أصول العقائد الدينية
الشيخ د /فهد بن سليمان الفهيد

{الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،أما بعد.
فهذا أول درس .......
لله رب العا َل ِمين ،وص َّلى الله َع َلى محم ٍد وآل ِ ِه وصحبِ ِه و َأ ْتب ِ
(الحمدُ ِ
اع ِهه ِِ َلهى َو ْهِ ِ
ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ
َ ِّ َ
ُ
َ ْ
الدِّ ِ
ون؛ َأ َّما َب ْعدُ :
ِل ال َكبِ ِ
ِل ال َع َقائِ ِد الدِّ ون ِ َّي ِةَ ،واألُ ُص ِ
َف َه َذا م ْخت ََصر ِجدًّ ا فِي ُأ ُص ِ
الم ِه َّم ِهة ،ا ْتت ََص ْهرنَا
يهرِ ُ
َ
ٌ
ُ
يه ،مِن َغي ِر بس ٍ
اإل َشار ِِ وال َّتنْبِ ِ
ِ
ِ
ط لِل َك َل َِ ،و ََل ِذك ِْر َأ ِد َّلتِ َهاَ ،أ ْت َر ُب َما َو ُك ُ
ِن
يها َع َلى ُم َج َّرد ِ َ َ
ف َ
ْ ْ َْ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ُأ ُصِ ُل َها َو َم َقا ُم َهاَ ،و َم َح ُّل َها مِه َن الهدِّ ِ
ونُ ،م َّهم
لم َسائِلِ؛ ل ِ ُت ْع َر َ
َل َها َأن ََّها م ْن ن َِْ ِع الف ْه ِر ْست ل َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هِ فِهي
ب َب ْسه َط َها َو َب َراِين ََهها مه ْن َأ َماكن َههاَ ،وِِ ْن َو َّس َهر الله ُه َو َف َس َ
َم ْن َلهُه َر ْغ َب ٌة في الع ْل ِم َو ْط ُل ُ
ِ
ِ ِ
ب َو َو َّض ْح ُت َها بِ َأ ِد َّلتِ َها)}.
الم َطال َ
األَ َج ِل َب َس ْط ُت َِذه َ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلِ والسل على رسهِل اللهه وعلهى آلهه وأصهحابه ومهن اِتهد
بهداه ،أما بعد.
فإننا نشكر الله -سبحانه وتعالى -على تيسير ِذه الهدورِ العلميهة المباركهة التهي
ُتقا في ِذا الجامع المبارك "الجامع النافع" بحي الملقا بالرواض ،وتبدأ ِذه الدورِ
من ِذا اليِ السبت الثاني عشر من شهر جماد الثانية ولمدِ أسهبِع مهن عها أله

وأربعمائههة وملمههة وأربعههين للهجههرِ ،ونشههكر اللههه -جههل وعههل -علههى تيسههير ِههذه
المجالس ،ونسأل الله -جل وعل -أن ونفعنا وِواكم بالعلم النافع والعمل الصالِ.
وأوصيكم باَللتزا بالتدابير اَلحترازوة من التباعهد والحهرع علهى األبهذ بكهل
أسباب السهلمة المِصهى بهها ةاعهة لهَِلِ األمهِر الهذون ِهم حروصهين علهى سهلمة
المجتمع.
مم أوها اإلبِِ أشكر أبي ومحبِبي في الله الشيخ فهد غراب ِمها ِهذا الجهامع
وزملءه في الجامع؛ المؤذن والقائمين على ِذه الهدورِ العلميهة ،ونسهأل اللهه -جهل
وعل -أن وثيبهم ،وكذلك ندعِ الله -عز وجل -بالمغفرِ والرحمهة والرضهِان لمهن
تكفل بجميع النفقات المتعلقة بهذه الدورِ ،وذلك من أفضل األعمال التي نرجِ الله
سبحانه وتعالى -أن وِصل أجرِا ومِابها ِليه في تبره عهن ةروهو ورمتهه وأوَلده -بيرا ،-فالقائم أو ِذه الدورِ ةبعت على نفقة الشيخ عبد العزوز بهن عبهد
جزاِم الله ً
الله المعيذر -رحمه الله رحمة واسعة ،-وِِ من أِل الخير والعبادِ وأِهل الصهل
والتقِ  ،نحسبه والله حسهيبه ،ونرجهِا أن مها عنهد اللهه بيهر لهه ممها فهي ِهذه الهدنيا،
وجزي ذروته بير الجزاء على رعاوتهم للعلم.
ونسأل الله أن
َ
وِذا الباب الذي تنفو فيه ِذه األمِال ِِ أعظم مها تنفهو فيهه األمهِال تربه ًة ِلهى
الله -سبحانه وتعالى-؛ ألن ِذا أعظم الجهاد في سهبيل اللهه ،والمسهلمِن اليهِ فهي
أمس الحاجة وأعظم ضرورِ ِلى العلم الشرعي ،العلم النافع الصهحيِ المهأبِذ مهن
ِّ
كتههاب اللههه ومههن سههنة رسههِله -صههلى اللههه عليههه وسههلم ،-والصههعِبات والتحههدوات
والمعِتههات والظههروف التههي تحههيط بالمسههلمين فههي ِههذا الزمههان ،سههِا ٌء مههن أعههداء

المندسين ممن وركهب ركهِب
اإلسل في الخارج أو من المنافقين أو أعداء اإلسل
ِّ
البدع والنفاق والكيد للمسلمين بخف َيةِ ،ؤَلء كلهم وِاجهِن بهالعلم؛ ألن اللهه -عهز
وجل -تال ألشرف الخلو وِِ محمد -صلى الله عليه وسلم﴿ :-وا َأوها النَّبِي ج ِ
اِ ِد
ُّ َ
َ ُّ َ
ِِ
الم ِص ُير﴾ [التحروم.]9 :
ال ُك َّف َار َوا ْل ُمنََافقي َن َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاِ ْم َج َهنَّ َُّم َوبِ ْئ َس َ
تال العلماء :جهاد المنافقين ليس بالقتال ،وِنما بالعلم والبيهان ،وسهائر مها وفعلهه
الكفار من صد عن سبيل الله ونشهر لللحهاد وتهروو ٍ للكفهر ونشهر للشهبهات ودعهِِ
للشرك بالله ،واَلسهتغامة بغيهره وصهرف العبهادِ لغيهره ،وغيهر ذلهك ممها وفعلهه أعهداء
اإلسل ،وونفقِن فيه النفقات الهائلة ،كل ِذا سيذِب أدراج الروا أما ةالب ٍ
علم
ٍ
الح ُّو َو َز َِ َو ال َباةِ ُل ِِ َّن
﴿جا َء َ
ونشر كل الله وكل رسِله واحد وهد بنيانهم ووقِلَ :
ال َباةِ َل َك َ
َان َز ُِِتًا﴾ [اإلسراء.]18 :
أوضها َّ
وَل َّ
أن وَل َِ األمهِر بحاجهة ِلهى أن وكهِن المجتمهع واع ًيها بالشهروعة،
شك ً
عار ًفا باألحكا الشرع َّية؛ فإن ِذا مما وعهين وَلِ األمهِر فهي ِهذه الهبلد ،وفهي سهائر
التِع َية ،والعلهم ،والعمهل بمها علمههم
بلدان المسلمين؛ فالمسلمِن اليِ بحاجة ِلى ْ
العلم الشرعي أتِ العلهِ ،
السل ُ العظيم :سل العلم،
ُ
الله -عز وجلِ ،-ذا ِِ ِّ
وأنفعها ،وأمبتها ،وأمضاِا ،وِِ الذي به وث َّب ْت المؤمن في الدنيا ،وبه ونجِ في القبهر،
هت ال َّلهه ا َّل ِهذون آمنُهِا بِها ْل َقِ ِل ال َّثابِ ِ
هت فِهي
وبه َوسلم وِ القيامة ،وبه وهدبل الجنهةُ ﴿ ،و َث ِّب ُ
ْ
ُ
َ َ
اِ الدُُّّ ْنيا وفِي ِ
الحي ِ
اآلب َر ِِ َو ُو ِض ُّل ال َّل ُه ال َّظال ِ ِمي َن َو َو ْف َع ُل ال َّل ُه َما َو َشا ُء﴾ [ِبهراِيم]72 :؛ ولههذا
َ َ
ََ
ذكر سبحانه في سِرِ "آل عمران" َّ
أن أِل الباةهل ،والهذون فهي تلهِبهم زوه و َّتبِعهِن
ِن فِهي ِ
المتشابه ،مم تال مادحا فئهة مهن النهاس ،فقهال فهي صهفتهم﴿ :والر ِ
الع ْل ِ
هخ َ
اس ُ
هم
ً
َ َّ

ِن آمنََّّا بِ ِه ُك ٌّل من ِع ِ
َل ُأ ْو ُلِا األَ ْل َب ِ
اب * َر َّبنََا َ
ند َر ِّبنََا َو َما َو َّذ َّك َُّر ِِ َّ
َل ُت ِهز ْْ ُت ُلِ َبنََها َب ْعهدََ ِِ ْذ
ِّ ْ
َو ُقِ ُل َ َ
َّهك َجهامِ ُع النََّّها ِ
س ل ِ َي ْهِ ٍ َّ
هاب * َر َّبنََها ِِ َّن َ
ب َلنََا مِن َّلدُُ َ
َل
الِ َِّ ُ
نك َر ْح َم ًة ِِ َّن ََّك َأ ْن َْت َ
َِدََ ْو َتنََا َو َِ ْ
َل و ْخلِ ُ ِ
رو ِ ِ
المي َعا َد﴾ [آل عمران.]9 - 2 :
َْ َ
ب فيه ِِ َّن ال َّل َه َ ُ
أنفس ما ُتمضي به أوتا َتهك ،وها ةالهب العلهمِ -هذه القهراءِ
فيا ةالب العلمِ -ذا ْ
والدراسة ِي عباد ٌِ لله رب العالمينِ ،ذا المجلس تح ُّفهه الملئكهة ِ-ن شهاء اللهه،-
ِههذا المجلههس وحبههه اللههه -عههز وجههلِ ،-ههِ بيههر ممهها وجمعههِنُ ﴿ ،ته ْهل بِ َف ْض ه ِل ال َّله ِهه
ههه َفبِ َ ِ
وبِرحمتِ ِ
ههِ َب ْي ٌههر ِّم َّمهها َو ْج َم ُع َ
درسههك للقههرآن،
ههذل َك َف ْل َي ْف َر ُحههِا ُِ َ
ههِن﴾ [وههِنسُ ،]81 :
َ َ ْ َ
ودر ُس هك فههي العلههم الشههرعي ،وفههي العقيههدِ ،وفههي الفقههه ،وفههي
ودرسهك للحههدو ْ ،
ُ
السيرِ ،وفي علِ الحدو  ،وفي أصِل الفقه ،وفي غير ذلك من علِ الشهروعة؛ ِهِ
ِ
فهأرض اللهه الهرحمن وها عبهد اللهه ،واصهبر
ورضي الرحمن ،و ُوغيظ الشيطان وأولياءه،
على تع ُّلم العلم ،واصبر على الفقر ،واصبر على الجهل ،واصبر على الجِع ،واصهبر
على كل األشياء التي تمر بك؛ فهإن ِهذا عاتبتهه حميهدِ ،ةلهب العلهم عاتبتهه حميهدِ،
فهذا الذي أنفو ِذا المال بدم ًة لطلبة العلم ِذا في الحقيقة تد ُو ِّفو ألحسهن األمهِر
وأحسن المجاَلت ،فنسأل الله -جل وعل -أن وثِيبه،وأن ِ
وغف َر له ،وأن وثي َبنا ،وِوهاكم
َُ
جمي ًعا وجميع المسلمين ،وأن وِفقنا وِواكم للعمل بما ورضاه -سبحانه وتعالى.
ِذه الرسالة التهي بهين أوهدونا رسهالة مختصهرِ ،وبه َّين مؤلفهها وِهِ الشهيخ العهالم
المتبحر في علِ الشروعة (:عبد الرحمن بهن ناصهر السهعدي)،
المفسر الفقيه
العلمة
ِّ
ِّ
ِذا العالم الجليل ِِ شيخ الشيخ محمد بن عثيمين وتتلمذ على ِذا الشيخ السعدي
بله ٌهو كثيههر ،انتفعههِا بعلمههه ،وتِفههاه اللههه -عههز وجههل -تبههل نحههِ سههبعين سههنة ،أل ه

وملممائههة وسههتة وسههبعين ،وتههد تههرك مؤلفههات عظيمههة النفههع ،كثيههرِ الفِائههد ،سهههلة
العبارِ ،تروبة ِلى القارئَ ،ل وجد القارئ فيهها صهعِبة؛ ةالهب علهم كهان أ مبتهد ًئًا أ
عام ًّيا وجدُُ ِا واضحة ،سهلة وسيرِ ،وفقه الله -رحمة اللهه عليهه -لحفهظ وتتهه ،فكهان
دروسها متتاليهة وِم ًّيها ،وكهان وؤله
ودرس للناس فهي المسهجد
ً
ِّ

الكتهب النافعهة ،ولمها

احتاج مرِ من المهرات ِلهى العهلج وأصهابه مهرض ،فهذِبِا بهه ِلهى مستشهفى بهارج
المملكة ٍ
بأمر من ولي األمر بأن وخرج ووعا َل  ،فذِبِا به ِلى مستشفى ،فِجد النهاس
ووجد مرضى بعضهم غير مسلم....
فأل

مشهِرا اسمه "الِسائل المفيهدِ للحيهاِ السهعيدِ" ِهذا الكتهاب فيمها
كتا ًبا
ً

بلغني أنه ُتهرجم عشهرات التهراجم باللغهات المختلفهة ،و ُةبهع ملوهين الطبعهاتِ ،هذا
وكتابههه المشهههِر التفسههير "تفسههير السههعدي" ،وِههِ مِجههِ ٌد فههي أغلههب المسههاجد
والمكتبات ،ووبذل وونفو ووِزع مجا ًنا ،وكذلك له كتب أبر نافعة جدًًّّ ا في العقيدِ
أوضا جيدِ ،فهِ وسير على ةروقة السل
،وفي الفقه ،وفي معاني الحدو  ،له بطب ً
الصالِ ،في فتاووه ،وفي تعليمه -رحمة الله عليه -عبد الرحمن بهن ناصهر السهعدي،
تِفي أل

وملممائة وستة وسبعين للهجرِ.

لله رب العا َل ِمين ،وص َّلى اللهه َع َلهى محم ٍهد وآل ِ ِهه وصهحبِ ِه و َأ ْتب ِ
وقِل( :الحمدُ ِ
اع ِهه
َ َ ْ َ َ
ُ َ َّ َ
َ َ َ
َ ِّ َ
ُ
َ ْ
ِِ َلى َو ِْ ِ الدِّ ِ
ون؛ َأ َّما َب ْعدُ َ ،ف َه َذا ُم ْخت ََص ٌر ِجدًّ ا) :وعني ِذا الكتاب ليس ِهِ العمهدِ الهذي
تعتمد عليه وها ةالهب العلهمَ ،لِ ،هذا مثهل الفههرسِ ،هذا رؤوس العناصهر أو رؤوس
المسائلِ ،ل ِذا وفيدك؟ نعم تفيدك؛ ألنها تع ِّلمك ،وتِضِ لك مبادئ العقيدِ ومن

مصدرِا ،وأنِاع المسائل فهي دراسهتك للعقيهدِ ،مها ِهي أنهِاع المسهائل التهي سهتمر
ً
ِجماَل.
عليكِ ،نا ذكرِا
ِ
ِ
هِل ال َكبِ ِ
ِل ال َع َقائِ ِد الدِّ ون ِ َّي ِهةَ ،واألُ ُص ِ
تال( :فِي ُأ ُص ِ
يهها َع َلهى
الم ِه َّمهة ،ا ْتت ََص ْهرنَا ف َ
يهرِ ُ
َ
يه ،مِن َغي ِر بس ٍ
اإل َشار ِِ وال َّتنْبِ ِ
ِ
ط لِل َك َل َِ ،و ََل ِذك ٍْر ألَ ِد َّلتِ َهاَ ،أ ْت َر ُب َما َو ُك ُ
ِن َل َها َأن ََّهها
ُم َج َّرد ِ َ َ
ْ ْ َْ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ُأ ُصِ ُل َها َو َم َقا ُم َهاَ ،و َم َح ُّل َها مِه َن الهدِّ ِ
ونُ ،م َّهم َمه ْن َلههُه
لم َسائِلِ؛ ل ِ ُت ْع َر َ
م ْن ن َِْ ِع الف ْه ِر ْست ل َ

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هِ فِهي األَ َجه ِل
ب َب ْس َط َها َو َب َراِين ََها م ْن َأ َماكن َهاَ ،وِِ ْن َو َّس َهر الله ُهَ ،و َف َس َ
َر ْغ َب ٌة في الع ْل ِم َو ْط ُل ُ
ِ
ِ ِ
ب َو َو َّض ْح ُت َها بِ َأ ِد َّلتِ َها).
الم َطال َ
َب َس ْط ُت َِذه َ
وِناك كتب معروفة لتضهبط ِهذه المسهائل؛ فطالهب العلهم وقهرأ األصهِل الثلمهة
وأدلتهاَ :من ربك؟ ومها دونُهك؟ و ًمهن نب ُّيهك؟ للشهيخ محمهد بهن عبهد الِِهاب بأدلتهها
حهو اللهه علهى العبيهد" ،كتهاب نهافع جهدًًّّ ا،
أوضا كتهاب "التِحيهد الهذي ِهِ ُّ
الشرعيةً ،
"كش

الشبهات"" ،القِاعد األربعة"" ،العقيدِ الِاسطية" لشيخ اإلسل ابن تيمية،

وكذلك "التدمروة" و"الحمِوة" كلها لشيخ اإلسل ابن تيمية" ،شهر ابهن أبهي العهز
الحنفي للعقيدِ الطحاووة"" ،مختصر الصِاعو المرسلة للبعلي" ،أصلها "الصِاعو
َلبن القيم"" ،اجتماع الجيِش اإلسلمية على غزو المعطلة والجهميهة" َلبهن القهيم
أوضاِ" ،غامهة اللهفهان مهن مصهاود الشهيطان" َلبهن القهيم" ،معهارج القبهِل"" ،شهر
ً
منظِمههة ُسهلم الِصههِل" للشههيخ حههافظ الحكمههي ،المنظِمههة للشههيخ حههافظ والشههر
للشيخ حافظ الحكميِ ،ذه بعض المِاضع.
أوضا فهي العقيهدِ عهدِ مؤلفهات
أوضا شر َ العقيدِ الِاسطية وله ً
الشيخ السعدي ً
نافعة جدًًّّ ا منها "التعليو على القصيدِ النِنية" َلبن القيم ،فهِ وقِل لهك ِهذا مِضهع

تهدرجا فهي المسهائل،
الشر  ،والتِسهع لكهن ونبغهي أن وعهرف ةالهب العلهم أن ِنهاك
ً
وتهدرج ،وأبهذ
ُ
ةالب العلم وجب أن وعرف التدرج فهي المسهائل العلميهة فهي الكتهبَّ ،
ِذا ،مم وأبذ ِذا ،مم وأبذ ِذا ،ووراجع ما تقد .
اآلن نبدأ بالمسائل ،العناوون.
{(األَ ْص ُل األَ َّو ُل :الت َِّْ ِحيهههدُ
اعه ِهه ُِههِ :ا ْعتِ َقههاد العبه ِهد ،وِِوما ُن هه بِ َت َفههر ِد الله ِهه بِ ِص ه َف ِ
حههدُّ التَِّ ِحيه ِهد الجههامِع ِألَنِْ ِ
ات
َ
َ ُ َ
ْ
َ
ُ َ ْ َ َ ُ ُّ
ال ،وِِ ْفراده بِ َأنِْا ِع ِ
الع َبا َد ِِ.
ال َك َم ِ َ َ ُ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِّب ُسه ْب َحا َن ُه بِ َ
هالخ ْل ِو،
الر ُبِبِ َّية) :ا َّلذي ُِ َِ ا ْعت َقا ُد انْف َراد َّ
َفدَ َب َل في َِ َذا َ (:ت ِْحيدُ ُّ
الر ْز ِقَ ،و َأن َِْا ِع التَّدْ بِ ِير.
َو ِّ
ِ
اء والص َف ِ
ِ
ات َما َأ ْم َب َت ُه لِنَ ْف ِس ِهَ ،و َأ ْم َب َت ُه َلههُه َر ُسهِ ُل ُه -صهلى
اتَ :و ُِ َِ ِِ ْم َب ُ
َو َت ِْحيدُ األَ ْس َم َ ِّ
الله عليه وسلم -مِن األَسم ِ
ات ال َكامِ َل ِهة الع ْليها مِهن َغي ِهر َت ْشهبِ ٍ
اء الحسهنَى ،والصه َف ِ
يه َو ََل
ْ ْ
ُ َ
َ ِّ
ُ ْ
َ ْ َ
َت ْمثِيلٍَ ،ومِ ْن َغ ْي ِر َت ْح ِرو ٍ َو ََل َت ْعطِيلٍ.
العبههاد ِِ ،و َأنِْ ِ
العبههاد ِِ :و ُِههِ ِِ ْفههراده وحههدَ ه بِ َأجن ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اع َههها،
َههاس َ َ َ َ
َو َت ِْحيههدُ األُ ُلِِ َّيههة َو َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ
ِ ِ
ٍ ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ال ُأ ُل ِ
اد كَم ِ
ِِ َّيتِ ِه.
َو َأ ْف َرا ُد َِا م ْن َغ ْي ِر ِِ ْش َراك بِه في َش ْيء من َْهاَ ،م َع ا ْعت َق َ
ات ال َق َض ِ
ِ ِ
ِ
اء َوال َقدَ ِرَ ،و َأ َّن ُه َمها َشها َء الله ُه ك َ
َهانَ ،و َمها َل ْهم
الر ُبِبِ َّي ِةْ ِِ :م َب ُ
َفدَ َب َل في َت ِْحيد ُّ
ِ
ٍ ِ
الح ِميدُ َ ،و َما ِس َِا ُه َف ِق ٌير ِِ َل ْي ِه مِه ْن ُك ِّهل
َو َش ْأ َل ْم َو ُك ْنَ ،و َأ َّن ُه َع َلى ُك ِّل َش ْيء َتد ٌورَ ،و َأ َّن ُه ال َغن ُّي َ
ات ج ِمي ِع معانِي األَسم ِ
ِ
اء الحسنَى ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
للهه
ََ
الص َفاتْ ِِ :م َب ُ َ
َو ْجهَ ،و َد َب َل في َت ِْحيد األَ ْس َماء َو ِّ
ُ ْ
ْ َ
الِ ِار َد ِِ فِي الكِت ِ
السن َِّة.
َت َعا َلى َ
َاب َو ُّ

ان بِاألَس ِ
ِ
ٍ
ِ
وهههم ٌ
وهههم ٌ
ههل ُ
وم ُ
ان
ههان بِ َههها َم َ
وهههما ٌن بِ ِّ
الصهه َفاتَ ،وِِ َ
ههماءَ ،وِِ َ
ْ َ
َ َد َر َجههاتَ ِِ :
َواإل َ
ِ
ِ ِِ
ِ
يم ُذو ِع ْل ٍمَ ،و َو ْع َل ُم ُك َّل َش ْي ٍءَ ،ت ِد ٌور ُذو ُتدْ َر ٍَِ ،و َو ْق ِد ُر َع َلى
بِأ ْح َكا ِ ص َفاته؛ كَالع ْل ِم بِ َأ َّن ُه َعل ٌ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الم َقدَّ َس ِهةَ ،و َد َب َهل فِهي َذل ِ َ
هات ُع ُل ِّهِ ِه َع َلهى
هك ِِ ْم َب ُ
ُك ِّل َش ْيءَ ِِ ،لى آب ِر َما َله ُه مه َن األَ ْس َهماء ُ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
َب ْل ِق ِهه ،و ِ ِ ِ
اللئِه ِهو
الِ ْجه ِهه َّ
اسههت َِائه َع َلهى َع ْرشهههَ ،و ُن ُزولههه ُك َّهل َل ْي َلههة ِِ َلهى َسه َهماء الههدُّ ْن َيا َع َلهى َ
َ ْ
بِ َج َلل ِ ِه َو َع َظ َمتِ ِه.
ات الص َف ِ
ِ ِ
ات َّ
الذاتِ َّي ِهة ا َّلتِهي ََل َونْ َف ُّ
َالس ْهمعَِ ،وال َب َص ِهر،
َو َد َب َل في َذل َكْ ِِ :م َب ُ ِّ
هك َعن َْهها :ك َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الم َت َع ِّل َق ُة بِ َم ِشي َئتِ ِه َو ُتدْ َرتِ ِهه؛
الص َف ُ
الص َفات الف ْعلِ َّيةَ :وِ َي ِّ
َوالع ْل ِمَ ،وال ُع ُل ِِّ َون َْح ِِ َِا؛ َو ِّ
ات ُ
ول ِِ َلهى السهم ِ
ِ
الخ ْل ِوَ ،و ِ
شَ ،والن ُُّهز ِ
اَلستِ َِ ِاء َع َلى ال َع ْهر ِ
كَال َك َل َِ ،و َ
اء
َّ َ
الر ْح َمةَ ،و ْ
الر ْزقَ ،و َّ
ِّ
الدُّ ْنيا كَما و َشاء ،و َأ َّن ج ِميعها َت ْثب ُت ِ
للهه مِه ْن َغ ْي ِهر َت ْمثِيه ٍل َو ََل َت ْعطِيهلٍَ ،و َأن ََّهها ُك َّل َهها َتائِ َمه ٌة
َ َ َ ُ َ َ ََ ُ
هِل َو َو ْف َع ُهلَ ،و َأنَّه ُه َف َّع ٌ
ِف بِ َهاَ ،و َأ َّن ُه َت َعا َلى َل ْم َو َهز ْلَ ،و ََل َو َهز ُال َو ُق ُ
هال لِههَما
بِ َذاتِ ِهَ ،و ُِ َِ َم ِْ ُص ٌ
الر ْح َم ِهة
ههم َو َهز ْل بِهال َك َل ِ َم ِْ ُصهِفًاَ ،وبِ َّ
ُو ِرودُ َ ،و َو َت َك َّل ُم بِهَما َشها َء ،وِِ َذا َشها َء َك ْيه َ َشها َءَ ،ل ْ
اإلحس ِ
ِ
ان َم ْع ُرو ًفا.
َو ْ َ
ِ
ِ ِ
الله من ََّهز ٌل َغ ْير م ْخ ُل ٍ
ِ
ان بِ َأ َّن ال ُق ْر َ
وم ُ
هِق ،مِنْه ُه َبهدَ َأ َ ،وِِ َل ْي ِهه
ُ َ
ُ
آن ك ََل ُ
َو َد َب َل في َذل َك :اإل َ
الم َت َك ِّل ُم بِ ِه َح ًّقاَ ،و َأ َّن ك ََل َم ُه ََل َونْ َفدُ َو ََل َوبِيدُ .
َو ُعِ ُدَ ،و َأ َّن ُه ُ
ِ ِ
وهب م ِ
ِ
وهم ُ
هع َذل ِ َ
هك َعلِ ٌّهي َأ ْع َلهىَ ،و َأنَّه ُه ََل
يهبَ ،و َأنَّه ُه َم َ
ج ٌ
ان بِ َأ َّن ُه َت ِر ٌ ُ
َو َد َب َل في َذل َك :اإل َ
ال ُع ُل ِِّ ِهَ ،وكَم ِ
منَا َفا َِ َب ْي َن كَم ِ
ال ُت ْربِ ِه؛ ِألَ َّن ُه َل ْي َس ك َِم ْثلِ ِه َش ْهي ٌء فِهي َج ِميه ِع ُن ُعِتِ ِهه َو ِصه َفاتِ ِه،
َ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السهنَّ ُة مِه َن
الصه َفات َحتَّهى ُو ْهؤم َن بِ ُك ِّهل َمها َجها َء بِهه الكت ُ
َو ََل َوت ُّم َت ِْحيهدُ األَ ْس َهماء َو ِّ
َهاب َو ُّ
ِ
اء والص َف ِ
اتَ ،واألَ ْف َع ِ
ال َو َأ ْح َكامِ َها َع َلى َو ْج ٍه َولِ ُيو بِ َع َظ َم ِة ال َب ِ
اريَ ،و َو ْع َل َم َأ َّن ُه ك ََمها
األَ ْس َم َ ِّ
َأ َّن ُه ََل ُو َمامِ ُل ُه َأ َحدٌ فِي َذاتِ ِه َف َل ُو َمامِ ُل ُه َأ َحدٌ فِي ِص َفاتِ ِه.

