطاء, كثر العطاء, وسٌلة كثرت وكلما النعم, كثرة ٌقتضً مقام والمقام باإلفراد, ,{ هللا ِ 

 ٌطوي: "قال والسالم الصالة علٌه الرسول فإن السنة أما.لذكرهما اثنتٌن من أكثر تعالى هلل كان

 ٌدٌه كلتا: "وسلم علٌه هللا صلى قال.ٔ"األخرى بٌده واألرض بٌمٌنه السماوات تعالى هللا

 ".زٌادة بدون فقط اثنتٌن ٌدٌن هلل أن على السلؾ وأجمع.اثنتٌن من أكثر ٌذكر ولم".ٌمٌن
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 الخطاء التاسع والخمسون

هو والجاهل األخر الُمتحدث  سخرفً مكالمة هاتفٌة وجعل ٌ القدر قُدرة هللامقولة  إنكر زهران
 . ممن قال بهامعه 

 الرد على ذلك:

, وال عجب فً هذا الزمان "  من النوع الُمركب كالهما جهلةفسبحان هللا السابل والمسإل 
 وٌخلق ما ال تعلمون "

 :قٌل وكما,  سلفٌة مقولة أنها فى السنة أهل كالم أٌها السلفً وإلٌك

 . أعظم فالمصٌبة تدرى كنت وإن مصٌبة فتلك تدرى ال كنت فإن

 (ٙ/  ٘ٔ)القدر فى السنة أهل عقٌدة ٌذكر وهو العلٌل شفاء فى القٌم ابن قال -ٔ

 بمشٌبته إال فوقها فما ذرة ٌتحرك فال وخلقه ومشٌبته وعلمه تعالى هللا قدرة عندهم والقدر"
 .."الحقٌقة على باهلل إال قوة وال حول بال المإمنون فهم وقدرته وعلمه

 (ٗٗ٘/  ٖ) للخالل السنة وفى -ٕ

دُ  أَْخَبَرِنً -4ٓٗ َثُهمْ  إِْسَحاقَ  أَن  ,  َهاُرونَ  أَبًِ ْبنُ  ُمَحم   َفَقالَ ,  اْلَقَدرِ  َعنِ  ُسِبلَ  هللا ِ  َعْبدَ  أََبا أَن  ,  َحد 
َرهُ  اْلَقَدرُ :  ُ  َقد 

 .." اْلِعَبادِ  َعلَى َوَجل   َعز   هللا 

 (ٔ/  ٔٔ)القٌم البن العلٌل شفاء وفى -ٖ

 علم دقة على ٌدل هذا وقال جدا الكالم هذا عقٌل ابن واستحسن هللا قدرة القدر أحمد اإلمام وقال
 الرب لقدرة إنكار القدر إنكار فإن: الوفاء أبو قال كما وهو الدٌن أصول معرفة فً وتبحره أحمد
 ."وتقدٌرها وكتابها العباد أعمال خلق على

 (ٖٙٔ/  ٔ) السعادتٌن وباب الهجرتٌن طرٌق فى أٌضا وقالها

 عقٌل ابن واستحسن هللا قدرة القدر أحمد اإلمام قال ولهذا وقدرته الرب علم عن منشإه والقدر"
 ."القدر حقٌقة عن بها وأفصح الكلمة بهذه شفى إنه وقال االستحسان ؼاٌة أحمد من الكالم هذا

 (4ٖ/  ٕ) الشرٌعة فى اْلجريُ  ورواه -ٗ

 بن محمد عن , سلٌمان بن المعتمر نا:  قال سعٌد بن سوٌد نا:  قال الفرٌابً وأخبرنا - 14ٗ
 هللا قدرة جحد فقد بالقدر كذب فمن , تعالى هللا قدرة:  القدر: »  قال أسلم بن زٌد عن , جعفر
 « تعالى

 عمر أن الخطاب بن عمر مولى أسلم بن زٌد عن( ٖٔٔ/  ٗ) بطة البن الكبرى اإلبانة وفى -٘
 عز هللا قدرة جحد فقد بالقدر كذب فمن جل و عز هللا قدرة القدر قال عنه هللا رضً الخطاب بن
 ."جل و

 (ٗٙٔ/  ٕ)بطة البن اإلبانة وفى( 9٘ٔ: ص) للفرٌابً القدر وفى -ٙ

ٍر, ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ٌْ ً   أَْبَؽضُ  َقْوم   اأْلَْرِض  فًِ َما: َقالَ , َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَب ْجٌُبوِنً أَنْ  ِمنْ  إل ٌَ ,
ٌَُخاِصُموِنً َة؛ ِمنَ , َف  ٌ ْعلَُمونَ  اَل  أَن ُهمْ  إاِل   َذاكَ  َوَما اْلَقَدِر ِ  قُْدَرةَ  ٌَ َ  إِن  , هللا  ا ٌُْسؤَلُ  ال: }هللا  ْفَعلُ  َعم   َوُهمْ  ٌَ

 {."ٌُْسؤَلُونَ 



ٕٔٗ 
 

 .المقولة هذه ُتنكر زهران ٌا هذا بعد فكٌؾ

 (2ٓ/  ٔ) - الموقعٌن إعالم فى قوله الشافعً عن القٌم ابن ونقل

 بعض عن أثرا أو سنة أو كتابا خالؾ ما والبدعة عنه الربٌع رواٌة فً -الشافعً أى -وقال
 "بدعة الصحابً قول خالف ما فجعل,وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 وزهران لم ٌخالؾ الصحابة فقط , بل القرون المفضلة كلها!!

 

 الخطاء الستون

 ٔٔ,د/ ٖٕقوله فى سلسلة سإال وجواب الشرٌط 

 "ابن أبى دإاد أحمد لم ٌكفره"

 الرد على ذلك:

 (9ٔٔ/ ٘) الخالل بن بكر ألبً السنةفً 

, َثَوابٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  أَْخَبَرِنً - 9٘9ٔ ًُّ ِم : َقالَ  َداُوَد, أَِبً اْبنُ : َحْنَبلٍ  ْبنِ  أِلَْحَمدَ  قُْلتُ : َقالَ  اْلُمَخر 
ِ  َكافِر  »  «اْلَعِظٌمِ  بِالِل 

 ال تعلٌق !!

 الخطاء الحادى والستون

 ٔد/ ٖٖالسلسلةرقم  فًقال 

 القرآن فهو رسول"!!! فً"كل من ذكر اسمه 

 الرد على ذلك:

ألم أقل بؤن زهران عبارة عن جهل له لسان ٌنطق فالرجل الٌقراء القرآن , فهل زٌد كان رسوال 
حٌنما ُذكر اسمه فً سورة األحزاب , وهل فرعون , وأبو لهب وووووووووووؼٌرهم ممن 

من الصحابة , ومنهم من هو من المالبكة , فؤى ذكر إسمه فمنهم من هو كافر , ومنهم من هو 
 شا هذا.!!
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 الخطاء الثانى والستون

 ٕٔد/  ٖٔقال فى السلسلة رقم 

 "ما كان من معاوٌة وعابشة والُحسٌن كان بؽٌا"

 الرد على ذلك:

فمرة ٌقول هم خارجون ولٌسوا بخوارج , وها , وال أدرى ماذا ٌرٌد زهران من هإالء األجالء 
قول هم بؽاة , فؤٌن ؼٌرة أتباع رسالن وزهران على الصحابة بل أٌن ؼٌرة شٌخ المحنة , هو ٌ

لو قٌلت هذه المقولة فى رسالن ألقاموا الدنٌا وما أقعدوها ولبدعوا قابلها  ؼٌر حانث وأقسم باهلل
ولكنه الهوى وٌبٌن شٌخ اإلسالم عقٌدة أهل السنة فى هإالء  - المقولة فٌه حق توإن كان -

 (ٙٓٗ/ ٖ) الفتاوى مجموعاألجالء فٌقول رحمه هللا فى 

ا ِباإْلِْمَساكِ "  ُنْإِمنُ  َوَكَذلِكَ  َنُهمْ  َشَجرَ  َعم  ٌْ  َكاُنوا َوُهمْ . َكِذب   َذلِكَ  ِفً اْلَمْنقُولِ  َبْعضَ  أَن   َوَنْعلَمُ "  َب
ا ُمْجَتِهِدٌَن؛ الِحِ  َعَملِِهمْ  َعلَى ُمَثابٌِنَ  أَوْ  أَْجَراِن؛ لَُهمْ  ُمِصٌِبٌنَ  إم   َكانَ  َوَما َخَطُإُهْم؛ لَُهمْ  َمْؽفُور   الص 

َباتِ  ِمنْ  لَُهمْ   ٌ َ  َفإِن   - اْلُحْسَنى هللا ِ  ِمنْ  لَُهمْ  َسَبقَ  َوَقدْ  - الس  ْؽِفُرَها هللا  ا: لَُهمْ  ٌَ  ِبَحَسَناتِ  أَوْ  بَِتْوَبةِ  إم 
ةٍ  ٌَ رِ  أَوْ  ُمَكف َرٍة؛ َمَصاِببَ  أَوْ  َماِح ٌْ رُ  َفإِن ُهمْ . َذلِكَ  َؼ ٌْ ةِ  َهِذهِ  قُُرونِ  َخ ُ  َصل ى َقالَ  َكَما اأْلُم  هِ  هللا  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

رُ } ٌْ لُوَنُهمْ  ال ِذٌنَ  ُثم   ِفٌِهْم؛ ُبِعْثت ال ِذي َقْرنًِ اْلقُُرونِ  َخ رُ  َوَهِذهِ { ٌَ ٌْ ةٍ  َخ  ".لِلن اسِ  أُْخِرَجتْ  أُم 

 مدافعا عن زهران فً سبه للصحابة.المخانٌث وقال بعض 

 الرد ألٌس..والجماعة السنة أهل لمنهج مخالؾ طلعت للشٌخ قول.. نظرك وجهة من ذكرت أنت
 على تدل ذكرتها التى األٌة أٌن األمة سلؾ وأقوال والسنة الكتاب من!! بالدلٌل ٌكون الخطؤ على
 !!!..حرام القول هذا أن

أدنى من ذلك , واألٌام ُحبلى تلد لنا  الطالب أقول والبؤس إن كان شٌخه هكذا فالبد وأن ٌكون
فإذا كان هذا ٌخرج ممن ٌتزٌنون بزي السنة فماذا تركنا للشٌعة إذن وهل ٌاترى ,  كل عجٌب

ٌُسب فٌه أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالبؽ ى بحجة أن طلعت سٌؤتى الٌوم الذى 
 زهران قال ذلك , فما ُعدت أستبعد أٌما شٌا من الحزبٌٌن وهللا الموعد.

 ٗٙوصدق الشٌخ ربٌع حٌنما قال فى الموقؾ الصحٌح من أهل البدع 

"هإالء الضالٌن ال ٌؽضبون ألحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وٌا وٌلك إن 
لألنبٌاء والصحابة والقابلٌن بالحلول ووحدة الوجود  انتقدت إماما من أبمة الضالل السآبٌن

ٌبؽضونك وٌحاربونك من أجل هذا الضال ال من أجل أصحاب محمد صلى هللا علٌه وسلم فهذا 
ضالل وأى ضالل كثٌر منهم ٌزعمون أنهم من أهل السنة وهذا واقعهم وهذا حالهم فؤى احترام 

  علٌه وسلم فلم ٌنصرونهم."عندهم للسنة وقد أُهٌن أصحاب رسول هللا صلى هللا

فإن هذا المصطلح ٌستعمله العلماء  "المخانٌث"من قولى  المرادوقبل ان استعرض الرد أُبٌن 
 قولهم على وتابعوهم بهم, وتؤثروا منهم, أخذوا ؤنهمفً عرفهم عن الذٌن ٌتؤثرون بالمنحرفٌن ف

 .قولهم بعض أو
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 (ٖٗٙ/ ٙ) تٌمٌة البن الكبرى الفتاوىفً 

ٌ ةُ  اأْلََحاِدٌثُ   َبِو وَنَها َتاَرةً  َبلْ  ِعْنَدُهْم, لََها ُحْرَمةَ  َفاَل  الن  ُردُّ لُوَنَها, َوَتاَرةً  ُمْمِكنٍ  َطِرٌقٍ  ِبُكل   ٌَ َتؤَو   ُثم   ٌَ
ْزُعُمونَ  ة , َقَواِطعُ  ِبَرْأٌِِهمْ  َوَضُعوهُ  َما أَن   ٌَ  ٌ ٌ ةَ  اْلَقَواِطعَ  َهِذهِ  َوأَن   َعْقلِ  ُنُصوصُ  أِلَْجلَِها ُتَردُّ  اْلَعْقلِ
ِة, اْلِكَتابِ  ن  ا َوالسُّ ؤِْوٌِل, إم  ا بِالت  ْفِوٌِض, َوإِم  ا بِالت  ْكِذٌبِ  َوإِم   .بِالت 

ةُ : ٌَُقالُ  َكَما ِفٌَها, فُُروُخُهمْ  َوأَْنُتمْ . أََخْذُتُموَها َوِمْنُهمْ  ُكل َها, اأْلُُصولِ  َهِذهِ  ِفً ُشَرَكاُإُهمْ  َوأَْنُتمْ   ٌ  اأْلَْشَعِر
ا لَِكنْ  اْلَفاَلِسَفِة, َمَخاِنٌثُ  َواْلُمْعَتِزلَةُ  اْلُمْعَتِزلَِة, َمَخاِنٌثُ  نَ  َشاعَ  لَم  ٌْ ةِ  َب  اْلُمْعَتِزلَِة, َمْذَهبِ  َفَسادُ  اأْلُم 
د   ُتْظِهُرونَ  ِصْرُتمْ  َعْنُهْم, اْلقُلُوبُ  َوَنَفَرتْ  ِهمْ  الر  ٌْ  ُمَواَفَقتُِكمْ  أَوْ  ُمَقاَرَبِتُكمْ  َمعَ  اْلَمَواِضعِ  ْعِض بَ  ِفً َعلَ

 .اْلَحِقٌَقةِ  ِفً لَُهمْ 

 (9ٖٓ/ ٔ) تٌمٌة البن النبواتوفى 

ٌّة: قٌل ولهذا  .ٖالمعتزلة مخانٌث األشعر

 (ٙٗ٘/ ٙ) الكالمٌة بدعهم تؤسٌس فً الجهمٌة تلبٌس بٌان

 من كان درهم بن الجهد أستاذه أن وذكر المبدلٌن الصاببة دٌن جنس من هو الجهمٌة مذهب
 هإالء واتبعوا الجهمٌة دٌن فً المعتزلة دخلت لما ولهذا المتفلسفة هم هإالء وعلماء أتباعهم
 ." الفالسفة مخانٌث المعتزلة قٌل كما كثٌرة مواضع فً الفالسفة الصاببة

 (ٗٔٔ/ ٔ) تٌمٌة البن الرسابل جامعوفى 

ٌن وشهاب قُول حموٌه اْبن َصاحبهَما َكانَ  َولَِهَذا ِمْنهُ  َوالش ْرع للّسنة أتبع َكانَ  الد  ًّ  اْبن ٌَ  َبحر َعَرِب
خ َوجه على المحمدٌة اْلُمَتاَبَعة نور َولَِكن الدالء تكدره اَل  ٌْ ٌن شَهاب الش  ء الد  ًْ  َكانَ  لكنه آخر َش

قُول َوَكانَ  اأْلَْشَعِريّ  التجهم من ِفٌهِ  لما والعلو للصفات اإْلِْثَبات َضِعٌؾ  َواَل  إَِشاَرة اَل  الرب َعن ٌَ
ًّ  َواْبن اْلَجْهِمٌة مخانٌث َوَهُإاَلء تْعٌٌن  ."ذكورهم من َعَرِب

 (4ٖ٘/ ٙ) الفتاوى مجموعوفى 

ةُ  اْلَفاَلِسَفِة؛ َمَخاِنٌثُ  اْلُمْعَتِزلَةَ   ٌ ٌَى َوَكانَ . اْلُمْعَتِزلَةِ  َمَخانٌِثُ  َواأْلَْشَعِر ْح ارٍ  ْبنُ  ٌَ قُولُ  َعم   اْلُمْعَتِزلَةُ : ٌَ
ٌ ة ُكورُ  اْلَجْهِم ٌ ةُ  الذُّ ٌ ة َواأْلَْشَعِر ةُ  َوُمَراُدُهمْ . اإْلَِناثُ  اْلَجْهِم  ٌ ْنفُونَ  ال ِذٌنَ  اأْلَْشَعِر َفاتِ  ٌَ ٌ ةَ  الص   اْلَخَبِر

ا َفهُ  ال ِذي"  اإْلَِباَنةِ "  بِِكَتابِ  ِمْنُهمْ  َقالَ  َمنْ  َوأَم   ُتَناِقضُ  َمَقالَةً  ٌُْظِهرْ  َولَمْ  ُعْمِرهِ  آِخرِ  ِفً يُّ اأْلَْشَعرِ  َصن 
ِة؛ أَْهلِ  ِمنْ  ٌَُعدُّ  َفَهَذا َذلِكَ  ن  دَ  لَِكن   السُّ  ."ِبْدَعة   اأْلَْشَعِري   إلَى ااِلْنتَِسابِ  ُمَجر 

 (ٗٓٔ: ص) والسٌبة الحسنةوفى 

 وكذلك الجملة, فً الصفات فٌثبتون: الكالبٌة وأما.الجهمٌة مخانٌث الصفات فً فالمعتزلة
 مخانٌث وهم اإلناث, الجهمٌة: األنصارى إسماعٌل أبو الشٌخ قال كما ولكنهم األشعرٌون,

 ".الفالسفة مخانٌث المعتزلة: ٌقول من الناس ومن.المعتزلة
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 خصوصا معاوٌة و عموما الصحابة سب من فى السلفٌة واآلثار..النصوص هذهفدونك 

 "االعتقاد فى السلؾ إجماع فً" حرب ابن قال

 علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب محاسن ذكر المعروفة البٌنة الثابتة الواضحة السنة ومن"
 رسول أصحاب سب فمن بٌهنم, شجر الذى والخالؾ مساوٌهم ذكر عن والكؾ أجمعٌن وسلم
 أحداً  عاب أو بعٌبهم عّرض أو علٌهم, طعن أو تنقصه أو منهم أحداً  أو وسلم علٌه هللا صلى هللا

 خبٌث رافضً مبتدع فهو  منهم أحد فى الوقٌعة به ٌتطرق مما جل أو دق أو كثٌر أو بقلٌل منهم
 وسٌلة بهم واالقتداء قربة, لهم والدعاء سنة حبهم بل عدالً, وال صرفاً  منه هللا ٌقبل ال مخالؾ
 أبً بعد وعمر بكر, أبو وسلم علٌه هللا صلى النبً بعد األمة هذه وخٌر فضٌلة بآثارهم واألخذ
 ثم مهدٌون, راشدون خلفاء وهم عثمان على قوم ووقؾ عثمان بعد وعلً عمر بعد وعثمان بكر

 ٌذكر أن ألحد ٌجوز ال الناس خٌر األربعة هإالء بعد وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب
 على وجب فقد ذلك فعل فمن ٌنقص وال بعٌب منهم أحد على ٌطعن وال مساوٌهم من شٌباً 

 ثبت وإن منه قبل تاب فإن وٌستتٌبه, ٌعاقبه بل عنه ٌعفوا أن له لٌس وعقوبته تؤدٌبه السلطان
 هللا رسول أصحاب فى السنة فهذا ٌراجع أو ٌموت حتى الحبس فً وخلده العقوبة علٌه أعاد
 " وسلم علٌه هللا صلى