ض الص َف ِ
ِ ِ
ات ما ُو ِ
َو َم ْن َظ َّن َأ َّن فِي َب ْع ِ
َاِها
ات َع َلى َغ ْي ِر َم ْعن َ
ب َت ْأ ِو َول َب ْع ِ ِّ
ِج ُ
ض ال َع ْقل َّي َ
ِ
ِ
المعر ِ
الر ُبِبِ َّي ِهة َحتَّهى َو ْعت َِقهدَ ال َع ْبهدُ َأ َّن َأ ْف َع َ
وف َف َقدْ َض َّل َض َل ً
هال
َل ُمبِينًاَ ،و ََل َوت ُّم َت ِْحيهدُ ُّ
َ ُْ
للهه ،و َأ َّن م ِشهي َئتَهم َتابِعه ٌة لِم ِشهي َئ ِة ِ
اد م ْخ ُلِ َته ٌة ِ
ِ ِ
اللههَ ،و َأ َّن َل ُه ْهم َأ ْف َعها ً
هع بِ َهها
َل َوِِ َرا َد ًِ َت َق ُ
ُ ْ َ َ
َ َ
الع َب َ

هات م ِشهي َئ ِة ِ
ِ
ِ
اللهه ال َعا َّم ِهة
َأ ْف َعا ُل ُه ْم؛ َوِ َي ُم َت َع َّل ُو األَ ْم ِر َوالن َّْه ِيَ ،و َأ َّن ُه ََل َو َتنَها َفى األَ ْم َهرانْ ِِ :م َب ُ َ
ال ،والص َف ِ
الشامِ َل ِة ل ِ َّ ِ
َّ
ات ُتدْ َر ِِ ال َع ْب ِد َع َلهى َأ ْف َعال ِ ِههَ ،و َأ ْت َِال ِ ِههَ ،و ََل
اتَ ،وِِ ْم َب ُ
لذ َواتَ ،واألَ ْف َع ِ َ ِّ
وتِم َتِ ِحيدُ العب ِد حتَّى و ْخلِص العبدُ ِ
لله َت َعا َلى فِي ِِ َرا َدتِ ِهَ ،و َأ ْت َِال ِ ِهَ ،و َأ ْف َعال ِ ِهَ ،و َحتَّى َوهدَ َع
َْ َ ُ َ َْ
َ ُّ ْ
ف نَِ ًعا مِن َأنِْا ِع ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِّ
الع َبا َد ِِ ل ِ َغ ْي ِر
ْ َ
المنَا َفاِ؛ َو ُِ َِ َأ ْن َو ْص ِر َ ْ
المنَاف َي للت َِّْحيد ُك َّل ُ
الش ْر َك األَ ْك َب َر ُ
ِ
الله َت َعا َلى.
الش ْر َك األَ ْص َغ َرَ :و ُِ َِ ُك ُّل َو ِسي َل ٍة َت ِرو َب ٍة ُوت ََِ َّص ُل بِ َها ِِ َلى ِّ
َوك ََم ُال َذل ِ َك َأ ْن َودَ َع ِّ
الش ْر ِك
الله ،وو ِس ِير الرو ِ
األَ ْكب ِر؛ كَالحلِ ِ بِ َغي ِر ِ
اء َون َْح ِِ َذل ِ َك.
ْ
َ
َ
ِّ َ
ََ
هب مها َتهامِا بِ ِهه مِهن مع ِر َف ِهة ِ
هات م َت َف ِ ٍ
يد َع َلى درج ٍ
والنَّاس فِي التَِّ ِح ِ
اللهه،
ْ َْ
ََ َ
ْ
َ ُ
ُ
او َتهة بِ َح َس ِ َ
ُ
اصي ِل َأسهم ِ
اء ِ
القيا ِ بِعب ِ
ِ
ف مِن َت َف ِ
ِد َّوتِ ِهَ ،ف َأك َْم ُل ُه ْم فِي َِ َذا ال َب ِ
اللهه َو ِصه َفاتِ ِه
ابَ (:م ْن َع َر َ ْ
َو َ ُ ُ
ْ َ
ِ
َاب و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
يحا؛ َفها ْمت َ َ
َأ َت ْل ُبه ُه
السنَّةَ ،و َف ِه َم َها َف ْه ًما َصهح ً
َو َأ ْف َعاله َو َآَلئه َو َم َعان َ
يها ال َّثابِتَة في الكت ِ َ ُّ
اب ج ِميه ِع دو ِ
مِن مع ِر َف ِة ِ
اإلنَا َب ِهة ِِ َل ْي ِههَ ،وان ِ
اللهَ ،و َت ْعظِي ِم ِهه َوِِ ْج َلل ِ ِههَ ،وم َح َّبتِ ِههَ ،و ِ
اعهي
ََ
ْج َهذ ِ َ
ْ َْ
َ
َت ْلبِ ِه ِِ َلى ِ
الله َت َعا َلىُ ،مت ََِ ِّج ًها ِِ َل ْي ِه َو ْحدَ ُه ََل َش ِر َ
وك َل ُه).
ِِ ِ
ِِ
ِ
اإلوم ِ
هانَ ،و ِ
ِ ِ
اإل ْب َهل ِ
ع التَّها ِّ ا َّل ِهذي ََل
َو َو َت َع ْت َجم ُ
يع َح َركَاتهَ ،و َس َكنَاته في ك ََمهال َ
اض ال َف ِ
َو ُشههِ ُب ُه َشههي ٌء مِه َن األَ ْغه َهر ِ
اسههدَ ِِ َفا ْة َمه َهأ َّن ِِ َلههى الله ِهه َم ْع ِر َفه ًة َوِِنَا َبهةًَ ،وفِ ْعهلً َو َت ْر ًكهها،
ْ
يمَ ،فنَس َأ ُل اللهه مِهن َف ْضهلِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ
َو َت ْكميلً لنَ ْفسه َو َت ْكميلً ل َغ ْي ِره بِالدَّ ْع َِِ ِِ َلى َِ َذا األَ ْص ِل ال َعظ ِ ْ
َوك ََرمِ ِه َأ ْن َو َت َف َّض َل َع َل ْينَا بِ َذل ِ َك).

يد الجامِع ِألَنِْ ِ
(األَص ُل األَو ُل :حدُّ التَِّ ِح ِ
اع ِه) ،الحدُُّّ وعني :التعرو  ،وِنها وظههر
َ ُ َ
ْ
َ
َّ
ْ
السنََّّة ،والفرق بينهم وبين المخهالفين؛ سهِاء
لك المنه السلفي الذي صار عليه أئمة ُّ
من الصِفية أو من علماء الكل أو من الفلسفة أو من الباةنيهة أو غيهرِم مهن أنهِاع
والسنََّّة في المراد بالتِحيد وقررِا علمهاء أِهل
أِل الكفر والضلل ،فطروقة الكتابُّ ،
منتسههب للسههل كعلمههاء الكههل ،
الس هنََّّة بِضههِ  ،أمهها المخههالفِن مههنهم مههن ِههِ
ٌ
ُّ
األشاعرِ ،والمعتزلة ،والماتِرد َّوة وقعِن فهي أغهلش شهنيعة ،لكهن َل نك ِّفهرِم ،لكهن
نبين ضللهم فهي ِهذا الشهيء ،وانحهرافهم ،وِنهاك مهن ِهِ بهارج عهن ملهة اإلسهل
أوضا وفسرون ووتكلمِن بكلمة التِحيد لكهنهم َل
كالباةنية ِبفرتِها والفلسفةِ ،ؤَلء ً
ورودون التِحيد الذي في كتهاب اللهه وسهنة رسهِله ،بهل شهيء آبهر ،الصهِفية كهذلك
أنِاع؛ منهم الغالي ،ومنهم المبتدع ،منهم الخارج عن ملة اإلسل كأصهحاب وحهدِ
الِجِد الذون وقِلِن :الخالو والمخلِق شيء واحد ،أو الله فهي كهل مكهانِ ،هؤَلء
بارجِن عن اإلسل بضلَلتهم ،وكفر َّواتهم ،عندِم التِحيد لهه مع َلهم ،والخهِارج
وقِلِن التِحيد وورودون به معنًى ،فبهذا التقرور الذي ساته الشهيخ ِنها تعهرف ةروقهة
ٍ
بصدق من كتاب اللهه ،ومهن سهنة رسهِله -صهلى اللهه عليهه
المنه السلفي المستنبط
وسلم.-
فما ِِ حدُُّّ التِحيد؟ وعني تعرو التِحيد الجامع ألنِاعه ،التعروه تهالَ ُِ ( :هِ
اللهه بِ ِصه َف ِ
ا ْعتِ َقاد العب ِد ،وِِوما ُنهه) اعتقهاد وِومهان ،بمهاذا؟ (بِ َت َفهر ِد ِ
ات ال َكم ِ
هالَ ،وِِ ْف َهرا ُد ُه
ُ َْ َ َ ُ
َ
ُّ
بِه َهأنِْا ِع ِ
الع َبهها َد ِِ) ،أحيا ًنهها بعههض العلمههاء وقههِل (التِحيههد ِههِِ :فههراد اللههه بالعبههادِ) ،أو
َ
التِحيد ِِِ( :مبات ما أمبته اللهه لنفسهه ،وأمبتهه لهه رسهِله ،مهع ِبهلع العبهادِ لهه)،

وأنت ةالب علم ،ونبغي لك أن تفهم أن التعروفات ِذا كان مؤ َّداِها واحهد ،فمهن جههة
المعنى تنتبه ِِ ،اآلن وقِل لك تعرو

السنََّّة،
صحيِ مئة بالمئة ووِافو ما وقرره أِل ُّ

ما ِِ؟
تفرد الله ،ما معنى التفرد؟ وعني الله -عز وجل -منفرد
من جزأون ،الجزء األولُّ :
َل شههروك لهههَ ،ل أحههد ونازعههه وَل وشههاركه فههي صههفات الكمههال ،فيههدبل فههي صههفات
الكمال جميع األسماء الحسنى وجميع الصفات العليا ،وودبل في ذلك أفعاله -جل
وعل -الذي وص

بها نفسه ،كل ِذا صفات الكمال.

مههم تههال( :وِِ ْفههراده بِه َهأنِْا ِع ِ
الع َبهها َد ِِ) ،العبههادِ عمههل َم هن؟ عمههل اإلنسههان وعمههل
َ َ ُُ َ
المخلِقِ ،ذه العبادِ بجميع أنِاعها ُتصرف لله ،وِفراده بجميهع أنهِاع العبهادِِ ،ذن
ِذا ِِ حدُُّّ التِحيدِ ،ذا ِِ تعرو

التِحيد ،سيشرحه أكثر.

تالَ ( :فهدَ َب َل فِهي َِ َهذا) :وعنهي فهي ِهذه الجملهة َ
دبهل تِحيهد الربِبيهة ،وتِحيهد
األسماء والصفات ،وتِحيد األلِِية ،عدا األتسا الثلمة مأبِذِ من كتاب الله ومن
ِ
الر ُبِبِ َّي ِهة) ،مها ِهِ؟ (ا َّل ِهذي ُِ َهِ
سنة رسِله -صهلى اللهه عليهه وسهلم ،-تهالَ ( :ت ِْحيهدُ ُّ
ِ ِ
ِ
الر ِّب ُس ْب َحا َن ُه بِ َ
الر ْز ِقَ ،و َأن َِْا ِع التَّدْ بِ ِير) ،الخلوَ ،ل بالو َِل الله
الخ ْل ِوَ ،و ِّ
ا ْعت َقا ُد انْف َراد َّ
سههبحانه وتعههالى ،-الههرزق :اللههه ِههِ الههذي وههرزق جميههع بلقههه ،التههدبير وههدبل فيهههاإلحياء واإلماتة والرفهع والخفهض ،واإلعهزاز ،واإلذَلل ،ووهدبل فيهه ِنهزال المطهر،
َ
حِادَ وأمِر ،الله -عهز وجهلِ -هِ الهذي
وودبل فيه كل ما وقع في ِذا الكِن من
ودبر األمر -سبحانه وتعالىِ ،-ذا المعنى ِفراد الله به وسمى (تِحيد الربِبية) ،لماذا

الرب ،أي المد ِّبر ،الخهالو ،الهرازقِ ،هذا كلهه ابهتص
سمي بهذا؟ ألن ِذا من معاني َّ
الله به.
ِ
اء والص َف ِ
ِ
اتِ )...لى آبره ،ةب ًعا ِذا المعنهى وِهِ :تِحيهد
تالَ ( :و َت ِْحيدُ األَ ْس َم َ ِّ
الربِبية َل وكفي وحدهَ ،ل بدََّّ أن نضم ِليه األسهماء والصهفات واأللِِيهةِ ،فهراد اللهه
بالعبادِ.
فمن األغلش المشهِرِ عند المتكلمين أنهم ظنِا أن الغاوهة ِهي تِحيهد الربِبيهة
فقط ،وجعلِا ِذا ِِ المقصِد من الرسهالة ،وجعلهِا ِهذا ِهِ المقصهِد مهن الهدون،
وجعلِا ِذا ِِ معنى َل ِله َِل اللهِ ،ذا ٌ
غلط شنيع وتع فيه المتكلمِن ومِجهِد فهي
كتبهم ِلى وِمنها ِهذا ،بهل ِلهى وِمنها ِهذا َل تجهدِم فهي كتهبهم وقهررون الهدعِِ ِلهى
تِحيد األلِِية ،وونهِن عن الشرك بتفاصهيلهَ ،ل تجهد ِهذا فهي كتهب الكهل  ،وِهذا
وبين لك أن المنه السلفي ِِ المِافو لكل الله وكل الرسِل ِِ الحوِ ،هذا مهن
البراِين الساةعة ،أن السل

الصالِ ومن سار على ِذا المنه ودورون مع الكتاب

والسنََّّة فقط ،ليس تِاعد أِهل الكهل  ،ومنههاج المناةقهة
والسنََّّة ،و ُعمدتهم الكتاب ُّ
ُّ ،
والفلسفة.
مم من أبطاء المتكلمين -أعني األشاعرِ ،والمعتزلة ومن َسلك ِذه المسالك-
من أبطائهم الشنيعة أنهم جعلهِا ِهذا األمهر العظهيم وِهِ ِمبهات الربِبيهة ،جعلهِا لهه
دليلً واحدًً ا أو دليلين أو ملمة عقل ًّيا ،وزعمِا أن ِذه األدلهة فقهط ِهي التهي ُّ
تهدل ومها
سِاِا َل تدلِ ،ذا غلط شنيع سنأتي ِلى بيهان فسهاده وأن األدلهة علهى اللهه -سهبحانه
وتعههالى -أكثههر مههن أن ُتحصههر ،وأن األدلههة علههى اللههه -عههز وجههل -أدلههة عقليههة وأدلههة

شههرعية وأدلههة الفطههرِ وأدلههة العقههل وأدلههة اإلجمههاع ،وأدلههة اتفههاق الرسههل وآوههات َل
ُتحصىَ ،ل ومكن حصرِا ،معنِوهة ،وحسهية ،مشهاِدِ وغيهر مشهاِدِ ،آَلف األدلهة،
كي

تجعلها دليل أو دليلين أو ملمة؟
ضار بالمسهلمين،
من األغلش التي وتع فيها المتكلمِن؛ ولهذا علم الكل علم ٌّ

تهتلمس األدلهة
ومن الجهاد -الذي تقِ به أنت وا ةالب العلم ،الذي وحبه الله -أنك َّ
والسنََّّة وتحهت ُّ بهها علهى مهن
الساةعة والبراِين الناصعة العقلية المذكِرِ في القرآن ُّ
أنكر الدون أو من أنكر الخالو أو من أنكهر البعه  ،فتسهتخرج ِهذه األدلهة مهن القهرآن
والسنََّّة وترد بها ،كما كان رسِل الله -صلى اللهه عليهه وسهلم -وفعهل مهع المشهركين
ُّ
والكفار ،وكما كان الصحابة وفعلِن ،ما احتاجِا ِلى علم الكل والمنطو والفلسفة.
ِ
اء والصه َف ِ
ِ
اتَ :و ُِ َهِ
(و َت ِْحيدُ األَ ْس َم َ ِّ
ِذا ِِ النِع األول من أنِاع التِحيد ،تالَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الح ْسهنَى،
ِِ ْم َب ُ
ات َما َأ ْم َب َت ُه لنَ ْفسهَ ،و َأ ْم َب َت ُه َلهُه َر ُسِ ُل ُه -صلى الله عليه وسلم -م َن األَ ْس َماء ُ
ات ال َكامِ َل ِة الع ْليا مِن َغي ِر َت ْشبِ ٍ
والص َف ِ
يه َو ََل َت ْمثِي ٍل) ،لعلها الصِاب تكييه بهدل كلمهة
ُ َ ْ ْ
َ ِّ
تشبيه تكيي  ،فيه بطأ في النسخ فقط ،تكيي
َت ْمثِي ٍلَ ،ومِ ْن َغ ْي ِر َت ْح ِرو ٍ َو ََل َت ْعطِيلٍ).

بدل كلمة تشبيه (مِه ْن َغ ْي ِهر َتكييه ٍ َو ََل

ما الفرق بين ِذه األربعهة؟ ِهذه كلهها محرمهة ،نحهن نهؤمن بهأن اللهه ِهِ السهميع
البصههير العلههيم القههدور الحههي القيههِ الههرحمن الههرحيمِ ،لههى آبههر أسههمائه الحسههنى
والسنََّّة ،نؤمن بها تما ًما ،نِتن أنها حو وِي أسهماء اللهه ،ونهؤمن
المذكِرِ في القرآن ُّ
بما تضمنته من الصفات ،ونؤمن بالصفات التي وص

الله به نفسه فهي غيهر األسهماء

﴿الهر ْح َم ُن َع َلهى ال َع ْهر ِ
ش
أوضا؛ فالله -عهز وجهل -تهال عهن نفسهه صهفات نهؤمن بهها:
ً
َّ

هال ِّل َمهها ُو ِروههدُُ ﴾ [البههروج ،]81 :نههؤمن بههذلكَ ﴿ ،ته َ
اسه َت ََِ ﴾ [ةههه ،]8 :نههؤمن بههذلكَ ﴿ ،ف َّعه ٌ
هال
ْ
ِ
﴿وال َّل ُه َو ُق ُ
السهبِ َيل﴾ [األحهزاب،]4 :
ِل َ
ال َّل ُه﴾ ،نؤمن بذلك ،الله وقِلَ ،
الح َّهو َو ُِ َهِ َو ْههدي َّ
ِسههى ل ِ ِمي َقاتِنَهها
ِسههى َت ْكلِيمههًا﴾ [النسههاءَ ،]814 :
اللههه وههتكلمَ ،
﴿و َل َّمهها َجهها َء ُم َ
﴿و َك َّله َهم ال َّله ُه ُم َ
َو َك َّل َمه ُه َر ُّبه ُه﴾ [األعهرافِ ،]841 :هذه صهفات ،نشهر األربعهة ،مهن غيهر تكييه  ،وعنهي مها
نتخيههل العقههِل ،التكييه ُ :تكيه

عقلههك! تتخ َّيهل َل؛ ألن العقههل أته ُّهل وأحقههر مههن أن

الرب.
ودرك عظمة ِّ
اآلن البصر ،بصرك اآلن مثل عقلك ،عقلك ،بصرك ،وسمعك كل ِهذا محهدود،
لِ جلست على جبهل ،وجلسهت تنظهر فهي األفهو ،سهينتهي بصهرك ِلهى حهد محهدود،
كذلك عقلك َل ومكن أن وحيط بالمخلِتات أو بعض المخلِتات ،ما ومكن ،فكي
ترود من عقلك أن وكي صفات الخالو؟ ِذا محالَ ،ل ومكن أبدًً ا؛ لههذا تهال اللهه -
َل و ِ
حي ُط َ
ِن بِ ِه ِع ْلمهًا﴾ [ةهه ،]881 :ووحيطهِن باللهه وعنهي ،وكهذلك تهال
عز وجلَ :-
﴿و َ ُ
الله -عز وجلُ ﴿ :-ت ْل ِِ َّنَّما حر ربي ال َفِ ِ
اح َش ما َظ َهر مِنْ َْها َوما َب َطه َن َو ِ
اإل ْم َهم َوا ْل َب ْغ َهي
َ َ َّ َ َ ِّ َ َ
َ
َ
َ
َل َت ْع َل ُم َ
الح ِّو َو َأن ُت ْش ِر ُكِا بِال َّل ِه َما َل ْم ُونَ َِّز ْل بِ ِه ُس ْل َطا ًنًا َو َأن َت ُقِ ُلِا َع َلى ال َّل ِه َما َ
هِن﴾
بِ َغ ْي ِر َ
كت َل تتكلم في الله بغير علمَ ،ل تقل عهن اللهه َِل مها تالهه اللهه وتالهه
[األعراف ،]11 :اس ْ
رسههِله ،حتههى عقلههك وباةنههك َل تجلههس تفههتِ لنفسههك ِههذا الِسههِاس الخنههاس
الشيطان ،تل أعِذ بالله من الشيطان الرجيم ومهن وساوسهه ،أؤمهن بمها جهاء عهن اللهه
وأمسههك عههن مهها َل علههم لههي بهههِ ،ههذا مههن األدب الِاجههب علههى المههؤمنِ ،ههذا معنههى
التكيي

أنه حرا  ،عرفنا دليله.

(و ََل َت ْمثِي ه ٍل)َ ،ل نمثههل اللههه بخلقههه ،التمثيههل نِعههان :تمثيههل
نأبههذ الثههاني ،تههالَ :
انتشهارا بهين أِهل األرض؟
الخالو بالمخلِق ،أو تمثيل المخلِق بالخالو ،أوها أكثهر
ً
وعني تر البِذوين ،تر السيخ ،تر الهندوس ،تر الِمنيين في الهدول البعيهدِ مهن
ِنا وِناك ،تر مشركين نصار ومشركين وههِد ،تهر المجهِس وتهر المشهركين
الهذون وههدََّّ عِن اإلسهل  ،وتههر الهِمنيين فههي األدغهال ِلههى آبهره؛ أي الكفههرون أعظههم
انتشارا؟ تمثيل الخالو بالمخلِق أ تمثيل المخلِق بالخالو؟
ً
الصِاب الثاني؛ تمثيل المخلِق بالخالو ،أكثر أِهل األرض تعلقهِا بمخلهِتين،
فزعمِا أن ِذا المخلِق وعلم الغيب ،فهأعطِه صهفات َل تليهو َِل باللهه ،وزعمهِا أن
ِذا المخلِق وسمعه ولِ كانِا بعيدون ووجيب دعهاؤِم ،وزعمهِا أن ِهذا المخلهِق
ود ِّبر ،بعضهم وتع في ِذا ليس كلهمِ ،ذا ُوعتبر تشبيه المخلِق بالخهالو ،أي أعطهِا
المخلِق صفة َل تليو َِل بالخالو ،مثل ما وقِل النصار عن عيسى ،ومثل مها وقهِل
بعض المشركين عن البدوي ،وقِلِن البدوي ما تدبل ذرِ البلد وَل تخرج َِل بإذنه!
ِذا مخلِق كي

تعطِنه صفة الخالو؟! أو وقِلِن عن الرسهِل محمهد -صهلى اللهه

عليه وسلمِ :-نه وعلم الغيب ،ووجيب الدعاء ،ولِ ،ادعِنه مهن بعيهد وجيهب الهدعاء،
ِذا شرك ،أعطِا المخلِق صف ًة َل تليو َِل بالله -سبحانه وتعالى.
النِع األول الذي ِِ تشيبه الخالو بالمخلِق وتع فيه أتِا وفئا لكهن ضهللهم
مجه جميع الخلوَ ،ل أحد وقبل كلمهه؛ ،ألن
مكشِف وأمرِم مفضِ وكل من تاله َّ
مرفِضا شر ًعا ،وعني الخالو َل ومكن أن وكِن
ِذا أصلً مرفِض عقلً تبل أن وكِن
ً
مثل المخلِق أبهدًً ا ،العقهل وهرفض ِهذا تما ًمها؛ ولههذا مهن تهال بههذا؛ فكفهره واضهِ،

و ُبعده عن اإلسل واضِ ،ولكنهم مع األس

ُوجد من ونتسهب للسهل مهن بعهض

غلِ الرافضة ،وغيرِم وجد عنهم من وقِل مثل ِذا القِل الفكري -نعهِذ باللهه مهن
ِ
ِ ِ ِ
يع
السهم ُ
ِذا الكفرِ ،-هذا التمثيهل مهن أعظهم المحرمهاتَ ﴿ ،له ْي َس َكَم ْثلهه َش ْهي ٌء َو ُِ َهِ َّ
ِ
كههن َّل هه ُك ُفههِ ًا َأحههدٌٌ ﴾ ِ
﴿و َله ْهم َو ُ
[اإلبههلعَ ﴿ ،]4 :ف هلَ َت ْضه ِهر ُبِا ل ِ َّله ِهه
َ
هير﴾ [الشههِر َ ،]88 :
ُ
ال َبصه ُ
األَ ْم َث َال﴾ [النحل.]24 :
انتشهارا حقيقهة ،وعنهي تجهد اآلن الهذون وهذِبِن ِلهى
لكن النِع الثاني ِِ األكثهر
ً
ضروِ ميت وستغيثِن به ،ووذبحِن له ذبيحة ،لماذا ذِبِا ِليه؟ بعضهم وقهِل وجيهب
الدعاء أو وشهفي المهرض أو ورزتنها نحهن فهي شهدِ أو ونهزل المطهر ،كهل ِهذا الشهرك؛
ألنهم أعطِا ِذا المخلِق العاجز الحقيهر النهاتص الهذي َل وملهك لنفسهه فضهلً عهن
ضهرا ،أعطهِه صهفة َل تليهو َِل باللههِ ،هذا المنتشهر فهي األرض؛ ولههذا
غيره نف ًعا وَل ًّ
بهذِا وها ةالههب العلهم فائههدِ :وِهي أن اآلوههات التهي فههي ِبطهال تمثيههل الخهالو -جههل
وعل -بخلقه وستفاد منها :تقرور تِحيد األلِِية ،وِبطال الشرك في الدرجة األولهى؛
فقِله تعالىَ ﴿ :ل ْي َس َك َِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء﴾ ِِ ر ٌّد على المشهركين كمها ِهِ ر ٌّد علهى مهن وم ِّثهل
الخالو بالمخلِق ،لكنه في الدرجة األولى ِِ رد علهى المشهركين؛ ولههذا لهِ تهرأت
َ
عليكم اآلوة في سِرِ "الشِر " من أولها لظهر لكم جل ًّيها ِهذا المعنهى ،وأنها أةلهب
منكم أنكم تقرءون سِرِ "الشِر " من أولها حتى تمروا بهذه اآلوة ،فتعلمهِا عظمهة
الله -سبحانه وتعالى ،-والله العظيم آوات عظيمة جدًًّّ ا ،كل القرآن عظهيم لكهن انظهر:
﴿ َأ ِ ا َّت َخ ُذوا مِن ُدونِ ِه َأ ْول ِ َيها َء﴾ [الشهِر ِ ،]9 :هذه تبلهها بخمهس آوهاتَ ﴿ ،أ ِ ا َّت َخ ُهذوا مِهن
ِِ ِ
الهِل ِ ُّي َو ُِ َهِ
ُدونه َأ ْول َيا َء﴾َ ﴿ ،أ ِِ﴾ ِنها للفهراد ،واَلسهتنكار علهى ِهؤَلءَ ﴿ ،فال َّله ُه ُِ َهِ َ

اب َت َل ْف ُتم فِ ِ
الم ِْ َتى َو ُِ َِ َع َلى ُك ِّل َشي ٍء َت ِد ٌور * َو َما ْ
يه مِن َش ْي ٍء َف ُح ْك ُم ُه ِِ َلى ال َّل ِهه﴾
ْ
ُو ْحيِي َ
ْ
[الشهِر  ،]81 :األوصاف اآلن أربعة عشر جملة وصفية ،أربعة عشر جملهة وصهفية لربنها
اب َت َل ْفه ُتم فِ ِ
﴿و َما ْ
يهه مِهن َش ْهي ٍء َف ُح ْك ُمه ُه ِِ َلهى ال َّل ِهه
سبحانه وتعالى -بعد ِذا المِضعَ :ْ
َذل ِ ُكم ال َّله ربي َع َلي ِه َتِ َّك ْل ُت وِِ َلي ِه ُأنِيهب * َفهاةِر السهمِ ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض﴾ [الشهِر  ،]88 :مها
ُ َّ َ َ
ُ
َ ْ
ْ َ
ُ ُ َ ِّ
فطر السهمِات واألرض غيهره؟ وَل وِجهد أبهدًً ا مهن تهال ِنهه فهاةر السهمِات
فيه أحدٌٌ َ
واألرض ،ما وِجد أبدًً ا أحد تال ِذا َِل اللهه -سهبحانه وتعهالىَ ﴿ ،-فهاةِر السهمِ ِ
ات
ُ َّ َ َ
ض جع َل َل ُكم من َأن ُف ِس ُكم َأ ْزواجًا ومِن األَ ْنعا ِ َأ ْزواجًا و ْذر ُؤ ُكم فِ ِ
يه َل ْي َس َك َِم ْثلِ ِهه
َ
َ
َ َ
ْ َ
ِّ ْ
َواألَ ْر ِ َ َ
َ َ ْ
هميع الب ِصهير * َلهه م َقال ِيهدُُ السهمِ ِ
ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو ْب ُس ُ
الهر ْز َق ل ِ َمهن َو َشها ُء
َّ َ َ
هط ِّ
ُ َ
الس ُ َ ُ
َش ْي ٌء َو ُِ َِ َّ
ِ
ٍ ِ
يم * َش َر َع َل ُكم ِّم َن الدِِّّ ِ
ون َما َو َّصى بِ ِه ُنِحًا﴾ ِلى آبر اآلوات.
َو َو ْقد ُر ِِ َّن ُه بِ ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ش َر َع َل ُكم ِّم َن الدِِّّ ِ
َ
يم
ون َما َو َّصى بِه ُنِحًا َوا َّلذي َأ ْو َح ْينََا ِِ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينََا بِه ِِ ْب َراِ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يمِا الدِِّّ و َن َو َ
الم ْش ِركِي َن َمها َتهدْْ ُع َِ ُِ ْم ِِ َل ْي ِهه
َل َت َت َف َّر ُتِا فيه َك ُب َر َع َلى ُ
يسى َأ ْن َأت ُ
ِسى َوع َ
َو ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهب﴾ [الشهِر  ،]81 :الهذي تبلهها ﴿ َأ ِ ا َّت َخ ُهذوا
ال َّل ُه َو ْج َتبِي ِِ َل ْيه َمن َو َشا ُء َو َو ْهدي ِِ َل ْيه َمن ُون ُ
مِن ُدونِ ِه َأ ْول ِ َيا َء﴾ ،منهم من وعبد عيسى ابن مروم ،ومنهم مهن وعبهد ُعزوهر ،ومهنهم مهن
العهز ،و َمنهاِ ،ومهنهم مهن وعبهد الشهمس ،ومهنهم مهن وعبهد
وعبد اللَّت ،ومنهم وعبد َّ
الملئكة ،ومنهم من وعبد الجن ،ومهنهم مهن وعبهد الشهجر ،ومهنهم مهن وعبهد الحجهر،
ومنهم من وعبد الصنم ،ومنهم من وعبد ال َفرس ،ومنهم مهن وعبهد النهار﴿ ،ا َّت َخ ُهذوا مِهن
ِ
ِ ِ ِ
المه ِْ َتى﴾ ،الربِبيههةِ ،ههذا معنههى مههن معههاني
ُدونههه َأ ْول َيهها َء َفال َّله ُه ُِه َهِ اله َهِل ُّي َو ُِه َهِ ُو ْحيِههي َ
الربِبية تتعلو به أنت ما تتجه لغيره ،كل ِذه الصفات َل وِصه

بهها َِل اللههِ ،ذن َل

وعبد َِل ِِ؛ لهذا تالَ ﴿ :ل ْي َس َك َِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء﴾ ،وعني أنتم تذِبِن لهؤَلء ليس ِهم مثهل
الله ،فكي

تدعِنهم؟!

ِذن ِههذه اآلوههات وأمثالههها كلههها فههي تقروههر تِحيههد األلِِيههة ؛كمهها أنههها فههي تقروههر
تِحيد األسماء ،والصفات.
المحذور الثال َ ( :ومِ ْن َغ ْي ِر َت ْح ِرو ٍ ) ،التحرو

ما ِِ؟ التحرو  :التغير ،وِذا

وحرفهِا بهاللفظ ،وأمهرِم
التغيير وكِن باللفظ أو وكِن بالمعنى ،أما اليههِد فتجهرءوا َّ
الله -عز وجل -بأوامر فغيروا حروفها كمها حكهى اللهه عهنهم فهي سهِرِ "البقهرِ"- ،
حرفهِا اللفهظ نهادر
والنصار كذلك مثل اليهِد ،-أما ُّ
الضلل من ِذه األمهة فالهذون َّ
جدًّ ا ،نهادر ومفضهِحين؛ ألن اللهه -عهز وجهل -تهالَّ ِِ﴿ :نَّها َن َْحه ُن َن ََّز ْلنََها ِّ
الهذ ْك َْر َوِِ َّنَّها َله ُه
ًّ
َل َحههافِ ُظ َ
ِن﴾ [الحجههر ،]9 :لههِ واحههد اآلن ب َّي هت النيههة أنههه وغيههر مههن القههرآن حر ًف ها واحههدًً ا،
لفضحه الله -عز وجل -وِِ في َتعر بيته -ولله الحمد ،-القرآن محفِظ ،الله تك َّفل
بحفظهَ ،ل ومكن أن ُوزاد فيه وَل ونقص منه ،ومن زعم أن القرآن وزاد فيه أو ونقص منه
أو أنه ناتص أو ش َّكك في ذلك ،فهِ كهافر باللهه العظهيم بإجمهاع المسهلمين وَل وقهِل
ِذا َِل الكفار ،والحمد للهه الهذي حفهظ كتابههَ ،ل أنها وَل أنهت وَل دولهة ،اللهه تكفهل
بكتابه ،وأتا الله -عز وجهل -لههذا الكتهاب مهن وحفظهه ،فهالتحرو

اللفظهي صهعب

عليهم ،وعني اليهِد أو بعض ضلل اليهِد أو بعهض ضهلل الحاتهدون علهى اإلسهل
الضهلل
وحاولِن وطبعِن ةبعة ،ونفضحِن مباشرِ ،مباشهرِ ونفضهحِن ،جهاء بعهض ُّ
من ِذه األمة من غهلِ الهروافض ،وبعهض ضهلل المعتزلهة حهاولِا وانكشهفِاِ ،هذا
التحرو ه

اللفظههي ،التحرو ه

ِّ
نحههذر منههه
المعنههِيِ :ههِ الههذي نشههطِا فيههه؛ ولهههذا

المسلمين ،نحن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت من غير تحرو

معنِي لها ،ما

تحرفها ،ما تتلعب باأللفاظ نؤمن بها كما جاءت وكما فهمها الصهحابة -رضهي اللهه
عنهمِ ،-ذا معنى التحرو .
الرابع واألبير :التعطيل ،التعطيل ِِ :اإلنكار والجحدِ ،ذا ُوجد فهي سهنة مائهة
وعشههرِ تقرو ًبهها أول مهها ظهههر مههن (الجهههم بههن صههفِان) ،تلميههذ الج ْعههد بههن درِههم،
وتلمههذتهم ومههنهم بِ ْشهر المروسههي ،مههم ِ
ورَ المعتزلههة مههذِبهم ،مههم ورَ األشههاعرِ
بعض مذِبهم وليس كله ،فصارت بعض ِذه الطِائ

وقِلهِن نحهن نهؤمن بهالقرآن،

القرآن حو لكن َل نقِل ِن الله سميع وَل نقِل ِن الله بصهير ،أو وقِلهِن َل نقهِل ِن
الله له سمع أو َل نقِل ِن الله له بصهرِ ،هذا وسهمى التعطيهل ،اإلنكهار ،ولههذا ِهؤَلء
رؤوس المعطلههة وسههمِن الجهميههة ،أتبههاع الجهههم بههن صههفِان السههمرتندي الترمههذي،
الذي ُتتل سنة مئة وستة وعشرون تقرو ًباِ ،هذا الجههم بهن صهفِانِ :هِ ِمها الجهميهة
الذي نشر المذِب ،وأصل المذِب من الج ْعهد شهيخه وأسهتاذه ،شهيخ الجههم اسهمه
الجعد بن درِم ،ما تالِا الجعدوة؛ ألن الجعد ما نشره ،لكن الجههم صهار لهه ِيلمهان
فههي براسههان ،وفههي بعههض البلههدان فههي العههراق فههي ذلههك الِتههت ،وصههار وظهههر األمههر
بههالمعروف ووظهههر النهههي عههن المنكههر و ُوظههر التههدون وِههِ جاِههل بالههدون ،فههرد عليههه
العلماء وردوا على الجهمية وأ َّلفِا الكتب في الرد على الجهميةِ ،ؤَلء ِم المعطلة،
ِم رؤوس المعطلةِ ،ذا معنى التعطيهل :اإلنكهار ،ونكهر أسهماء اللهه ِهم (الجهميهة)،
ونكههر الصههفات دون األسههماء المعتزلههة ،ونكههر بعههض الصههفات ووثبههت بعههض ِههؤَلء
السهنََّّة والجماعههة ةههروقتهم ِمبههات مهها فيههه
األشههاعرِ والماتِرودوههة ،فههنحن وعنههي أِههل ُّ

ِنكارِ ،مبات ما أمبته الله لنفسه أو أمبته له رسِله محمد -صلى الله عليه وسهلم -مهن
األسماء الحسنى والصفات ال ُعلى من غيهر تكييه

وَل تمثيهل ومهن غيهر تحروه

وَل

تعطيلِ ،ذا تِحيد األسماء والصفات.
َاس ِ
ِِي ِة و ِ
ِ
ِ
الع َبا َد َِِ :و ُِ َِ ِِ ْف َرا ُد ُه َو ْحدَ ُه بِ َأ ْجن ِ
الع َبها َد ِِ،
بقي النِع الثال َ ( :ت ِْحيدُ األُ ُل َّ َ
ِ
و َأنِْ ِ
وأفرادِا) ،ملمة أشياء :أجناس ،وأنِاع ،وأفراد العبادِ ،وعنهي العبهادِ كلهها
اع َها،
َ َ
لله -سبحانه وتعالى ،-العبادِ ِي فعل اإلنسهان ،فعهل المخلهِق أنها ،وأنهت وجميهع
البشههرِ ،ههذا التعبههد وكههِن للههه -سههبحانه وتعههالى ،-ومهها معنههى أجناسههها وأنِاعههها
وأفرادِا؟
أجناسها :العبادِ؛ تكِن ِما بالقلهب وِمها باللسهان ،وِمها بهالجِار العمهل ،وِمها
أوضا؛ فالعبادِ تكِن تلبية ،العبادات كثيرِ ،حسن الظن عبهادِ ،سهلمة الصهدر
بالمال ً
عبادِ ،التِكل عبادِ ،الخِف والرجاء عبادِ ،الحب ،حب الله ،وحب رسهِله عبهادِ،
أون محلها؟ القلب.
النِع الثاني :أتِالَ ،ل ِله َِل اللهه محمهد رسهِل اللهه ،سهبحان اللهه ،اللههم صهل
على محمدِ ،ذا تِل.
الثال ٌ :
عمل مثل :الركِع ،السجِد ،القيا  ،الطِاف بالبيتِ ،ذه أعمال.
ِذن ِذه أجناس ،األجناس تحتها أنِاع ،كي
نِع ،الصيا نِع ،وِكذا.

أنِاع؟ وعني :الصهلِ نهِع ،الزكهاِ

أوضهها تنقسههم ِلههى أتسهها  ،صههلِ الفروضههة ،صههلِ النافلههة ،صههلِ
أفههراد :الصههلِ ً
الضحى ،صلِ اَلستخارِ ،صلِِ ،..ذه أفراد ،وكذلك الدعاء ،الدعاء :عبهادِ تِليهة
ومتعلقة بالقلب ،كل العبادات متعلقة بالقلب؛ فالدعاء عبادِ تِلية ِهذا جهنس وتحتهه
أنههِاع الههدعاء ،اَلسههتغامة ،وكههذلك التضههرع ،وكهذلك سههؤال الحاجههات ،دعههاء عبههادِ
ودعاء مسألةِ ،ذه أفراد وأنِاع ،فهناك مثلً دعاء عند نزول المطرِ ،ذا فرد مهن أفهراد
أعم ،مم األنِاع تحهت كهل جهنس
األنِاع ،وِذا النِع ودبل تحت الجنس ،فالجنس ُّ
نِع ،مم األفراد تحت كل نِع أفرادِ ،ذا معنى التقسيمات ِذه.
ِذن الخلصة ما ِي؟ جميهع ال َّتعبهدات التهي تتعبهدِا أنهت بقلبهك أو بلسهانك أو
بجِارحك َل وجِز أن وصرف منهها شهيء لغيهر اللههَ ،ل لملهك مهن الملئكهة ،مهع أن
الملئكة مقربهِن عنهد اللهه ،وَل لرسهِل مهن الرسهل ،وَل لغيهرِم مهن الخلئهو ،كهل
العبادات لله -سبحانه وتعالى ،-وِذا ليس واج ًبا علي وعليك فقط ،بل واجب على
جميع اإلنس والجن ،على جميع ال َّثقلين ،فمن صهرف شهي ًئا مهن العبهادات لغيهر اللهه؛
ووحهد اللهه
وِحد الله -عز وجل ،-حتى لِ وحهد اللهه فهي الربِبيهة َّ
فقد كفر بالله ،لم ِّ
في أسمائه وصفاته ،مم دعا غيره وسجد لغيره وذبِ لغيره ،فهذا ليس بمسلم.
اك بِ ِهه فِهي َشهي ٍء مِنْهها ،مهع ا ْعتِ َق ِ
تال( :مِن َغي ِر ِِ ْشهر ٍ
هال ُأ ُل ِ
هاد كَم ِ
ِِ َّيتِ ِهه)؛ ألن اللهه -
َ َ َ
ْ ْ
َ
َ
ْ
سبحانه وتعالى ِِ -الكامهل فهي جميهع صهفاته وأسهمائه ومنهها اللهه ،وِهِ اسهم اللهه
ِ
الح ُّو َو َأ َّن َما َودْْ ُع َ
ِن
األعظم ،الله ِِ الحي القيِ  ِِ ،الذي ُوعبدَ ﴿ ،ذل َك بِ َأ َّن ال َّل َه ُِ َِ َ
مِن ُدونِ ِه ُِ َِ ال َباةِ ُل﴾ [الح  ،]17 :فالله ِِ الحو ،وِهِ الهذي وسهتحو أن ُوعبهد ،ومعنهى
الله :أي ذو األلِِية والربِبية على بلقه أجمعين ،فمعنهى اللهه ،وعنهي بعهض العلمهاء

تال :مشتو من اإلله وسهلت الهمزِ وأدغمت اللمان ،فصارت الله ،فهِ اسم اللهه -
سبحانه وتعالى ،-وِِ معنى أنه الذي وجب أن ُوعبد وحهده َل شهروك لهه؛ ولههذا تهال
سبحانه عهن نفسهه﴿ :ال َّلهه الصهمدُُ ﴾ ِ
[اإلبهلع ،]7 :وعنهي :تصهمد ِليهه جميهع الخلئهو،
ُ َّ َ

تحتاج ِليه جميع الخلئو -سهبحانه وتعهالى ،-فههِ الكامهل فهي ألِِيتهة ،فههِ الهذي
وستحو أن ُوعبد وحده َل شروك له؛ ولهذا ِذا تلنا َل ِله َِل الله ،ما معناِها؟ ِلهه وعنهي
معبههِدَ ،ل معبههِد بحههو َِل اللههه ،أو تقههِل َل معبههِ َد حه َّهو َِل اللههه ،أو تقههِل َل معبههِ َد
هتحو للعبههادِ َِل اللههه ،كلههها معههاني متقاربههة
وسههتحو العبههاد َِ َِل اللههه ،أو َل معبههِد مسه ٌّ
وصحيحة ،فالله ِِ الذي وستحو العبادِ وِِ مسهتحو العبهادِ واللهه ِهِ اإللهه الحهو
المعبِد بحو وحده َل شروك لهِ ،ذا ُعبد غيره؛ فقد ُعبِد بالباةل.
ِ ِ
ِ
الر ُبِبِ َّي ِة)ِ ،نا اآلن الشيخ انتقل وذكر لك أنهِاع التِحيهد
تالَ ( :فدَ َب َل في َت ِْحيد ُّ
الثلمة أنها دابلة في حدِِّّ التِحيد؛ أي تعرو

التِحيد.