 لْلجري الشرٌعة فى

ةَ  َفَضاِبلِ  ِكَتابُ  ٌَ انَ  أَِبً ْبنِ  ُمَعاِو ٌَ ًَ  ُسْف ُ  َرِض دُ  َقالَ  َعْنهُ  هللا  نِ  ْبنُ  ُمَحم  ٌْ ُ  َرِحَمهُ  اْلُحَس ٌَةُ : هللا   ُمَعاِو
ُ  َرِحَمهُ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  َكاَتبُ  هللا  ٌْ ِ  ِبؤَْمرِ  اْلقُْرآنُ  َوُهوَ  َوَجل   َعز   هللا ِ  َوْحًِ  َعلَى َوَسل مَ  َعلَ  هللا 
ِ  َرُسولِ  َوَصاِحبُ ,  َوَجل   َعز   هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ ًُّ  لَهُ  َدَعا َوَمنْ  َوَسل مَ  َعلَ ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  أَنْ  َوَسل مَ  َعلَ
هِ  ٌَ ِق ُ  ٌَُعل َمهُ  أَنْ  لَهُ  َوَدَعا,  اْلَعَذابَ  ٌَ نَ  اْلِكَتابَ  هللا  ٌَُمك  ْجَعلَهُ  َوأَنْ  اْلِباَلدِ  ِفً لَهُ  َو ا ٌَ ًٌ ا َهاِد ًٌّ  َوأَْرَدَفهُ  َمْهِد
 ًُّ ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ لٌِِنً َما: »َفَقالَ  َخْلَفهُ  َوَسل مَ  َعلَ  ِحْلًما اْمأَلْهُ الل ُهم  : »َقالَ ,  َبْطنًِ: َقالَ  «ِمْنَك؟ ٌَ
ًُّ  َوأَْعلََمهُ .  «َوِعْلًما ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ ةِ  فًِ َسَتْلَقاِنً أَن كَ » َوَسل مَ  َعلَ ًُّ  َوَصاَهَرهُ .  «اْلَجن  ِب  َصل ى الن 

هِ  هللاُ  ٌْ جَ  ِبؤَنْ  َوَسل مَ  َعلَ ةَ  أُْختَ  َحِبٌَبةَ  أُم   َتَزو  ٌَ ِهَما هللا ِ  َرْحَمةُ  ُمَعاِو ٌْ  َوَصارَ  اْلُمْإِمنٌِنَ  أُم   َفَصاَرتْ ,  َعلَ
ُ  َفؤَْنَزلُ  اْلُمْإِمنٌِنَ  َخالُ  ُهوَ  ُ  َعَسى} فٌِِهمْ  َوَجل   َعز   هللا  ْجَعلَ  أَنْ  هللا  َنُكمْ  ٌَ ٌْ نَ  َب ٌْ ُتمْ  ال ِذٌنَ  َوَب ٌْ  ِمْنُهمْ  َعاَد

ةً  ًُّ  َوَقالَ [ 9: الممتحنة{ ]َمَود  ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ جَ  اَل  أَنْ  َوَجل   َعز   َرب ً َسؤَْلتُ  إِن ً: »َوَسل مَ  َعلَ  أََتَزو 
ِتً ِمنْ  أََحدٍ  إِلَى جَ  َواَل  أُم  َتَزو  ٌَ   ً ِتً ِمنْ  أََحد   إِلَ نْ  َوُهوَ  «اْلَجن ةِ  ِفً َمِعً َكانَ  إاِل   أُم  ُ  َقالَ  ِمم   َعز   هللا 

ْومَ } َوَجل   ُ  ٌُْخِزي اَل  ٌَ ً   هللا  بِ ُ  َضِمنَ  َفَقدْ [ 1: التحرٌم{ ]َمَعهُ  آَمُنوا َوال ِذٌنَ  الن   اَل  أَنْ  لَهُ  اْلَكِرٌمُ  هللا 
هُ  ٌَ نْ  أِلَن هُ  ٌُْخِز ِ  ِبَرُسولِ  آَمنَ  ِمم  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ ؤْتًِ َوَسل مَ  َعلَ ٌَ ُدلُّ  َما اأْلَْخَبارِ  ِمنَ  َوَس  قُْلتُ  َما َعلَى ٌَ
 ُ ُ  َشاءَ  إِنْ  لَِذلِكَ  اْلُمَوف قُ  َوهللا   .َتَعالَى هللا 

ً   ُدَعاءِ  ِذْكرِ  َبابُ  ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ ةَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌَ ًَ  لُِمَعاِو ُ  َرِض ةَ  ْبنِ  اْلِعْرَباِض  َعنِ  َعْنهُ  هللا  ٌَ  َساِر
  ً لَِم تُ : َقالَ  السُّ ٌْ ِ  َرُسولَ  أََت هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ رُ  َوُهوَ  َوَسل مَ  َعلَ َتَسح   «اْلُمَباَركِ  اْلَؽَداءِ  إِلَى َهلُم  : »َفَقالَ  ٌَ
قُولُ  َوَسِمْعُتهُ  ةَ لِ  ٌَ ٌَ  «اْلَعَذابَ  َوِقهِ  َواْلِحَسابَ  اْلِكَتابَ  َعل ْمهُ  الل ُهم  : »ُمَعاِو

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َرةَ  أَبًِ ْبنِ  الر  ٌْ ً   أَْصَحابِ  ِمنْ  َوَكانَ  ُعَم ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ هُ  َوَسل مَ  َعلَ ً   َسِمعَ  أَن  ِب  الن 
هِ  هللاُ  َصل ى ٌْ ْدُعو َوَسل مَ  َعلَ ةَ  ٌَ ٌَ ُ  َرِحَمهُ  لُِمَعاِو ا اْجَعْلهُ  الل ُهم  : »هللا  ًٌ ا َهاِد ًٌّ  َواَل  ِبهِ  َواْهدِ  َواْهِدهِ  َمْهِد
ْبهُ   «ُتَعذ 

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُمَخل دٍ  ْبنِ  َمْسلََمةَ  َعنْ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ قُولُ  َوَسل مَ  َعلَ ةَ  َعل مْ  الل ُهم  : »ٌَ ٌَ  ُمَعاِو
 «اْلَعَذابَ  َوِقهِ ,  اْلِباَلدِ  ِفً لَهُ  َوَمك نْ ,  اْلِكَتابَ 
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َها َحَرامٍ  أُمُّ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولَ  َسِمَعتْ  أَن  ٌْ قُولُ  َوَسل مَ  َعلَ لُ : »ٌَ ٌْشٍ  أَو  تًِ ِمنْ  َج ْؽُزونَ  أُم   اْلَبْحرَ  ٌَ
ا فٌِِهمْ  َوأََنا: َحَرامٍ  أُمُّ  َقالَتْ .  «أَْوَجُبوا َقدْ  ِ؟ َرُسولَ  ٌَ  هللا ِ  َرُسولُ  َقالَ  ُثم  ,  «ِفٌِهمْ  أَْنتِ : »َقالَ .  هللا 

هِ  هللاُ  َصل ى ٌْ لُ : »َوَسل مَ  َعلَ شٍ  أَو  ٌْ ِتً ِمنْ  َج ْؽُزونَ  أُم  َصرَ  َمِدٌَنةَ  ٌَ ٌْ : َحَرامٍ  أُمُّ  َقالَتْ .  «لَُهمْ  َمْؽفُور   َق
ًُّ  َقالَ  «اَل : »َقالَ .  ِفٌِهْم؟ أََنا اِب ٌَ لَ  َوَكانَ : اْلِفْر ةُ  َؼَزاهُ  َمنْ  أَو  ٌَ  َرْحَمةُ  َعف انَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َزَمنِ  ِفً ُمَعاِو
ِهَما هللا ِ  ٌْ  ."َعلَ

ةُ  َكانَ : َقالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ٌَ ُ  َرِحَمهُ  ُمَعاِو هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  لَِرُسولِ  َكاِتًبا هللا  ٌْ  .َوَسل مَ  َعلَ

ةَ  َتَواَضعِ  ِذْكرِ  َبابُ  ٌَ ُ  َرِحَمهُ  ُمَعاِو  .ِخاَلَفِتهِ  ِفً هللا 

ٌَةُ  َخَرجَ : َقالَ  ِمْجلَزٍ  أَبًِ َعنْ  ُ  َرِحَمهُ  ُمَعاِو رِ  َواْبنُ ,  هللا  ٌْ َب  أََحُدُهَما َفَقامَ  َجالَِسانِ  َعاِمرٍ  َواْبنُ  الزُّ
نِ  أَْوَزنَ  َوَكانَ  اْْلَخرُ  َوَجلَسَ  ٌْ ُجلَ ْعنًِ,  الر  رِ  اْبنَ : ٌَ ٌْ َب ةُ  َفَقالَ ,  الزُّ ٌَ  َفإِن ً,  اْجلِسْ : َقامَ  لِل ِذي ُمَعاِو
ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ قُولُ  َوَسل مَ  َعلَ َجالُ  لَهُ  ٌَُمث لَ  أَنْ  أََحب   َمنْ : »ٌَ اًما الر  ٌَ أْ  قِ َتَبو  ٌَ ًتا َفْل ٌْ  أَوْ  َب
 «الن ارِ  ِفً َمْقَعًدا

ُتمْ  لَوْ : ُمَجاِهد   َقالَ  ٌْ ةَ  َرأَ ٌَ ُ  َرِحَمهُ  ُمَعاِو  .اْلَمْهِديُّ  ُهوَ : قُْلُتمْ  هللا 

ةَ  اْبنُ  َوأَْنَبؤََنا - 4٘ٗٔ ٌَ َثَنا: َقالَ  َناِج َثَنا: َقالَ  اْلَجْوَهِريُّ  َسِعٌدٍ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  َحد  : َقالَ  أَُساَمةَ  أَُبو َحد 
َما: لَهُ  َوِقٌلَ  َسِمْعُتهُ  ٌُّ ةُ  أَْفَضلُ  أَ ٌَ  أَْصَحابُ : َفَقالَ .  اْلَعِزٌِز؟ َعْبدِ [ ٕٙٙٗ: ص] ْبنُ  ُعَمرُ  أَوْ  ُمَعاِو
هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  ٌْ  .أََحد   ِبِهمْ  ٌَُقاسُ  اَل  َوَسل مَ  َعلَ

َثَنا - 4٘٘ٔ دُ  َبْكرٍ  أَُبو َحد  نِ  ْبنُ  ُمَحم  ٌْ ارَ  ْبنِ  اْلُحَس ٌَ َثَنا: َقالَ  ًُّ اْلَبْلخِ  َشْهَر ًُّ  َحد  َمدِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعلِ  الص 
َثِنً: َقالَ  ابِ  َعْبدُ  َحد  اقُ  اْلَوه  َثنًِ: َقالَ  اْلَور  ْحَمنِ  َعْبدُ  َحد   َسِمْعتُ : َقالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  ْبنُ  الر 

ةُ : اْلُمَباَركِ  اِلْبنِ  َقالَ  ِبَمْروَ ,  َرُجاًل  ٌَ ر   ُمَعاِو ٌْ : اْلُمَباَركِ  اْبنُ  َفَقالَ : َقالَ .  اْلَعِزٌِز؟ َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  أَوْ  َخ
ةَ  أَْنؾِ  ِفً َدَخلَ  ُتَراب   ٌَ ُ  َرِحَمهُ  ُمَعاِو هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  َمعَ  هللا  ٌْ ر   َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  ِمنْ  أَْفَضلُ  أَوْ  َخ
 .اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ 

َثَنا - 4٘ٙٔ ارَ  ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو َوَحد  ٌَ َثَنا: َقالَ  َشْهَر ادٍ  ْبنُ  َفْضلُ  َحد  ٌَ َثَنا: َقالَ  ِز احِ  ْبنُ  َرَباحُ  َحد   اْلَجر 
 ًُّ ْسؤَلُ ,  َرُجاًل  َسِمْعتُ : َقالَ  اْلَمْوِصلِ ا: َفَقالَ [ 9ٕٙٗ: ص] ِعْمَرانَ  ْبنَ  اْلُمَعاَفى ٌَ نَ ,  َمْسُعودٍ  أََبا ٌَ ٌْ  أَ

ةَ  ِمنْ  اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  ٌَ اَن؟ أَِبً ْبنِ  ُمَعاِو ٌَ ُتهُ .  ُسْف ٌْ  ٌَُقاسُ  اَل : َوَقالَ  َشِدًٌدا َؼَضًبا َؼِضبَ  َفَرأَ
دٍ  ِبؤَْصَحابِ  هِ  هللاُ  َصل ى ُمَحم  ٌْ ٌَةُ ,  أََحد   َوَسل مَ  َعلَ ًَ  ُمَعاِو ُ  َرِض  َوِصْهُرهُ َوَصاِحُبهُ  َكاِتُبهُ  َعْنهُ  هللا 
هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولُ  َقالَ  َوَقدْ ,  َوَجل   َعز   هللا ِ  َوْحًِ  َعلَى َوأَِمٌُنهُ  ٌْ  أَْصَحاِبً لًِ َدُعوا: »َوَسل مَ  َعلَ

ُهمْ  َفَمنْ  َوأَْصَهاِري هِ  َسب  ٌْ  «أَْجَمِعٌنَ  َوالن اسِ  َواْلَماَلِبَكةِ  هللا ِ  لَْعَنةُ  َفَعلَ

 (ٕٖٗ/ ٕ) الخالل بن بكر ألبً السنة فى

, َاْلم اْلَحِمٌدِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَملِكِ  َعْبدُ  َوأَْخَبَرِنً - ٗ٘ٙ ًُّ ُموِن ٌْسَ : َحْنَبلٍ  ْبنِ  أِلَْحَمدَ  قُْلتُ : َقالَ  ٌْ ًُّ  َقالَ  أَلَ ِب  الن 
هِ  هللاُ  َصل ى ٌْ ْنَقِطعُ  َوَنَسبٍ  ِصْهرٍ  ُكلُّ : »َوَسل مَ  َعلَ  َوَهِذهِ : قُْلتُ  َبلَى,: " َقالَ  ؟ «َوَنَسِبً ْصِهِري إاِل   ٌَ

َة؟ ٌَ قُولُ  َحْنَبلٍ  اْبنَ  َوَسِمْعتُ : َقالَ . َوَنَسب   ِصْهر   لَهُ  َنَعْم,: َقالَ  لُِمَعاِو َة, لَُهمْ  َما: »ٌَ ٌَ َ  َنْسؤَلُ  َولُِمَعاِو  هللا 
ةَ  ٌَ  «اْلَعاِف

 (ٖٖٗ/ ٕ) الخالل بن بكر ألبً السنة

, َوأَْخَبَرِنً - ٙ٘ٙ د  اةِ  أَُبو َثَنا: َقالَ  ُعَمَر, ْبنُ  هللا ِ  َعْبدُ  َثَنا: َقالَ  اأْلَْثَرُم, َبْكرٍ  أَُبو َثَنا: َقالَ  ُمَحم   ٌ  اْلُمَح
, ًُّ ِم ٌْ ً   َسِمْعتُ : َقالَ  َبِزٌٍع, ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  الت  ِ  َعْبدِ  ْبنَ  َعلِ ةَ  أَُسب   أَنْ  أُِرٌدُ  َوأََنا َعب اسٍ  ْبنِ  هللا  ٌَ  ُمَعاِو

ُه؛ اَل  َمْهاًل,: »لًِ َفَقالَ  هُ  َتُسب  هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  ِصْهرُ  َفإِن  ٌْ  «َوَسل مَ  َعلَ
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دِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  أَْخَبَرنًِ - 9٘ٙ ا َمَطٍر, ْبنِ  ُمَحم   ٌ ٌَى, ْبنُ  َوَزَكِر ْح َثُهمْ  َطالِبٍ  أََبا أَن   ٌَ  َعْبدِ  أََبا َسؤَلَ  أَن هُ  َحد 
ةُ : أَقُولُ : هللا ِ  ٌَ ةُ  َنَعْم,: َقالَ  اْلُمْإِمِنٌَن؟ َخالُ  ُعَمرَ  َواْبنُ  اْلُمْإِمِنٌَن؟ َخالُ  ُمَعاِو ٌَ  بِْنتِ  َحِبٌَبةَ  أُم   أَُخو ُمَعاِو
اَن, أَِبً ٌَ ً   َزْوجِ  ُسْف ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ ً   َزْوجِ  َحْفَصةَ  أَُخو ُعَمرَ  َواْبنُ  َوَرِحَمُهَما, َوَسل مَ  َعلَ ِب  َصل ى الن 
هِ  هللاُ  ٌْ ةُ : أَقُولُ : قُْلتُ  َوَرِحَمُهَما, َوَسل مَ  َعلَ ٌَ  " َنَعمْ : َقالَ  اْلُمْإِمِنٌَن؟ َخالُ  ُمَعاِو

, َبْكرٍ  أَُبو أَْخَبَرَنا - 1٘ٙ وِذيُّ ِ, َعْبدِ  ْبنَ  َهاُرونَ  َسِمْعتُ : َقالَ  اْلَمرُّ قُولُ  هللا   َجاَءنًِ: هللا ِ  َعْبدِ  أِلَبًِ ٌَ
ق ةِ  ِمنَ  ِكَتاب   ةُ : َنقُولُ  اَل : َقالُوا َقْوًما أَن   الر  ٌَ  اْعِتَراُضُهمْ  َما: »َوَقالَ  َفَؽِضبَ  اْلُمْإِمِنٌَن, َخالُ  ُمَعاِو
ُتوُبوا َحت ى ٌُْجَفْونَ  اْلَمْوِضِع, َهَذا ِفً ٌَ» 

دُ  أَْخَبَرنًِ - 4٘ٙ دُ  َهاُروَن, أَبًِ ْبنُ  ُمَحم  َثُهمْ  اْلَحاِرثِ  أََبا أَن   َجْعَفٍر, ْبنُ  َوُمَحم  ْهَنا: َقالَ  َحد   َوج 
ِ  َعْبدِ  أَِبً إِلَى ُرْقَعةً  ُ  َرِحَمكَ  َتقُولُ  َما: هللا  ةَ  إِن   أَقُولُ  اَل : َقالَ  ِفٌَمنْ  هللا  ٌَ  أَقُولُ  َواَل  اْلَوْحًِ, َكاَتبُ  ُمَعاِو
هُ  ٌْؾِ  أََخَذَها َفإِن هُ  اْلُمْإِمِنٌَن, َخالُ  إِن  , َسْوءٍ  َقْولُ  َهَذا: هللا ِ  َعْبدِ  أَُبو َقالَ  َؼْصًبا؟ ِبالس   ٌَُجاَنُبونَ  َرِديء 

ٌ نُ  ٌَُجالَُسوَن, َواَل  اْلَقْوِم, َهُإاَلءِ   ."لِلن اسِ  أَْمَرُهمْ  َوُنَب

, َبْكرٍ  أَُبو َوأَْخَبَرَنا - ٓٙٙ وِذيُّ ُهَماأَ : هللا ِ  َعْبدِ  أِلَبًِ قُْلتُ : َقالَ  اْلَمرُّ ةُ : أَْفَضلُ  ٌُّ ٌَ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  أَوْ  ُمَعاِو
ٌَةُ : »َفَقالَ  اْلَعِزٌِز؟ هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  ِبؤَْصَحابِ  َنقٌِسُ  لَْسَنا أَْفَضُل, ُمَعاِو ٌْ  َقالَ .  «أََحًدا َوَسل مَ  َعلَ
 ًُّ ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ رُ : »َوَسل مَ  َعلَ ٌْ ًَ  الن اسِ  َخ  «ِفٌِهمْ  ُبِعْثتُ  ال ِذٌنَ  َقْرِن

دُ  أَْخَبَرنًِ - ٙٙٙ ِزٌدَ  ْبنُ  ُمَحم  , َسِعٌدٍ  ْبنِ  ٌَ ًُّ ْهَرَوانِ هِ  أَِبً ِكَتابِ  ِفً َوَجْدتُ : َقالَ  الن  : َقالَ  ِبَخط 
َثِنً ا: َقالَ  َجْعَفٍر, ْبنُ  اْلَفْضلُ  َحد  ِ, َعْبدِ  أََبا ٌَ ٌْشِ  هللا  ادٍ  َعنْ  َقبٌَِصةَ  َحِدٌثِ  ِفً َتقُولُ  أَ اكِ  َعب  م   َعنْ  الس 
ٌَانَ  ةُ : " ُسْف ًٌّ  َوُعْثَمانُ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  أَُبو: َخْمَسة   اْلَعْدلِ  أَبِم   َهَذا: َفَقالَ  ," اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوُعَمرُ  َوَعلِ
ْعِنً. َباِطل   َعى َما ٌَ اَن, َعلَى اد  ٌَ هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  أَْصَحابُ : َقالَ  ُثم   ُسْف ٌْ  ٌَُداِنٌِهمْ  اَل  َوَسل مَ  َعلَ
, هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  أَْصَحابُ  أََحد  ٌْ ً   َمْعَمرٍ  أََبا َوَسؤَْلتُ : َقالَ ".  أََحد   ٌَُقاِرُبُهمْ  اَل  َوَسل مَ  َعلَ  اْلَكْرِخ
ً  [ 9ٖٗ:ص] أَْصَحابِ  َعنْ  ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  إِن  : قُْلتُ . َوُعْثَمانُ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  أَُبو: َفَقالَ  ل َم,َوسَ  َعلَ

قُولُ  إِْنَساًنا ِعْنَدَنا ٌَ : ًٌّ , ِبَهَذا َقالَ  َما: َمْعَمرٍ  أَُبو َفَقالَ . اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوُعَمرُ  َوَعلِ َحكَ  أََحد  ٌْ  َمنْ  َو
ُ  لِمَ  َهَذا؟ ِمْثلَ  َتْصَحُبونَ  لِمَ  َهَذا؟ ؤ َة؟ ٌَُخط  ٌَ دٍ  أَْصَحابُ  ُمَعاِو هِ  ُمَحم  ٌْ اَلمُ  َعلَ رُ  الس  ٌْ  َرُسولِ  َبْعدَ  الن اسِ  َخ
,ِ ً   لَِقْولِ  ِمْنُه, أَْفَضلَ  لََكاُنوا اأْلَْعَمالِ  ِمنَ  اْلِجَبالِ  بِؤَْمَثالِ  َبْعَدُهمْ  َمنْ  َجاءَ  لَوْ  هللا  بِ هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ  َعلَ
 َقْلبِهِ  ِفً َرُجاًل  أَن   َولَوْ .  «َنِصٌَفهُ  َواَل  أََحِدِهمْ  ُمد   َبلَػَ  َما َذَهًبا أُُحدٍ  ِمْثلَ  أَْنَفقَ  أََحَدُكمْ  أَن   لَوْ : »َوَسل مَ 
دٍ  أَْصَحابِ  َعلَى هِ  هللاُ  َصل ى ُمَحم  ٌْ َ  أِلَن   َكاِفًرا؛ لََكانَ  َوَسل مَ  َعلَ قُولُ  َوَجل   َعز   هللا   َشْطؤَهُ  أَْخَرجَ : }ٌَ
اعَ  ٌُْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعلَى َفاْسَتَوى َفاْسَتْؽلَظَ  َفآَزَرهُ ر  ِؽٌظَ  الزُّ ٌَ  ِفً َكانَ  َفَمنْ  ,[ 4ٕ: الفتح{ ]اْلُكف ارَ  ِبِهمُ  لِ
ظ   َقْلِبهِ  ٌْ  " َكاِفر   َفُهوَ  َؼ

دُ  أَْخَبَرَنا - 9ٙٙ , ْبنُ  ُمَحم   ً اسٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َثَناَحد  : َقالَ  اأْلَْثَرُم, َبْكرٍ  أَُبو َثَنا: َقالَ  َعلِ  َعاِصمٍ  أَُبو َجو 
, ًُّ َرةَ  أَُبو َثَنا: َقالَ  اْلَحَنِف ٌْ ا: َقالَ  ُحَباب   اْلُمْكِتبُ  ُهَر  اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َفَذَكُروا اأْلَْعَمشِ  ِعْندَ  ُكن 
ٌْؾَ : " اأْلَْعَمشُ  َفَقالَ  َوَعْدلِِه, َة؟ أَْدَرْكُتمْ  لَوْ  َفَك ٌَ ا: َقالُوا ُمَعاِو ٍد, أََبا ٌَ ْعنًِ ُمَحم   اَل : َقالَ  ِحْلِمِه؟ ِفً ٌَ
,ِ  " َعْدلِهِ  فًِ َبلْ  أاََل  َوهللا 

دُ  أَْخَبَرنًِ - 9ٓٙ , ْبنُ  ُمَحم   ً دُ  َثَنا: َقالَ  َعلِ اٍش, ْبنِ  َبْكرِ  أَِبً َعنْ  اْلَعاَلِء, ْبنُ  ُمَحم   ٌ  أَِبً َعنْ  َع
تُ  َما: »إِْسَحاَق, ٌْ ْعِنً ِمْثلَُه, َبْعَدهُ َرأَ ةَ  ٌَ ٌَ  «ُمَعاِو

دُ  أَْخَبَرَنا - 9ٔٙ دُ  َثَنا: َقالَ  ِحْصٍن, ْبنُ  ُمَحم  لُ  َقالَ : َقالَ  ُزْنُبوٍر, ْبنُ  ُمَحم  ٌْ  ِفً َعَملًِ أَْوَثقُ : اْلفَُض
َدةَ  َوأَِبً َوُعَمرَ  َبْكرٍ  أَِبً ُحبُّ  َنْفِسً ٌْ احِ  ْبنِ  ُعَب دٍ  أَْصَحابَ  َوُحب ً,  اْلَجر  هِ  ُمَحم  ٌْ اَلمُ  َعلَ  َجِمًٌعا, الس 
مُ  َوَكانَ  َتَرح  ةَ  َعلَى ٌَ ٌَ قُولُ  ُمَعاِو ٌَ دٍ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اْلُعلََماءِ  ِمنَ  َكانَ : َو هِ  ُمَحم  ٌْ اَلمُ  َعلَ  " الس 

 



ٕٕٓ 
 

, اْلَملِكِ  َعْبدُ  أَْخَبَرنًِ - 99ٙ ًُّ ُموِن ٌْ  َعنْ  اْلُمَباَرِك, ْبنُ  هللا ِ  َعْبدُ  َثَنا: َقالَ  َة,َسلَمَ  أَُبو َثَنا: َقالَ  اْلَم
امِ  َعنْ  َمْعَمٍر, قُولُ  َعب اٍس, اْبنَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُمَنب ٍه, ْبنِ  َهم  تُ  َما: »ٌَ ٌْ  ِمنْ  لِْلُمْلكِ  أَْخلَقَ  َكانَ  َرُجاًل  َرأَ
َة, ٌَ ِرُدونَ  الن اسُ  َكانَ  إِنْ  ُمَعاِو ٌَ ْحبِ  َواِدي َعلَى ِمْنهُ  لَ ُكنْ  َولَمْ  الر  ٌ قِ  ٌَ ِجرِ  اْلَحِصٌِص, َكالض   الض 

بِ  ٌَى ْبنَ  أَْحَمدَ  َسؤَْلتُ .  «اْلُمَتَؽض  ْح ُكنْ  لَمْ : »َعب اسٍ  اْبنِ  َحِدٌثِ  َعنْ  َثْعلَبَ  ٌَ ةُ  ٌَ ٌَ ٌ قِ  ُمَعاِو  َكالض 
ْضبِطُ : َفَقالَ  , «اْلَحِصٌِص  ْعِنً أَن هُ [ ٔٗٗ:ص] ٌَُكونُ : لَِثْعلَبٍ  قُْلتُ  اأْلُُموَر, ٌَ ُكنْ  لَمْ  ٌَ ٌ قَ  ٌَ  َض

ِرهِ  اْلُخلُقِ  ِفً ٌَُكونُ : َقالَ  اْلُخلُِق؟ ٌْ ٌْتُ  أَْكَثُر, اْلَمالِ  ِفً أَن هُ  إاِل   َوَؼ ْؽلِبَ  َما َوَرأَ : َقْولِهِ  ِفً َثْعلَبٍ  َعلَى ٌَ
هُ  ْضبِطُ  إِن   .اأْلُُمورَ  ٌَ

ِ  َعْبدُ  أَْخَبَرَنا - 91ٙ قُولُ  أَبًِ َسِمْعتُ : َقالَ  أَْحَمَد, ْبنُ  هللا  تُ  َما: »ُعَمرَ  اْبنِ  َحِدٌثِ  ِفً ٌَ ٌْ  َبْعدَ  أََحًدا َرأَ
  ً ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ ةَ  ِمنْ  أَْسَودَ  َكانَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌَ  َبْكرٍ  أَُبو َقالَ ".  ِمْنهُ  أَْسَخى: َتْفِسٌُرهُ : " َقالَ .  «ُمَعاِو

لُ  ْفِسٌرَ  َهَذا ىَروَ  َوَقدْ : اْلَخال  رُ  َحْنَبلٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  َعنْ  الت  ٌْ  .ِثَقة   َواِحدٍ  َؼ

َثَناهُ  وِريُّ  َحد  ِزٌدَ  ْبنُ  ُنوحُ  َثَنا: َقالَ  الدُّ بُ  ٌَ دِ  َعنْ  َسْعٍد, ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  َثَنا: َقالَ  اْلُمَإد   إِْسَحاَق, ْبنِ  ُمَحم 
تُ  َما: »َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع, َعنْ  ٌْ هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  َبْعدَ  أََحًدا َرأَ ٌْ  ِمنْ  أَْسَودَ  َكانَ  َوَسل مَ  َعلَ

ةَ  ٌَ ٌَرُ  َوهللا ِ  ُهوَ : َقالَ  َبْكٍر؟ أَِبً ِمنْ  أَْسَودَ  َكانَ  ُهوَ : قُْلتُ : َقالَ .  «ُمَعاِو  أَْسَودَ  َكانَ  َوهللا ِ  َوُهوَ  ِمْنُه, أَْخ
ِ  ُعَمرُ : َقالَ  ُعَمَر؟ ِمنْ  أَْسَودَ  َكانَ  َفُهوَ : قُْلتُ : َقالَ ".  َبْكرٍ  أَِبً ِمنْ  ٌَرَ  َكانَ  َوهللا  ِ  َوُهوَ  ِمْنُه, أَْخ  َوهللا 

ِ : َقالَ  ُعْثَماَن؟ ِمنْ  أَْسَودَ  َكانَ  ُهوَ : قُْلتُ : َقالَ ".  ُعَمرَ  ِمنْ  أَْسَودُ  ٌ ًدا, ُعْثَمانُ  َكانَ  إِنْ  َوهللا   َكانَ  َوُهوَ  لََس
وِريُّ  َقالَ ".  ِمْنهُ  أَْسَودَ   أَيْ  أَْسَوًدا[ ٕٗٗ:ص] َمْعَنى: َحْنَبلٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َقالَ : أَْصَحاِبَنا َبْعضُ  َقالَ : الدُّ
 .أَْسَخى

دُ  أَْخَبَرنًِ - 1ٓٙ َثِنً: َقالَ  َمْخلٍَد, ْبنُ  ُمَحم  , َطْوقٍ  ْبنِ  َداُودَ  ْبنُ  َمْنُصورِ  أَُبو َحد  ًُّ َؽانِ  َثَنا: َقالَ  الص 
م , َثَنا: َقالَ  َمْنُصوٍر, ْبنُ [ ٖٗٗ:ص] َسِعٌدُ  ٌْ امِ  َعنِ  ُهَش ٍم, ْبنِ  َجَبلَةَ  َعنْ  َحْوَشٍب, ْبنِ  اْلَعو  ٌْ : َقالَ  ُسَح

قُولُ  ُعَمَر, اْبنَ  َسِمْعتُ  تُ  َما: " ٌَ ٌْ هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  َبْعدَ  َرأَ ٌْ َة,ُمعَ  ِمنْ  أَْسَودَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌَ : َفِقٌلَ  اِو
ُ  َرِحَمهُ  ُعَمرُ  أَِبً: َقالَ  أَُبوَك؟ َواَل  ر   هللا  ٌْ َة, ِمنْ  َخ ٌَ ةُ  َوَكانَ  ُمَعاِو ٌَ  " ِمْنهُ  أَْسَودَ  ُمَعاِو

دُ  أَْخَبَرنًِ - 1ٔٙ َثِنً: َقالَ  َمْخلٍَد, ْبنُ  ُمَحم  دُ  َثَنا: َقالَ  َداُوَد, ْبنُ  َنْصرُ  َحد  : َقالَ  اْلَملِِك, َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم 
َثِنً ادُ  َعاِصمٍ  أَُبو َحد  دِ  َعنْ  ِهَشاٍم, َعنْ  أَِبً, اْلَعب   َكانَ : " َقالَ  ُعَمَر, اْبنِ  َعنِ  ِسٌِرٌَن, ْبنِ  ُمَحم 
ةُ  ٌَ ا: َقالُوا. الن اسِ  أَْحلَمَ  ُمَعاِو ْحَمِن, َعْبدِ  أََبا ٌَ ُ  َرِحَمهُ  َبْكرٍ  أَُبو: َقالَ  َبْكٍر؟ أَُبو الر  ر   هللا  ٌْ َة, ِمنْ  َخ ٌَ  ُمَعاِو
ةُ  ٌَ ا: َقالُوا الن اِس, أَْحلَمِ  ِمنْ  َوُمَعاِو ْحَمِن, َعْبدِ  أََبا ٌَ ر   ُعَمرُ : َقالَ  ُعَمُر؟ الر  ٌْ َة, ِمنْ  َخ ٌَ ةُ  ُمَعاِو ٌَ  َوُمَعاِو

 " الن اسِ  أَْحلَمِ  ِمنْ 

ِ  َعْبدُ  أَْخَبَرَنا - 1ٖٙ دِ  ْبنُ  هللا  ادُ  َثَنا: َقالَ  أَُساَمَة, أَُبو َثَنا: َقالَ  ,َشاِكرٍ  ْبنِ  ُمَحم  ٍد, ْبنُ  َحم  ٌْ  َعنْ  َز
, َعنِ  َمْعَمٍر, ْهِري  ةُ  َعِملَ : »َقالَ  الزُّ ٌَ ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  بِِسٌَرةِ  ُمَعاِو ْخِرمُ  اَل  ِسنٌِنَ  اْلَخط  ًبا ِمْنَها ٌَ ٌْ  «َش

دُ  أَْخَبَرنًِ - 4ٓٙ ِن, ْبنُ  ُمَحم  ٌْ ادٍ  ْبنَ  اْلَفْضلَ  أَن   اْلُحَس ٌَ َثُهمْ  ِز ِ, َعْبدِ  أََبا َسِمْعتُ : َقالَ  َحد   َعنْ  َوُسبِلَ  هللا 
ةَ  اْنَتَقصَ  َرُجلٍ  ٌَ ٌَُقالَ  اْلَعاِص, ْبنَ  َوَعْمَرو ُمَعاِو ؟ لَهُ  أَ ًُّ ْجَتِرئْ  لَمْ  إِن هُ : »َفَقالَ  َراِفِض ِهَما ٌَ ٌْ  َولَهُ  إاِل   َعلَ
ِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  أََحًدا أََحد   اْنَتَقصَ  َما َسْوٍء, َخِبٌَبةُ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ  «َسْوءٍ  َداِخلَةُ  لَهُ  إاِل   َوَسل مَ  َعلَ

ِ  َرُسولُ  َقالَ .  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ رُ : »َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  «َقْرنًِ الن اسِ  َخ

ِ  َعْبدِ  أََبا أَن   ُموَسى, ْبنُ  ٌُوُسؾُ  أَْخَبَرنًِ - 4ٕٙ َة, َشَتمَ  َرُجلٍ  َعنْ  ُسِبلَ  هللا  ٌَ ٌ ُرهُ  ُمَعاِو  إِلَى ٌَُص
ْلَطاِن؟ ى أَنْ  أَْخلَقُ : »َقالَ  السُّ هِ  ٌَُتَعد  ٌْ  «َعلَ

دُ  أَْخَبَرنًِ - 4ٖٙ ً   إِْبَراِهٌمَ  َقَراَبةَ  ِسْنِدي   ْبنَ  َبْكرِ  أََبا َسِمْعتُ : َقالَ  ُموَسى, ْبنُ  ُمَحم  : َقالَ  اْلَحْرِب
ِ  َعْبدِ  أََبا َسِمْعتُ  أَوْ  َحَضْرُت, أَوْ  ُكْنُت, ا: َرُجل   َوَسؤَلَهُ  هللا  ِ, َعْبدِ  أََبا ٌَ هُ  َذَكرَ  َخال   لًِ هللا  ْنَتقِصُ  أَن  ٌَ 

َة, ٌَ َما ُمَعاِو ِ  َعْبدِ  أَُبو َفَقالَ  َمَعُه, أََكْلتُ  َوُرب   «َمَعهُ  َتؤُْكلْ  اَل : »ُمَباِدًرا هللا 



ٕٕٔ 
 

, َبْكرٍ  أَُبو َرَناأَْخبَ  - 9ٖٔ وِذيُّ ِ  َعْبدِ  أِلَِبً قٌِلَ : َقالَ  اْلَمرُّ  ُرُسلِ  َبْعضُ  َجاءَ  َوَقدْ  ِباْلَعْسَكرِ  َوَنْحنُ  هللا 
ْعقُوبُ  َوُهوَ  اْلَخلٌَِفةِ  ِ, َعْبدِ  أََبا ٌَا: َفَقالَ  ٌَ ً   ِمنْ  َكانَ  ِفٌَما َتقُولُ  َما هللا  ةَ  َعلِ ٌَ ُ؟ َرِحَمُهَما َوُمَعاِو  َفَقالَ  هللا 

ِ  َعْبدِ  أَُبو ُ  َرِحَمُهمُ  اْلُحْسَنى, إاِل   ِفٌَها أَقُولُ  َما: »هللا   «أَْجَمِعٌنَ  هللا 

دُ  أَْخَبَرَنا - 9ٔٗ , اْلَحَسنِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َثَنا: َقالَ  اْلَعِزٌِز, َعْبدِ  ْبنِ  اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  ُمَحم   َسؤَْلتُ : َقالَ  الت ْرِمِذيُّ
ِ, َعْبدِ  أََبا رِ  َطْلَحةَ  أَْمرِ  ِمنْ  َكانَ  ِفٌَما َتقُولُ  َما: قُْلتُ  هللا  ٌْ َب ً   َوالزُّ َة؟ َذَكرَ  َوأَُظنُّ  َوَعاِبَشَة, َوَعلِ ٌَ  ُمَعاِو

ِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  ِفً أَقُولُ  أََنا؟ َمنْ : »َفَقالَ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ َنُهمْ  َكانَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ , َب ء  ًْ ُ  َش  «أَْعلَمُ  هللا 