اآلن انتقل ِلى مسألة جدودِ ،ما ِي؟ انتبه وا ةالب العلم ،انتبه وا مسلم :اإلومهان
ِ ِ
ِ
الر ُبِبِ َّي ِهة:
بالقضاء والقدر :مرتبط بإومانك بتِحيد الربِبيهة ،تهالَ ( :فهدَ َب َل فهي َت ِْحيهد ُّ
ات ال َق َض ِ
اء َوال َقدَ ِر) ،كي ؟ ( َو َأ َّن ُه َما َشا َء الل ُه ك َ
َانَ ،و َما َل ْم َو َش ْهأ َل ْهم َو ُكه ْنَ ،و َأنَّه ُه َع َلهى
ِِ ْم َب ُ
ِ
ٍ ِ
الح ِميدُ َ ،و َما ِس َِا ُه َف ِق ٌير ِِ َل ْي ِه مِ ْن ُك ِّل َو ْج ٍه) ،الله أكبر.
ُك ِّل َش ْيء َتد ٌورَ ،و َأ َّن ُه ال َغن ُّي َ

﴿و َل ِْ َشا َء ال َّل ُه َمها ا ْت َت َت ُلهِا َو َلكِه َّن
والسنََّّةَ ،
ِذه المعاني نصِصها كثيرِ في الكتاب ُّ
﴿و َر ُّب َك َو ْخ ُل ُو َما
ال َّل َه َو ْف َع ُل َما ُو ِرودُُ ﴾ [البقرَِّ ِِ﴿ ،]781 :ن َر َّب َك َف َّع ٌال ِّل َما ُو ِرودُُ ﴾ [ِِدَ ،]812 :
َان َلهم ِ
الخ َي َر ُِ﴾ [القصهص ،]11 :الله ِِ الذي وخلو ما وشاء ،ووفعهل مها
َو َشا ُء َو َو ْخ َت َُار َما َك َ ُ ُ
وشاء ،والله -سبحانه وتعالى ِِ -المد ِّبر الهذي وهدبر األمهر ،وبيهده مقاليهد السهمِات

واألرض ،بيده الملك -سبحانه وتعالى ،-وِِ على كل شيء تدور ،واللهه ِهِ الغنهي
َل ِِ َل َه ِِ َّ
الحميد ،أما المخلِتِن كلهم عاجزون ،ليس لهم من األمر شيء﴿ ،ال َّل ُه َ
َل ُِ َِ
الح ُّي ال َق ُّيِ ُ ﴾ [البقهرِ ،]788 :ما معنى القيِ ؟ في سِرِ "الرعد" ﴿ َأ َف َمه ْن ُِ َهِ َتهائِ ٌم َع َلهى
َ
ُك ِّل َن ْف ٍ
س بِ َما َك ََس َب ْت﴾ [الرعد ،] 11 :فكهل النفهِس اليهِ  ،وكهل الهذون تهرونهم ،اللهه ِهِ
الذي أتامهم ،الله ِِ الذي بلقهم ،الله ِِ الذي أوجدِم من العهد  ،اللهه ِهِ الهذي
﴿و َما بِ ُكم ِّمن ِّن ْع َم ٍة َف ِم َن ال َّل ِهه
َّ
أمدَّ ِم بالنعم ،الله الذي صرف عنهم النقم ،تال تعالىَ :
الض ُّر َفإِ َل ْي ِه َت ْج َأ ُر َ
ون﴾ [النحل.]81 :
ُم َّم ِِ َذا َم َّس ُك ُم ُّ
َّهاس َأنه ُت ُم ال ُف َق َهرا ُء ِِ َلهى ال َّل ِهه َوال َّله ُه ُِ َهِ ال َغن ِ ُّهي
وِذا من أدلة ً
أوضها تِلههَ ﴿ :وا َأ ُّو َهها النَّ ُ
الح ِميدُُ ﴾ [فهاةرُ ،]88 :فقراء ِلهى اللهه -انتبهه لههذه الكلمهة -فقهراء ِلهى اللهه ،اآلن تلبهك
َ
اآلن ،عينك ،سمعك ،بصركِ ،ذا النفس ِذا ،وكهل شهيء فيهك ،أنهت َل تملهك ِهذا
الشيء ،الله ِِ الذي د َّبرك علهى ِهذا التهدبير ،لهيس لهك مهن األمهر شهيء؛ ولههذا مهن
معنى تِلكَ" :ل حِل وَل تِِ َِل باللهه العلهي العظهيم" ،فمهن تمها اإلومهان بتِحيهد
(و َما ِس َِا ُه َف ِق ٌير ِِ َل ْي ِه مِه ْن ُك ِّهل َو ْج ٍهه)،
الربِبية ،اإلومان بهذه المعاني ،وتِل الشيخ ِناَ :
(مِ ْن ُك ِّل َو ْج ٍه) ِِ تنبيه على أوجه حاجتنها ِلهى ربنها ،حاجتنها ِلهى اللهه؛ ليسهت حاجهة
عادوةَ ،ل ،حاجة اضطرار ،ةب ًعا فيه كثير من الناس ما وستشهعرِا ،وغالهب الكفهار بهل
ِ
نس َ
ان
كل الكفار َل ورونها وَل وفهمِنها؛ ولهذا تال الله في سِرِ "اترأ"َ ﴿ :كلَّ ِِ َّن اإل َ
اس َت ْغنََى﴾ [العلو ،]2 ،1 :فجاء الرد عليهَّ ِِ﴿ :ن ِِ َلهى َر ِّب َ
ج َعهى﴾[العلهو:
الر ْ
هك ُّ
َل َي ْط َغى* َأن َّرآ ُه ْ
.]1

ولهذا تجد اإلنسان ،ةفل من ِؤَلءَ ،ل تجد عنده أشياء ِذا كبر وصار شا ًّبا وبهدأ
وتكلم أبذ وطعن في اللهه ،وأبهذ وهتكلم فهي كهذا ،فهي الشهباب أو عنهده مهال أو عنهده
جنِد أو عنده تدرات ،بدأ وتكلم في الدون وبدأ وعارض الرسل ،وبهدأ ،..مهم ِذا شها
ِ
وتعب وعجز أو جاءه المرض عرف فقره وبدأ ورجع ،لكهن مها ونفهع َِل ِذا تهاب تِبهة
نصِحة وأسلم ،وِذا كثيهر حتهى بعهض المسهلمين مهع األسه

وقهع فهي ِهذا؛ ولههذا

وجب علينا أن نستحضر حاجتنا وافتقارنا ِلى الله ،وِذا من أعظم األعمال الصالحة،
شعِر القلب بافتقهاره ِلهى اللهه -سهبحانه وتعهالى -كمها تهال اللهه عهن مِسهى -عليهه
هت ِِ َل َّهي مِه ْن
الصلِ والسل َ ﴿ :-ف َس َقى َل ُه َما ُم َّم َت َِ َّلى ِِ َلى ال ِّظ ِّل َف َق َال َر ِّب ِِ ِّنِّي ل ِ َما َأ َنز ْل َ
َب ْي ٍر َف ِق ٌير﴾ [القصص ،]74 :وعني :أنا مفتقر ِلى بيرك وا ربِ ،كذا كن وا أوها المسلم في
كل أحِالك ،مفتقر ِلى الله -سبحانه وتعالى.-
ما عالقة هذا بالقضاء والقدر؟
الجِاب :أن الله -عز وجل -كتب في اللِ المحفِظ ،وعلم ما سيقع ِلى آبهر
كل شيء ،علم ما كان وما وكِن ،وما لم وكن لِ كهان كيه

وكهِن ،وكتهب فهي اللهِ

المحفِظ مقهادور كهل شهيء ،وَل وكهِن فهي ِهذا الكهِن شهيء َِل بمشهيئته -سهبحانه
وتعههالى ،-فمهها شههاء اللههه كههان ومهها لههم وشههأ لههم وكههن ،وِههذا مههن تههدرِ اللههه -سههبحانه
وتعالى-؛ ولهذا تال العلماء :اإلومان بالقدر ِِ(:اإلومان بقهدرِ الهرحمن)ِ ،هل ِهذا
معناه أن نحت بالقضاء والقدر على المعاوب وعلى الهذنِب؟ َل ،مهن تهدرِ أن جعهل
مختهارا ووتصهرف بقهدرِ عنهده ،تسهتطيع
الله ِذا اإلنسان وحتى الجني كهذلك جعلهه
ً
ترفههع المههاء وتنزلههه ،تسههتطيع تقههِ اآلن وتتههرك الههدرس وأنههت جئههت اآلن بابتيههارك،

جئت للدرس لكن ِذا بفضل الله عليك ،وِكذا الصلِ تهذِب للصهلِ بفضهل اللهه
عليههك ،وِكههذا الههذي ذِههب للفههِاحش والزنهها ودور ا َلخنهها ،وذِههب للسههرتة ،والربهها،
ذِب بابتياره ،وكل ِذا بقدر اللهه -سهبحانه وتعهالى -وسهيأتي ِشهارِ ِلهى ِهذا بعهد
تليل ِ-ن شاء الله.-
هات ج ِمي ه ِع معههانِي األَسههم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء
ََ
الص ه َفاتْ ِِ :م َبه ُ َ
تههالَ ( :و َد َبه َهل فههي َت ِْحيههد األَ ْسه َهماء َو ِّ
ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الِ ِار َد ِِ فِهي الكِت ِ
وههم ٌ
هان بِ َهها َم َهل ُ
وم ُ
ان
الح ْسنَى لله َت َعا َلى َ
ُ
َ َد َر َجهاتَ ِِ :
السهنَّةَ ،واإل َ
َهاب َو ُّ
ِ
ان بِأح َكا ِ ِص َفاتِ ِه) ،مم شر الشهيخ تهال( :ك ِ
ِ
وهم ٌ
َهالع ْل ِم
وهم ٌ ْ
ان بِ ِّ
الص َفاتَ ،وِِ َ
بِاألَ ْس َماءَ ،وِِ َ

ِ
يم ُذو ِع ْل ٍم َ ،و َو ْع َل ُم ُك َّل َش ْي ٍء).
بِ َأ َّن ُه َعل ٌ

ملمة أشياء :عليم اسم من أسماء الله ،ذو علم صفة الله العلهم ،ووعلهم كهل شهيء
ِذا من آمار العلم ،ما ِِ من صفاتَ ( :ت ِدور ُذو ُتدْ ر ٍِ ،وو ْق ِدر َع َلى ُك ِّل َشي ٍءَ ِِ ،لى ِ
آب ِهر
َ ََ ُ
ٌ
ْ
ِ
ِ
الم َقدَّ َس ِة) ،تالَ ( :و َد َب َل فِي َذل ِ َ
هات ُع ُل ِّهِ ِه) وعنهي :الصهفات،
هك ْ ِِ(:م َب ُ
َما َل ُه م َن األَ ْس َماء ُ
ِ
ٍ
ِِ
ِ ِ
( َع َلى َب ْل ِق ِه ،و ِ ِ ِ
اللئِ ِهو
الِ ْج ِه َّ
است َِائه َع َلى َع ْرشهَ ،و ُن ُزوله ُك َّل َل ْي َلة ِِ َلى َس َماء الدُّ ْن َيا َع َلى َ
َ ْ
بِ َج َلل ِ ِه َو َع َظ َمتِ ِه).
السهنََّّة مهن األسهماء
وعني الشيخ وقِل نحن نؤمن بكل ما ورد في كتاب اللهه وفهي ُّ
والصفات ونؤمن بمعانيها اللئو باللهه -سهبحانه وتعهالى ،-تهالَ ( :و َد َب َهل فِهي َذل ِ َ
هك:
ههر ،و ِ
الذاتِي ِ
ِ
الع ْل ِ
ههة ا َّلتِههي ََل َونْ َف ُّ
ههِ
ِِ ْم َب ُ
ههمَ ،وال ُع ُل ِّ
ههمعَِ ،وال َب َص ِ َ
الصهه َفات َّ َّ
ههات ِّ
َالس ْ
ههك َعن َْههها :ك َّ
ِ ِ ِ ِ
الم َت َع ِّل َق ه ُة بِ َم ِشههي َئتِ ِه َو ُتدْ َرتِه ِهه؛ َكههال َك َل ِ،
الص ه َف ُ
الص ه َفات الف ْعلِ َّيههةَ :وِه َهي ِّ
َون َْح ِِ َِهها؛ َو ِّ
ات ُ
ول ِِ َلى السهم ِ
ِ
الخ ْل ِوَ ،و ِ
شَ ،والن ُُّز ِ
اَلستِ َِ ِاء َع َلى ال َع ْر ِ
َو َ
اء الهدُّ ْن َيا ك ََمها
َّ َ
الر ْح َمةَ ،و ْ
الر ْزقَ ،و َّ
ِّ
َو َشا ُء).

وعني لماذا ذكر الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ األصل أننا نؤمن بها مهن دون
تفصيل ،نؤمن بها كلها لكن لما وجد من بعهض الطِائه

مهن أمبهت الصهفات الذاتيهة

وأنكر الصفات الفعلية ،تال العلماءَ :ل .نحن ُنثبت الصفات الذاتيهة ونثبهت الصهفات
والسنََّّة وبابها واحد ،ما الفرق بهين الذاتيهة والفعليهة؟
الفعلية؛ ألنها وردت في الكتاب ُّ
الذاتيةِ :ي التي َل تنفك عن الله ،وعني ليست متعلقة بالمشيئة ،فالله -عز وجلِِ -
الحي َل ومكن أن وتعلو ِذا بالمشيئة وأن وكِن في وتت حي ،وفي وتت ليس بحي،
دائما وأبدًً اِ ،ذه َل تنفك عن الله ،كذلك السمع ،البصرِ ،لى آبره.
َل ِِ .الحي ً
ِناك صفات متعلقهة بمشهيئته ،وعنهي :فعلهها -سهبحانه وتعهالى -وبه َّين أنهه فعلهها
ِسهى ل ِ ِمي َقاتِنََها َو َك َّل َمه ُه َر ُّبه ُه﴾ِ ،هذا
بمشيئته ،مثالها :الكل  ،تال تعهالىَ :
﴿و َل َّمها َجها َء ُم َ
دائمها وأبهدًً اَ ،لِ ،هِ لمها جهاء
وسمى ماذا؟ ِذا الكل الذي كلم الله بهه مِسهى لهيس ً
مِسى ،وِكذا أدلة كثيرِ في صفة الكهل تهدل علهى أنهها صهفة متعلقهة بمشهيئة اللهه،
كذلك الخلو ِِ صفة ذاتية من جهة أن الله ِِ الخالوَ ،ل ومكن فهي وتهت أن وكهِن
دائما وأبهدًً ا ،لكهن بلهو السهمِات واألرض كهان فهي وتهت،
ليس بخالو ِِ ،الخالو ً
وبلقه الجبال ،وبلقه آد -عليه السل  -وبلقه ذروته ِذا في كل حين ِذا شهاء اللهه
عز وجلَّ ِِ﴿ ،-ن ََّما َأ ْم ُر ُه ِِ َذا َأ َرا َد َش ْيئًا َأن َو ُق َِل َل ُه ُكهن َف َي ُك ُ
هِن﴾ [وهس ،]17 :فههِ متعلهو
بمشيئته.
دائمها وأبهدًً ا لكنهه
كذلك الرحمة متعلقة بمشيئته ،اللهه الهرحمن ،اللهه ِهِ الهرحيم ً
ورحم عباده ،وورحم من وشاء ،فإذا أنزل المطر ِذه رحمة الله ،تالَ ﴿ :فان ُظ ْر ِِ َلى آ َم ِ
هار
ِ ِ
تسع وتسعِن جز ًءا من الرحمة جعلها اللهه
َر ْحمة ال َّله﴾ [الرو  ،]81 :وكذلك وِ القيامة ً

عز وجل -في ذلك اليِ ورحم بها عباده؛ فالرحمة اآلن التي وتراحم بها الخلو ِهي﴿و َر ْح َمتِي َو ِس َع ْت ُك َّل َش ْي ٍء﴾ [األعهراف،]881 :
واحدِ من مئة جزء ،فرحمة الله واسعةَ ،
اَلستِاء على العرش متع ِّلو بمهاذا؟ بمشهيئتهِ ،ذن مهن الصهفات الفعليهة ،النهزول ِلهى
السماء الدنيا وكِن في مل الليل اآلبرِ ،ذن ِذا معنى الصفات الفعلية.
تال( :و َأ َّن ج ِميعها َت ْثب ُت ِ
لله مِ ْن َغ ْي ِر َت ْمثِي ٍل َو ََل َت ْعطِيلٍَ ،و َأن ََّهها ُك َّل َهها َتائِ َمه ٌة بِ َذاتِ ِهه)،
َ َ ََ ُ
حتى الصفات الفعلية ِي تائمة بذات الله ،وعني الله -عز وجل ِِ -المِصِف بهها؛
ألن األشعروة والماتِرودوة وكثير من أِل الكل وقِلِن :نثبت صفات الفعل ،ولكن
وقِل َل تقِ بالله -عز وجل ،-بل ِي منف َّكة عن الله مخلِتة ،فإمباتهم غير صحيِ؛
ولهذا الرد عليهم نقِل لهم ِذه الجملة كلهها تائمهة باللهه؛ ألن اللهه -عهز وجهلِ -هِ
الذي ورحم ِِ ،الذي استِ

صهف ًّا﴾ [الفجهر:
﴿و َجا َء َر ُّب َك َوا ْل َم َل ُك َصهف ًّا َ
على العرشَ ،

 ِِ ،]77الذي وجيء وِ القيامة للفصل بين عبادهِ ،ذه صفات فعلية تائمة باللهه -عهز
وجل.-
تالَ ( :و َأ َّن ُه َت َعا َلى َل ْم َو َز ْل َو ََل َو َز ُال َو ُق ُ
ِل َو َو ْف َع ُلَ ،و َأ َّن ُه َف َّع ٌال لِهَما ُو ِرودُ َ ،و َوه َت َك َّل ُم بِههَما
َشا َء ،وِِ َذا َشا َء َ ،ك ْي َ َشا َء) ،وتكلم بما شاء وعني :من المعاني والكلمهاتِ ،ذا شهاء أي
في الِتت الذي وشاءه الله ،كي
نحههن َل نعلههم كيه

شاء :بالكيفيهة التهي وعلمهها اللهه وَل وعلمهها العبهاد،

وههتكلم اللههه ،كههل الصههفات َل نعلههم كيفيتههها ،ونمسههك عههن ذلههك،

تذكرون لما تلنها :مهن غيهر تكييه ِ ،هذا التكيه

المحهذور ،لكهن اللهه -عهز وجهل-

وتكلم بكيفية وعلمها الله -سبحانه وتعالى ،-لكن العباد َل وعلمِنها؛ ولهذا مهن صهفة
كل الله شيء َل وعرفه العباد ،تال الرسِل -صلى الله عليه وسلم -عن وِ القيامهة:

نادي الله َ -ع َّز وج َّل -بِصِ ٍ
« في ِ
ت َو ْس َم ُع ُه َمن َب ُعدََ َكَمها َو ْس َهم ُع ُه َمهن َت ُهر َب» ،وِهذا لهيس
َ ْ
َ
ُ
ألحد َِل لله -سهبحانه وتعهالى-؛ لههذا َل ومكهن أن نحهيط بكيفيهة صهفات اللهه -عهز
وجل.-
اإلحس ه ِ
ِ ِ
ان َم ْع ُرو ًف ها)ِ ،ههذا صههفة
الر ْح َمههة َو ْ َ
ههم َوه َهز ْل بِههال َك َل ِ َم ِْ ُصههِفًاَ ،وبِ َّ
تههالَ ( :له ْ
الكل  ،انتقل بعدِا لمسألة أبص ماِي؟ ( القرآن) ،تالَ ( :و َد َب َل فِي َذل ِ َ ِ
وم ُ
هان
هك :اإل َ
ِ
ٍ ِ
ِ
بِ َأ َّن ال ُق ْر َ
الم َت َك ِّل ُم بِ ِه َحقيقهة) -
آن ك ََل ُ الله ُمن ََّهز ٌل َغ ْي ُر َم ْخ ُلِق ،منْ ُه َبدَ َأ َوِِ َل ْيه َو ُعِ ُدَ ،و َأ َّن ُه ُ
سبحانه وتعالى ،-فاإلومان بالقرآن ِهِ مهن اإلومهان بالصهفات؛ ألن مهن صهفات اللهه
أوضهاِ :هِ مهن اإلومهان بالكتهب؛ ألن
الكل ومن كل الله القهرآن واإلومهان بهالقرآن ً
ً
نهزوَل ،وِهذا
القرآن كتاب الله -عز وجل ،-أحد الكتب التي أنزلها وِِ آبر الكتهب
منزل مهن عنهد اللهه ،اللهه ِهِ الهذي تكلهم بهه ،اللهه ِهِ الهذي تهال:
القرآن نؤمن به بأنه َّ
يم * مال ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الهر ْح ِ
الر ِح ِ
هك
من اله َّرح ِ َ
يم * ا ْل َح ْمدُُ ل َّله َر ِّب ال َعا َلمي َن * َّ
الر ْح َم ِن َّ
﴿بِ ْس ِم ال َّله َّ
َو ِْ ِ الدِِّّ ِ
ون﴾ [الفاتحةِ ،]4 -8 :لى آبر سِرِ "الفاتحة".
َل روب فِ ِ
ِ
ِ
يه ُِهدًً ِّل ْل ُم َّت َِّقهي َن﴾ [البقهرِ،]7 ،8 :
َاب َ َ ْ َ
الله ِِ الذي تال﴿ :الم * َذل َك الك َت ُ
ِلى آبر سِرِ "البقرِ" ،اللهه ِهِ الهذي تهال ِهذا القهرآن ،لهم وقلهه جبروهل ،ولهم وقلهه
الرسِل -صلى الله عليهه وسهلم ،-ولهم وخلهو فهي شهجرِ أو فهي جبهل أو وخلهو فهي
الهِاء ،ليس بمخلِقِ ،هِ كهل الخهالوِ ،هِ صهفة اللهه -سهبحانه وتعهالى ،-سهم َعه
جبرول من الله ،فنزل بهه علهى تلهب محمهد -صهلى اللهه عليهه وسهلم ،-وتهراؤه علهى
ِ
الهرو ُ
محمد ،فقرأه -صلِات الله وسلمه عليه -على الناس ،تال تعهالىَ ﴿ :نَه َز َل بِهه ُّ
ِن مِن الم ِ
ِ
ِ
نذ ِرون * بِلِس ٍ
ان َع َربِي ُّمبِ ٍ
ين﴾ [الشعراء.]898 -891 :
َ
َ
األَمي ُن * َع َلى َت ْلبِ َك ل َت ُك َ َ ُ

وتال الله -عز وجل -في سِرِ "القيامة"َ ﴿ :
َل ُت َح ِّر ْك بِ ِه ل ِ َسا َن ََك ل ِ َت ْع َج َل بِ ِهه * ِِ َّن
َع َل ْينََا َج ْم َع ُه َو ُت ْرآ َن ُه * َفإِ َذا َت َر ْأ َنَا ُه َفا َّتبِ ْع ُت ْرآ َن ُه * ُم َّم ِِ َّن َع َل ْينََا َب َيا َنَه ُه﴾ [القيامهة ،]89 -81 :وتهال
﴿و ُت ْرآنهًا َف َر ْتنََها ُه ل ِ َت ْق َهر َأ ُه َع َلهى النَّ ِ
َّهاس َع َلهى ُم ْكه ٍ َو َن ََّز ْلنََها ُه
تعالى في سِرِ "اإلسهراء"َ :
َل و ْأتِ ِ
ِ
يه ال َباةِ ُل مِ ْن َب ْي ِن َودََ ْو ِهه َو َ
َل مِه ْن َب ْل ِف ِهه
﴿وِِ َّن ُه َلك َت ٌ
َت ِنزولً﴾ [اإلسراءَ ،]811 :
َاب َع ِز ٌوز * َ َ
يم ح ِم ٍ
ِ
منزل غير مخلِق،
يد﴾ [فصلتِ ،]47 ،48 :ذا القرآن العظيم نؤمن به َّ
َت ِنز ٌول ِّم ْن َحك ٍ َ
تكلم الله به ِِ ،كل الله منه بدأ ،الله ِِ الذي ابتدأه ،وِليه وعِد آبهر الزمهان ،ورفهع
من المصاح

َ-ل حِل وَل تِِ َِل بالله ،-ورفع من الصدور ،فل وِجد من وقرؤه -

نعههِذ باللههه مههن ِههذا الحههال ،-آبههر الزمههان تتغيههر األمههِر -نعههِذ باللهههَ ،-ل وبقههى فههي
األرض مؤمن.
مجازا ؛كما وقِله بعض أِهل
الم َت َك ِّل ُم بِ ِه َح ًّقا) ،الله ِِ الذي تكلم به ،ليس
ً
َ
(و َأ َّن ُه ُ
البدع ،فبعض المبتدعة وقِل ِنه عبارِ عن كل الله ،عبهارِ ولهيس كهل اللهه حقيقهة،
ِذه عبارِ ،الذي عبر بهذه العبارِ جبرول أو الذي عبر بهذه العبارِ محمدَ ،لَ ،ل ِهذا
الكل باةهل ،القهرآن ِهِ كهل اللهه ح ًّقها لهيس عبهارِ عهن كهل اللههِ ،هِ كهل اللهه،
وبعض المبتدعة وقِلِن ِِ :حكاوة كل اللهَ ،ل ،القرآن ِِ كل الله ،تال الله -عهز
ِ
اس َت ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َح َّتَّى َو ْس َهم َع َكَهل َ ال َّل ِهه﴾ [التِبهة،]1 :
وجلَ :-
الم ْش ِركي َن ْ
﴿وِِ ْن َأ َحدٌٌ ِّم َن ُ
ما الذي وسمعه؟ ِهذا القهرآن الهذي وتلهِه الرسهِل -صهلى اللهه عليهه وسهلم -ووتلهِه
المسلمِن ،فهؤَلء المبتدعة غلطهِا ِهذه األغهلش الشهنيعة ،فقهالِا لهيس ِهذا القهرآن
المنههزل ِههِ كههل اللههه حقيقههةَ ،ل ،تههالِا ِههذا مجههاز لههيس كههل اللههه ،كلمهههم باةههل،
كلمهم ضلل عظيم ،احذروا منه؛ ولهذا الشيخ ن َّبه عليه تال :وأن الله ِِ المتكلم بهه

ح ًّقههاَ ،ل وفنههى ،وَل وبِيههد كههل اللههه -سههبحانه وتعههالىُ ﴿ ،-تههل َّله ْهِ َكه َ
هان ال َب ْحه ُهر مِههدََ اد ًا
ِّل َكلِم ِ
ات َر ِّبي َو َل ِْ ِج ْئنََا بِ ِم ْثلِ ِه َمدََ د ًا﴾ [الكه .]819 :
ات َر ِّبي َلنَ َِفدََ ال َب ْح ُر َت ْب َل َأن َتن َفدََ َكَلِ َم ُ
َ
ِ ِ
وب م ِ
ِ
وهم ُ
يبَ ،و َأ َّن ُه َم َع َذل ِ َك َعلِ ٌّي َأ ْع َلىَ ،و َأنَّه ُه
ج ٌ
ان بِ َأ َّن ُه َت ِر ٌ ُ
تالَ ( :و َد َب َل في َذل َك :اإل َ
ال ُع ُل ِِّ ِه َوكَم ِ
ََل منَا َفا َِ َب ْي َن كَم ِ
ال ُت ْربِ ِه؛ ِألَ َّن ُه َل ْي َس ك َِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء فِي َج ِمي ِع ُن ُعِتِ ِه َو ِص َفاتِ ِه)،
َ
َ
ُ
الجمع بين اإلومان بقهرب اللهه -سهبحانه وتعهالى -ومع َّيتهه واإلومهان بعلهِه وفِت َّيتهه،
فالله فِق الخلو ،فِق العرش ،على العرش اسهتِ  ،ولكنهه بكهل شهيء محهيطَ ﴿ ،
َل
َل فِي السم ِ
و ْخ َفى َع َل ِ
يه َشي ٌء فِي األَ ْر ِ
ض َو َ
اء﴾ [آل عمران ،]8 :فنؤمن بذلك ونؤمن بذلك،
َ
َّ َ
ْ
وَل وتنافى ِذا مع ِذا ،وَل نقهِل ِن اللهه مخهتلط بهالمخلِتين وأنهه ٌّ
حهال فهي الخلهو
كفهر باللهه؛ فاللهه -عهز
؛كما وقِله الكفار من ُ
الحلِلية ،وأِهل وحهدِ الِجهِد ،تهِلهم ٌ
منزه عن أن وختلط بالمخلِتات ،الله فِق بلقه ،فِق عرشهه ،الهرحمن علهى
وجلَّ -
العرش استِ  ،تال اللهه -عهز وجهل -عهن الملئكهةَ ﴿ :و َخها ُف َ
ِن َر َّب ُههم ِّمهن َف ْهِتِ ِه ْم﴾
ِ ِِ
ِ
اس َهم َر ِّب َ
ع َلهى﴾ [األعلهى:
هك األَ ْ
[النحلَ ،]81 :
﴿سه ِّبِِِ ْ
﴿و ُِ َِ ال َقاِ ُر َف ِْ َق ع َباده﴾ [األنعا َ ،]81 :
 ،]8وِِ مع فِتيتهه لهيس معنهى كِنهه فهِق عرشهه وأنهه علهي ٌّعلهى بلقهه أنهه َل وهدري
﴿و ُِ َهِ َم َع ُك ْهم َأ ْوه َن َمها ُكنه ُت ْم﴾ [الحدوهد ،]4 :كيه
عنهمَ ،ل ِِ ،محيط بهم ،وِِ معههمَ ،
معهم؟ وسمعهم ،وراِم ،وحهيط بههم ،لهِ شهاء أِلكههم ألِلكههم َل وفِتهه شهيء ،وَل
وعجزه شيء -سبحانه وتعالى.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هاب
الصه َفات َح َّتههى ُوه ْهؤم َن بِ ُكه ِّهل َمهها َجهها َء بِههه الك َته ُ
تههالَ ( :و ََل َوههت ُّم َت ِْحيههدُ األَ ْسه َهماء َو ِّ
ِ
اء .والص َف ِ
ِ
اتَ ،واألَ ْف َع ِ
الَ ،و َأ ْح َكامِ َها) ،األفعال ما ِي؟ أفعهال الهرب
السنَّ ُة م َن األَ ْس َم َ ِّ
َو ُّ
-سبحانه وتعالى ،-اآلن نأبذ بعض األمثلة من القرآن الكروم :انظر ِلى تِله تعهالى:

الز ِار ُع َ
ههر َأ ْو ُتم َّمهها َت ْح ُر ُم َ
ههِن﴾ [الِاتعههةِ ،]14 ،11 :ههذه
ههِن * َأ َأنهه ُت ْم َت ْز َر ُعِ َنَهه ُه َأ ْ َن َْحهه ُن َّ
﴿ َأ َف َ
المخلِتات التي بلقها اللهِ ،ذا النباتِ ،ذا الهِاء الذي وحركهه اللههِ ،هذه الروها ،
وِذه السحب ،وِذا المطر ِلهى آبهر المخلِتهات ،كلهها تجهري بهأمر اللهه -سهبحانه
وتعالى -وتدبيره ،ومن أفعال الرب -سبحانه وتعالى -المشيئة ،وفعهل مها وشهاء ،تهال
تعالىَّ ِِ﴿ :ن َر َّب َك َف َّعا ٌل ِّل َما ُو ِرودُُ ﴾ ،فما أراده الله َفعله؛ فأفعال اللهه -عهز وجهل -بهاب
ٍ
بإضافة
والسنََّّة
األفعال أو َس ِّمه باب الصفات؛ ألن الصفات جاء النص عليها بالكتاب ُّ
ِلى الرب -سبحانه وتعالى ،-أما األفعال جاء ذكرِا ِما بصيغة مصدر أو اسهم فاعهل
أو نحِ ذلك.
ومن ذلهك تهِل اللهه -عهز وجهل -عهن الجبهال ،وأنهه -جهل وعهل -وهِ القيامهة
ٍ
ِ ِ
الج َب ِ
هن ِ
﴿و َو ْس َهأ ُلِ َن ََك َع ِ
هال
﴿صنْ َْع ال َّله ا َّلهذي َأ ْت َقه َن ُك َّهل َش ْهيء﴾ [النمهلَ ،]11 :
وفنيها ،تالُ :
ِ
ِ
ِ
وهذرِا
َف ُق ْل َونس ُف َها﴾[ةهَ ﴿ ،]818 :ونس ُف َها﴾ ِذا فعلَ ﴿ ،ونس ُف َها َر ِّبي َن َْسهفًا * َف َي َهذ ُر َِا﴾ُ ،
ِ
يهها ِع َِجهًا َو َ
فعلَ ﴿ ،ف َي َذ ُر َِا َتا ًعا َص ْف َصه ًفا * َ
َل َأ ْم ًتًها﴾ [ةهه ،]812 ،811 :وِكهذا
َل َته َر ف َ

والسنََّّة أفعا ً
الرب -سبحانه وتعالى -نحن نؤمن بها.
َل ُتضاف ِلى ِّ
تجد في القرآن ُّ
وقِل الشيخَ ( :ع َلى َو ْج ٍه َولِ ُيو بِ َع َظ َم ِة ال َب ِ
اريَ ،و َو ْع َل َم َأ َّن ُه ك ََما َأ َّن ُه ََل ُو َمامِ ُل ُه َأ َحهدٌ فِهي
َذاتِ ِه َف َل ُو َمامِ ُل ُه َأ َحدٌ فِي ِص َفاتِ ِه) ،انتقل الشيخ ِلى شبهة عظيمة عنهد أعهداء الم َّلهة ومهن
شابههم من المبتدعة ،ما ِهي الشهبهة؟ ظهنهم أن ِهذا وعهارض العقهل -ظهنهم أن ِهذا
وعارض العقل.
هض الصه َف ِ
هض الع ْقلِي ِ
ِ
هات مها ُو ِ
هب َت ْأ ِو َ
ات
وهل َب ْع ِ ِّ
ِج ُ
تال الشيخَ ( :و َم ْن َظ َّن َأ َّن في َب ْع ِ َ َّ
َ
َاِها المعهر ِ
وف َف َقهدْ َض َّهل َض َهل ً
َل ُمبِينًها) ،مهن ِهذا ال َّظهان الهذي ظهن ِهذا
َع َلى َغ ْي ِهر َم ْعن َ َ ْ ُ

ال َّظههن؟ أو ُلهههم( :الجهميههة) ،ومهها سههبب ِههذا الظههن؟ سههأتِل لكههم السههبب بالقصههة
المشهِرِ عن جهم بن صفِان ،وليست مجرد التس ِّلي بالقصة َل ،أنا أرودكم تنتبههِن
للِاتع المعاصر اآلن.
الجهههم بههن صههفِان ذكههروا فههي ترجمتههه؛ أنههه ذِههب ِلههى الهنههد فِجههد تِ ًمهها مههن
الملحدِ من ةائفة وقال لهم السهمروة ،وهذكرونها العلمهاء بهدون واو ،السهمروة وِهي
نحسهههها
ةائفهههة ُتنكهههر مههها عهههدا المحسِسهههات ،تقهههِل :مههها نثبهههت َِل األشهههياء التهههي ُّ
بالمحسِسههات الخمسههة المعروفههة :الههذوق ،اللمههس ،السههمع ،البصههر ،الشههمِ ،ههذه
المحسِسات نثبتها ما عهداِا ممها وخفهى ننكِهره ،فقهال مهذِبهم باةهل ،والهرد علهيهم
سهل ،فجاء الجهم وكفر بالله ،وترك الصلِ ،كان ودََّّ عي اإلسل ِهِ وتهرك الصهلِ،
وشك في الله أربعين وِ ًمها ،مهم أراد الهر َّد علهيهم بحجهة وبطهل بهها مهذِبهم ،أراد الهرد
علههيهم بحجههة أبههذِا مههن كفههرِ الفلسههفة ،وكفههرِ اليهههِد ،فههرد علههيهم ،والتههز بهههذه
الحجة وظهن أنهه َل ومكهن الهرد علهيهم َِل أن نقهِل بههذه الحجهة الفلسهفية اليهِدوهة،
فأنكر األسماء وأنكر الصفات ،فأنكر أسماء اللهه وأنكهر صهفات اللهه بهدعِ أنهه وهرد
على الملحدِ -فهمتم ،-مم صار على نهجه من جاء بعده ،بشر المروسي ،أحمد بهن
أبي دؤاد ،رؤوس المعتزلة ،رؤوس حتى األشهعروة تجهدِم وتمسهكِن بعلهم الكهل ،
وبقِاعد المنطو والفلسفة بحجة الرد على َمن؟ الملحدِ ،وظنِن أن ِهذه النصهِع
َل تفيد َِل من أسلمِ ،ذا أسلم وعني وقر بالنصِع فبالتعرو  ،أما من لم ُوسلم فكي
نحت بالنصِع؟ ِذا المسلك أصل ضلل لهؤَلء كلهم ،النصهِع الشهرعية مليئهة

باألدلة والبراِين العقليهة ،وِهذا مها نرجهِ اللهه -سهبحانه وتعهالى -أن ويسهر نقهرأ فهي
الدرس بعد تليل بعض من ِذه البراِين.
لسنََّّة ِ-داِم اللههِ -ذا أراد الهر َّد علهى الملحهدِ
ولذلك اآلن بعض المنتسبين ل ُّ
وههزون لطلبههه ومحبيههه ،وههزون لهههم علههم الكههل ووقههِل لهههم َل وتيسههر لنهها الههرد علههى
الملحهدِ َِل عبهر علهم الكهل  ،مههم وقههِل َل بهدََّّ أن نقههرأ مهها كتبهه الجههِوني أو مهها كتبههه
الغزالي أو ما كتبه فلن وعلن من علماء الكل حتى نرد على الملحدِ ،فض ُّلِا ِم،
كثيرا معهم ،فحذاري حذاري من ِذا المنه .
وأضلِا بل ًقا ً
(و َمه ْن
تال الشيخ ابن السعدي ِنا ر ًّدا على ِذا المنه من أوله ِلى آبهره ،تهالَ :
َاِا المعر ِ
ِ
ِ ِ
ات ما ُو ِ
ب َت ْأ ِو َول َب ْع ِ
َظ َّن َأ َّن فِي َب ْع ِ
وف
ض ِّ
ِج ُ
الص َفات َع َلى َغ ْي ِر َم ْعن َ َ ْ ُ
ض ال َع ْقل َّي َ
َف َقدْ َض َّل َض َل ً
َل ُمبِينًا)  -احفظِا ِذه القاعدِ ،-في كتاب كبير من تسهع مجلهدات أو
عشر مجلدات "درء تعارض العقل والنقل" َلبن تيمية بلصته ِهذا السهطر العظهيم،
التدرج العلمي الذي ذكرته لكم.
لكن من أراد التِسع والفائدِ –وقرأ ،لكن بعد ُّ
ننتقل ِلى فقرِ جدودِ تال الشيخ ،وِذا ما ذكرته لكم من أنه متعلو بالقهدرَ ( :و ََل
اد م ْخ ُلِ َته ٌة ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للههَ ،و َأ َّن َم ِشهي َئت َُه ْم َتابِ َعه ٌة
الر ُبِبِ َّية َحتَّى َو ْعتَقدَ ال َع ْبدُ َأ َّن َأ ْف َع َال الع َب َ
َوت ُّم َت ِْحيدُ ُّ
لِم ِشي َئ ِة ِ
اللهَ ،و َأ َّن َل ُه ْم َأ ْف َعا ً
َل َوِِ َرا َد ًِ َت َق ُع بِ َها َأ ْف َعا ُل ُه ْم؛ َو ِِ َي ُم َت َع َّل ُو األَ ْم ِر َوالن َّْه ِيَ ،و َأ َّن ُه ََل
َ
ال والص َف ِ
الشامِ َل ِة ل ِ َّ ِ
ات م ِشي َئ ِة ِ
ِ
الله ال َعا َّم ِة َّ
هات
اتَ ،وِِ ْم َب ُ
لذ َوات َواألَ ْف َع ِ َ ِّ
َو َتنَا َفى األَ ْم َرانْ ِِ :م َب ُ َ
ُتدْ َر ِِ ال َع ْب ِهد َع َلهى َأ ْف َعال ِ ِههَ ،و َأ ْت َِال ِ ِهه) ،واللهه أكبهر ،وِهذا ِهِ الحهو الِسهط بهين مهذِب
الحيار  ،كل المذِبين باةل وِهد اللهه
القدروة الضالين ،ومذِب الجبروة التائهين
َ
السهنََّّة والجماعهة ،والسههل
أِهل ُّ

الصهالِ للحهو المسههتقيم وِهِ الصهراش المسههتقيم،

الجمع بين اإلومان بمشيئة الله الشاملة النافذِ العامهة وتدرتهه الكاملهة ،وبهين اإلومهان
بإمبات أفعال العباد بمشيئتهم ،وأنها تابعة لمشيئة الله ،وِذا واضِ في تِل الله -عهز
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التكهِور﴿ ،]71 :ل ِ َمهن َشها َء
وجل -في سِرِ "التكِور"﴿ :ل َمهن َشها َء مهن ُك ْم َأن َو ْسه َتَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم * َو َما َت َشا ُء َ
ون ِِ َّ
َل َأن َو َشا َء ال َّل ُه
من ُك ْم﴾ أمبت مشيئة العبد﴿ ،ل َمن َشا َء من ُك ْم َأن َو ْس َتَق َ
َر ُّب ال َعا َل ِمي َن﴾ [التكِور ،]79 :مشيئتكم َل تكِن َِل تابعهة لمشهيئة اللهه ،فهل تنفهي مشهيئة
العبد ،تقِل العبد مجبِر ،ما عنده مشيئةَ ،لِ ،ذا كهل باةهل ،العبهد لهه مشهيئة ،أنهت
اآلن تجد ِذا في نفسك ،كي

ُتكابر؟ تقِل ما عندي مشيئة ،أنت تجد ِذا ،في شيء

تذِب ،لشيء تجيء ،ترفع ِذا ،تنزل ِذا ،تخفض ،تكتبِ ،ذه مشيئة ،أفعهال العبهاد
ِذا تدرِ الرحمن سبحانه وتعالىِ ،-ل رأوهتم الهه" "rebootاإللكترونهي وسهمِنشي ًئا" "rebootجهاز ِلكترونهي وعبئِنهه أوامهرِ ،هذه آلهة لهيس عنهدِا مشهيئة ولهيس
عندِا ابتيار ،وحتى القدرِ التي فيها ِي ناتجة عن تدبير من اإلنسهان بطروقهة معينهة؛
ولهههذا انتهههت البطاروههة فشههلت ،وِذا انتهههت األوامههر تِتفههتِ ،ههذه مهها عنههدِا مشههيئة،
برمجة وبرمجها الذي صنعها ،أنت أوها اإلنسان مخلِق عجيب بلقه الله القادر علهى
كل شيء.
ولهذا تال اإلما أحمد بهن حنبهل" :القهدر ِهِ تهدرِ الهرحمن" ،وحتهى تهال ابهن
عقيل :وِِ من العلماء المشهِرون من الحنابلة ،تال" :من أحسن ما تيل فهي تعروه
القدر ِذه الكلمة العجيبة ،القدر( :تدرِ الرحمن)-سهبحان اللهه العظهيم ،-أن اللهه -
عز وجل -وخلقك ووجعهل فيهك ِرادِ ومشهيئة وابتيهار تختهار بهها األشهياء ،وكهذلك
تدرِ ،وعني فيك صفتان أوها اإلنسان وحتى الجني كذلك ،الصفة األولى ِي المشيئة

﴿و َِدََ ْونََا ُه النَّ َّْجهدََ ْو ِن﴾ [البلهد ،]81 :الصهفة الثانيهة مها ِهي
واَلبتيار ،أنت اآلن تجد ِذاَ ،
؟القدرِ ،ةب ًعا ِذا تفصيله في كتب اَلعتقاد بتِسع لكن ِنا اإلشارِ ِلهى أن ِهذا مهن
اإلومان بالله -عز وجل ،-اإلومان بالقدر بيره ،وشره ،فل وتنافى ِمباتنها لمشهيئة اللهه
النافذِ مع ِترارنا بقدرِ العبد ،ومشيئته.
ِ
ِ
ِ
هص
بتم الشيخ ِذا األصل بالكل العظيم ،تالَ ( :و ََل َوت ُّم َت ِْحيدُ ال َع ْبد َحتَّى ُو ْخلِ َ
العبدُ ِ
لله َت َعا َلى فِي ِِ َرا َدتِ ِه َو َأ ْت َِال ِ ِه َو َأ ْف َعال ِ ِه) -الله أكبر ،-انظهر ِراداتهك أنهتِ ،راداتهك
َْ
التي دابل تلبك ِذه ،وأتِالهك ،وأفعالهك ُتخلصهها للهه -عهز وجهلَ ( ،-و َحتَّهى َوهدَ َع
ِّ
الشه ْهر َك األَ ْك َبه َهر) ،بههدأ الشههيخ بالشههرك األكبههر تبههل األصههغر؛ ألن الشههرك األكبههر ُوحههبط
ف نَِعًا مِن َأنْهِا ِع ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الع َبها َد ِِ ل ِ َغ ْي ِهر
ْ َ
المنَا َفاِ؛ َو ُِ َِ َأ ْن َو ْص ِر َ ْ
المنَاف َي للت َِّْحيد ُك َّل ُ
األعمالُ ( ،
ِ
الله) ،رأوت كي ةروقهة السهل ؟ مهنهجهم واحهد ،صهرف العبهادِ لنهِع واحهد منهها
ونقض اإلسل  ،ونقض كل شيء؛ فحافظ علهى ِهذا الكنهز ،حهافظ
أكبر ُ
لغير الله شرك ُ
على تِحيدك ،حافظ على ِسلمك.
تالَ ( :وك ََم ُال َذل ِ َك َأ ْن َودَ َع ِّ
الش ْر َك األَ ْص َغ َرَ :و ُِ َِ ُك ُّل َو ِسهي َل ٍة َت ِرو َب ٍهة) ،لعلهها وعنهي:
الشهر ِك األَ ْكب ِهر؛ كَهالحلِ ِ بِ َغي ِهر ِ
ٍ
اللههَ ،و َو ِس ِ
هير
ْ
َ
َ
( َت ِرو َبة) كلمة زائدِ ِذهُ ( ،وت ََِ َّص ُل بِ َها ِِ َلى ِّ ْ
الرو ِ
اء َ ،ون َْح ِِ َذل ِ َك).
ِّ َ
يد َع َلى درج ٍ
مم تال الشيخ( :والنَّاس فِي التَِّ ِح ِ
ات ُم َت َف ِ
او َت ٍة) ،من أوهن نأبهذ ِهذا؟
ََ َ
ْ
َ ُ
يد َع َلى درج ٍ
تال( :التَِّ ِح ِ
ات ُم َت َف ِ
او َت ٍة) من القرآن العظهيم ،درجهات المِحهدون ذكهرت
ََ َ
ْ
في سِرِ واحدِ ،في سِرِ واحدِ ذكرت الدرجات الهثلَ ،و ُذكهر فهي سهِر القهرآن
فههي مِاضههع كثيههرِ درجههات المههؤمنين درجتههان ،والكههافرون ُتههذكر درجتههان ،لكههن

المِحدون تذكر ملَ درجات في سِرِ واحدِ ،سِرِ "فهاةر" ،فهذكر اللهه درجهات
المِحدون وأنهم متفاوتِنُ ﴿ :مم َأور ْمنََا الكِ َتَاب ا َّل ِذون اص َط َفينََا مِن ِعب ِ
اد َنَا﴾ ،وعني أمة
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
محمد -صلى الله عليهه وسهلمَ ﴿ -ف ِمهنْ ُْه ْم َظهال ِ ٌم ِّلنَ ْف ِس ِهه َومِهنْ ُْهم ُّم ْق َت َِصهدٌٌ َومِهنْ ُْه ْم َسهابِ ٌو
بِا ْل َخير ِ
ات بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه﴾ [فاةر.]17 :
َْ
القيا ِ بِعب ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
تال الشيخ ِنا( :بِ َح َس ِ
ِد َّوتِ ِه) -الله أكبر-
ب َما َتا ُمِا بِه م ْن َم ْع ِر َفة اللهَ ،و َ ُ ُ
 ،ما وكفي المعرفة ،تقِل؛ عرفت حتى من األشياء المشهِرِ وقِل؛ العارف باللهه ،مها
القيا ِ بِعب ِ
ِ
ِد َّوتِ ِهَ ،ف َأك َْم ُل ُه ْم فِهي َِ َهذا
(و َ ُ ُ
وكفي المعرفة ،مع المعرفة ماذا؟ القيا بعبِدوتهَ ،
ال َب ِ
ف) ،شهِف الشهيخ وهذكر المعرفهة ،مهم وهذكر العمهل بعهد المعرفهةَ ( ،مه ْن
اب َم ْن َع َر َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
َعههر َ ِ
ِ
يههها ال َّثابِ َته ِهة فِههي الكِ َته ِ
هاب
ف مه ْن َت َفاصههي ِل َأ ْسه َهماء اللههه َوصه َفاته َو َأ ْف َعالههه َو َآَلئههه َو َم َعان َ
َ
هحيحًا؛ َفههامت ََأَ َت ْلب هه مِهن مع ِر َفه ِهة الله ِهه ،و َتعظِ ِ
والس هن َِّة ،و َف ِهمههها َفهمههًا صه ِ
يمه ِهه َوِِ ْج َللِه ِهه،
َ ْ
ُ ُ ْ َْ
َ
َ َ َ ْ
ْ
َ ُّ
اعهي َت ْلبِ ِهه ِِ َلهى ِ
اب ج ِميه ِع دو ِ
اإلنَا َب ِهة ِِ َل ْي ِههَ ،وان ِ
َوم َح َّبتِ ِههَ ،و ِ
اللهه َت َعها َلىُ ،مت ََِ ِّجههًا ِِ َل ْيه ِهه
ََ
ْج َهذ ِ َ
َ
َو ْحدَ ُه ََل َش ِر َ
وك َل ُه)ِ ،ذه المعرفة.
هت)ِ ،نهها العمههل (وو َتعه ْ ِ
هع َحركَاتِه ِهه َوس ه َكنَاتِ ِه فِههي كَمه ِ
هال
مههم تههالَ ( :و َو َت َعه ْ
َ َ َ
َ
َ
هت َجميه ُ َ
اض ال َف ِ
اإلوم ِ
هانَ ،و ِ
ِ
ع التَّها ِّ ا َّله ِهذي ََل َو ُشههِ ُب ُه َشهي ٌء مِه َن األَ ْغه َهر ِ
اإل ْبه َهل ِ
اسهدَ ِِ) ،مهها عنههده
َ
ْ
غرض دنيِي ِِ ،ورود ما عند الله ( َفا ْةم َأ َن ِِ َلى ِ
الله)﴿ ،ا َّل ِذو َن آ َمنُِا َو َت ْط َمهئِ ُّن ُت ُلهِ ُب ُهم
َ
َل بِ ِذ ْك ِْر ال َّل ِه َت ْطمئِن ال ُق ُلِب * ا َّل ِذون آمنُهِا و َع ِم ُلهِا الصهال ِح ِ
بِ ِذ ْك ِْر ال َّل ِه َأ َ
ات ُةهِ َبى َل ُه ْهم
َّ َ
َ
ُ
َ ُّ
َ َ
َو ُح ْس ُن َم َئ ٍ
اب﴾ [الرعد.]79 ،71 :

تالَ ( :فا ْةم َأ َن ِِ َلى ِ
الله َم ْع ِر َف ًة َوِِنَا َبةًَ ،وفِ ْعلً َو َت ْركهًاَ ،و َت ْك ِمهيلً لِنَ ْف ِس ِهه) ،مهم بتمهها
َ
بهذا الكل الطيبَ ( ،و َت ْك ِميلً ل ِ َغ ْي ِر ِه بِالهدَّ ْع َِ ِِ ِِ َلهى َِ َهذا األَ ْصه ِل ال َعظِ ِ
هيم) ،الهدعِِ ِلهى
ِ
نس َ
ان َل ِفي ُب ْس ٍهر * ِِ َّ
َل ا َّل ِهذو َن آ َمنُهِا َو َع ِم ُلهِا
الله؛ ولهذا تال تعالىَ :
﴿وا ْل َع ْص ِر * ِِ َّن اإل َ
ِ ِ
الصه ْب ِر﴾ ،الهدعِِ
اص ْهِا بِ َّ
اص ْهِا بِها ْل َح ِّو َو َت َِ َ
الصال َحات﴾ [العصهر ،]1 -8 :فقهطَ ،لَ ﴿ ،و َت َِ َ
َّ
ِلى الله ،الشيخ محمد بهن عبهد الِِهاب ذكرِها البهاب الرابهع فهي كتهاب "التِحيهد"،
الرسهل،
ذكرِا في مقدمة األبِاب ،في الدعِِ ِلى الله -عز وجل ،-وِذا ِِ :سهبيل ُّ
﴿ ُت ْل َِ ِذ ِه َسبِيلِي َأ ْد ُعِ ِِ َلى ال َّل ِه َع َلى َب ِص َير ٍِ َأ َنَا َو َم ِن ا َّت َب َعن ِي﴾ [وِس .]811 :
تال الشيخَ ( :فن َْس َأ ُل الل َه مِ ْن َف ْضلِ ِهَ ،وك ََرمِ ِه َأ ْن َو َت َف َّض َل َع َل ْينَها بِ َهذل ِ َك) ،اللههم آمهين،
اللهم آمين ،اللهم آمين ،وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلهى آلهه وصهحبه
أجمعين.
ِذا تلنهها ِن اللههه -عههز وجههل -معبههِد بحههو ،أو ِن اللههه -عههز وجههلِ -ههِ المعبههِد
الحوِ ،ذا َل ِشكال فيه ،المعبِد بحو الله -سبحانه وتعالى ،-والمعبِد الحهوِ :هِ
الله -سبحانه وتعالى ،-وِذا تلنا الله -عز وجل -وستحو العبادِ ،ليس معناه أن نحن
نقرر ِذا؛ ألن الله ِِ (:الذي ترر ِذ) ،والدليل على ِذا أن النبي -صلى اللهه
الذون ِّ
عليه وسلم -تهال لمعهاذ بهن جبهل« :مها ح ُّهو ال ِل ِهه َع َلهى ا ْل ِعب ِ
هاد؟» ،فقهال :اللهه َو َر ُسهِ ُل ُه
َ
َ َ
َأ ْع َلمَ .ت َال« :ح َّو ال ِل ِه َع َلى ا ْل ِعب ِ
اد َأ ْن َو ْع ُبدُُ وا ال ِل ِهه َو َ
َل ُو ْش ِهر ُكِا بِ ِهه َشه ْيئًا» ،فاللهه وسهتحو
َ
َ
ُ
ِذا ليس معنى كِننا نقِل مستحو أو وستحو أننا نحهن الهذون نقهرر ِهذا لربنها ولهيس
مقرر في الشرعَ ،ل ،الله -عهز وجهلِ -هِ الهذي تهرر ِهذا ،وِهِ المسهتحو وحهده َل
ٌ
شروك له.