, ُعَمرَ  أَُبو ِهاَللٍ  ْبنِ  اْلَعاَلءِ  ْبنُ  ِهاَللُ  أَْخَبَرَنا - 9ٔ9 ًُّ ق  َثِنً: َقالَ  الر  دُ  ٌُوُسؾَ  أَُبو َحد   أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحم 
 ًُّ ق  َثنًِ: َقالَ  الر  , َسلََمةَ  أَُبو َحد  ًُّ  إَِذا اْلَعِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  انَ كَ : َقالَ  اْلَعاَلِء, ْبنِ  َجْحَشَفةَ  َعنْ  اْلُخَزاِع
ُ  أَْخَرجَ  أَْمر  : »َقالَ  َواْلَجَمِل, ِصف ٌَن,[ ٕٙٗ:ص] َعنْ  ُسِبلَ  َدي   هللا   «ِفٌهِ  لَِسانًِ أُْدِخلُ  اَل  ِمْنُه, ٌَ

ا اْلَكؾ   ِذْكرُ  نَ  َشَجرَ  َعم  ٌْ هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  َب ٌْ ِ  َوَرْحَمةُ  َوَسل مَ  َعلَ ِهمْ  َتَعالَى هللا  ٌْ  َعلَ
 أَْجَمِعٌنَ 

دُ  َقالَ  نِ  ْبنُ  ُمَحم  ٌْ ُ  َرِحَمهُ  اْلُحَس ْنَبِؽً: هللا   هللا ِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  َفَضابِلِ  ِمنْ  َرَسْمَناهُ َما َتَدب رَ  لَِمنْ  ٌَ
هِ  هللاُ  َصل ى ٌْ ِتهِ  أَْهلِ  َوَفَضابِلِ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ ًَ  َب ُ  َرِض مَ  ٌُِحب ُهمْ  أَنْ  أَْجَمِعٌنَ  َعْنُهمْ  هللا  َتَرح  ٌَ ِهمْ  َو ٌْ  َعلَ

ْسَتْؽفِرَ  ٌَ لَ ,  لَُهمْ  َو َتَوس  ٌَ ْشُكرَ  بِِهمْ  اْلَكِرٌمِ  هللا ِ  إِلَى َو ٌَ َ  َو ْذُكرَ  َواَل ,  لَِهَذا َوف َقهُ  إِذْ  اْلَعِظٌمَ  هللا   َشَجرَ  َما ٌَ
َنُهمْ  ٌْ ْنقُرَ  َواَل  َب ْبَحثَ  َواَل  َعْنهُ  ٌَ َشادِ  َطِرٌقِ  َعنْ  ِبهِ  ُخِطاِ  َقدْ  َمْفُتون   َجاِهل   َعاَرَضَنا َفإِنْ ,  ٌَ : َفَقالَ  الر 
 َتْنَفُعَنا َحاَجة   َهَذا ِذْكرِ  إِلَى َوِبكَ  بَِنا َما: لَهُ  ِقٌلَ .  َوفاَُلٍن؟ لِفاَُلنٍ  فاَُلن   َقَتلَ  َولِمَ  لِفاَُلنٍ  فاَُلن   َقاَتلَ  لِمَ 
َها: لَهُ  قٌِلَ  َولَِم؟: َقالَ  َفإِنْ . ِعْلِمَها إِلَى ُطِرْرَنااضْ  َواَل  َحاَبةُ  َشاَهَدَها فَِتن   أِلَن  ًَ  الص  ُ  َرِض  َعْنُهمْ  هللا 

ِرِهمْ  ِمنْ  ِبَتؤِْوٌلَِها أَْعلَمَ  َوَكاُنوا ِبَها اْلِعْلمُ  أََراُهمُ  َما َحَسبِ  َعلَى ِفٌَها َفَكاُنوا ٌْ  َسِبٌاًل  أَْهَدى َوَكاُنوا,  َؼ
نْ  ِهمْ ,  اْلَجن ةِ  أَْهلُ  أِلَن ُهمْ  َبْعَدُهمْ  َجاءَ  ِمم  ٌْ ُسولَ  َوَشاَهُدوا اْلقُْرآنُ  َنَزلَ  َعلَ هِ  هللاُ  َصل ى الر  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

ُ  لَُهمُ  َوَشِهدَ  َمَعهُ  َوَجاَهُدوا ْضَوانِ  َوَجل   َعز   هللا  ُسولُ  لَُهمُ  َوَشِهدَ ,  اْلَعِظٌمِ  َواأْلَْجرِ  َواْلَمْؽفَِرةِ  ِبالر   الر 
هِ  هللاُ  َصل ى ٌْ رُ  أَن ُهمْ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ هِ  هللاُ  َصل ى َوِبَرُسولِهِ  أَْعَرؾَ  َوَجل   َعز   ِباهلل ِ  َفَكاُنوا. َقْرنٍ  َخ ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

ن ةِ  َوِباْلقُْرآنِ  بُ  َوبِؤََدِبِهمْ  َنْحُكمُ  َوِبؤَْحَكاِمِهمْ ,  َنِعٌشُ  لِِهمْ َقوْ  َوِفً اْلِعْلمُ  ٌُْإَخذُ  َوِمْنُهمْ  َوِبالسُّ ِبعُ  َولَُهمْ  َنَتؤَد   َنت 
َنا ال ِذي َوإٌِشِ : َقالَ  َفإِنْ . أُِمْرَنا َوِبَهَذا َنُهمْ  َجَرى لَِما َمْعِرَفِتَنا ِمنْ  ٌَُضرُّ ٌْ  َما: لَهُ  ِقٌلَ .  َعْنُه؟ َواْلَبْحثِ  َب

 أَنْ  َنؤَْمنُ  َواَل  بَِكِثٌرٍ  أَْنَقصُ  َوُعقُولَُنا,  ُعقُولَِنا ِمنْ  أَْكَبرَ  َكاَنتْ  اْلَقْومِ  ُعقُولَ  أَن   َوَذلِكَ  ِفٌهِ  َشك   اَل 
ا َنْبَحثَ  َنُهمْ  َشَجرَ  َعم  ٌْ ا َوَنَتَخل ؾَ  اْلَحق   َطِرٌقِ  َعنْ  َفَنِزل   َب  فٌِِهْم؟ أُِمْرَنا َوبِمَ : َقالَ  َفإِنْ . ِفٌِهمْ  أُِمْرَنا َعم 

مِ  لَُهمْ  ِبااِلْسِتْؽَفارِ  أُِمْرَنا: ِقٌلَ .  ِهمْ  َوالت َرحُّ ٌْ  اْلِكَتابُ  َذلِكَ  َعلَى َدل  ,  لَُهمْ  َوااِلت َباعِ  لَُهمْ  َواْلَمَحب ةِ  َعلَ
ن ةُ  ةِ  َوَقْولُ  َوالسُّ َنُهمْ  َجَرى َما ِذْكرِ  إِلَى َحاَجة   بَِنا َوَما,  اْلُمْسلِِمٌنَ  أَبِم  ٌْ ُسولَ  َصِحُبوا َقدْ ,  َب  َصل ى الر 

هِ  هللاُ  ٌْ ْحَبةِ ,  َوَصاَهُروهُ َوَصاَهَرُهمْ  َوَسل مَ  َعلَ ْؽِفرُ  َفِبالصُّ ٌَ  ُ ُ  َضِمنَ  َوَقدْ ,  لَُهمْ  اْلَكِرٌمُ  هللا   َوَجل   َعز   هللا 
ُ  لََنا َذَكرَ  َوَقدْ  َواِحًدا ِمْنُهمْ  ٌُْخِزيَ  اَل  أَنْ  ِكَتاِبهِ  ِفً ْوَراةِ  ِفً َوْصَفُهمُ  أَن   ِكَتاِبهِ  ِفً َتَعالَى هللا   الت 

هُ  اْلَكِرٌمُ  َمْواَلَنا َوأَْخَبَرَنا,  الن ْعتِ  بِؤَْحَسنِ  َوَنَعَتُهمْ  اْلَوْصؾِ  ِبؤَْجَملِ  َفَوَصَفُهمْ ,  َواإْلِْنِجٌلِ   َتابَ  َقدْ  أَن 
ِهمْ  ٌْ ِهمْ  َتابَ  َوإَِذا,  َعلَ ٌْ بْ  لَمْ  َعلَ ًَ  أََبًدا ِمْنُهمْ  ِحًداَوا ٌَُعذ  ُ  َرِض ِ  ِحْزبُ  أُولَبِكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  هللا   هللا 

ِ  ِحْزبَ  إِن   أاََل  َما: َقابِل   َقالَ  َفإِنْ . اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  هللا   َجَرى ِبَما َعالًِما أَُكونَ  أِلَنْ  َذلِكَ  ِمنْ  ُمَراِدي إِن 
َنُهمْ  ٌْ ْذَهبْ  لَمْ  َفؤَُكونَ  َب ٌَ   ً  أِلَن كَ  ِفْتَنةٍ  َطالِبُ  أَْنتَ : لَهُ  قٌِلَ . أَْجَهلُهُ  َواَل  َذلِكَ  أََحبُّ  أِلَن ً ِفٌهِ  َكاُنوا َما َعلَ
ا َتْبَحثُ  كَ  َعم  ْنَفُعكَ  َواَل  ٌَُضرُّ كَ  َوَجل   َعز   هلِل ِ  َما ِبإِْصاَلحِ  اْشَتَؽْلتَ  َولَوِ  ٌَ ٌْ  أََداءِ  ِمنْ  ِبهِ  َتَعب َدكَ  ِفٌَما َعلَ

َما َواَل : َوِقٌلَ . بِكَ  أَْولَى َكانَ  َمَحاِرِمهِ  َواْجتَِنابِ  َفَراِبِضهِ   ٌ  ِفٌهِ  َظْهرَ  َقدْ  َما قُْبحِ  َمعَ  َهَذا َزَمانَِنا ِفً ِس
ال ةِ  اأْلَْهَواءِ  ِمنَ  نَ  ِمنْ  َوَمْلَبِسكَ  ِبَمْطَعِمكَ  اْشِتَؽالُكَ : لَهُ  َوِقٌلَ . الض  ٌْ ُبكَ ,  بِكَ  أَْولَى ُهَو؟ أَ  َوَتَكسُّ

نَ  ِمنْ  لِِدْرَهِمكَ  ٌْ ؤَْمنُ  اَل : َوقٌِلَ . ِبكَ  أَْولَى ُتْنفِقُُه؟ َوِفٌَما ُهَو؟ أَ ُكونَ  أَنْ  ٌَ ا َوَبْحثِكَ  بَِتْنِقٌِركَ  ٌَ  َشَجرَ  َعم 
نَ  ٌْ ِمٌلَ  أَنْ  إِلَى اْلَقْومِ  َب ْلَعبَ  اهَُتْهوَ  أَنْ  لَكَ  ٌَْصلُحُ  اَل  َما َفَتْهَوى َقْلُبكَ  ٌَ ٌَ َطانُ  ِبكَ  َو ٌْ  َوُتْبِؽضَ  َفَتُسب   الش 
ُ  أََمَركَ  َمنْ  تِهِ  هللا  َباِعهِ  لَهُ  َوااِلْستِْؽَفارِ  ِبَمَحب   َفإِنْ . اْلَباِطلِ  َطِرٌقَ  َوَتْسلُكَ  اْلَحق   َطِرٌقِ  َعنْ  َفَتِزل   َوِبات 
ةِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  لََنا َفاْذُكرْ : َقالَ  ن  نْ  َوالسُّ ُدلُّ  َما اْلُمْسلِِمٌنَ  ُعلََماءِ  ِمنْ  َسلَؾَ  َوَعم   لَِتُرد   قُْلتَ  َما َعلَى ٌَ



ٕٕٕ 
 

ا ُنفُوَسَنا ا اْلَبْحثِ  ِمنَ  َتْهَواهُ  َعم  نَ  َشَجرَ  َعم  ٌْ َحاَبةِ  َب ًَ  الص  ُ  َرِض مَ  َقدْ : لَهُ  ِقٌلَ . َعْنُهمْ  هللا   لَِما ِذْكُرَنا َتَقد 
ا َذَكْرُتهُ  ة   َباَلغ   ِفٌهِ  ِمم  ق ظَ  َذَكْرَناهُ َما َبْعضَ  َوُنِعٌدُ ,  َعَقلَ  لَِمنْ  َوُحج  ٌَ َت ٌَ  إِلَى اْلُمْسَتْرِشدُ  اْلُمْإِمنُ  بِهِ  لِ
ُ  َقالَ : اْلَحق   َطِرٌقِ  د  : }َوَجل   َعز   هللا  ِ  َرُسولُ  ُمَحم  اءُ  َمَعهُ  َوال ِذٌنَ  هللا   َنُهمْ َبٌْ  ُرَحَماءُ  اْلُكف ارِ  َعلَى أَِشد 
ًعا َتَراُهمْ  ًدا ُرك  ْبَتُؽونَ ,  ُسج  ِ  ِمنَ  َفْضاًل  ٌَ ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهُهمْ  ِفً ِسٌَماُهمْ  َوِرْضَواًنا هللا   َذلِكَ  السُّ
ْوَراةِ  ِفً َمَثلُُهمْ   ُسوِقهِ  َعلَى َفاْسَتَوى َفاْسَتْؽلَظَ  َفآَزَرهُ  َشْطؤَهُ أَْخَرجَ  َكَزْرعٍ  اإْلِْنِجٌلِ  فًِ َوَمَثلُُهمْ ,  الت 
َراعَ  ٌُْعِجبُ  ِؽٌظَ  الز  ٌَ ,  اْلَعِظٌمَ  َواأْلَْجرَ  اْلَمْؽِفَرةَ  َذلِكَ  َبْعدَ  َوَعَدُهمْ  ُثم  [ . 4ٕ: الفتح{ ]اْلُكف ارَ  ِبِهمُ  لِ
ُ  َوَقالَ  ُ  َتابَ  لََقدْ : }َوَجل   َعز   هللا  ً   َعلَى هللا  ِب َبُعوهُ  ال ِذٌنَ  َصارِ َواأْلَنْ  َواْلُمَهاِجِرٌنَ  الن   َساَعةِ  ِفً ات 

اِبقُونَ : }َوَجل   َعز   َوَقالَ [ 9ٔٔ: التوبة{ ]اْلُعْسَرةِ  لُونَ  َوالس   َوال ِذٌنَ  َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِرٌنَ  ِمنَ  اأْلَو 
َبُعوُهمْ  ًَ  ِبإِْحَسانٍ  ات  ُ  َرِض ةِ  آِخرِ  إِلَى[ ٓٓٔ: التوبة{ ]َعْنُهمْ  هللا  ٌَ ْومَ : }َوَجل   َعز   َوَقالَ ,  اْْل  ٌُْخِزي اَل  ٌَ

 ُ ً   هللا  ِب ْسَعى ُنوُرُهمْ  َمَعهُ  آَمُنوا َوال ِذٌنَ  الن  نَ  ٌَ ٌْ ِدٌِهمْ  َب ٌْ َماِنِهمْ  أَ ٌْ َ ٌَةُ [ 1: التحرٌم{ ]َوِبؤ  َعز   َوَقالَ ,  اْْل
رُ  ُكْنُتمْ : }َوَجل   ٌْ ةٍ  َخ ٌَةُ [ ٓٔٔ: عمران آل{ ]أُم  ًَ  لََقدْ } َوَجل   َعز   َوَقالَ . اْْل ُ  َرِض { اْلُمْإِمنٌِنَ  َعنِ  هللا 

ةِ  آِخرِ  إِلَى[ 1ٔ: الفتح] ٌَ َ  إِن   ُثم  ,  اْْل َحاَبةِ  َبْعدَ  َجاءَ  َمنْ  َعلَى أَْثَنى َوَجل   َعز   هللا   َفاْسَتْؽَفرَ  الص 
َحاَبةِ  ْجَعلَ  اَل  أَنْ  اْلَكِرٌمَ  َمْواَلهُ  َوَسؤَلَ  لِلص  ُ  َفؤَْثَنى,  لَُهمْ  ِؼاّلً  ِبهِ َقلْ  ِفً ٌَ هِ  َوَجل   َعز   هللا  ٌْ  َما ِبؤَْحَسنِ  َعلَ

ُكونُ  َناِء؛ ِمنَ  ٌَ  َوَقالَ { . َرِحٌم   َرُءوؾ  : }َقْولِهِ  إِلَى{ َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوال ِذٌنَ : }َوَجل   َعز   َفَقالَ  الث 
 ًُّ ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ رُ : »َوَسل مَ  َعلَ ٌْ لُوَنُهمْ  ال ِذٌنَ  ُثم   َقْرِنً الن اسِ  َخ لُوَنُهمْ  ال ِذٌنَ  ُثم   ٌَ  هللاُ  َصل ى َوَقالَ .  «ٌَ
هِ  ٌْ َ  إِن  : »َوَسل مَ  َعلَ ٌ ٌنَ  إاِل   اْلَعالَِمٌنَ  َجِمٌعِ  َعلَى أَْصَحاِبً اْخَتارَ  َوَجل   َعز   هللا  بِ ,  َواْلُمْرَسلٌِنَ  الن 

ا َوُعْثَمانَ  َوُعَمرَ  َبْكرٍ  أََبا أَْرَبَعةً  أَْصَحاِبً ِمنْ  لًِ َواْخَتارَ  ًٌّ رَ  َفَجَعلَُهمْ ,  َوَعلِ ٌْ  َوِفً أَْصَحاِبً َخ
ر   ُكلُُّهمْ  أَْصَحاِبً ٌْ ِتً َواْخَتارَ  َخ هِ  هللاُ  َصل ى َوَقالَ .  «اأْلَُممِ  َساِبرِ  َعلَى أُم  ٌْ  َمَثلَ  إِن  : »َوَسل مَ  َعلَ
ِتً ِفً أَْصَحاِبً َعامِ  فًِ َكاْلِمْلحِ  أُم  ْصلُحُ  اَل  الط  َعامُ  ٌَ  َعنْ ,  اْلَحَسنِ  َعنِ  َهَذا ُرِويَ .  «ِباْلِمْلحِ  إاِل   الط 

ً   َعنِ ,  أََنسٍ  ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ ثَ  إَِذا اْلَحَسنُ  َفَكانَ : َقالَ . َوَسل مَ  َعلَ قُولُ  ِبَهَذا َحد   ِمْلُحَنا َذَهبَ  َقدْ : ٌَ
ؾَ  ٌْ َ  إِن  : َمْسُعودٍ  اْبنُ  َوَقالَ .  َنْصلُح؟ َفَك دٍ  َقْلبَ  َفَوَجدَ  اْلِعَبادِ  قُلُوبِ  ِفً َنَظرَ  َوَجل   َعز   هللا   َصل ى ُمَحم 
هِ  هللاُ  ٌْ رَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  َبْعدَ  اْلِعَبادِ  قُلُوبِ  ِفً َنَظرَ  ُثم  ,  بِِرَسالَِتهِ  َوَبَعَثهُ ,  لَِنْفِسهِ  َفاْصَطَفاهُ  اْلِعَبادِ  قُلُوبِ  َخ
دٍ  َقْلبِ  هِ  هللاُ  َصل ى ُمَحم  ٌْ رَ  أَْصَحابِهِ  قُلُوبَ  َفَوَجدَ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ ٌ هِ  وَزَراءَ  َفَجَعلَُهمْ ,  اْلِعَبادِ  قُلُوبِ  َخ  َنبِ
هِ  هللاُ  َصل ى ٌْ دُ  َقالَ  ِدٌِنهِ  َعلَى ٌَُقاتِلُونَ  َوَسل مَ  َعلَ نِ  ْبنُ  ُمَحم  ٌْ ُ  َرِحَمهُ  اْلُحَس  ِمنَ  َهَذا َسِمعَ  لَِمنْ  ٌَُقالُ : هللا 
ِ  َرُسولِ  َوِمنْ  َوَجل   َعز   هللا ِ  هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ رِ  ُمَوف ًقا َعْبًدا ُكْنتَ  إِنْ : َوَسل مَ  َعلَ ٌْ  َوَعَظكَ  ِبَما ات ْعَظتْ  لِْلَخ
 ُ ِبًعا ُكْنتَ  َوإِنْ ,  ِبهِ  َوَجل   َعز   هللا  كَ  َخِشٌتُ  لَِهَواكَ  ُمت  ٌْ نْ  َتُكونَ  أَنْ  َعلَ ُ  َقالَ  ِمم   َوَمنْ } َوَجل   َعز   هللا 