***

{الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعين.
ان بِنُبهِ ِِ ج ِميه ِع األَ ْنبِي ِ
ِ
ِ
هاء ُع ُمِ ًمها،
َ
وههم ُ ُ َّ َ
تال -رحمه الله تعالى( :-األَ ْص ُل ال َّثهاني :اإل َ
ِ
ٍ
ِ
ِصا.
َوبنُ ُب َِِّ ُم َح َّمد َ -ص َّلى الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َمُ -ب ُص ً
وِ َهذا األَصه ُهل مبنَهاه َع َلههى َأ ْن وعت َِقهدَ ووه ْهؤمِن بِ َهأ َّن ج ِميههع األَ ْنبِي ِ
هاء َته ِهد ْ
ابت ََّص ُهه ُم الله ُه
َ َ
َ
َ َ
َُ َ
َْ
ْ َْ ُ
بِ َِ ْحيِ ِه َوِِ ْر َسهال ِ ِهَ ،و َج َع َل ُه ْهم َو َسهائِ َط َب ْينَه ُه َو َبه ْي َن َب ْل ِق ِهه فِهي َت ْبلِيه ِ َش ْهر ِع ِه َو ِدون ِ ِههَ ،و َأ َّن الله َه
َأودَ ُِم بِالبر ِ
اِ ِ
ين الدَّ ا َّل ِة َع َلى ِصدْ تِ ِه ْم َو ِص َّح ِة َمها َجها ُءوا بِ ِههَ ،و َأن َُّه ْهم َأك َْم ُهل َ
الخ ْل ِهو ِع ْل ًمها
َّ ْ َ َ
ِ
َو َع َملًَ ،و َأ ْصدَ ُت ُه ْم َو َأ َب َّر ُِ ْمَ ،و َأك َْم ُل ُهه ْم َأ ْب َل ًتها َو َأ ْع َمها ً
ص
َلَ ،و َأ َّن الله َه َب َّص ُهه ْم بِ َخ َصهائ َ
ِ
ِ
يها َأ َحدٌ َ ،و َأ َّن الل َه َب َّر َأ ُِ ْم مِ ْن ُك ِّهل ُب ُل ٍهو َر ِذوهلٍَ ،و َأن َُّه ْهم َم ْع ُصهِ ُم َ
ِن
َو َف َضائ َل ََل َو ْل َح ُق ُه ْم ف َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يما ُو َب ِّل ُغ َ
اب.
الص َِ ُ
الح ُّو َو َّ
ِن َع ِن الله َت َعا َلىَ ،و َأ َّن ُه ََل َو ْستَق ُّر في َب َب ِرِ ْم َو َت ْبلِيغ ِه ْم ِِ ََّل َ
ف َ

ِ
ِ
ِ
ج ُ ِ
َو َأ َّن ُه َو ِ
وم ُ
هيم ُه ْم؛ َو َأ َّن َِ ِهذ ِه
ان بِ ِه ْمَ ،وبِ ُك ِّل َما ُأو ُتِ ُه م َن اللهَ ،و َم َح َّبه ُت ُه ْم َو َت ْعظ ُ
ب اإل َ
األُمِر َمابِ َت ٌة لِنَبِينَا محم ٍهد -صه َّلى اللهه َع َلي ِهه وسه َّلمَ -ع َلهى َأكْمه ِل الِج ِ
هِهَ ،و َأنَّه ُه َو ِ
هب
ج ُ
ُ ُ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ
ِّ ُ َ َّ
ُ َ
ِ
ِ
وم ُ
َم ْع ِر َف ُة َج ِمي ِع َما َجا َء بِ ِه مِ َن َّ
ان بِ َذل ِ َكَ ،وا ْلتِ َزا ُ َةا َعتِ ِهه فِهي
الش ْر ِع ُج ْم َل ًة َو َت ْفصيلًَ ،واإل َ

ِ
ُك ِّل َشي ٍء؛ بِت َْص ِد ِوو َب َب ِر ِهَ ،وامتِ َث ِ
اجتِن ِ
َاب ن َْهيِ ِه.
ال َأ ْم ِرهَ ،و ْ
ْ
ْ

ِ
هك َأ َّن ه ُه َبهها َت ُم النَّبِ ِّيههي َن؛ َتههدْ ن ََسه َ
َومِ ه ْن َذلِه َ
هع َّ
الشه َهرائِعَِ ،و َأ َّن ُن ُب َِّ َت ه ُه
هخ ْت َشه ِهرو َع ُت ُه َجميه َ
َو َش ِرو َع َت ُه َباتِ َي ٌة ِِ َلى تِ َيا ِ السا َع ِةَ ،ف َل َنبِي َب ْعدَ ُهَ ،و ََل َش ِرو َع َة َغ ْير َش ِرو َعتِ ِه فِي ُأ ُص ِ
ِل الدِّ ِ
ون
َّ
َّ
و ُفر ِ
وع ِه)}.
َ ُ

بسم الله الرحمن الرحيم
ان بِنُبهِ ِِ ج ِميه ِع األَ ْنبِي ِ
ِ
ِ
هاء ُع ُمِ ًمهاَ ،و ُن ُب َّهِ ِِ
َ
وههم ُ ُ َّ َ
تال -رحمه الله( :-األَ ْص ُل ال َّثهاني :اإل َ
ِ
ٍ
ِصا).
ُم َح َّمد َ -ص َّلى الل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َمُ -ب ُص ً
األصل الثاني؛ وعني بعد األصل األول ،األصل األول ِِ فيما وتعلو بتِحيد اللهه
عز وجل ،-والفصل الثاني في ِمبات النبِِ ،والكل في ِمبات النبِِ من جهتين:األولىِ :مبات نبِِ جميع األنبياء -عليهم الصلِ والسل .-
الثانيةِ :مبات نبِِ نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم -على وجه الخصِع.
وِذا األصل الكبير معنهاه :أنهه وعتقهد المهؤمن والمسهلم أن جميهع األنبيهاء الهذون
ذكرِم الله -عز وجل -في كتابه أو ذكرِم رسهِله -صهلى اللهه عليهه وسهلم -وهؤمن
بهذه األمِر التي أوردِا الشيخ ،وِي ممانية.
مصهطفِن ،تهال اللهه -عهز وجهل:-
ابتصهم بِحيه وِرساله ،فهم
األول :أن الله
ْ
َّ
﴿ال َّلهههه وصههه َط ِفي مِهههن الملئِ َكه ِ
ههة ُر ُسهههلً َومِههه َن النَّههه ِ
اس﴾ [الحههه  ،]28 :فهههالنبِِ اصهههطفاء
َُ ْ
َ َ
وابتصاع من الله لهؤَلء وِم أشرف الخلو.
(و َج َع َل ُه ْهم َو َسهائِ َط َب ْينَه ُه َو َبه ْي َن َب ْل ِق ِهه فِهي َت ْبلِيه ِ َش ْهر ِع ِه
تال الثاني ،المسألة الثانيهةَ :
َو ِدون ِ ِه) ،فل ومكن أن نعرف ما وحبه الله وما وشرعه وَل ومكن لجميع األمم َِل بطروو
الرسل -عليهم الصلِ والسل -؛ فهم الِاسطة بين الله وبين بلقه فهي تبليه الشهرع
والدون ،فالِاسطة بين الله وبين بلقهه واسهطتان :واسهطة مثبتهة حهو ،وواسهطة منفيهة

وِي باةلة ،أما المثبتة ِذه :تبلي الشرع والدون ،أما المنفية :في العبادِ؛ فل نعبد غير
الله ونجعله واسطة بيننا وبين اللهِ ،ذه واسطة منفية.
فإذا تيل لكِ :ل ِناك بين الله وبين بلقهه واسهطة؟ فتقهِل فيهه تفصهيلِ :ن كهان
في تبلي الشرع والدون ،فنعمَ ،ل ومكن أن نعرف شرع الله ودونهه َِل بِاسهطة رسهِله
صلى الله عليه وسلم ،-وِن كان في العبادِ والتقرب فل نتقرب ِلى غيهر اللهه أبهدًً ا،َل وِجد واسطة؛ ورفع أعمالنا ووقبل صدتاتناَ ،ل؛ نتِجه ِلى الله -سهبحانه وتعهالى-
مباشرِ ،ندعِه ونرجِه ونسجد له ،ونصلي له ،ونزكي لهِ ..لى آبره.
(و َأ َّن اللهه َه َأ َّوههدَ ُِ ْم) ،وعنههي تههؤمن وتههِتن وتعتقههد أن اللههه أوههدِم
الثالهه تههالَ :
(بِالبر ِ
اِ ِ
ين الدَّ ا َّل ِة َع َلى ِصدْ تِ ِه ْم َو ِص َّح ِة َما َجا ُءوا بِ ِه) ،فكل رسِل وكل نبي وعطيهه اللهه
ََ
عز وجل -من اآلوات ما على مثله وؤمن البشر ،وتتنِع ِذه البهراِين وِهذه اآلوهاتواألدلة على نبِتهم ،تتنِع بحسب ما وحتاجه كهل أمهة؛ ولههذا مِسهى -عليهه الصهلِ
والسل  -أعطاه الله آوات لم وعطها عيسى ،وعيسى أعطاه الله -عز وجل -آوهات لهم
وعطها مِسى ،ومحمد -صهلى اللهه عليهه وسهلم -أعطهاه اللهه -عهز وجهل -آوهات لهم
وعطها من تبله ،وأعظمها القرآن كما جاء في الحدو «ما من نبي من األنبياءَِ ،ل وتد
ُ
ِلهي،
ُأوتي من اآلوات ما على مِث ُله وؤمن
ُ
البشر ،غير أن الذي أوتي ُتهه وح ًيها أوحهاه الله ُه َّ
ِ
القيامهة» ،ومهع ذلهك فقهد أعطهاه اللهه -عهز وجهل-
أكثرِم تاب ًعها وهِ َ
وأرجِ أن أكِن َ
آوات أتِ من الرسل الذون تبله -عليهم وعليه الصلِ والسل .-
(و َأن َُّهه ْهم َأك َْم ُهل َ
الخ ْله ِهو ِع ْل ًمها َو َع َمهلًَ ،و َأ ْصهدَ ُت ُه ْم َو َأ َبه َّهر ُِ ْم،
المسهألة الرابعههة ،تهالَ :
َو َأك َْم ُل ُه ْم َأ ْب َل ًتا َو َأ ْع َما ً
َل)ِ ،ذه المسألة كمال الرسل وفضلهم ،وأنه َل ومكن أحد أن

ولحقهم؛ فأكمل الناس ِوما ًنًا مهن غيهر الرسهل واألنبيهاء ِهم الصهدوقِن والصهالحِن،
فمهمهها بله صههلحهم ومنههزلتهم فههل وصههلِن ِلههى مرتبههة النبههِِ ،فمرتبههة النبههِِ أعلههى
ِ
الرسهِل ودون
وأكمل ،وِنا ضل بعض المتصِفة فقالِا :مقا الِلي في برز ٍ ُ ،ف َِ َوو
النبي ،فعندِم أعلى مرتبة :الرسِل ،مم الِلي ،مم النبي ،وبعض غلتهم وجعل نفسهه
أعظم حتى من الرسِل بقِله :الرسِل وأبذ عن جبرول ،عن الله ،وأنها آبهذ عهن اللهه
مباشرِ ،وِذا من الكفر؛ ولهذا نحن نكفر بهذه األتِال ونتبهرأ مهن أصهحابه ،ونقهِل:
علما وعملً وأصدتهم وأكملهم أبل ًتا وِوما ًنًا ِم الرسل واألنبياء ،وَل
أكمل الخلو ً
أحد ولحقهم أبدًً ا ،فأفضل األولياء على وجهه األرض وعلهى مهر التهاروخ ِهِ أبهِ بكهر
الصدوو -رضي الله عنه ،-وأبِ بكر الصدوو َل ومكن أن وبل مرتبهة نبهي مهن األنبيهاء
عليهم الصلِ والسل .-ِ
ِ
ِ
يهها
ص َو َف َضهائ َل ََل َو ْل َح ُق ُه ْهم ف َ
(و َأ َّن الل َه َب َّص ُه ْم بِ َخ َصائ َ
تال في المسألة الخامسةَ :
َأ َحدٌ َ ،و َأ َّن الل َه -عز وجلَ -ب َّر َأ ُِ ْم مِ ْن ُك ِّل ُب ُل ٍو َر ِذولٍ) ،فهذا ممها نهِتن بهه ونعتقهده أن
لرسِلنا -صلى الله عليه وسلم -بصائص ابتصه اللهه بهها ،وِكهذا الرسهل ،وأن لهه
فضائل فضله الله -عز وجل -بها ،وأن الله -عز وجل -برأِم من كل بلو رذولَ ،ل
ومكن أن وِجد فيهم ُبلو رذول أبدًً ا ،فهم القمة في البشر -عليهم الصلِ والسل ،-
وفي ِذا الرد على من وزعم أن النبِِ مكتسبة ،وأنها مثل الصنائع العالية الجيدِ وأنها
مكتسبة ُتكتسب بالتعب واَلجتهاد وبهذل الزكهاِ والجههد ،وَل الكفهار ومهن أشههرِم
الضهلل الهذون ادعهِا النبهِِ ،فههؤَلء
ابن سبعين وِِ من غلِ الصِفية وغيهرِم مهن ُّ
كلهم كفار نكفر بهم ونبرأ ِلى الله منهم.

وبعض الباةنية والفلسفة وقِلِن بذلك ،وابن عربي الملحد المشههِر الصهِفي
كان وقِل أتِا ً
َل أشنع من ِذا محفِظة عنه ومكتِبة ،وفي ِذا كله نقرأ ِذه اآلوة مهن
﴿و َمه ْن َأ ْظ َل ُهم مِ َّم ِ
هن
سِرِ "األنعا " ونتذكر ِؤَلء المجرمين ،تال الله -عز وجهلَ :-
َ َّ ِ ِ َ َ َ ُ ِ
وحي ِِ َلي َو َل ْم ُوهِ َ ِِ َل ْي ِهه َشهي ٌء َو َمهن َت َ
ْ
هال َس ُهأ ِنز ُل مِ ْث َهل َمها
ْ
اف َت ََر َعلى الله َكَذ ًبا أ ْو تال أ َ َّ
َأ َنز َل ال َّل ُه﴾ [األنعا َ ،]91 :ل أحدََ أظلم من ِؤَلء ،فهؤَلء أكفر الخلو وأكذبهم وأشهدِم
بهتا ًنًا.
ِن َع ِن ِ
المسألة السادسة :تال( :و َأنَّهم معصِم َ ِ
يما ُو َب ِّل ُغ َ
الله َت َعها َلى) ،وعنهي أن
ِن ف َ
َ ُ ْ َْ ُ ُ
الله -عز وجل -وحفظهم ووعصمهم ،فل وقع فيما وبلغِنه عن الله أي بطأ أبدًً ا.
ِ
ِ ِ
ِ
اب) ،الحمهد
الص َهِ ُ
الح ُّهو َو َّ
(و َأ َّن ُه ََل َو ْستَق ُّر في َب َب ِرِ ْم َو َت ْبلِيغ ِه ْم ِِ ََّل َ
السابعة :تالَ :
لله.
جه ُ ِ
(و َأ َّن ه ُه َو ِ
ومه ُ
هان بِ ِهه ْهمَ ،وبِ ُكه ِّهل َمهها ُأو ُتههِ ُه مِ ه َن الله ِههَ ،و َم َح َّب ه ُت ُه ْم
الثامنههة :تههالَ :
هب اإل َ
ِ
هيم ُه ْم) ،وعنههي نحههن نحههب الرسههل كلهههم ونههؤمن بهههم كلهههم ونحههبهم ونعظمهههم
َو َت ْعظه ُ
التعظههيم اللئههو بهههمَ ،ل نعبههدِم مههن دون اللههه وَل نسههتهين بهههم أو نسههتخ

بهههم أو

ُن ِّ
كذب واحدًً ا منهمِ ،ذه األمِر الثمانية لجميع الرسل.
ِ ِ
ِر َمابِتَه ٌة لِنَبِ ِّينَها ُم َح َّم ٍهد َ -صه َّلى الله ُه َع َل ْي ِهه َو َسه َّل َمَ -ع َلهى َأك َْمه ِل
تالَ :
(و َأ َّن َِذه األُ ُم َ
ِ
(و َأ َّن ُه َو ِ
ب َم ْع ِر َف ُة َج ِمي ِع َما َجا َء
ج ُ
الِ ُجِه) ،لكن نضي ِليها ِذه األشياء الثلمة ،تالَ :
ُ
بِ ِه مِ َن َّ
الش ْر ِع ُج ْم َل ًة َو َت ْف ِصيلً)ِ ،ذا من األشياء التي تختص بالرسِل -صلى الله عليه
وسلم -محمهد ،فمها جهاء بهه مهن الشهرع جملهة -وعنهي ِجمها ً
َل ،-وتفصهيلً -أحكها
العبادات ،المعاملت ِلى آبره ،كل ِذه األمِر نؤمن بها ونعرفها ونعمل بها.

اإلومه ُ ِ
تههالِ َ :
(وا ْلتِه َهزا ُ َةا َعتِه ِهه فِههي ُكه ِّهل َشه ْهي ٍء؛
هان بِه َهذل َك) ِههذه الفقههرِ األبههر َ ،
(و َ
ِ
بِت َْص ِد ِوو َب َب ِر ِهَ ،وامتِ َث ِ
اجتِن ِ
َهاب ن َْهيِ ِهه)؛ ولههذا وحفهظ المسهلمِن معنهى تهِل:
ال َأ ْم ِرهَ ،و ْ
ْ
أشهد أن محمدًً ا رسِل الله ةاعته فيما أمر وتصدوقه فيما أببر واجتناب مها نههى عنهه
وزجر وأن َل وعبد الله َِل بما شرع.
ِ
(ومِ ْن َذل ِ َك َأ َّن ُه َبا َت ُم النَّبِ ِّيي َن؛ َتدْ َن َس َ
يهع َّ
الش َهرائِعَِ ،و َأ َّن ُن ُب َِّ َته ُه
هخ ْت َش ِهرو َع ُت ُه َجم َ
تالَ :
َو َش ِرو َع َت ُه َباتِ َي ٌة ِِ َلى تِ َيا ِ السا َع ِةَ ،ف َل َنبِي َب ْعدَ ُهَ ،و ََل َش ِرو َع َة َغ ْير َش ِرو َعتِ ِه فِي ُأ ُص ِ
ِل الدِّ ِ
ون
َّ
َّ
و ُفر ِ
وع ِه) ِِ ،باتم األنبياء والرسل ،وِذا اعتقا ٌد جهاز وجهز بهه المهؤمن ،فكهل مهن
َ ُ
ا َّدعى الرسالة أو ادعى النبِِ فهِ كهذاب ،دجهال ،فقهد ادعهى النبهِِ كثيهرون لكهن مهن
صار لهه أتبهاع لهم وبله عهددِم تروهب مهن الثلمهين ،ولهذلك النبهي -صهلى اللهه عليهه
وسلم -تال :أنه سيخرج بعده دجالِن ملمِن ودََّّ عِن النبهِِ ،وعنهي وكهِن لههم شهأن،
وكثر أتباعهم ،مم وهلكههم اللهه -عهز وجهل ،-ومهن أشههرِم مسهيلمة الكهذاب ،وفهي
زمننا ِذا ِناك من ادعى النبِِ بعضهم من المجانين أو من الممسِسهين ،وِهؤَلء َل
عبرِ بهم ،وِنهاك مهن تهال رسهالة مانيهة بعهد رسهالة النبهي -صهلى اللهه عليهه وسهلم،-
وبعضهم ودعي أنه المهدي المنتظر ،مم وحلِ له أن ودعي النبِِ ،وِهؤَلء كلههم كفهار
نكفر بهم ونتبرأ ِلى الله منهم ،ونبِتهه -صهلى اللهه عليهه وسهلم -وشهروعته باتيهة ِلهى
تيا الساعة ،وعني َل تنسخ وَل تتغيهر وَل تتبهدل مهمها تغيهر الملهِك وتغيهرت الهدول،
تههذِب دول ،تجههيء دول ،وههذِب ملههك ،وجههيء ملههك ،وههذِب عههالم ووجههيء عههالم،
تذِب أمة وتجيء أمة ،الدون واحد ما وتغير ،دون الرسِل -صهلى اللهه عليهه وسهلم-
ٍ
نملة.
واحد ،واإلسل باق ونثبت عليهِ ،كذا وكِن المؤمن ما وتغير عن ِذا تيد َأ ُ

اإل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هان بِال ُك ُت ِ
وم ُ
وم ُ
هان بِ ُم َح َّم ٍهد َ -صه َّلى الله ُه
{ َ
هب؛ َفاإل َ
الر ُسه ِل اإل َ
ومهان بِ ُّ
(و َودْ ُب ُل في َ
ِ
ِ
َاب و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وم ُ
يهاَ ،ف َل
السنَّة؛ َأ ْل َفاظ َها َو َم َعان َ
ان بِ ُك ِّل َما َجا َء بِه م َن الكت ِ َ ُّ
َع َل ْيه َو َس َّل َمَ -و ْقتَضي اإل َ
ِ ِ
ان بِ ِه ِِ ََّل بِ َذل ِ َكَ ،و ُك ُّل َم ْن ك َ
وم ُ
َان َأ ْع َظ َم ِع ْل ًما بِ َذل ِ َكَ ،و َت ْص ِهدو ًقا َوا ْعتِ َرا ًفها َو َع َمهلً،
َوت ُّم اإل َ
ان بِالم َلئِ َك ِة وال َقدَ ِر د ِ
ِ
اب ٌل فِي َِ َذا األَ ْص ِل ال َعظِ ِ
ك َ
يم)}.
َ
َ
وم ُ َ
ومانًاَ ،واإل َ
َان َأك َْم َل ِِ َ
ِ
اإل ِ
ِ
الر ُس هلِ)؛ ألن اآلن ِههِ وههتكلم عههن األصههل الثههاني:
تههالَ :
ومههان بِ ُّ
(و َوههدْ ُب ُل فههي َ
النبِِ ،وعني لما تؤمن بنبِِ األنبياء ونبِِ نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم ،-وهدبل
في ذلك اإلومان بالكتهب؛ فعيسهى أنهزل اللهه عليهه اإلنجيهل ،ومِسهى أنهزل اللهه عليهه
التِراِ ،وِبراِيم أنزل الله عليهه الصهح  ،صهح

ِبهراِيم ،وداود أعطهاه اللهه -عهز

ِرا﴾ [اإلسراءِ ،]88 :ذه سميت لناِ ،ناك كتب أبر لم
وجل -الزبِرَ ،
﴿وآ َت ْينََا َد ُاو َد َز ُب ً
تسم لنا ،فكل ما أوحى الله ِلى أنبيائه فههِ حهو ،واإلومهان بمحمهد -صهلى اللهه عليهه
َّ
وسلم -على وجه الخصِع وقتضي أن تؤمن بالقرآن العظيم ،وكهذلك بالسهنة وِهي
الِحي الثاني ،تال تعالىْ ِِ﴿ :ن ُِ َِ ِِ َّ
ِحى﴾ [النجم.]4 :
َل َو ْح ٌي ُو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان بِ ُك ِّل َمها َجها َء بِ ِهه مِه َن الكِت ِ
وم ُ
يهها) ،وعنهي
السهنَّة؛ َأ ْل َفاظ َهها َو َم َعان َ
َهاب َو ُّ
( َو ْقتَضي اإل َ
اللفظ والمعنى تؤمن به ،ما تقِل ُ
آبهذ بهاللفظ والمعنهى لهيس لهه معنهىَ ،ل أدري عهن
المعنى كما وقِل المفِضةَ ،ل المعنى معروف.
ِ ِ
وم ُ
ان بِ ِه) وعني بمحمد -صلى اللهه عليهه وسهلمََّ ِِ( -ل بِ َهذل ِ َك،
مم تالَ ( :ف َل َوت ُّم اإل َ
ان َأ ْع َظ َم ِع ْل ًما بِ َذل ِ َكَ ،و َت ْص ِدو ًقا َوا ْعتِ َرا ًفا َو َع َمهلً ،ك َ
َو ُك ُّل َم ْن َك َ
ومانًها) ،كلمها
َهان َأك َْم َهل ِِ َ
والسنََّّة ،حفظت القرآن ودرست التفسير الصهحيِ وحفظهت مها تيسهر
درست الكتاب ُّ
لك من أحادوه الرسهِل -صهلى اللهه عليهه وسهلم -وتعلمتهها وفهمهت معانيهها عهن