نِ  أََضلُّ  َبعَ  ِمم  رِ  َهَواهُ ات  ٌْ ِ  ِمنَ  ُهًدى ِبَؽ نْ  َوُكْنتَ [ ٓ٘: القصص{ ]هللا  ُ  َقالَ  ِمم   َعلِمَ  َولَوْ } َوَجل   َعز   هللا 
 ُ ًرا ِفٌِهمْ  هللا  ٌْ ٌَُقالُ [ . ٖٕ: األنفال{ ]ُمْعِرُضونَ  َوُهمْ  لََتَول ْوا أَْسَمَعُهمْ  َولَوْ  أَلَْسَمَعُهمْ  َخ  َجاءَ  َمنْ : لَهُ  َو
ِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  إِلَى هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ ْطَعنَ  َحت ى َوَسل مَ  َعلَ ْهَوى َبْعِضِهمْ  ِفً ٌَ ٌَ ُذم   َبْعَضُهمْ  َو ٌَ  َبْعًضا َو

ْمَدحَ  ٌَ هُ  َوَقَع؛ اْلِفْتَنةِ  َوِفً,  ِفْتَنةٍ  َطالِبُ  َرُجل   َفَهَذا َبْعًضا َو هِ  َواِجب   أِلَن  ٌْ  َوااِلْستِْؽَفارِ  اْلَجِمٌعِ  َمَحب ةُ  َعلَ
ًَ  لِْلَجِمٌعِ  ُ  َرِض ٌَانِ  ِفً َنِزٌُدكَ  َوَنْحنُ ,  بُِحب ِهمْ  َوَنَفَعَنا َعْنُهمْ  هللا  ْسلَمَ  اْلَب ٌَ  اْلَبْحثَ  َتَدعَ وَ  لِْلَجِمٌعِ  َقْلُبكَ  لِ
ْنِقٌرَ  ا َوالت  َنُهمْ  َشَجرَ  َعم  ٌْ  َب

َثَنا - 494ٔ  دِ  ْبنُ  هللا ِ  َعْبدُ  َبْكرٍ  أَُبو َحد  ًُّ  اْلَحِمٌدِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحم  َثَنا: َقالَ  اْلَواِسِط  أَْحَمدَ  ْبنُ  هللا ِ  َعْبدُ  َحد 
دِ  ْبنِ  َثَنا: َقالَ  َحْنَبلٍ  ْبنِ  ُمَحم  َثَنا: َقالَ ,  أَبًِ َحد  ةَ  أَُبو َحد  ٌَ َثَنا: َقالَ  ُمَعاِو  َعنِ ,  ُمَجاِهدٍ  َعنْ ,  َرُجل   َحد 
دٍ  أَْصَحابَ  َتُسبُّوا اَل  َقالَ  َعب اسٍ  اْبنِ  هِ  هللاُ  َصل ى ُمَحم  ٌْ َ  َفإِن  ,  َوَسل مَ  َعلَ  بِااِلْسِتْؽَفارِ  أََمَرَنا َوَجل   َعز   هللا 
ْعلَمُ  َوُهوَ  لَُهمْ  ْقَتتِلُونَ  أَن ُهمْ  ٌَ ٌَ  .َس

َثَنا - 41ٔٔ َثَنا: َقالَ  اْلَحِمٌدِ  َعْبدِ  اْبنُ  َوَحد  دُ  َحد  انَ  ْبنُ  ُمَحم  ٌَ ًُّ  ُسْف َثَنا: َقالَ  اأْلُُبل   ُموَسى ْبنُ  َهاُرونُ  َحد 
َثَنا: َقالَ  ادُ  َحد  دٍ  ْبنُ  َحم  ٌْ  َمَحاِسنَ  اْذُكُروا: َقالَ  َحْوَشبٍ  ْبنِ  امِ اْلَعو   َعنِ ,  ِخَراشٍ  ْبنِ  ِشَهابِ  َعنْ ,  َز

دٍ  أَْصَحابِ  هِ  هللاُ  َصل ى ُمَحم  ٌْ هِ  َتؤَْتلِؾُ  َوَسل مَ  َعلَ ٌْ َرهُ  َتْذُكُروا َواَل  قُلُوُبُكمْ  َعلَ ٌْ ُشوا َؼ  الن اسَ  َفُتَحر 
ِهم." ٌْ  َعلَ

 



ٕٕٖ 
 

 :اْلجري قال

هِ  هللاُ  َصل ى هللا ِ  َرُسولِ  أَْصَحابَ  َسب   َمنْ  َعلَى الل ْعَنةِ  ِذْكرِ  َبابُ  ٌْ  َوَسل مَ  َعلَ

دُ  َقالَ   نِ  ْبنُ  ُمَحم  ٌْ ُ  َرِحَمهُ  اْلُحَس ًُّ  َعلِمَ  َقدْ : هللا  ِب هِ  هللاُ  َصل ى الن  ٌْ ُكونُ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ ٌَ َمانِ  آِخرِ  ِفً َس  الز 
ْلَعُنونَ  أَْقَوام   هِ  هللاُ  َصل ى َفلََعنَ ,  أَْصَحاَبهُ  ٌَ ٌْ ُهمْ  أَوْ  أَْصَحاَبهُ  لََعنَ  َمنْ  َوَسل مَ  َعلَ  لََعنَ  َمنْ : »َفَقالَ  َسب 

هِ  أَْصَحاِبً ٌْ ْقَبلُ  اَل ,  أَْجَمِعٌنَ  َوالن اسِ  َواْلَماَلِبَكةِ  هللا ِ  لَْعَنةُ  َفَعلَ ٌَ  ُ ٌَُقالُ  «َعْداًل  َواَل  َصْرًفا ِمْنهُ  هللا  : َو
ْرؾُ  عُ  َواْلَعْدلُ ,  اْلَفْرضُ  الص  ْحَفُظوهُ أَنْ  الن اسِ  َجِمٌعَ  أََمرَ  ُثم  ,  الت َطوُّ . ٌُْكِرُموُهمْ  َوأَنْ  أَْصَحاِبهِ  ِفً ٌَ

دُ  َقالَ  نِ  ْبنُ  ُمَحم  ٌْ ُ  َرِحَمهُ  اْلُحَس  هللا ِ  َرُسولَ  َسب   َفَقدْ  َسب ُهمْ  َوَمنْ ,  أََهاَنُهمْ  َفَقدْ  ٌُْكِرْمُهمْ  لَمْ  َفَمنْ : هللا 
هِ  هللاُ  َصل ى ٌْ ِ  َرُسولَ  َسب   َوَمنْ  َوَسل مَ  َعلَ هِ  هللاُ  َصل ى هللا  ٌْ ِ  ِمنَ  الل ْعَنةَ  اْسَتَحق   َوَسل مَ  َعلَ ,  َوَجل   َعز   هللا 
هِ  هللاُ  َصل ى َقالَ  َوَقدْ ,  أَْجَمِعٌنَ  الن اسِ  َوِمنَ ,  اْلَماَلِبَكةِ  َوِمنَ  ٌْ ةِ  َهِذهِ  آِخرُ  لََعنَ  إَِذا: »َوَسل مَ  َعلَ  اأْلُم 
لََها ٌُْظِهْرهُ ِعْلم   ِعْنَدهُ َكانَ  َفَمنْ  أَو  ْوَمبِذٍ  اْلِعْلمِ  َكاِتمَ  َفإِن   َفْل ُ  أَْنَزلَ  َما َكَكاِتمِ  ٌَ دٍ  َعلَى هللا   هللاُ  َصل ى ُمَحم 
هِ  ٌْ  كتاب»  فً واْلجري ,( ٕٙٓ/4٘« ) دمشق تارٌخ»  فً عساكر ابن روى* «َوَسل مَ  َعلَ

 : سعٌد أبا ٌا قلت:  قال الحسن عن قتادة طرٌق من بنحوه (9ٕٙٗ/٘« ) الشرٌعة

 . النار فً أنهم وذوٌهم معاوٌة على ٌشهدون ناساً  إنا

 .  النار فً أنهم ٌدرٌهم وما هللا لعنهم:  فقال

 : بلفظ ثقات ورجاله آخر طرٌق من بنحوه( ٕٙٓ/4٘) عساكر ابن عند وجاء

 على:  فقال.  الزبٌر وابن معاوٌة ٌلعنون أو ٌشتمون قوماً  ههنا إن,  سعٌد أبا ٌا:  للحسن قٌل »
 « . هللا لعنة ٌلعنون الذٌن أولبك

 هللا رحمه المبارك بن عبدهللا عن بإسناده( ٕٔٔ/4٘« ) دمشق تارٌخ»  فً عساكر ابن روى* 
 : قال

 . الصحابة ٌعنً , ٌعنً القوم على اتهمناه شزراً  إلٌه ٌنظر رأٌناه فمن محنة عندنا معاوٌة

«  دمشق تارٌخ»  فً عساكر وابن( 4ٕٓ/ٔ« ) تارٌخه»  فً البؽدادي الخطٌب وروى* 
(٘4/ٕٔٓ) 

 , وسلم علٌه هللا صلى محمد ألصحاب ستر معاوٌة:  قال هللا رحمه الحلبً نافع بن الربٌع عن
 . وراءه ما على اجترأ الستر الرجل كشؾ فإذا

 إبراهٌم عن مسلم بن محمد طرٌق من( ٕٔٔ/4٘« ) دمشق تارٌخ»  فً عساكر ابن وروى* 
 فإنه معاوٌة شتم إنساناً  إال قط إنساناً  ضرب عبدالعزٌز بن عمر رأٌت ما:  قال مٌسرة بن

 .  أسواطاً  ضربه

 إذا الرجل عن أٌكتب سبل أنه أحمد اإلمام عن( 4ٔٙ) رقم( 9ٗٗ/ٕ) السنة فً الخالل وروى* 
 : قال

 رسول أصحاب من رجل ٌُكفر ال:  قال ثم,  ال:  قال ؟ كافر أو اإلسالم ؼٌر على مات معاوٌة
 . وسلم علٌه هللا صلى هللا

( 9ٕٙ/ٕ) عٌاض للقاضً«  وسلم علٌه هللا صلى المصطفى حقوق فً الشفاء»  كتاب فً* 
 : هللا رحمه مالك قال

ب أصحابه شتم ومن , قتل وسلم علٌه هللا صلى النبً شتم من »  « . أُد 



ٕٕٗ 
 

 

 : وسلم علٌه هللا صلى النبً أصحاب من أحداً  شتم من: »  أٌضاً  وقال

 ضالل على كانوا:  قال فإن العاص بن عمرو أو معاوٌة أو علً أو عثمان أو عمر أو بكر أبا
 « . شدٌداً  نكاالً  نكل الناس مشاتمة من هذا بؽٌر شتمهم وإن , قتل وكفر

 بن ومحمد هارون أبً بن محمد أخبرنً( : 4٘ٙ) ورقم( ٖٗٗ/ٕ« ) السنة»  فً الخالل قال* 
 ال:  قال فٌمن هللا رحمك تقول ما عبدهللا أبً إلى رقعة وجهنا:  قال حدثهم الحارث أبا أن جعفر
 قال ؟ ؼصباً  بالسٌؾ أخذها فإنه , المإمنٌن خال إنه أقول وال , الوحً كاتب معاوٌة عن:  أقول
.  للناس أمرهم ونبٌن , ٌجالسون وال القوم هإالء ٌجانبون , رديء سوء قول هذا:  عبدهللا أبو

 . صحٌح وسنده

 بكر أبا سمعت قال موسى بن محمد أخبرنً( 4ٖٙ) ورقم( 1ٗٗ/ٕ) للخالل«  السنة»  وفً* 
 ذكر خال لً عبدهللا أبا ٌا:  رجل وسؤله عبدهللا أبا سمعت أو حضرت أو كنت:  قال سندي بن
 . صحٌح وسنده.  معه تؤكل ال:  مبادراً  عبدهللا أبو فقال معه أكلت وربما معاوٌة ٌنتقص أنه

 : المٌمونً عبدالملك قال( ٗ٘ٙ) ورقم( ٕٖٗ/ٕ) للخالل«  السنة»  وفً* 

 .العافٌة هللا نسال ؟ ولمعاوٌة لهم ما ٌقول حنبل ابن سمعت

«  دمشق تارٌخ»  فً عساكر وابن ,( 4ٓٙ) ورقم( 9ٗٗ/ٕ« ) السنة»  فً الخالل وروى* 
 : قال زٌاد بن الفضل طرٌق من( ٕٓٔ/4٘)

:  قال.  رافضً له أٌقال العاص بن وعمرو معاوٌة انتقص رجل عن وسبل عبدهللا أبا سمعت
 داخلة له إال هللا رسول أصحاب من أحداً  أحد انتقص ما سوء خبٌبة وله إال علٌهما ٌجترئ لم إنه

 «  . قرنً الناس خٌر: »  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال.  سوء

 معاوٌة ٌشتم الذي عن ٌسؤل عبدهللا أبا سمعت قال( ٓٙ/ٔ) النٌسابوري هانًء ابن مسابل وفً* 
 ( .ٗ) كرامة وال خلفه ٌصلى ال,  ال:  قال ؟ خلفه أٌصلً

 شتم رجل عن سبل أنه أحمد اإلمام عن( 4ٕٙ) ورقم( 1ٗٗ/ٕ) السنة فً الخالل وروى* 
 . صحٌح وسنده.  علٌه ٌعتدى أن أخلق:  قال ؟ السلطان إلى ٌصٌر معاوٌة

 فماذا«  معاوٌة»  لعن عمن( 1٘/ٖ٘« ) الفتاوى مجموع»  فً تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ سبل* 
 ؟ علٌه ٌجب

 : فؤجاب

 سفٌان أبً بن كمعاوٌة - وسلم علٌه هللا صلى النبً أصحاب من أحداً  لعن من , هلل الحمد
 هرٌرة وأبً األشعري موسى كؤبً:  هإالء من أفضل هو ومن ونحوهما العاص بن وعمرو
 من أفضل هو من أو ونحوهما

 أو وعمر الصدٌق بكر أبً أو طالب أبً بن وعلً وعثمان والزبٌر كطلحة هإالء

 – وسلم علٌه هللا صلى النبً أصحاب من هإالء وؼٌر المإمنٌن أم عابشة

 دون ما أو ؟ بالقتل ٌعاقب هل:  العلماء وتنازع الدٌن أبمة باتفاق البلٌؽة للعقوبة ٌستحق فإنه
 !؟ القتل
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 الصحابً ٌسب من حكم ما: المفتوح الباب لقاءات فً ـ هللا رحمه ـ عثٌمٌن ابن الشٌخ وسبل.  
 أبً بن معاوٌة آثم, وأنه معصٌة, فعل أنه شك ال: فؤجاب السنة؟ أهل من سفٌان أبً بن معاوٌة
 علٌه هللا صلى هللا لرسول الوحً كتاب وأحد المسلمٌن, خلفاء من ـ عنه هللا رضً ـ سفٌان
 أعظم من وهو الوحً كتابة على ابتمنه وسلم علٌه هللا صلى الرسول كان وإذا وسلم, آله وعلى

 عنه هللا رضً ـ طالب أبً بن علً وبٌن بٌنه جرى لما نسبه أن ٌجوز وال أمٌن, فهو ٌكون, ما
 وإن فؤجراً, أخطؤ إن أجرٌن, أو أجراً  ٌنال األمة هذه من والمجتهد اجتهاد, عن جرى هذا ألن ـ

 لكننا معاوٌة, من الصواب إلى أقرب عنه هللا رضً علٌاً  أن فً نشك ال ونحن فؤجرٌن, أحسن
 الصحابة, حرب عن ونسكت: العقٌدة فً قال ولهذا اجتهاد, عن ألنه حصل, لما معاوٌة نسب ال

 ـ الساب ٌزعم كما معاوٌة سب أعنً ـ هذا وأصل مجرداً, اجتهاداً  كان بٌنهم جرى فالذي
 أنا أكون أن ألرجو إنً: ٌقول طالب أبً بن وعلً عنه, هللا رضً طالب أبً بن لعلً انتصار

 إن ثم الجنة, فً: ٌعنً{  9ٗ:الحجر} ُمَتَقاِبلٌِنَ  ُسُررٍ  َعلَى: فٌهم هللا قال الذٌن من معاوٌة و
 رضً علً بن الحسن ألن وسلم, علٌه هللا صلى النبً بإشارة خلٌفة كان عنه هللا رضً معاوٌة

 سٌد, هذا ابنً إن: وسلم علٌه هللا صلى النبً فٌه قال الحسٌن, أخٌه من أفضل وهو عنه هللا
 الحسن تنازل وسلم علٌه هللا صلى النبً فجعل ـ المسلمٌن من متقاتلٌن فبتٌن بٌن به هللا وسٌصلح
 هللا رضً لمعاوٌة اإلقرار من نوع وهذا إصالحاً, جعلها لمعاوٌة الخالفة عن عنه هللا رضً
 جمٌعاً, عنهما هللا رضً الحسٌن من أفضل الحسن أن المسلمٌن من أحد على ٌخفى وال عنه,
 خلٌفة أنه ونرى معاوٌة أٌضاً  نحب لكننا الصواب, إلى أقرب فٌه فعلً القتال من حصل ما وأن
 إنسان وكل صواباً, ٌكن لم الذي االجتهاد سبٌل على فهو منه جرى ما وأن شرعٌة, خالفة ذو

 .انتهى. وٌصٌب ٌخطا

 متجاهل أو جاهل إال ذلك ٌنكر وال صحابً ابن صحابً عنهما هللا رضً سفٌان أبً بن معاوٌة
 فهو.  العالمٌن رب وحً وكاتب المإمنٌن خال أنه العلماء علٌه أطلق وقد فضالبهم من هو بل

 وسلم علٌه هللا صلى النبً زوجة عنها هللا رضً سفٌان أبً بنت حبٌبة أخته ألن المإمنٌن خال
 وقد القرآن وسلم علٌه هللا صلى للنبً ٌكتب فكان الوحً كتبة من وهو المإمنٌن أمهات ومن
: ]  تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ وقال.  معاوٌة منهم وذكر الوحً كتاب كثٌر ابن الحافظ عدد

 وقه والحساب الكتاب علمه اللهم: )  وقال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول استكتبه قد ومعاوٌة
 4ٕ٘/ٗ الكبرى الفتاوى( [  العذاب

 ما مثل فرٌة وأشدهم الناس أبهت – الرافضة أي – كانوا ولهذا:]  تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ وقال
ره أنه بالتواتر ثبت معاوٌة فإن.  معاوٌة عن ٌذكرون  أمره كما وسلم علٌه هللا صلى النبً أم 
 فً وسلم علٌه هللا صلى النبً اتهمه وما الوحً له ٌكتب عنده أمٌناً  وكان معه وجاهد ؼٌره
 الحق هللا ضرب وقد بالرجال الناس أخبر من كان الذي الخطاب بن عمر وواله الوحً كتابة
 . 9ٕٗ/ٗ الفتاوى مجموع[  والٌته فً ٌتهمه ولم وقلبه لسانه على

 وخصص حدٌثاً  ٖٙٔ وسلم علٌه هللا صلى النبً عن روى قد عنه هللا رضً معاوٌة فإن وكذلك
 الموصلً ٌعلى أبو وكذا.  حدٌث مابة من أكثر له وروى خاصاً  مسنداً  كتابه فً أحمد اإلمام له
 . وؼٌرهم الكبٌر المعجم فً والطبرانً.  مسنده فً والحمٌدي مسنده فً

 عمل وقد , حدٌثاً  وستون وثالثة مبة - مخلد ابن ٌعنً – بقً مسند فً مسنده:  الذهبً وقال
 ومسلم بؤربعة البخاري وانفرد أربعة على ومسلم البخاري له واتفق مجلد فً مسنده األهوازي
 . بخمسة

 .(  1ٓص الصحابة سب من[  حدٌثاً  ستون الستة الكتب أصحاب له أخرج
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 هللا رضً معاوٌة وأما:]  النووي اإلمام قال.  الباطلة باالتهامات واتهامه وشتمه سبه فٌحرم) 
 صحٌح على النووي شرح[  عنه هللا رضً النجباء والصحابة الفضالء العدول من فهو عنه
 . ٖٓ٘/ٗ مسلم

 عمٌرة أبً بن الرحمن عبد عن منها عنه هللا رضً معاوٌة فضل فً نبوٌة أحادٌث وردت وقد
 قال أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً عن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من وكان

 كما صحٌح:  األلبانً الشٌخ وقال الترمذي رواه(  به واهد مهدٌاً  هادٌاً  اجعله اللهم:)  لمعاوٌة
 قال الخوالنً إدرٌس أبً وعن.  ٖٕٙ/ٖ الترمذي سنن وصحٌح 4ٙ4ٔ الصحٌحة السلسلة فً
 عمٌراً  عزل:  الناس فقال معاوٌة ولى حمص عن سعد بن عمٌر الخطاب بن عمر عزل لما:] 

 علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت فإنً بخٌر إال معاوٌة تذكروا ال:  عمٌر فقال ؟! معاوٌة وولى
.  ٖٕٙ/ٖ الترمذي سنن صحٌح فً األلبانً وصححه الترمذي رواه[  به اهد اللهم:  ٌقول وسلم

 وعنده بركعة العشاء بعد معاوٌة أوتر:]  قال ملٌكة أبً ابن عن بسنده البخاري اإلمام وروى
.  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول صحب قد فإنه دعه:  فقال عباس ابن فؤتى عباس البن مولى
 إال أوتر ما فإنه معاوٌة المإمنٌن أمٌر فً لك هل عباس البن قٌل:  بسنده أٌضاً  البخاري وروى
 .  ٘ٓٔ-ٗٓٔ/1 الفتح مع البخاري صحٌح[  فقٌه إنه:  قال ؟ بواحدة

 فلم أي صحب قد فإنه علٌه واإلنكار فٌه القول اترك أي:  دعه وقوله:]  حجر ابن الحافظ قال
 الباري فتح[  ذلك ٌإٌد ما فقٌه إنه أصاب األخرى الرواٌة فً قوله وفً بمستند إال شٌباً  ٌفعل
 إقلٌم على عثمان ثم عمر ٌإمره بمن حسبك:]  معاوٌة حق فً الذهبً اإلمام وقال.  ٘ٓٔ/1

 منه مرة تؤلم بعضهم كان وإن وحلمه بسخابه الناس وٌرضً قٌام أتم به وٌقوم فٌضبطه ثقة وهو
 بكثٌر منه خٌراً  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من ؼٌره كان وإن الملك فلٌكن وكذلك
 دهابه وقوة نفسه وسعة حلمه وفرط عقله بكمال العالم وساس ساد الرجل فهذا وأصلح وأفضل
:]  أٌضاً  الذهبً وقال.  ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖ النبالء أعالم سٌر[  الموعد وهللا وأمور هنات وله ورأٌه

 عنه ٌعفو وهللا الهنات من ببرئ هو وما ظلمهم على عدلهم ؼلب الذٌن الملوك خٌار من ومعاوٌة
 ..(  4٘ٔ/ٖ النبالء أعالم سٌر[ 

 الحمد:  فؤجاب ؟ علٌه ٌجب فماذا معاوٌة ٌلعن فٌمن هللا رحمه تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ سبل وقد) 
 بن وعمرو سفٌان أبً بن معاوٌة وسلم علٌه هللا صلى النبً أصحاب من أحداً  لعن من هلل

 من أو ونحوهما هرٌرة وأبً األشعري موسى كؤبً هإالء من أفضل هو من ونحوهما العاص
 وعمر الصدٌق بكر أبً أو طالب أبً بن وعلً وعثمان والزبٌر كطلحة هإالء من أفضل هو
 للعقوبة مستحق فإنه وسلم علٌه هللا صلى النبً أصحاب من هإالء ؼٌر المإمنٌن أم عابشة أو

 فً ذلك بسطنا قد كما القتل دون ما أو بالقتل ٌعاقب هل العلماء وتنازع الدٌن أبمة باتفاق البلٌؽة
 النبً عن عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً عن الصحٌحٌن فً ثبت وقد الموضع هذا ؼٌر
 أحد مثل أحدكم أنفق لو بٌده نفسً فوالذي أصحابً تسبوا ال: )  قال أنه وسلم علٌه هللا صلى
 النبً عن الصحٌح فً ثبت وقد السب من أعظم واللعنة(  نصٌفه وال أحدهم مد بلػ ما ذهبا
 لعن وسلم علٌه هللا صلى النبً جعل فقد كقتله المإمن لعن: )  قال أنه وسلم علٌه هللا صلى

)  قال أنه عنه ثبت كما المإمنٌن خٌار وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وأصحاب كقتله المإمن
 هللا رسول رأى من وكل(  ٌلونهم الذٌن ثم ٌلونهم الذٌن ثم فٌهم بعثت الذي القرن القرون خٌر
 -ٕ٘٘/ ٗ الكبرى الفتاوى[  الخ …ذلك بقدر الصحبة من فله به مإمناً  وسلم علٌه هللا صلى
ٕ٘ٙ 

:  فقال ؟ العزٌز عبد بن عمر أو معاوٌة أفضل أٌما عنه هللا رضً حنبل بن أحمد اإلمام وسبل
 تعالى هللا رضً العزٌز عبد بن عمر من خٌر   هللا رسول ٌدي بٌن معاوٌة جواد بؤنؾ لحق لؽبار
 ".الذهب شذرات. محبته على وأماتنا عنه
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 قابل: فإن قال

 "الباؼٌة الفبة تقتله حدٌث"و 

 .البخاري اإلمام على انتقد مما فهو فٌه مختلؾ الحدٌث نإ -والأ

 (ٖٙٗ/ ٕ) الخالل بن بكر ألبً السنة ففى

ٌ ةَ  أََبا َسِمْعتُ : َقالَ  اْلَفْضِل, ْبنُ  إِْسَماِعٌلُ  أَْخَبَرنًِ - 9ٕٔ دَ  أَُم قُولُ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنَ  ُمَحم   ِفً َسِمْعتُ : ٌَ
ٌَى َحْنَبلٍ  ْبنَ  أَْحَمدَ  َحْلَقةٍ  ْح ٌَ َثَمةَ  َوأََبا َمِعٌنٍ  ْبنَ  َو ٌْ ً   َخ ِط ٌْ ْقُتلُ : »َذَكُروا َواْلُمَع اًرا ٌَ ةُ  اْلفَِبةُ  َعم  ٌَ  «اْلَباِؼ
 ."َصِحٌح   َحِدٌث   ِفٌهِ  َما: َفَقالُوا

 (ٖٙٗ/ ٕ) الخالل بن بكر ألبً السنة فى وأٌضا

دَ  َسِمْعتُ  - 9ٕٕ قُولُ  أَِبً َسِمْعتُ : َقالَ  إِْبَراِهٌَم, ْبنِ  هللا ِ  َعْبدِ  ْبنَ  ُمَحم   َحْنَبٍل, ْبنَ  أَْحَمدَ  َسِمْعتُ : ٌَ
قُولُ  اًرا َتْقُتلُ : »ِفً ُرِويَ : ٌَ ةُ  اْلِفَبةُ  َعم  ٌَ ة   «اْلَباِؼ ٌَ سَ  َحِدًٌثا, َوِعْشُرونَ  َثَماِن ٌْ  َصِحٌح   َحِدٌث   فٌَِها لَ

 . السنة أهل قول فما بصحته سلمنا ولو

 (ٕٙٗ/ ٕ) الخالل بن بكر ألبً السنة فى

دِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  أَْخَبَرَنا - 9ٕٓ , اْلَعب اسِ  ْبنُ  هللا ِ  َوَعْبدُ  َحاِزٍم, ْبنِ  ُمَحم  ًُّ الِِس ٌَ  َمْنُصورٍ  ْبنَ  إِْسَحاقَ  أَن   الط 
َثُهْم, ِ  َعْبدِ  أِلَِبً َقالَ  أَن هُ  َحد  ً   َقْولُ : هللا  ِب هِ  هللاُ  ىَصل   الن  ٌْ ارٍ  َوَسل مَ  َعلَ ةُ  اْلِفَبةُ  َتْقُتلُكَ : »لَِعم  ٌَ .  «اْلَباِؼ

ًُّ  َزادَ .  «ِفٌهِ  أََتَكل مُ  اَل : »َقالَ  الِِس ٌَ  «أَْسلَمُ  َتْرُكهُ : »الط 

 (1٘ٗ/ ٖ) تٌمٌة البن الكبرى الفتاوى

اًرا إن  "  ُثم   ةُ  اْلفَِبةُ  َتْقُتلُهُ  َعم  ٌَ ٌْسَ "  اْلَباِؼ ا لَ ةَ  الل ْفظَ  َهَذا أَن   ِفً َنّصً ٌَ  أَن هُ  ٌُْمِكنُ  َبلْ  َوأَْصَحابِِه؛ لُِمَعاِو
هِ  َحَملَتْ  ال تًِ اْلِعَصاَبةُ  ِتْلكَ  ِبهِ  أُِرٌدَ  ٌْ ًَ  َقَتلَْتُه, َحت ى َعلَ ًَ  َوَمنْ  اْلَعْسَكِر, ِمنْ  َطاِبَفة   َوِه  ِبَقْتلِ  َرِض
ارٍ  ارٍ  بَِقْتلِ  ٌَْرضَ  لَمْ  َمنْ  اْلُمَعْسَكرِ  ِفً َكانَ  أَن هُ  اْلَمْعلُومِ  َوِمنْ  ُحْكَمَها, ُحْكُمهُ  َكانَ  َعم   هللا ِ  َكَعْبدِ : َعم 
ِرِه؛ اْلَعاِص, ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ٌْ اٍر, لَِقْتلِ  ُمْنِكِرٌنَ  َكاُنوا الن اسِ  ُكلُّ  َبلْ  َوَؼ َة, َحت ى َعم  ٌَ  ."َوَعْمٍرو ُمَعاِو

 !!عمار لقتل منكر وهو باؼى علٌه ٌقال فكٌؾ

 طابفة من فبة أنها  4ٗ٘, 1ٗ٘/ٔ البخاري صحٌح على شرحه فى العثٌمٌن ابن العالمة  وبٌن 
 ."راضٌا ٌكن لم ألنه معاوٌة ولٌس معاوٌة

  .والمعٌنوبؽى  النوعبؽى  بٌن وفرق

 ٕٓ٘/ٕفى الفتاوى  وقال العالمة ربٌع

ٌُدخلك فً الكالم فً الصحابة " إذا كان هللا قد رضى عنهم وزكاهم هذه  التزكٌة ... فما الذى 
 والبحث عن أخطاءهم وما شجر بٌنهم ما الداعى لهذا البحث ؟!!

فال ٌبحث فً هذه األشٌاء إال أهل الفتن من الخوارج والروافض اما أهل السنة فٌرون السكوت 
 عما جرى بٌن الصحابة."

  على زهران وأمثاله. ربٌع فهذا رد من الشٌخ
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 (4ٖٖ/ ٔ) الرجال أسماء فً الكمال تهذٌببما فى :أختم

ْحَمنِ  َعْبد أَُبو سبل  َسابً الر  ِ  َرُسول صاحب سفٌان أَبً ْبن معاوٌة َعنْ  الن   علٌه هللا صلى هللا 
 أراد إنما الصحابة آذى فمن الصحابة, اإلسالم فباب باب, لها كدار اإلسالم إنما: َفَقالَ  وسلم,

 ."الصحابة أراد فإنما معاوٌة فمن أراد: قال الدار, دخول ٌرٌد إنما الباب نقر كمن اإلسالم,

 .وفى هذا عبرة لمن اعتبر

 

 الخطؤ الثالث والستون

  ٖٖقوله فى سلسلة سإال وجواب المحاضرة رقم 

"إذا شهدتم على فالن فى الجنة أمضى بعدها أنى ضال ُمضل , وعقٌدة أهل السنة من شهد له 
 ورسوله...وقال التشهد بالنار لشارون وال جورج بوش.."هللا 

 الرد على ذلك:

 .من ؼٌر ما تمضى نحن نصدقك -ٔ

كم على ُمعٌن منالخوارج فهل زهران ٌحكم على رسالن أنه ضال ُمضل إذ أن رسالن ح-ٖ
 بالنار.

الظن عند شرحك لالعتقاد فرق بٌن مواطن اإلجماع ومواطن الخالؾ , فإن كنت التدرى وهو 
 بك فؤرح نفسك من الوزر , وطالبك من حمل الضالل عنك , وُترٌح أهل السنة من الرد علٌك.

 (ٓٔ: ص) تٌمٌة البن النبواتفً 

 :أقوال ثالثة وفٌها بالجنة لمعٌن الشهادة

 . وؼٌرهم المدٌنً بن وعلى واألوزاعً حنٌفة أبً قول وهو النبً لغٌر بذلك ٌشهد ال قٌل 

 قول وهذا فقط بالجنة النبً له شهد كمن صحٌحا خبرا كان إن نص به جاء لمن به ٌشهد وقٌل
 .وؼٌرهم أصحابنا من كثٌر

 البصري والحسن العزٌز عبد بن كعمر صالح رجل أنه األمة عند استفاض لمن به ٌشهد وقٌل 
 المسند فً الذي الحدٌث فً جاء وقد بالجنة حنبل بن الحمد ٌشهد ثور أبو وكان وؼٌرهما

 والثناء الحسن بالثناء قال هللا رسول ٌا بماذا قالوا النار أهل من الجنة أهل تعلموا أن ٌوشك" 
 ".السًء

 وجبت فقال خٌرا علٌها فؤثنوا بجنازة علٌه مر سلم و علٌه هللا صلى النبً أن الصحٌحٌن وفً 
 وجبت قولك ما هللا رسول ٌا فقٌل وجبت وجبت فقال شرا علٌها فؤثنوا بجنازة علٌه ومر وجبت
 شرا علٌها أثنٌتم الجنازة وهذه الجنة لها وجبت فقلت الخٌر علٌها أثنٌتم الجنازة هذه قال وجبت
 قد ٌقولون جٌرانك سمعت إذا آخر حدٌث وفً األرض فً هللا شهداء أنتم النار لها وجبت فقلت

 لنفسه العمل ٌعمل الرجل عن وسبل أسؤت فقد أسؤت قد ٌقولون سمعتهم وإذا أحسنت فقد أحسنت
 .المإمن بشرى عاجل تلك فقال علٌه الناس فٌحمده



ٕٕ4 
 

 ٌعلم ال بما ٌقول أن للرجل ٌجوز وال الظن على ٌؽلب وقد بؤسباب ٌعلم قد هذا أن والتحقٌق 
 سكناهم على األنصار اقترعت المدٌنة المهاجرون قدم لما األنصارٌة العالء أم قالت لما ولهذا
 هللا صلى هللا رسول فجاء توفً ثم فمرضناه فمرض السكنى فً مظعون ابن عثمان لنا فصار
 هللا صلى النبً قال هللا أكرمك قد أن فشهادتً السابب أبا علٌك هللا رحمة فقلت فدخل سلم و علٌه
 سلم و علٌه هللا صلى النبً فقال أدري ال وهللا ال قالت أكرمه قد هللا أن ٌدرٌك وما سلم و علٌه
 بً ٌفعل ما هللا رسول وأنا أدري ما وهللا الخٌر له ألرجو وإنً ربه من الٌقٌن أتاه فقد هو أما
 تجري عٌنا النوم فً بعد لعثمان رأٌت ثم قالت أبدا أحدا بعده أزكً ال فوهللا قالت بكم وال

 ".عمله ذاك فقال سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول على فقصصتها

مما أجمعوا علٌه حتى التقع فٌما وقع فٌه زهران إذ أنه  فٌنبؽى معرفة ما اختلؾ فٌه أهل الُسنة ,
 بذلك حكم على أبى ثور بالضالل .

 

 والستون رابعال

ٌُعد كفرا   .لٌس كل رد لكالم النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 الرد على ذلك:

 (ٖٔ: ص) للبربهاري السنة شرحفً 

 من شٌبا ٌرد أو جل و عز هللا كتاب من آٌة ٌرد حتى اإلسالم من القبلة أهل من أحد ٌخرج وال
 ذلك من شٌبا فعل وإذا هللا لؽٌر ٌذبح أو هللا لؽٌر ٌصلً أو سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول آثار
 ال باإلسم ومسلم مإمن فهو ذلك من شٌبا ٌفعل لم فإذا اإلسالم من تخرجه أن علٌك وجب فقد

 ."بالحقٌقة

 قال الفوزان معلقا:

"إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحٌحة أو بعضها أو أنكر شٌبا من القرآن أو أنكر شٌبا 
ٌُحكم علٌه بالردة ألنه ُمكذب هلل ورسوله ما لم ٌكن جاهال أو متؤوال  من السنة الصحٌحة ....فهذا 

ٌُحكم علٌه بالردة , والُمراد بآ ٌُبٌن له فإذا ُبٌن له وأصر فإنه  ثار رسول هللا أو ُمقلدا فهذا 
 األحادٌث , وهذه قاعدة عظٌمة عند أهل السنة والجماعة. 
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 الخامس والستون

 طلعت زهران فى جواز عزل الحاكم من أهل الحل والعقد. قال 

 (ٖٗٙ/  ٔ) -منهاج السنة النبوٌة إن شٌخ اإلسالم أجاز العزل فقال فى 

 ..."علٌهاوال ٌصٌر الرجل إماما حتى ٌوافقه أهل الشوكة "

 الرد على ذلك:

قد أفردت لهذا ردا على كل من أجاز هذه البدعة فى كتابى " بل عزل وخروج" فراجعه ؼٌر 
 مؤمور.