ةروو العلماء الذون شرحِِا والعلماء المِمِتين؛ كلما زاد ِومانك ،فههذه مهن أعظهم
ان بِالم َلئِ َك ِة وال َقدَ ِر د ِ
ما وزود اإلومان ووقِوه ووثبته ،تالِ َ :
اب ٌل فِي َِ َذا األَ ْص ِل
َ
َ
وم ُ َ
(واإل َ
ال َعظِ ِ
يم) ،وعني أصل ِمبهات النبهِِ ،حهين ُتثبهت نبهِِ النبهي -صهلى اللهه عليهه وسهلم-
وتؤمن به ودبل في ذلك اإلومان بما أببر ،ومن ذلك أنه أببر عهن الملئكهة ،فتهؤمن
بالملئكة وأسمائهم وأعمالهم وما ُوكل ِليهم وتحبهم وتؤمن بالصفات التهي وردت
والسنََّّةِ ،ذا دابل في ِذا األصل ،كذلك ال َقدر -كما تقد .-
في الكتاب ُّ
اإلوم ِ
(ومِ ْن َتما ِ ِ
ان بِ ِه َأ ْن َو ْع َل َم َأ َّن َما َجا َء بِ ِه َح ٌّهو ََل ُو ْمكِه ُن َأ ْن َو ُقهِ َ َدل ِ ٌ
يهل َع ْقلِ ٌّهي،
{ َ
َ
َ
َأو ِحسي َع َلى ِب َلفِ ِه كَما ََل و ُقِ دل ِ ٌيل َن ْقلِي َع َلى ِب َلفِ ِه؛ َفاألُمِر الع ْقلِيه ُةَ ،أ ِو ِ
الح ِّسه َّي ُة
ُ ُ َ َّ
َ َ ُ َ
ٌّ
ْ ِّ ٌ
النَّافِ َع ُة َت ِ
جدُ َد ََل َل َة الكِت ِ
السن َِة ُم ْثبِ َت ًة َل َهاَ ،حا َّم ًة َع َلى َت َع ُّل ِم َها َو َع َملِ َهاَ ،و َغ ْي ُر النَّافِ ِع مِ َن
َاب َو ُّ
َان الهدَّ ل ِ ُيل َّ ِ
ِ
ِ
يها َما َون ِْفي ُو ُجِ َد َِاَ ،وِِ ْن ك َ
هِر
ِرات َل ْي َس ف َ
الش ْهرع ُّي َون َْههى َو َو ُهذ ُّ األُ ُم َ
الم ْذ ُك َ
َ
الض َّار َِ مِن َْها)}.
َّ
اإلوم ِ
(ومِ ْن َتما ِ ِ
ان بِ ِه) وعني بالنبي -صلى الله عليه وسلمَ ( -أ ْن َو ْع َل َم َأ َّن َمها
تالَ :
َ
َ
َجا َء بِ ِه َح ٌّو) ،كل ما جاء بهه النبهي -صهلى اللهه عليهه وسهلم -فههِ حهوَ ،
(َل ُو ْمكِه ُن َأ ْن
َو ُقِ َ َدل ِ ٌيل َع ْقلِيَ ،أ ْو ِح ِّسي َع َلهى ِب َلفِ ِهه) ،فهنهاك مهن وهزعم أن العقهل ِ
وعهارض بعهض
ٌ
ٌّ
الشروعة أو بعض مها ورد فهي شهروعة النبهي -صهلى اللهه عليهه وسهلم ،-وِهؤَلء علهى
تسمينِ :ما كفار من الملحدِ أو من كفرِ الفلسفة أو من كفهرِ اليههِد أو مهن كفهرِ
النصار  ،وأتِن بأمِر وزعمِن أن العقل وناتض ما جاء به أو بعض ما جاء به الرسِل
صلى الله عليه وسلم ،-وَل حاجة ِلى ذكهر األمثلهة؛ ألن الِتهت وضهيو ،لكهن ِهذهالقاعدِ أفهمهاِ ،ذا فهم مغلِش وتصدِم سهيء ،فهاجتمع فهيهم سهِء القصهد وسهِء

الفهم ،وكذلك َل وقِ دليل حسي على بلف ما جهاء بهه الرسهِل -صهلى اللهه عليهه
وسههلم ،-وانظههروا اآلن ،كي ه

اآلن المخترعههات الحدوثههة :الكهربههاء ،اَلتصههاَلت،

التِاصههل ِههذا الههذي وكههِن بههين النههاس واَلبتكههارات والطههائرات واألمههِر الحربيههة
واألمِر الطبية واألمهِر الهندسهية ،أشهياء جدوهدِ محسِسهة وهر النهاس منافعههاَ ،ل
وِجد شيء ُوناتض ما جاء به الرسِل -صلى الله عليه وسلم -أو َل وِجد في الشهرع
ما ومنع األشياء النافعة المفيدِ أبدًً ا ،وِذا الدليل على كمال ما جاء به الرسِل -صلى
عقلي وَل وِجد دليهل
الله عليه وسلم ،-وأنه كله حو -ولله الحمد ،-فل وِجد دليل
ٌّ
حسي على بلف ما جاء به الرسِل -صلى الله عليه وسلم.-
ٌّ
مم تال الشيخ( :ك ََما ََل َو ُقِ ُ َدل ِ ٌيل َن ْقلِ ٌّي) ،ما معنى النقلي؟
السهنَّة علهى بهلف الشهروعة ،وعنهي َل
وعني من الشهرع نفسهه ،مهن القهرآن أو مهن ُّ
نهد َغي ِهر ال َّل ِهه َلِجهدُُ وا فِ ِ
َهان مِهن ِع ِ
يهه
َ َ
ْ
﴿و َل ِْ َك َ ْ
وِجد تناتض في الشروعة ،تال الله تعالىَ :
ِ
ْ ِ
الحاكِ ِمي َن﴾ [التهين ،]1 :وتال
ابتل ًفا َكَث ًيرا﴾ [النساء ،]17 :وتال تعالىَ ﴿ :أ َل ْي َس ال َّل ُه بِ َأ ْح َك ِم َ
ِ
َاب ُأ ْحكِ َم ْت آ َوا ُت ُه ُم َّم ُف ِّص َل ْت مِن َّلدُُ ْن َحكِ ٍ
َل َت ْع ُبهدُُ وا ِِ َّ
يم َببِ ٍير * َأ َّ
َل ال َّله َه
تعالى﴿ :الر ك َت ٌ
ِِ َّنَّن ِي َل ُكم ِّمنْ ُه َن َِذ ٌور َو َب ِش ٌير﴾ [ِِد.]7 ،8 :

أوضا الشهرع لهم وهرفض العقهل ،الشهرع الهذي جهاء بهه الرسهِل -صهلى اللهه عليهه
ً
والس هنََّّة َل وههرفض العقههل ،بههل كههل عقههل صههحيِ سههليم مههن الشههذوذ
وسههلم -القههرآن ُّ
والمناتضة تجد أن الشرع وح ُّ على المنافع ،بهل وحه ُّ علهى التفكهرَّ ِِ﴿ ،ن فِهي َذل ِ َ
هك
آلو ٍ
ِن﴾ُ ﴿ ،أ ْول ِي األَ ْل َب ِ
ون﴾ [الرعهدِّ ﴿ ،]1 :ل َق ِْ ٍ َو ْع ِق ُل َ
ات ِّل َق ِْ ٍ َو َت َف َّك ُر َ
﴿ِ ْل فِي َذل ِ َك
اب﴾َ ،
َ
َت َس ٌم ِّل ِذي ِح ْج ٍر﴾ [الفجهر ،]8 :وعنهي العقهل ،فهالعقِل السهليمة الشهرع وؤوهدِا ،وكهذلك

تالَ ( :فاألُمِر الع ْقلِي ُةَ ،أ ِو ِ
الحس َّي ُة النَّافِ َع ُة َت ِ
جدُ َد ََل َله َة الكِت ِ
السهن َِة ُم ْثبِتَه ًة َل َههاَ ،حا َّمه ًة
ُ ُ َ َّ
َهاب َو ُّ
ِّ
َع َلى َت َع ُّل ِم َها َو َع َملِ َها).
انظر اآلن :علم الطب مفيهد للمسهلمين ،مفيهد للبشهروة ،تجهد الشهرع وحه علهى
المنههافع بههل دل علههى أصههِل الطههب ،ذكههر ِههذا ابههن القههيم فههي الطههب النبههِي فههي "زاد
المعاد" راجع كلمهه ،تجهد مهثلً علهم البنهاء وعلهم الهندسهة وعلهم الصهناعة والعلهِ
األبر المفيدِ ،تجد أن الشرع دل على اَلستفادِ منها وحه َّ علهى ذلهك ولهم ومنهع
ذلك -ولله الحمد ،-ما ِِ الممنِع؟ ِنما غير النافع أو الضار ،غير النافع وعني الذي
َل ونفع وَل وضرِ ،ناك علِ َل تنفهع وَل تضهر ،وفيهه علهِ تضهر وَل تنفهع ،أو وكهِن
وأت في الشرع ما ونفي وجِده ،لكن لم ِ
نفعها تليلً ،فغير النافع لم ِ
وأت حه ٌّ عليهه أو
﴿وا َّل ِهذو َن ُِ ْهم َع ِ
هن
منع منه ،لكن ورد في الشهرع النههي عهن ِضهاعة الِتهت أو اللغهَِ ،
ٌ
ال َّل ْغ ِِ ُم ْع ِر ُض َ
ِن﴾ [المؤمنِن ،]1 :فهناك علِ ُتعتبر َل تنفع المجتمعات وَل تنفهع البشهروة
وَل تنفع صاحبها ،لكنها َل تضر ،فهذا من اللغِ َل ُتضه ِّيع وتتهك فيهه ِذا كهان مها ونفهع
وَل وضر ،وِناك علِ ضررِا واضِ ،ومهن أبطرِها السهحر ِهِ علهمَ ﴿ ،ف َي َت َع َّل ُم َ
هِن
مِنْ ُْه َما﴾ [البقرِ ،]817 :علم السحر وِِ كفر بالله؛ ألنه وتضمن الشرك.
الضار ال َكهانة وال َّتَّنجيم وا ِّدعاء علم الغيهب عهن ةروهو النجهِ ،
كذلك من العلم َّ
ضهار ،كهذلك علهم
الضار علم الفلسهفة أو علهم المنطهو ،فههِ علهم
وكذلك من العلم َّ
ٌّ
الكل  ،وقِل الشافعي محمد بن ِدروس -رحمه اللهُ :-حكمي فهي علمهاء الكهل أن
بالجرود والنِِّّعال و ُوطاف بهم فهي العشهائر واألسهِاق ،ووقهالِ :هذا جهزاء مهن
ُوضربِا َ
والسنََّّة وأتبهل علهى علهم الكهل  ،الشهافعي المتهِ َّفى سهنة مهائتين وأربعهة
ترك الكتاب ُّ

المِلِد سنة مئة وبمسين ،وقهِل ِهذا الكهل وِكهذا تهال اإلمها مالهك وِكهذا تهال
األئمة كلهمِّ ،
وحذرون من علم الكل فضلً عهن علهم الفلسهفة وعلهم المنطهو ،فكهل
ِذه علِ ضارِ؛ ألنها تشِش علهى العقهل ،ولكهن بعهض النهاس وطلهو األشهياء التهي
تفيد وسميها الفلسهفة ،مثهال ذلهك الرواضهيات والحسهاب والجبهر والهندسهة والعلهِ
المتعلقة بالطب ،فيطلقِن عليها فلسفةَ ،لِ ،ذه علِ نافعة وليست مهن الفلسهفة فهي
شيء ،فلِ ُسميت فلسفة فالناس ودرسِنها بدون ما تسمى الفلسهفة ،فعلهِ الفلسهفة
أغلبها علهِ ضهارِ؛ ألنهها تتعلهو بالغيبيهات ووتعلهو بالخهالو وِنكهار الخهالو وِنكهار
النبِِِ ،ؤَلء ضلِا عن سِاء السبيل.
ِ
ِ
اإل ِ
ِ
الر ُس ُ
هِل َ -صه َّلى الله ُه َع َل ْي ِهه َو َسه َّل َمَ -ب ْهل
تالَ { :
ومهان بِ َمها َجها َء بِهه َّ
(و َودْ ُب ُل فهي َ
ِ ِ
ِ
ِ
السهنَّ ُة مِ َّمها َو ُك ُ
هِن
الر ُس ِل اإلومان بالله واليِ ِ اآلبر؛ َف ُك ُّل َمها َجها َء بِهه الكت ُ
َهاب َو ُّ
َو َسائ ُر ُّ
ال وهِ ِ ِ
ان بِاليِ ِ ِ
ِ
اإلوم ِ
اآلب ِر؛ ك ََأ ْح َِ ِ
ِ ِ
الق َيا َم ِهةَ ،و َمها
ال ال َب ْر َز ِ َ ،و َأ ْح َِ ِ َ ْ
َْ
الم ِْت َفإِ َّن ُه م َن َ
َب ْعدَ َ
ان ،والصههح ِ
ِ
اب و ِ
فِيههها مِهن ِ
ِ ِ
الع َقه ِ
الح َسه ِ
هابَ ،و َّ
المه ْهأ ُبِ َذ ِِ
الشه َفا َعةَ ،والميه َهز َ ُّ ُ
هاب َوال َّثه َهِ ِ َ
َ
َ
َ
ال ،والصر ِ
َّارَ ،و َأ ْح َِ ِ
اشَ ،و َأ ْح َِ ِ
ين َو ِّ ِ
لجن َِّة َوالن ِ
بِال َي ِم ِ
ال َأ ِْلِ َهاَ ،و َأن َِْا ِع َما َأعَدَّ الل ُه
ال ا َ
الش َم َ ِّ َ
ان بِاليِ ِ ِ
ِ
ِ
اإلوم ِ
ِ
ِ ِ ِ
يها ِألَ ِْلِ َها ِِ ْج َما ً
اآلب ِر)}.
َْ
ف َ
َل َو َت ْفصيلًَ ،ف ُك ُّل َذل َك َداب ٌل في َ
ِ
اإل ِ
ِ ِ
الر ُس ُ
هِل َ -صه َّلى الله ُه َع َل ْي ِهه
وقِل -رحمه اللهَ :-
ومان بِ َما َجها َء بِهه َّ
(و َودْ ُب ُل في َ
وس َّلم -ب ْل وسائِر األَ ْنبِي ِ
اء)؛ ألن األنبياء كلهم جاءوا به؛ اإلومان باليِ اآلبر ،وجعلهه
َ
َ َ َ َ َ َ ُ
والسهنََّّة ممها
الشيخ أصلً مستقلًّ وِهِ البعه بعهد المهِت ،فكهل مها جهاء بهه الكتهاب ُّ
وكِن بعد المِت فإنه مهن اإلومهان بهاليِ اآلبهر ،وِهذا أصهل كبيهر بهال
الفلسفة ،وبال

فيه الدِروة ،وبهال

فيهه كفهرِ

فيهه سهائر الملحهدِ ،أمها أتبهاع األنبيهاء فههم

وقه ُّهرون بههه ِجمهها ً
َل ،فههأمم الكفههر المِجههِدِ كالنصههار واليهههِد الههذون وتبعههِن رسهلً
سابقين ضلِا وبرجِا عهن منههاج الرسهل وكفهروا بهالنبي -صهلى اللهه عليهه وسهلم-
ولكنهم وقرون بالبع ِجما ً
َل على ضلَلت عنهدِم كثيهرِ ،وأعظهم مهن جهاء بتقروهر
البع وال يِ اآلبر وبيان أدلته وبراِينه العقلية والتي جاء بها من وحهي مهن اللهه ِهِ
محمد -صهلى اللهه عليهه وسهلم ،-ففهي شهرعه مها وكفهي ووغنهي عهن النظهر فهي سهائر
الكتب ،وَل ومكن أن وعرف العباد شي ًئا مما وكِن في اآلبرِ َِل عن ةروو ما جهاء بهه
الرسِل -صلى الله عليهه وسهلم ،-وِهذا وهدبل فيهه أول مها ونهزل باإلنسهان المهِت،
ِهذه

فالمِت ِذا نزل باإلنسان ور الملئكهة ،نحهن َل نراِها ،تهال تعهالى فهي وصه
ِ
الح ْل ُقهِ َ * َو َأ ْنْه ُت ْم ِحينََئِ ٍهذ َتن ُظ ُهر َ
الحال العجيبةَ ﴿ :ف َل ِْ َ
ون * َو َن َْحه ُن﴾ -أي
َل ِِ َذا َب َل َغهت ُ
َل ُت ْب ِص ُهر َ
الملئكة ﴿ َأ ْت َر ُب ِِ َل ْي ِهه مِهن ُك ْم َو َلكِهن َّ
ون﴾ [الِاتعهة ،]18 - 11 :وهأتي ملهك المهِت
بنفسه وقبض الرو والملئكة معه؛ ِما ملئكة رحمة وِما ملئكة عذابِ ،ذا الحهال
وراِا ِذا المقبِض -سبحان الله العظيمِ ،-هذا أول أمهر وهراه مهن أمهِر اآلبهرِ ،مهم
بعد ذلك كلها غيب غ َّيبها اللهه -عهز وجهل -عهن أِهل الهدنيا حتهى وظههر المهؤمن مهن
الكههافر؛ ولهههذا أبههص أوصههاف المههؤمنين﴿ :الههم * َذل ِه َ ِ
هاب َ
هب فِيه ِهه ُِههدًً
َل َر ْوه َ
هك الك َته ُ
ِن بِا ْل َغ ْي ِ
ِّل ْل ُم َّت َِّقي َن * ا َّل ِذو َن ُو ْؤمِنُ َ
هب﴾ [البقهرِ ،]1 -8 :أول وصه لههم فهي سهِرِ "البقهرِ"
ب﴾ ،ونحن َل نؤمن بكل ٍ
ِن بِا ْل َغ ْي ِ
﴿ا َّل ِذو َن ُو ْؤمِنُ َ
غيب وِنما نؤمن بالغيب الذي أببرنها
الله -عز وجل -أو أببرنا رسِله عنه فقط.
أمها مهها ودََّّ عيههه الكهنههة والسههحرِ وودعيهه الكههذابِن واأل َّفههاكِن فكلهههم ضههلل ،أو
الهرؤ والمنامهات ،مها نصهدق ِهذه األمهِر وَل
الخرافيِن أو المتصِفة أو أصهحاب ُّ

نبني عليها دوننا ،وَل نبني عليها اعتقاد ،لِ جاءنا واحد تال رأوت رؤوها أن فهلن وقهِل
لنا افعلِا كذا ،اصنعِا كذا ،ما نعمل بهذا وَل نعتمد علهى رؤوها وَل نعتمهد علهى تصهة
وَل نعتمد على أي شيء من ِذا القبيل ،الغيب الذي تاله الله وتاله رسهِله فقهطِ ،هِ
الحو.
ِذه األشياء التي ذكرِا الشيخ أمثلة ،البرز ما بين الِفاِ ِلهى البعه مهن القبهر،
اب و ِ
أحهِال القيامههة وِهي كثيههرِ ،وذكهر أمثلههةِ :
الع َق ِ
(الح َس ِ
هابَ ،و َّ
الشه َفا َع ِة،
هاب َوال َّثه َهِ ِ َ
ال ،والصهر ِ
ان ،والصح ِ
ِ ِ
اشَ ،و َأ ْح َهِ ِ
ين َو ِّ ِ
الجن َِّهة َوالن ِ
الم ْأ ُبِ َذ ِِ بِال َي ِم ِ
َّهار،
ال َ
َوالم َيز َ ُّ ُ
الش َم َ ِّ َ
َ

هك د ِ
ِ
ِ
ِ
َو َأ ْح َِ ِ
يها ِألَ ِْلِ َها ِِ ْج َما ً
اب ٌهل فِهي
َل َو َت ْفصيلًَ ،ف ُك ُّل َذل َ َ
ال َأ ِْلِ َهاَ ،و َأن َِْا ِع َما َأعَدَّ الل ُه ف َ
ان بِاليِ ِ ِ
اإلوم ِ
ِ
اآلب ِر) ،وعني نؤمن بذلك كما جاء في كتاب الله وسنة رسهِله -صهلى
َْ
َ
الله عليه وسلم.-
ةيب ،األحادو الضعيفة ،لِ ورد حدو ضعي

ما نعمل به ،ما نعتقهد مدلِلهه،

مهها نأبههذ َِل بمهها صههِ عههن رسههِل اللههه -صههلى اللههه عليههه وسههلم -ممهها تههرره العلمههاء
العارفِن بسنة النبي -صلى الله عليهه وسهلم -ذلهك ،وِهم علمهاء الحهدو  ،ومها فهي
البخاري ومسلم كله صحيِ؛ ألن األمة تلقت ِهذون الكتهابين بهالقبِل ،وِهذا وجعهل
صهححها أِهل العلهم الراسهخِن
أحادوثهما في درجة اليقين ،وكذلك بقيهة الكتهب ِذا
َّ
في العلم بالحدو .
اإلوهم ِ
{(األَ ْص ُل الرابِ ُع :مس َأ َل ُة ِ
ان.
َ
َ ْ
َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ان ُِ َِ َت ْص ِهد ُوو ال َق ْل ِ
وهم َ
السن َِّة َو ْعت َِقدُ َ
هب
ون َما َجا َء بِه الكت ُ
السنَّ ُة م ْن َأ َّن اإل َ
َاب َو ُّ
َف َأ ِْ ُل ُّ
الج َِ ِار ِ َف َي ُقِ ُل َ ِ
المت ََضمن ِألَ ْعم ِ
ات ال ُق ُل ِ
هِب َو َأ ْع َما ُل َههاَ ،و َأ ْع َم ُ
وهم ُ
هال
ان ا ْعتِ َقا َد ُ
ال َ
ِن :اإل َ
َ
ُ ِّ

اإل ِ
الجِ ِار ِ  ،و َأ ْتِ ُال ال ِّلس ِ
ان ،و َأ َّن من َأكْم َلها َظ ِ
انَ ،و َأن ََّها ُك َّل َها مِ َن ِ
هاِ ًرا َو َباةِنًها َف َقهدْ
وهم َ َ ْ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
ِ ِ
ان ،وم ِن انْه َت َقص َشهي ًئا مِنْهها َف َق ِهد انْه َت َقص مِهن ِِ ِ ِ
ِ
هع
هِر بِ ْض ٌ
َ
َ
ْ
َ
وههمانهَ ،و َِهذه األُ ُم ُ
ْ َ
وهم َ َ َ
َأك َْم َل اإل َ
َاِههاَ ِِ :ما َة ه ُة األَ َذ َعه ِ
َو َس ه ْب ُع َ
هن ال َّط ِروه ِهو،
ِن ُش ه ْع َبةً؛ َأ ْع َل َِههاَ :ته ْهِ ُل ََل ِِ َل ه َه ِِ ََّل الل ه ُهَ ،و َأ ْدن َ
اإلوهم ِ
الح َياء ُش ْع َب ٌة مِ َن ِ
ان.
َ
َو َ ُ

اإلوههم ِ
َّهاس فِهي ِ
هاتُ :م َق َّر ُب َ
َو ُو َر ِّت ُب َ
اب
ان َد َر َج ٌ
هح ُ
هِنَ ،و َأ ْص َ
ِن َع َلى َِ َذا األَ ْصه ِل َأ َّن الن َ
َ
ين ،و َظالِم َ ِ ِ
ِ
اإل ِ
ب م َقاماتِ ِهم مِ َن الدِّ ِ ِ
ص؛
ومانَ ،و َأنَّه ُه َو ِزوهدُ َو َوهنْ ُق ُ
ون َو َ
ِن ألَ ْن ُفس ِه ْم ،بِ َح َس ِ َ َ ْ
َوم ٍ َ ُ
اجب ،ما َلم و ُتب ِِ َلى ِ
َفم ْن َف َع َل م َحرماَ ،أ ْو َتر َك َو ِ
الله)}.
وما ُن ُه ال َِ ِ ُ َ ْ َ ْ
اج ًبا َن َق َ
ص ِِ َ
َ
ُ َّ ً
َ
ُ
الشيخ مسأل ًة عظيمة؛ وعني األصِل الثلمة ِي:
ِذا ِِ األصل الرابع ،وعني ذكر
الخالو سبحانه واستحقاق العبادِ وتِحيده ،وِمبات النبِِِ ،مبات البع  ،البع بعهد
المِت ،اليِ اآلبر.
األصل الرابع ِذا تابع ،وِهِ مها معنهى اإلومهان؟ و َمهن أِلهه؟ ومها درجاتهه؟ ومها
أحكا ِذا اَلسم في الدنيا وفي اآلبرِ؟ ِذه المسألة عظيمة جدًًّّ ا ،وِذه مهن مسهائل
اَلعتقههاد ،ووههذكرِا العلمههاء فههي كتههب العقيههدِ ،فتجههدِا فههي كتههب العقيههدِ مبسههِةة
ومِضحة بالتفاصيل ،لكن ِنا نأبذِا على وجه اإلجمال واَلبتصار.
أو ً
َل تعرو

ٌ
اإلومان من جهة الشرع :اإلومان ِهِ ٌ
وعمهل؛ اَلعتقهاد
تهِل واعتقها ٌد

بالقلب ،فأنت عندما تقِل الله ربي ومحمد -صلى الله عليه وسهلم -نبيهي وأنها أدوهن
بدون اإلسل ِ ،نا أشياء في تلبك تقِ  ،أنت ِذا كنت مصد ًتا -وأنهت كهذلك ِن شهاء
الله -ونسأل الله -جهل وعهل -أن وحقهو ِوماننها وِسهلمنا ووثبتنها عليههِ ،هذا ِذا تها
بالقلبِ ،ذا الدرجة األولى.