فٌه  من زهران هذا ما استدل به على عزل الحاكم من قبل أهل الحل والعقد,وهذا الكالمومن 
 تدلٌس من الجهة العلمٌة لألتى:

الٌة االختٌار,وما نحن فٌه ؼلبة. وقٌاس والٌة االختٌار على أن شٌخ اإلسالم كان ٌتكلم فى و -ٔ
والٌة االضطرار فٌها ما فٌها ,وٌسمى عند علماء األصول قٌاس مع الفارق .ٌقول العالمة 

 (ٖٕٖ/  ٕالعقٌدة الواسطٌة )شرح صالح آل الشٌخ موضحاً الفارق بٌن كال الوالٌتٌن فى 

 عقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من أمور :واإلمارة أو الوالٌة أو اإلمامة هذه تن"

وهً التً ٌسمٌها  -اختٌارهم له ثم بٌعتهم له  -األول ببٌعة أهل الحل والعقد له واختٌارهم له 
ٌُْعَدُل عنها إلى ؼٌرها ,  أهل العلم والٌة اإلختٌار , وهذه هً أفضل أنواع الوالٌة لو حصلت ال 

ٌُخَتاْر لها .والٌة اإلختٌار , أن ال ٌكون على ا  ألمة إال من 

ووالٌة اإلختٌار هذه منها والٌة أبً بكر رضً هللا عنه , والٌة عمر , والٌة عثمان , الخلفاء 
الراشدٌن وكذلك والٌة معاوٌة بن أبً سفٌان لما تنازل له الحسن بالخالفة فإنها كانت والٌة 

ٌَِصْر والٌة إختٌار إال فً أزمنة محدودة وفً أمكنة متفرقة لٌست عامة  إختٌار , ثم بعد ذلك لم 
 وال ظاهرة .

النوع الثانً والٌة اإلجبار , ووالٌة اإلجبار ُتسم ى أٌضاً والٌة التؽلب , وهً أن ٌؽلب أحد  على 
 المسلمٌن بسٌفه وسنانه وٌدعو الناس إلى بٌعته فإنه هنا تلزم بٌعته ألنه َؼلََب .

 لطحاوٌة وفً ؼٌرها وفً كتب الفقه .وهذه تسمى والٌة َتَؽلُْب كما فً شرح ا

هذا النوع والٌة التؽلب تلزم به الطاعة وجمٌع حقوق اإلمامة , لكن هذا لٌس هو األصل ولٌس 
ُمختاراً بل هذا لدرء الفتنة وااللتزام بالنصوص فإن النصوص أوجبت طاعة األمٌر وعدم 

ٌُتخل َؾ عن مباٌعته  الخروج علٌه , وهذا ؼلب على الناس ودعا الناس إلى طاعته فال ٌجوز أن 
ًَ بنص من رسول  . مما حصل فً أنواع الِوالٌة فً زمن الخلفاء أن أبابكر رضً هللا عنه َولِ

ًَ بنص من أبً بكر رضً هللا عنه ثم  ِه َوَسل ْم وباالجتماع علٌه , وعمر َولِ ٌْ هللا َصل ْى هللاُ َعلَ
 ًَ بجعل عمر الوالٌة فً ستة نفر , اختاروا عثماناً باالجتماع علٌه وعثمان رضً هللا عنه َولِ

ً  رضً هللا عنه لم ٌجتمع الناس علٌه وإنما باٌعه من كان فً  من بٌنهم ثم باٌعه الناس وعل
هذا فٌه أن الوالٌة الشرعٌة تحصل بالتنصٌص علٌه من الوالً قبله ,  المدٌنة وباٌعه ؼٌرهم .

قد بٌعة لٌزٌد بن معاوٌة فً حٌاته والًٌة للعهد , وهو الذي أخذه معاوٌة رضً هللا عنه حٌن ع
 ولما عقد البٌعة لٌزٌد والًٌة للعهد لَِزَمْت ذلك فً حٌاته واستمرت بعده .
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فوالٌة التنصٌص هذه إن كان بعدها اختٌار من أهل الحل والعقد صارت والٌة إختٌار , وإن 
 ِعَل به وفعل صارت والٌة تؽلب .كانت من جهة الؽلبة أنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌخالؾ وإال لفُ 

ولهذا ٌعدون والٌة ٌزٌد بن معاوٌة من والٌة التؽلب ال من والٌة االختٌار بخالؾ معاوٌة رضً 
هللا عنه فإنه خٌر ملوك المسلمٌن ووالٌته كانت باالختٌار ألن الحسن رضً هللا عنه تنازل له 

ة سنة واحد وأربعٌن وسمً ذلك العام عن الخالفة وعن إمرة المإمنٌن فاجتمع الناس على معاوٌ
 عام االجتماع أو عام الجماعة .

 المقصود من ذلك أن حصول الوالٌة الشرعٌة ٌكون بؤحد هذه األشٌاء .

 والٌة االختٌار ووالٌة اإلجبار , أو والٌة التؽلب فٌها أفضل وفٌها جابز :

ً اإلمام الشروط الشرعٌة التً أما األفضل فؤن تجتمع فً الوالً , أن تجتمع فً ولً األمر , ف
جاءت فً األحادٌث , من مثل أن ٌكون قُرشٌاً عالماً وأن ٌكون سلٌماً من خوارم المروءة أو 

نواقض العدالة أو سالماً من الفسق ٌعنً صالحاً ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التً تكلم 
 علٌها الفقهاء .

 هذه فً والٌة اإلختٌار .

 الً أن ٌكون قُرشٌاً , فً أي والٌة ؟ٌشترط فً الو

 فً والٌة االختٌار .

ٌَُقُر الوالً ولو كان عبداً حبشٌاً كما جاء فً الصحٌح أن  أما والٌة التؽلب فإنما هً لدرء الفتنة ف
ْع األطراؾ كؤن رأسه  النبً علٌه الصالة والسالم قال )اسمع وأطع ولو كان عبداً حبشٌاً ُمَجد 

 ُزبٌَبْة(

والرواٌة الثانٌة قال )وإن  -هذه وإن كان هذه عامة  -والرواٌة الثانٌة  فً والٌة التؽلب .وهذا 
وإن تؤمر علٌكم عبد حبشً( وفً رواٌة )وإن أُِمَر علٌكم حبشً( وهذه كلها فٌها  -فٌها  -َتؤََمَر 

الشروط  بٌان أن فقد الشروط المعتبرة : األبمة القرشٌة ونحوها هذه إنما , ٌعنً إجتماع هذه
ٌُنَظر إلى هذه الشروط ألن المسؤلة مسؤلة ؼلبة  ٌكون فً والٌة اإلختٌار أما فً والٌة التؽلب فال 

 بالسٌؾ .

فٌنبؽً تحرٌر هذا المقام وظهور الفرق بٌن والٌة اإلختٌار ووالٌة التؽلب وكل  منهما والٌة  
 "شرعٌة عند أهل السنة والجماعة ٌجب معها حقوق األمٌر كاملًة .
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منه ما ٌرٌد ولٌست هذه  وبتر قطع زهرانوإلٌك كالم شٌخ اإلسالم كامال فى المنهاج ألن 
 (ٖٖٙ/  ٔ)  طرٌقة أهل السنة

فصل وأما قول الرافضً إنهم ٌقولون إن اإلمام بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أبو بكر " 
  بمباٌعة عمر برضا أربعة.

السنة وإن كان بعض أهل الكالم ٌقولون إن اإلمامة تنعقد ببٌعة فٌقال له لٌس هذا قول أبمة أهل 
اثنٌن وقال بعضهم تنعقد ببٌعة واحد. فلٌست هذه أقوال أبمة  ةأربعة كما قال بعضهم تنعقد ببٌع

وال ٌصٌر الرجل إماما حتى ٌوافقه أهل السنة بل اإلمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة علٌها 
حصل بطاعتهم له مقصود اإلمامة فإن المقصود من اإلمامة إنما ٌحصل الذٌن ٌ الشوكة علٌها

بالقدرة والسلطان فإذا بوٌع بٌعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما ولهذا قال أبمة السلؾ 
من صار له قدرة وسلطان ٌفعل بهما مقصود الوالٌة فهو من أولى األمر الذٌن أمر هللا بطاعتهم 

هللا فاإلمامة ملك وسلطان والملك ال ٌصٌر ملكا بموافقة واحد وال اثنٌن وال مالم ٌؤمروا بمعصٌة 
أربعة إال أن تكون موافقة هإالء تقتضً موافقة ؼٌرهم بحٌث ٌصٌر ملكا بذلك وهكذا كل أمر 

..." فُعلم بذلك أن كالم ٌفتقر إلى المعاونة علٌه ال ٌحصل إال بحصول من ٌمكنهم التعاون علٌه
ان فى ثناٌا الرد على الرافضً وتقرٌره لوالٌة االختٌار التى كان ٌنكرها شٌخ اإلسالم ك

 الرافضً.

 أال وهو أن التؤصٌل ال ٌإخذ من التنظٌر . وهناك أمر أخر ٌا زهران

 أن بترك لكالم شٌخ اإلسالم بهذه الطرٌقة ٌوقعك فى مخالفات. -ٕ

بالنص أو بوالٌة العهد وال ٌشترط منها:أنك التقر بوالٌة كل من مضى فقبل عبد الناصر كانت 
 (ٔٙ/  ٕٔ) الحنبلً كشاف القناع عن متن اإلقناعقال البهوتً فى  فٌها الموافقة

ِه َبْعَدهُ ٌْ ُنصُّ َعلَ ٌَ ْعَهَد اإْلَِماُم بِاإْلَِماَمِة إلَى إْنَساٍن  ٌَ ِه ( ِبؤَْن  ٌْ ْحَتاُج فًِ  ) أَْو بَِنص  َمْن َقْبلَُه َعلَ ٌَ َواَل 
ُ َعْنُهَما ) أَْو لَى ُمَواَفَقِة أَْهِل اْلَحلِّ َواْلَعْقِد َذلَِك إ ًَ هللا  َكَما َعِهَد أَُبو َبْكٍر ِباإْلَِماَمِة إلَى ُعَمَر َرِض

فِ  ٌْ اَس ِبَس َعِتِه ) أَْو ِبَقْهِرِه الن  ٌَ ْصلُُح َوُمَبا ٌَ َحت ى  هِ ِباْجتَِهاٍد ( ِمْن أَْهِل اْلَحل  َواْلَعْقِد َعلَى َنْصِب َمْن 
ُة َطاَعَتهُ   ٌ ِع ْلَزُم الر  ٌَ  .أَْذَعُنوا لَُه َوَدَعْوهُ إَماًما ( َفَثَبَت لَُه اإْلَِماَمُة َو

,وجاء عبد الناصر بالؽلبة,ثم نص هو على السادات ثم نص هو على مبارك ,وكل هذا لم ٌكن  
ضى فى مبارك كان فٌه موافقة أهل الحل والعقد.وسٌعترض علٌك بلماذا كنتم تقولون أن ما م

 خروجا ولم ٌؤتى بموافقة أهل الحل والعقد.

 فإن قلت:

 إن موافقة أهل الحل والعقد جؤت تبعا.

قلنا:وموطن النزاع فى موافقة أهل الحل والعقد قصداً ال تبعا وأظنك تعرؾ الفارق بٌن القصد 
 والتبع.
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 ومنها:مخالفتك ألربع إجماعات:

 فى وبالؽلبة ,واإلجماع على عدم العزل الذى حكاه النووي اإلجماع على أنه ٌكون بالنص, 
 (2ٕٕ/  ٕٔشرح مسلم )

ِهْم إاِل  أَْن َتَرْوا مِ  ٌْ ِتِهْم َواَل َتْعَتِرُضوا َعلَ ٌَ ْنُهْم ُمْنَكًرا َوَمْعَنى اْلَحِدٌِث اَل ُتَناِزُعوا ُواَلَة اأْلُُموَر ِفً ِواَل
ُث َما ُكْنُتمْ  ُمَحق ًقا َتْعلَُموَنُه ِمْن َقَواِعدِ  ٌْ ِهْم َوقُولُوا ِباْلَحق  َح ٌْ ُتْم َذلَِك َفؤَْنِكُروهُ َعلَ ٌْ  .اإْلِْساَلِم َفإَِذا َرأَ

ا   ِهمْ  اْلُخُروجُ َوأَم  ٌْ َفَحَرام  ِبإِْجَماِع اْلُمْسلِِمٌَن َوإِْن َكاُنوا َفَسَقًة َظالِِمٌَن َوَقْد َتَظاَهَرِت  َوقَِتالُُهمْ  َعلَ
هُ ِبَمْعَنى َما َذَكْرُتُه  اأْلََحاِدٌثُ  ِة أَن  ن  ْنَعِزلُ  َوأَْجَمَع أَْهلُ الس  ٌَ ا اْلَوْجُه اْلَمْذُكوُر  اَل  ْلَطاُن ِباْلِفْسِق َوأَم  السُّ

ًضا َفَؽلَط  ِمْن َقاِبلِِه مُ  ٌْ ًَ َعِن اْلُمْعَتِزلَِة أَ ْنَعِزُل َوُحِك ٌَ ُه  َخالِؾ  ِفً ُكُتِب اْلِفْقِه لَِبْعِض أَْصَحابَِنا أَن 
ْجَماعِ   ."لإِْلِ

 .ال تجوزفاإلمام النووي رحمه هللا اإلجماع على ثالثة أشٌاء

 الخروج باللسان. -ٔ

 القتال. -ٕ

 العزل. -ٖ

 وذكر اإلنكار ,وٌكون بؽٌر عالنٌة. -ٗ

 فإن قلت:

 أنا أقر بكل هذا.

ٌُشترط فٌهم موافقة أهل الحل والعقد,ومعاوٌة باٌع لٌزٌد ولم ٌشترط الموافقة,وفى  قلنا:وهإالء لم 
اللطٌؾ بن عبد  عهد مروان والحجاج لم ٌباٌعه أهل الحل والعقد أصال ٌقول العالمة عبد

 (:91ٖ/  1الدرر السنٌة ) الرحمن آل الشٌخ فى

فسٌرة األبمة األعالم, والسادة العظام معهم, معروفة مشهورة, ال ٌنزعون ٌداً من طاعة, فٌما 
 أمر هللا به ورسوله, من شرابع اإلسالم وواجبات الدٌن.

مة بالظلم والؽشم, وأضرب لك مثالً بالحجاج بن ٌوسؾ الثقفً, وقد اشتهر أمره فً األ
واإلسراؾ فً سفك الدماء, وانتهاك حرمات هللا, وقتل من قتل من سادات األمة, كسعٌد بن 

جبٌر, وحاصر ابن الزبٌر وقد عاذ بالحرم الشرٌؾ, واستباح الحرمة, وقتل ابن الزبٌر, مع أن 
 سواد العراق.ابن الزبٌر قد أعطاه الطاعة, وباٌعه عامة أهل مكة والمدٌنة والٌمن, وأكثر 

ولم والحجاج نابب عن مروان, ثم عن ولده عبد الملك, ولم ٌعهد أحد من الخلفاء إلى مروان, 
واالنقٌاد له فٌما تسوغ ه , ومع ذلك لم ٌتوقؾ أحد من أهل العلم فً طاعتٌباٌعه أهل الحل والعقد

أصحاب رسول  طاعته فٌه, من أركان اإلسالم وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من
هللا صلى هللا علٌه وسلم ال ٌنازعونه, وال ٌمتنعون من طاعته, فٌما ٌقوم به اإلسالم, وٌكمل به 

 ....اإلٌمان

 فهذا لم ٌباٌعه أهل الحل والعقد أصال ومع ذلك باٌع ابن عمر ألنها والٌة ؼلبة."قلُت: 
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 ؟زهران, فماذا أنت قابل ٌا اعتبر عزل الحاكم المسلم الجابر خروجا علٌهأن شٌخ اإلسالم  -ٖ

 (ٖٕٓ/  ٖ) -منهاج السنة النبوٌة فى  قال شٌخ اإلسالم 

إن الناس قد تنازعوا فً ولً األمر الفاسق والجاهل هل ٌطاع فٌما ٌؤمر به من طاعة هللا وٌنفذ 
حكمه وقسمه إذا وافق العدل أو ال ٌطاع فً شًء وال ٌنفذ شًء من حكمه وقسمه أو ٌفرق فً 

اإلمام األعظم وبٌن القاضً ونحوه من الفروع على ثالثة أقوال أضعفها عند أهل السنة  ذلك بٌن
هو رد جمٌع أمره وحكمه وقسمه وأصحها عند أهل الحدٌث وأبمة الفقهاء هو القول األول وهو 

أن ٌطاع فً طاعة هللا مطلقا وٌنفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدال مطلقا حتى أن القاضً 
 .الم ٌنفذ حكمه بالعدل وقسمه بالعدل على هذا القول كما هو قول أكثر الفقهاءالجاهل والظ

هو الفرق بٌن اإلمام األعظم وبٌن ؼٌره ألن ذلك ال ٌمكن عزله إذا فسق إال  :والقول الثالث 
 .ٌمكن عزله بدون ذلك بقتال وفتنة بخالؾ الحاكم ونحوه فإنه

كة ال ٌمكن عزله إال بفتنة ومتى كان السعً فً فإن الحاكم إذا واله ذو الشو وهو فرق ضعٌف 
عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقابه لم ٌجز اإلتٌان بؤعظم الفسادٌن لدفع أدناهما وكذلك اإلمام 

وقتالهم  أنهم ال ٌرون الخروج على األبمةاألعظم ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
حادٌث الصحٌحة المستفٌضة عن النبً صلى بالسٌؾ وإن كان فٌهم ظلم كما دلت على ذلك األ

هللا علٌه وسلم ألن الفساد فً القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة 
فال ٌدفع أعظم الفسادٌن بالتزام أدناهما ولعله ال ٌكاد ٌعرؾ طابفة خرجت على ذي سلطان إال 

فساد الذي أزالته وهللا تعالى لم ٌؤمر بقتال كل وكان فً خروجها من الفساد ما هو أعظم من ال
ظالم وكل باغ كٌفما كان وال أمر بقتال الباؼٌن ابتداء بل قال وإن طابفتان من المإمنٌن اقتتلوا 
فؤصلحوا بٌنهما فإن بؽت إحداهما على األخرى فقاتلوا التً تبؽى حتى تفًء إلى أمر هللا فإن 

الحجرات(. فلم ٌؤمر بقتال الباؼٌة ابتداء فكٌؾ ٌؤمر بقتال فاءت فؤصلحوا بٌنهما بالعدل )سورة 
  .والة األمر ابتداء

وفً صحٌح مسلم عن أم سلمة رضً هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال سٌكون 
أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرؾ برىء ومن أنكر سلم ولكن رضً وتابع قالوا أفال نقاتلهم 

نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم ٌؤتون أمورا  قال ال ماصلوا فقد
منكرة فدل على أنه ال ٌجوز اإلنكار علٌهم بالسٌؾ كما ٌراه من ٌقاتل والة األمر من الخوارج 
والزٌدٌة والمعتزلة وطابفة من الفقهاء وؼٌرهم وفً الصحٌحٌن عن ابن مسعود رضً هللا عنه 

ل هللا صلى هللا علٌه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما قال قال لنا رسو
تؤمرنا ٌا رسول هللا قال تإدون الحق الذي علٌكم وتسؤلون هللا الذي لكم فقد أخبر النبً صلى هللا 
علٌه وسلم أن االمراء ٌظلمون وٌفعلون أمورا منكرة ومع هذا فؤمرنا أن نإتٌهم الحق الذي لهم 

ل هللا الحق الذي لنا ولم ٌؤذن فً أخذ الحق بالقتال ولم ٌرخص فً ترك الحق الذي لهم ونسؤ
وفً الصحٌحٌن عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلىاهلل علٌه وسلم قال من رأى من 
أمٌره شٌبا ٌكرهه فلٌصبر علٌه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إال مات مٌتة جاهلٌة وفً 

خرج من السلطان شبرا فمات مات مٌتة جاهلٌة واللفظ للبخاري وقد تقدم قوله  لفظ فإنه من
صلى هللا علٌه وسلم لما ذكر أنهم ال ٌهتدون بهدٌه وال ٌستنون بسنته قال حذٌفة كٌؾ أصنع ٌا 
رسول هللا إن أدركت ذلك قال تسمع وتطٌع لألمٌر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع 

وتقدم قوله صلى هللا علٌه وسلم من ولى علٌه وال فرآه ٌؤتً  ظلم األمٌر فهذا أمر بالطاعة مع
شٌبا من معصٌة هللا فلٌكره ما ٌؤتً من معصٌة هللا وال ٌنزعن ٌدا عن طاعة وهذا نهً عن 

الخروج عن السلطان وإن عصى وتقدم حدٌث عبادة باٌعنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على 
ومكرهنا وعسرنا وٌسرنا وأثرة علٌنا وأن ال ننازع األمر أهله قال  السمع والطاعة فً منشطنا

إال إن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فٌه برهان وفً رواٌة وأن نقول أو نقوم بالحق حٌث ما 
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كنا ال نخاؾ فً هللا لومة البم فهذاأمر بالطاعة مع استبثار ولً األمر وذلك ظلم منه ونهى عن 
وذلك نهً عن الخروج علٌه ألن أهله هم أولو األمر الذٌن أمر بطاعتهم وهم منازعة األمر أهله 

الذٌن لهم سلطان ٌؤمرون به ولٌس المراد من ٌستحق أن ٌولى وال سلطان له وال المتولى العادل 
ألنه قد ذكر أنهم ٌستؤثرون فدل على أنه نهى عن منازعة ولً األمر وإن كان مستؤثرا وهذا 

 "باب واسع.

 د من كالم شٌخ اإلسالم األتى:فٌستفا

 أنه حرم العزل لذاته ولؽٌرة.أوال:

:أنه جعل العزل خروجا بدلٌل سٌاقه لألدلة فى األمر بالصبر على األبمة , التى ٌحتج بها ثانٌا
ولهذا كان المشهور من  أهل السنة فى عدم جواز الخروج ,وانظر إلى قوله بعد منعه للعزل"

وقتالهم بالسٌؾ وإن كان فٌهم ظلم كما دلت  رون الخروج على األبمةأنهم ال ٌمذهب أهل السنة 
 .." على ذلك األحادٌث الصحٌحة المستفٌضة
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 السادس والستون

 زهران: قال طلعت

 أنهم لهم الحق كما أنهم عقدوا فلهم أن ٌحلوا,ولذلك اسمهم أهل الحل والعقد.

 الرد على ذلك:

 آثارة من علم , ال من كتاب  وال من سنة ولن تستطٌع.كالمك لٌس علٌه  -ٔ

أن قٌاسك فاسد ألنه مصادم للنصوص التى تؤمر بالصبر على أبمة الجور,ومصادم لإلجماع  -ٕ
 أن السلطان ال ٌنعزل بالفسق,فكالمك أجنبً.

,  أن المصطلحات ٌنبؽى أن توزن بمٌزان الكتاب والسنة فإذا خالفت الكتاب والسنة رددناها -ٖ
 ومنها مصطلح أهل الحل والعقد

 (2ٓ/  ٔ) -إعالم الموقعٌن ابن القٌم فى ٌقول  

وال حجر فً االصطالح ما لم ٌتضمن حمل كالم هللا ورسوله علٌه فٌقع بذلك الؽلط فً فهم 
وقد حصل بذلك للمتؤخرٌن أغالط شدٌدة فً فهم النصوص وحملها على ؼٌر مراد المتكلم منها 

 .."النصوص

 ٓٔوقال العالمة صالح آل الشٌخ فى شرحه الماتع على أصول اإلٌمان ص 

"والعلماء أتوا باأللفاظ االصطالحٌة ألجل إفهام الناس , فال ٌنبؽى أن ُتحكم االصطالحات على 
النصوص , وإنما النصوص هى التى ُتحكم على ما أتى به العلماء من اإلصطالحات ٌعنى أن 

الكتاب والسنة فإذا صار االصطالح صحٌحا من جهة الدلٌل نفهم االصطالحات على ضوء 
 الشرعً رجعنا فى فهم الدلٌل الشرعً لالصطالح ففهمنا ذلك."

أنه على قٌاسك ٌجوز خروج الناس على الحكام ألنهم هم الذٌن أتوا به فهم الذٌن ٌحلوه -٘
الضالل والجهل  ,وتكون وافقت الخوارج القعدة من أمثال حازم ابو اسماعٌل وؼٌره من أهل

 من أمثال القوصً فإنهم قالوا ذلك.وهذا قٌاس أصح من قٌاسك.

أن فعلك هذا تكون قدمت القٌاس على السنة واإلجماع على عدم العزل وهذا الٌقول به أحد -ٙ
 من العالمٌن.

  أن سلفك ٌا شٌخ طلعت فى هذا الكالم المعتزلة وببس السلؾ هم  -9

 (ٖ٘ٔ/  ٕٔهـ( )ٓ٘ٗبٌر )المتوفى : الحاوي الكفى لماوردي ٌقول ا

ٌَْخُرُج بِِه ِمْن إَِماَمِتِه ؟ َعلَى َوْجَهٌْ  ْلِم َهْل 
ِن : َواْخَتلََؾ أَْصَحاُبَنا ِفً إِْكَراِه اإْلَِماِم َعلَى َقْتِل الظُّ

َرَة . ٌْ  َحَكاُهَما اْبُن أَِبً ُهَر

ْفسُ   ٌَ  ُق ِبَها .َوَكَذلَِك ِفً اْرِتَكاِبِه لِْلَكَباِبِر ال ِذي 

ِن :  ٌْ تًِ  أََحُد اْلَوْجَه  ٌ اِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذر  ِ َتَعالَى : إِن ً َجاِعلَُك لِلن  ْخُرُج ِمَن اإلَِماَمِة لَِقْوِل هللا  ٌَ ُه  أَن 
الِِمٌَن ] اْلَبَقَرِة :  َناُل َعْهِدي الظ  ٌَ  [ . َٕٗٔقاَل اَل 

انًِ   ٌُْخِرَجُه ِمْنَها أَْهلُ اْلَحلِّ َواْلَعْقِد ، اِلْنِعَقاِدَها َواْلَوْجُه الث  ْخُرُج بَِها ِمَن اإلَِماَمِة َحت ى  ٌَ ُه اَل  : أَن 
ْسَتتٌُِبوهُ َفإِْن َتاَب إاِل  َخلَُعوهُ .بِِهْم  ٌَ ِهْم أَْن  ٌْ  ", َوَعلَ
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 (2ٙ/  ٔغٌاث األمم )وقال الجوٌنً فى 

 فمن ٌخلعه  :فإن قٌل

 ."لخلع إلى من إلٌه العقدا:قلنا 

 وقال اإلخوانً المحترق عبد الكرٌم زٌدان فى كتاب عزل الخلٌفة

 "من ٌملك حق التعٌن ٌملك حق العزل"

 بهذا الكالم. زهران طلعتمت أٌها القارئ من أٌن أتى فهل عل

 (9ٖٕ/  ٔ) بسنده... –السنة لعبد هللا بن أحمد وأذكرك بما فى 

اُد بْ  - 4ٓ٘ ِ إِن  َقاَل َعب  ا أََبا َعْبِد هللا  ٌَ ِ ُمْنُذ َخْمِسٌَن َسَنًة َفقُْلُت:  َنا َشِرٌُك ْبُن َعْبِد هللا  ٌْ اِم: َقِدَم َعلَ  ُن اْلَعو 
َ ٌنزل إلى سماء الدنٌا" و"إن أَْهَل الْ  ٌُْنِكُروَن َهِذِه اأْلََحاِدٌَث؛ "إِن  هللا  ِة َجن  ِعْنَدَنا َقْوًما ِمَن اْلُمْعَتِزلَِة 

ا َنْحُن َفَقَد أََخْذَنا ِدٌَنَنا َهذَ  َثنًِ ِبَنْحِو َعَشَرِة أََحاِدٌَث ِفً َهَذا, َوَقاَل: أَم  ُهْم" َفَحد  َرْوَن َرب  ا َعِن ٌَ
 ِ اِبِعٌَن َعْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللا  ِه َوَسل مَ -الت  ٌْ ُ َعلَ ْن أََخُذوا؟ -َصل ى هللا   َفُهْم َعم 

 عمن أخذت كالمك , وعمن أخذنا كالمنا. نزهرا فانظر ٌا 

أن احتجاجك بالقٌاس فى قولك كما أنهم عقدوا فلهم أن ٌحلوا مع تركك  زهران اعلم ٌا  -1
ُك "(2ٕٖ/  7) -مجموع الفتاوى  للنصوص , هوسبٌل أهل البدع فٌقول شٌخ اإلسالم فى الت َمسُّ

ٌَِسِة َمَع اإْلِْعَراِض َعْن النُُّصوِص َواْْلَثاِر  من هذا ٌا زهران فاحذر  "َطِرٌُق أَْهِل اْلبَِدعِ ِباأْلَْق
 الطرٌق الوخٌم.
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 السابع والستون

 : زهرانقال 

ٌُعزل .إذا هناك عزل .  ٌُعزل؟بلى   ألٌس إذا ُجن الحاكم 

 الرد على ذلك:

العرش أوال,فعلٌك أن تثبت جواز العزل أوال ثم قٌس علٌه,والقٌاس عند أهله هو"إلحاق ثبت  -ٔ
 المسكوت عنه بالمنطوق به" وقد عرفت ما فى العزل مما مضى.

 (9ٗ/  ٔ) -المحلى فى  أن هذا القٌاس ٌحُق فٌه قول ابن حزم -ٕ

اُس َحّقًا " ٌَ اُس ُكلُُّه َباِطل , ُثم  لَْو َكاَن اْلقِ ٌَ َن اْلَباِطلِ َواْلقِ ٌْ  " لََكاَن َهَذا ِمْنُه َع

وقد ذكرتنى ٌا شٌخ طلعت بقٌاس األحناؾ حٌنما أبطلوا صالة من تكلم فى صالته ناسٌا, قٌاسا 
 على المتعمد.وهللا المستعان.

فكٌؾ ٌقاس ثابت األهلٌة على فاقد األهلٌة.وكٌؾ ٌقول , أصالاألهلٌة  زهران فاقدفالمجنون ٌا 
 هذا من ٌتصدر لتعلٌم الناس.

 الثامن والستون

 قال طلعت زهران فى موجز التبٌان :

ٌُعزل.  العاجز عن أمور البالد 

 الرد على ذلك:

 العجز ٌنقسم إلى قسمٌن:-ٔ

 عجز بدنً , وعجز فى تدبٌر شبون البالد.

 صحٌح مسلمففى  فٌه بالسمع والطاعة فى المعروؾ: أمر النبً والعجز األول

َع األَْطَراِف.(َعْن أَِبى َذر  َقاَل إِن  َخلٌِلِى أَْوَصاِنى أَْن أَْسَمَع َوأُِطٌَع َوإِْن َكاَن َعْبًدا ٗٔ/  ٙ)   "ُمَجد 

 .المجدع : مقطوع األطراؾ

بعد أن بٌن أن اإلمامة (9ٖٙ/  ٔشرح العقٌدة الطحاوٌة )فى عبدالعزٌز الراجحً وقال العالمة 
 تثبت باالختٌار وبوالٌة العهد ثم قال:سلمه هللا.

 األمر الثالث:

تثبت الخالفة بالقوة والؽلبة إذا ؼلب الناس بسٌفه وسلطانه واستتب له األمر, وجب السمع له  
والطاعة وصار إماما ٌجب السمع له والطاعة والدلٌل على هذا ما جاء فً الحدٌث حدٌث أبً 
ع األطراؾ( إذا  ذر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: )اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشٌا ُمَجد 

مجدع األطراف ٌعنً مقطوع الٌد والرجل واألذن واألنف ؼلبنا بسٌفه ولو كان عبدا حبشٌا 
 نسمع له ونطٌع.
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 لكن لو كان االختٌار واالنتخاب نختار هذا العبد المقطع واّل ما نختاره؟

 ا نختاره.م 

 ولكن إذا ؼلب بالقوة والسٌؾ وجب السمع له والطاعة.

ومن بعدهم إلى ٌومنا هذا، كلها خالفة وعلى هذا جمٌع خلفاء بنً أمٌة وخلفاء بنً العباس 
, ما ثبتت خالفته باالختٌار واالنتخاب إال للخلفاء الراشدٌن فقط, ومن ثبتت بالغلبة والقوة

 "ٌجب على طالب العلم أن ٌكون على إلمام بهذا.لبة واضح هذا ـ عاداهم كلها ثبتت بالقوة والؽ

 قلُت:

ًُ صلى هللا علٌه وسلم بالسمع والطاعة له.  انظر إلى من هذه صفته ومع ذلك أمر النب

 ُشرع فٌه النصٌحة.والعجز الثانً:

كانت عٌاض بن ؼنم أنه قال لهشام بن حكٌم ألم تسمع ٌا هشام رسول هللا إذ ٌقول ) من وعن  
عنده نصٌحة لذي سلطان فلٌؤخذ بٌده فلٌخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي علٌه 

( , وانظر تحقٌق األلبانً فً ظالل الجنة فً تخرٌج السنة البن 4ٕٙ٘) 4ٕٖ/ ٖ( المستدرك 
  ( .41ٓٔأبً عاصم )

 (ٖ٘ٓ/  ٕ) شرح العقٌدة الواسطٌةفى صالح آل الشٌخ وقال العالمة 

 ". ٌجري فً والٌتهأما النصٌحة فهً ما "

أن قوله علٌه الصالة والسالم "ال إال أن تروا كفرا..." ٌفٌد الحصر فى الكفر فقط ,وهذ تنبٌه  -ٕ
 من النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ما دون الكفر من عجز أو فسق أو جور

النبً صلى هللا علٌه ال ٌجوز الخروج علٌه او عزله , ومن قال ؼٌر ذلك فهو ٌستدرك على 
 وسلم.

وماذا أنت قابل ٌا شٌخ طلعت لو احتج علٌك الخوارج بحجتك , وقالوا ونحن نخرج علٌه  -ٖ
 لعجزه عن تدبٌر شبون البالد.

 لٌس هناك دلٌل على الخروج. فإن قلت لهم:

 ولٌس هناك دلٌل على العزل.قلنا لك:

أنكم ستفتحون للخوارج  ى هذه المسؤلةوهذا أخطر ما فوكل ما ستحتج به سٌحتجون علٌك به , 
بابا عظٌما على السنة ٌدخلون منها , فكل ما تحتجون به على العزل سٌحتجون به على 

 الخروج.
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 (9ٕٓ/  ٕاقتضاء الصراط المستقٌم )كما قال شٌخ اإلسالم لمخالفٌه فى زهران  وأقول لك ٌا 
 قال رحمه هللا:

 :هذه الحجج دابرة بٌن"

نقل ال ٌجوز إثبات الشرع به , أو قٌاس ال ٌجوز استحباب العبادات بمثله , مع العلم بؤن  
وإنما الرسول صلى هللا علٌه وسلم لم ٌشرعها , وتركه مع قٌام المقتضً للفعل بمنزلة فعله , 

النصارى وأمثالهم  ثبت العبادات بمثل هذه الحكاٌات والمقاٌٌس من غٌر نقل عن األنبٌاءٌُ 
السابقٌن  نما المتبع فً إثبات أحكام هللا كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم , وسبٌلوإ.

 ". ال ٌجوز إثبات حكم شرعً بدون هذه األصول الثالثة ، نصا واستنباطا بحالأو األولٌن , 

 وأخٌرا:

 (ٖٕ/  ٕ) - رجب البن الترمذي علل شرح فى

 : ٌقول مالك كان قال عٌسى بن معن حدثنً المنذر بن إبراهٌن وروى

 :  ذلك سوى ممن وخذ , أربعة من العلم تؤخذ ال " 

 . الناس أروى كان وإن , بالسفه معلن سفٌه من تؤخذ ال أوال:

 هللا رسول على ٌكذب أن ٌتهم ال كان وإن , الناس أحادٌث فً ٌكذب كذاب من تؤخذ وال ثانٌا: 
 . وسلم آله وعلى علٌه هللا صلى

 . هواه إلى الناس ٌدعو هوى صاحب من وال ثالثا: 

 ". به ٌحدث ما ٌعرؾ ال كان إذا وعبادة فضل له شٌخ من وال رابعا: 

 .وزهران ما ترك خصلة من هذه الخصال إال وله فٌها سهم

 :  المنذر بن إبراهٌم قال

  ؟ هذا ما أدري ما:  فقال , ٍألم بن زٌد مولى الٌساري هللا عبد بن لمطرؾ الحدٌث هذا فذكرت "

 : ل ٌقو أنس بن مالك لسمعت أشهد ولكن

 سمعت ما , ٌحدثون وعبادة وصالح فضل لهم مشٌخة - المدٌنة ٌعنً - البلد بهذا أدركت لقد"
 ! قط حدٌثاً  منهم واحد من

 ؟ هللا عبد أبا ٌا ولم:  قٌل 

 .  ٌحدثون ما ٌعرفون ٌكونوا لم:  قال 

 : قال إبراهٌم عن مؽٌرة عن العزٌز عبد بن سعٌد عن ضمرة وروى 

 وإنك , حاللها من وحرامها حرامها من حاللها ٌعرؾ ممن إال األحادٌث نؤخذ وما رأٌتنا لقد" 
 . " ٌشعر ال وهو حالله عن وحرامه , حرامه عن حالله فٌحرؾ بالحدٌث ٌحدث الشٌخ لتجد
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 (ٔٔ/ ٗ) الفتاوى مجموعقال شٌخ اإلسالم فى 

َما َوُهوَ  ةِ  ِعْندَ  َنُبلَ  إن  ن ةِ  اْلَحِدٌثِ  ِبات َباعِ  اأْلُم  ًُّ  َوَكَذلِكَ . َوالسُّ اِفِع ُرُهَما َوإِْسَحاقُ  الش  ٌْ َما َوَؼ  ِفً َنُبلُوا إن 
ن ةِ  اْلَحِدٌثِ  أَْهلِ  ِبات َباعِ  اإْلِْساَلمِ  َما َوأَْمَثالُهُ  اْلُبَخاِريُّ  َوَكَذلِكَ . َوالسُّ  ..."ِبَذلِكَ  َنُبلُوا إن 

 مرء ٌا زهران ٌنُبل وٌحب الُنبالء بقدراتباعه للرسول صلى هللا علٌه وسلم.فال

 (7/ ٗ) الفتاوى ٌقول شٌخ اإلسالم فى مجموعو

َوابِ  َوإِْظَهارَ  اْلَحق   َقْصُدهُ َكانَ  َفَمنْ  ْمَناهُ  بَِما اْكَتَفى الص   َواْلَقالَ  َواْلقٌِلَ  اْلِجَدالَ  َقْصُدهُ َكانَ  َوَمنْ  َقد 
ِزْدهُ  لَمْ  َواْلُمَكاَبَرةَ  ْطِوٌلُ  ٌَ بٌِلِ  َسَواءِ  َعنْ  ُخُروًجا إال   الت  ُ  الس   ".اْلُمَوف قُ  َوهللَا 

 وفى هذا الكفاٌة لمن أراد معرفة حال الرجل , وعلى أى شا ٌسٌر.

 

 أبى ٌحً         

 سامح ابن ُمحمد ابن أحمد

 

 الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

**************************** 
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