الدرجة الثانية أو المسألة الثانية :القِل به ،تنطوَ ،لبهد أن تنطهو ،تقهِل َل ِلهه َِل
اللهَ ،لبد من النطو باللسان ما وكفي اعتقاد دون نطو ،تال الله -عهز وجهلَّ ِِ﴿ :-ن َُّه ْهم
َل ال َّله ُه َو ْسه َت ْكبِ ُر َ
َل ِِ َل َه ِِ َّ
َكَا ُنِا ِِ َذا تِ َيل َل ُه ْم َ
ون﴾ [الصهافات ،]18 :تيهل لههمَ ،مهن الهذي وقهِل
لهم؟ الرسِل -صلى الله عليه وسلم ،-فيه شيء محذوف ِنا ،ما ِِ؟ تِلهِاَ :ل ِلهه
َِل الله؛ ألنه معلِ من السياقِ ،نهم كانِا ِذا تيهل لههم ،والرسهِل -صهلى اللهه عليهه
اس تِلِا َل ِ َل َه ََِّل ال َّل ُه ُتفلِحِا»َ ،لبهد تِلهِاَ ،لبهد
وسلم -كان وقِل للناس« :أ ُّوها النَّ ُ
المهِت ،آتهاه وها عهم
حضهره
ُ
أن وقِل ،وقِل ،وا عم لما حضر عند المهِت ،أبهِ ةالهب َ
تل ،ما وصلِ الله اعتقد فقط ،وكفي اَلعتقادَ ،ل« ،وها َع ِّهمُ ،ت ْهلَ :ل ِ َله َه ََِّل ال َّله ُهَ ،كَلِ َمه ًة
اج َ
وعلهي وعلهى مهن أسهلم -اللههم مبتنها
لك َبها ِعنْْدََ ال َّل ِه» ،انظر فضهل اللهه عليهك
ُأ َح ُّ
َّ
على اإلسل ِ ،-ذا عم النبي -صلى الله عليه وسلم -انظروا وها ِبهِِ أتهرب النهاس
ِليه ومع ذلك لم وقل ِذه الكلمة ،وأنت اآلن تقِلها ،تلهها َل ِلهه َِل اللهه منشهر بهها
صدركِ ،ذه نعمة عظيمة ِِ ،اآلن في نار جهنم أببر عنه الرسِل -صهلى اللهه عليهه
وسلم ،-وأنت الله وم ُّن عليك بهذه الكلمة ،أعرف تدر النعمة.
النبي -صلى الله عليه وسلم -له عمان كفرا به وعمان أسلما وآمنا به ،أبِ ةالهب
أوضها ،واللهذان آمنها
اسمه عبد مناف ،وأبِ لهب واسمه عبد العز  ،أسماؤِم شهركية ً
به العباس وحمزِ -رضي الله عنهما ،-أسهماؤِم ِسهلمية مها فيههاِ ،هذا عبهد منهاف
وِههذا عبههد العههز كفههرا بالرسههِل -صههلى اللههه عليههه وسههلم ،-وأبههِ ةالههب وعتقههد أن
الرسِل -صلى الله عليه وسلم -على حو ووقِل:
هههأ َّن ِدوهههههن محمه ٍ
ِ
مِههههههه ْن َب ْي ِ
هههت بِه َ
هههههههان ال َب ِر َّوهههههه ِة ِدونََههههههها
ههههههر َأ ْد َو
ههههد
َو َل َقهههههد َعلِ ْمه ُ
َ ُ َ َّ

هههههذار مسبه ٍ
ِ
هههههة
ههههَِل ا ْل َمل َمهههههه ُة ْأو حه َ ُ َ َ َّ
َله ْ

ههههههذ َ
َل َِ َجدْْ َتن ِههههههههي َس ْم ًحهههههههها بِه َ
اك ُمبِينَههههههها

َل ِله َِل الله ،منعه الملمة وليلِمني النهاس ولينتقصهِنني وليسهبِنني بهأن أتهرك
دون آبائي وأجدادي ،حجة َلعينة ،حج ٌة َببيثة ،أعِذ بالله مهن ِهذه الحهال ،نسهأل اللهه
والسنََّّة ،الحمد الذي ِدانا ،والله ِنها نعمة عظيمهة ،المقصهِد:
أن وثبتنا على اإلسل
ُّ
أنه َل بدََّّ من القِل.
ٍ
باق أمر مال  ،ما ِِ؟ َل بدََّّ من العمل ،وعني ِذا صار عندك اعتقاد وصهار عنهدك
تِل ما وصلِ تقِل والله أنا أعتقد وأتِل وبلع ،مع السهلمة فقهطَ ،ل أصهلي وَل
أصِ وَلَ ،ل ما ِِ بإسل ِهذا ،وَل ِهِ بإومهان ،اإلومهان َل بهدََّّ فيهه مهن عمهل ،تهِل
واعتقا ٌد وعمل.
ِ
ِ ِ
ِ
وههم ُ
السن َِّة َو ْعت َِقدُ َ
ان ُِ َهِ
ون َما َجا َء بِه الكت ُ
السهنَّ ُة مه ْن َأ َّن اإل َ
َهاب َو ُّ
تال الشيخَ ( :ف َأ ِْ ُل ُّ
ِ
لجه َهِ ِار ِ َف َي ُقِ ُله َ ِ
هب المت ََضههمن ِألَ ْعمه ِ
ات ال ُق ُله ِ
ههم ُ
هِب
ان ا ْعتِ َقهها َد ُ
هال ا َ
هِن :اإلوه َ
َ
ِّ
َت ْصههد ُوو ال َق ْله ِ ُ
اإلوههم ِ
هال الجهِ ِار ِ  ،و َأ ْتهِ ُال ال ِّلس ِ
هانَ ،و َأن ََّهها ُك َّل َهها مِه َن ِ
ان) ،ةيهب ،مها
َ َ
َو َأ ْع َما ُل َهاَ ،و َأ ْع َم ُ َ َ
َ
َ
الفرق بين اعتقادات القلِب وأعمال القلِب؟
اَلعتقاد ِِ :التصِر ،وعني مثلً تعتقد أن الله -عز وجلَ -ل شروك لهه ،وتعتقهد
أن الله الخالو ،وأنه المستحو للعبادِِ ،هذا اعتقهاد .العمهل مها ِهِ؟ أنهك تحبهه ،أنهك
تخافه وترجِهِ ،ذا عمل ،أنك ُتحسن الظن بهِ ،ذا عمل ،أنك تحس باَلفتقهار ِليهه،
ِذا عمل تلبهي ،كلهها أعمهال تلبيهة مها أحهد وراِها مهن النهاس ،دابهل تلبهك ،فأعمهال
القلِب من اإلومان مثل اعتقادات القلِب.

تال( :و َأ َّن من َأكْم َلها َظ ِ
ظهاِرا بمهاذا؟ بالصهلِ ،بالزكهاِ ،بالصهِ ،
اِ ًرا َو َباةِنًا)،
َ َ ْ َ َ
ً
بالح  ،بر الِالدون ،الصدق في الحدو  .باةنًًا مهاذا؟ الصهدق مهع اللهه ،اإلبهلع،
اليقين المنافي للشك ،والصدق المنافي للكذب ،بالقبِل المنافي للر ِّد ،وِكذا.
ِ ًذا الشههروعة والههدون لههيس فقههط األمههِر الباةنههة ونهمههل األمههِر الظههاِرِ ،ولههيس
األمِر الظاِرِ ونهمل األمِر الباةنة ،وِنا ةائفتهان ضهلتا عهن سهِاء السهبيل :ةائفهة
تالت أِم شيء األمِر القلبية واألمِر الباةنهة وأِهم شهيء القلهب ،وأمها الظهاِر فمها
نفسها،
عندك مشكلة حتى لِ كان تار ًكًا للصلِ ،وكان تار ًكًا للزكاِ ،حتى لهِ كهان تتهل ً
َلِ ،ذا منه باةل ،بل بعضهم بل به الغلِ من المتصهِفة ِهؤَلء وقِلهِن :افعهل فهي
الظاِر ما ولِمك الناس عليههِ ،هذا أتهرب للبهلع ،وسهمِن أنفسههم أو وسهمِنهم
"المل َمتِ َّيهة" ،وعنههي افعههل مها ولِ ُمههك النههاس عليهه ،فيبههدأ ِذا جههاء وتهت الصههلِ وتههرك
المسجد ووذِب للبيت ،دع الناس ولِمِنني؛ ألن أنا أعرف نفسي ،أنا بيني وبين اللهه
صدق ووقين وأنا أصلي في البيت ،فقط دع النهاس ولِمهِنني ِهذا أدعهى للبهلع،
وِكذا بعضهم وصل به الحال ِلى أفعال ُوسهتحيى مهن ذكرِها مهن تلهة األدب وسهِء
األدب ،فيسمِن أنفسهم "المل َمتِ َّيهة" ،وعنهي وعتنهِن بالبهاةن ووهملهِن الظهاِرِ ،هذا
كله ضلل عن منه الرسِل -صلى الله عليه وسلم.-
ٌ
ونفاق وروها ٌء،
براب
العكس وعتني بالظاِر و ُوقيم األمِر في الظاِر وفي الباةن
ٌ
ٌ
ضلل عن سِاء السبيل.
أوضا
ِذا ً

ِ
ِ
ِ
انَ ،و َم ِ
وههم َ
ص َشه ْي ًئا مِن َْهها
هن انْه َت َق َ
تالَ :
(و َأ َّن َم ْن َأك َْم َل َها َظاِ ًرا َو َباةنًا َف َقهدْ َأك َْم َهل اإل َ
ِ ِ
َف َق ِد ا ْن َت َقص مِن ِِ ِ ِ
ِر بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
ِن ُش ْع َبةً؛ َأ ْع َل َِاَ :ت ِْ ُل ََل ِِ َل َه ِِ ََّل الل ُه،
وهمانهَ ،و َِذه األُ ُم ُ
َ ْ َ
اإلوهم ِ
الح َياء ُش ْع َب ٌة مِ َن ِ
ان).
َو َأ ْدن َ
َ
َاِاَ ِِ :ما َة ُة األَ َذ َع ِن ال َّط ِر ِووَ ،و َ ُ
وتِل الرسِل -صلى الله عليه وسلمِ -ذا في الصحيحين ودلنا على مشهروعية
أن نتفطن ما ِي ُّ
الشعب األبر ُ ،شعب اإلومهان األبهر مها ِهي؟ الرسهِل -صهلى
الله عليه وسلم -لم وعهدِِّّ د لنها وقهِل الشهعبة األولهى كهذا ،الشهعبة الثانيهة كهذا ،الشهعبة
ِن ُشعب ًة» ،وفي رواوة «بِ ْضع ِ
وس ُّت َ
ُِّن ُشعب ًة».
ٌ
الثالثةِ ،نما تال« :بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ ْ َ
ِ ًذا ِههذا ح ه ٌّ مههن الرسههِل -صههلى اللههه عليههه وسههلم -علههى أننهها نههتفطن مهها ِههي
الشعب ،ولهذا اجتهد العلماء -رحمة الله عليهم -في تتبع ِذه الشعب مهن نصهِع
والسنََّّة ،ومن العلماء مهن أله
الكتاب ُّ

فهي ذلهك كهالبيهقي -رحمهه اللهه -أله

كتا ًبها

كبيرا اسمه " ُشعب اإلومان" مطبِع ،وابن حجر العسقلني -رحمهه اللهه -فهي "فهتِ
ً
الباري" جمع ِذه ُّ
الشعب وأوصلها ،وذكهر العلمهاء الهذون سهبقِه -رحمهة اللهه علهى
الجميع ،-فذكروا الصلِِ ،تا الصهلِ ،وِوتهاء الزكهاِ ،األركهان الخمسهة ،مهم ذكهروا
أوضهها أركههان اإلومههان ،مههم ذكههروا اإلحسههان ،مههم ذكههروا به َّهر الِالههدون ،وصههلة الههرحم،
ً
والجهاد في سبيل الله ،واألمر بالمعروف والنهي عهن المنكهر ،وذكهروا أشهياء أبهر
ُتراجعها في ِذه المِاضع.
اإلوههم ِ
َّهاس فِهي ِ
(و ُو َر ِّت ُب َ
هات) ،تقهد أبِنها
ان َد َر َج ٌ
ِن َع َلهى َِ َهذا األَ ْصه ِل َأ َّن الن َ
تالَ :
َ
وسابو للخيرات بإ ًذا الله.
ظالم لنفسه ،و ُمقتصد،
ٌ
أجاب :درجات المِحدونٌ :

ين ،و َظهالِم َ ِ ِ
ِ
ات ُم َق َّر ُب َ
سهمِا
تالَ ( :د َر َج ٌ
اب َوم ٍ َ
ِنَ ،و َأ ْص َح ُ
ِن ألَ ْن ُفس ِهه ْم) ،المقربهِن ُّ
ُ
سمِا عباد اللهه فهي سهِرِ
بهذا اَلسم في سِرِ "الِاتعة" وفي سِرِ "المطففين" ،و ُّ
"اإلنسان".
سمِا في سِرِ "فهاةر" المقتصهدون،
الدرجة الثانية :الذون ِم أصحاب اليمينُّ ،
ِ
ِ
وسمِا في سِرِ "الِاتعة" بأصحاب اليمين،
المقتصدَ ،
﴿ومنْ ُْهم ُّم ْق َتَصدٌٌ ﴾ [فهاةرُّ ،]17 :
وسمي المقتصهدون بهالمقربين فهي
وسمِا في سِرِ "المطففين" بالسابقين األوائلِّ ،
ُّ
سِرِ "المطففين" ،فباتي القسم الثال ِذا لم ُوذكر َِل فهي سهِرِ "فهاةر"َ ،مهن ِهم
الظالمِن ألنفسهم؟
وِذه درجات المِحدون ُذكرت في سِرِ "فاةر" كلها الثلمة:
﴿ َف ِمنْ ُْه ْم َظال ِ ٌم ِّلنَ ْف ِس ِه﴾ ،وِِ الذي ترك واج ًبا أو فعل محر ًما ،وِهذا الهدليل علهى
الرد على الخِارج كما سيأتي بعد تليل.
والمقتصد الذي فعل واجبات وترك المحرمات ولم وجتهد في الطاعات.
والسههابو بههالخيرات ِههِ الههذي فعههل الِاجبههات وتههرك المحرمههات واسههتكثر مههن
النِافل وابتعد عن المكروِات.
اإل ِ
هب م َقامههاتِ ِهم مِه َن الههدِّ ِ ِ
(و َأ َّنه ُه َو ِزوههدُ
ومههان)ِ ،ههذه مسههألة جدوههدِ َ
ون َو َ
تههال( :بِ َح َسه ِ َ َ ْ
ص) ِذه مسألة مهمة جدًًّّ اِ ،ن اإلومان نفسه وزود وونقص وليست آماره التي تزوهد
َو َونْ ُق ُ
وتنقص أو متعلقاته التي تزود وتنقص ،نعم تزود وتهنقص َل شهك لكهن نفهس اإلومهان
ِِ بنفسه وزود وونقص؛ ولهذا ليس ِوماننا مثل ِومان أبي بكهر -رضهي اللهه عنهه -وَل

مثل ِومان عمر ،فلِ نظرت ِلى الصهحابة؛ ِومهانهم وتصهدوقهم ،حتهى فهي التصهدوو،
أصل التصدوو وتفاوت ،لِ تهال واحهد الشهمس .كيه
نصدِّ ق أن الشمس فِتنا أو ظاِرِِ ،ذا ما وختل
ِّ

نختله ؟ كلنها نهر الشهمس،

الناس في التصدوو به ،كي

تقهِل

أنت اإلومان ،نقِلَ :ل ،بل وتفاوتِن الناس في التصدوو ،واإلومان أعمهو ،وَل وصهِ
تشههبيه اإلومههان بالشههمس أو األشههياء البدوهيههة ،لمههاذا؟ ألن اإلومههان ِههِ ُشههعب وأنههِاع
ٍ
ومعان عظيمة ،فاإلحاةة بها ليس مثل اإلحاةة بشيء واحدِ ،ذا الدرجة األولى.
الدرجة الثانية :أنه حتى الشمس رؤوة الناس للشمس تتفاوت ،منهم مهن وسهتطيع
رؤوتها وتحمل ذلك ومنهم من َل وستطيع ومنهم من ِِ ضعي

البصر ومنهم من ِِ

تههِي البصههر ،فههل وصههِ تيههاس األمههِر الشههرعية علههى األمههِر الدنيِوههة ،فالتصههدوو
وتفاوت ،التصدوو نفسه األصلي وتفاوت بين الناس ،فكيه

بهاألمِر الدونيهة الشهرعية

وتد جاء الشرع بأن أِل اإلومان وتفاوتِن؟! ووزداد بعضهم ِوما ًنًها ،ووهزدادون ِوما ًنًها،
ِذا تليت اآلوات ازدادوا ِوما ًنًا ،وازدادوا تصدو ًقا.
ِ
اإلوم ِ
ِ ِ
(و ُو َر ِّت ُب َ
هان
ِن َع َلى َِ َذا األَ ْص ِل َأ َّن الن َ
{ َ
َّاس َم َل َم ُة َأ ْت َسا ٍ :من ُْه ْم َم ْن َتا َ بِ ُح ُقِق َ
اللهه َتعها َلى ،ومِهنْهم مهن فِ ِ
ُك ِّلها َفهِ الم ْؤمِن ح ًّقا ،ومِنْهم من َتركَها ُك َّلهها َفه َهذا كَهافِر بِ ِ
يهه
َ ُ ْ َ ْ
َ
َ َُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
ٌ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ان َونِ َف ٌ
وم ٌ
وم ٌ
اسهتِ ْح َقاتِ ِه ل ِ َك َرا َمتِ ِهه
اقَ ،أ ْو َب ْي ٌر َو َش ٌّهرَ ،ففيهه مه ْن ِو ََل َوهة اللهه َو ْ
ان َو ُك ْف ٌرَ ،أ ْو ِِ َ
ِِ َ
اللهه واسهتِح َقاتِ ِه لِع ُقِب ِهة ِ
يهه مِهن عَهدَ او ِِ ِ
ان ،وفِ ِ
اإل ِ
ِ ِ
اللهه بِ َح َس ِ
بِ َح َس ِ
هب َمها
َ ْ ْ
َ
ْ
وم َ
ُ َ
ب َما َم َع َه م َن َ
اإلوهم ِ
َض َّي َع ُه مِ َن ِ
ان.
َ
هيم َأ َّن َك َبههائِ َر اله ُّهذ ُن ِ
هِن َع َلههى َِه َهذا األَ ْصه ِل ال َعظِه ِ
َو ُو َر ِّت ُبه َ
ِبَ ،و َصه َغائِ َر َِا ا َّلتِههي ََل َت ِصه ُهل
ِ
ِ
هان ال َع ْب ِهد مِه ْن َغ ْي ِهر َأ ْن ُت ْخ ِر َجه ُه مِه ْن َدائِهر ِِ ِ
وم َ
اإل ْس َهل َِ ،و ََل
بِ َصاحبِ َها ِِ َلى ال ُك ْف ِهر ُتهنْق ُ
َ
ص ِِ َ

َو ْخ ُلههدُ فِههي َنه ِ
الخه َهِ ِار ُجَ ،أ ْو َونْ ُف ه َ
هار َج َه هن ََّمَ ،و ََل ُو ْطلِ ُقه َ
هِن َع َل ْيه ِهه ال ُك ْفه َهر ك ََمهها َت ُقِ ُلههه َ
ِن َعنْ ه ُه
ِن ُِِ :م ْؤمِن بِإِومانِ ِه َف ِ
ِ
وهم َ
اس ٌو بِ َكبِ َيرتِ ِه؛ َف َم َعه ُه ُم ْط َله ُو
الم ْعت َِز َل ُةَ ،ب ْل َو ُقِ ُل َ َ ُ ٌ َ
ان ك ََما َت ُقِ ُل ُه ُ
اإل َ
اإل ِ
ِ
ِ
وهم ُ
الهم ْط َل ُو َف ُينْ َفى َعنْ ُه.
ان ُ
وهمانَ ،و َأ َّما اإل َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ان بِ َج ِمي ِع ُن ُص ِ
ِع الكِت ِ
وم ُ
السن َِّة.
َاب َو ُّ
َوبِ َهذه األُ ُصِل َو ْح ُص ُل اإل َ
ب َع َلى َِ َذا األَ ْص ِل َأ َّن ِ
هب َمها َت ْب َل َهها،
هب َمها َت ْب َله ُهَ ،و َأ َّن الت َِّْ َبه َة َت ُج ُّ
اإل ْس َل َ َو ُج ُّ
َو َوت ََر َّت ُ
ِ
اب الل ُه َع َل ْي ِه)}.
َو َأ َّن َم ِن ْار َتدَّ َو َم َ
اب َت َ
ات َع َلى َذل َك َف َقدْ َحبِ َط َع َم ُل ُهَ ،و َم ْن َت َ
(و ُو َر ِّت ُبه َ
هاس َم َل َمه ُة َأ ْت َسهها ٍ) ،وأنهههم ملمههة :تههال
هِن َع َلههى َِه َهذا األَ ْصه ِل َأ َّن النَّه َ
وقهِلَ :
الم ْؤمِنُه َ
هت َع َله ْي ِه ْم آ َوا ُته ُه
هت ُت ُلههِ ُب ُه ْم َوِِ َذا ُتلِ َيه ْ
هِن ا َّله ِهذو َن ِِ َذا ُذكِه َهر ال َّله ُه َو ِج َله ْ
تعههالىَّ ِِ﴿ :ن ََّمهها ُ
ِ
ِ
َهاِ ْم ُو ِنف ُق َ
يم َ
وما ًنًا َو َع َلى َر ِّب ِه ْم َو َت ََِ َّك ُل َ
هِن *
الصهل َِ َومِ َّمها َر َز ْتنَ ُ
ِن َّ
ِن * ا َّلذو َن ُوق ُ
َزا َد ْت ُه ْم ِِ َ
الم ْؤمِنُه َ
ُأ ْو َلئِ َ
هِن َح ًّقها﴾ [األنفههالِ ،]4 - 7 :هؤَلء أكمههل النهاس ِومههان تهامِا بحقههِق
هك ُِ ُهم ُ
اإلومان كلها.
(ومِن ُْه ْم َم ْن َت َرك ََها ُك َّل َها) ،ترك حقِق اإلومان وواجباته ،تركهها
والنِع الثاني تالَ :
كهافرا باللهه العظهيمِ ،هؤَلء ِهم الكفهار
كلها بما ذلهك فهي التِحيهد والصهلِ ،فيكهِن ً
كاليهِد والنصار والملحدِ.
ِ ِ
تالِ :
ان َونِ َف ٌ
وم ٌ
وم ٌ
اقَ ،أ ْو َب ْي ٌر َو َش ٌّر)ِ ،هل الكفهر ِهذا
َ
ان َو ُك ْف ٌرَ ،أ ْو ِِ َ
(ومن ُْه ْم َم ْن فيه ِِ َ
مخرجا من الملة فما ونفعه ما معهه مهن ِومهان ،مها ِهِ
مخرج من الملة؟ ِذا كان الكفر
ً
الكفر المخرج من الملة؟ نِاتض اإلسل  ،سماِا العلمهاء نهِاتض اإلسهل أو أمهِر
الردِ ،مثل اَلستهزاء بالله -عهز وجهل -أو التكهذوب للهه ولرسهِله -صهلى اللهه عليهه

وسههلم ،-أو الشههرك باللههه -عههز وجههل ،-أو تصههحيِ األدوههان الباةلههة كتصههحيِ دوههن
اليهِد والنصار واعتقاد أنهم على حو وأنه وجِز ترك اإلسل واتباع ِذه األدوهان،
أمِرا مخرجة من الملة أو ترك الصلِ على الراجِ مهن أتهِال
أو السحرِ ،ذه تسمى ً
أِل العلم ،الذي تهرك الصهلِ تر ًكًها مطل ًقها تا ًّمها ،فهإن ِهذا وزوهل اإلومهان ،أمها ِذا كهان
كفرا دون كفر وِِ الكفر األصغر ،مثهال الكفهر األصهغر :مثهل ِسهباب
الكفر المِجِد ً
ٌ
فسِق وتِتاله كفر ،تتال المسلم ألبيه المسلم كفرِ ،ذا كفر أصهغر ،والهدليل
المسلم
ِ ِ ِ
هت
المه ْهؤمِن ِي َن ا ْت َت َت ُلههِا َف َأ ْص هلِ ُحِا َب ْينَ َُه َمهها َفههإِن َب َغه ْ
علههى أنههه أصههغرَ :
﴿وِِن َةائ َف َتههان م ه َن ُ
ِِ ْح َدَ ُاِ َما َع َلى األُ ْب َر َف َقاتِ ُلِا ا َلتِي َت ْب ِغي َح َّتَّى َت ِفي َء ِِ َلى َأ ْم ِر ال َّل ِه َفهإِن َفها َء ْت َف َأ ْصهلِ ُحِا
ِ ِ
ِ
ِ
الم ْؤمِنُ َ
هِ ٌِ﴾ [الحجهرات،9 :
هِن ِِ ْب َ
َب ْينَ َُه َما بِا ْل َعدْْ ِل َو َأ ْتس ُطِا ِِ َّن ال َّل َه ُوح ُّ
الم ْقسطي َن * ِِ َّن ََّما ُ
ب ُ
 ،]81مع وجِد اَلتتتال.
ِ
الم ْسهلِ ِم ُف ٌ
سهِق ،وتِ َتَا ُله ُه ُك ْف ٌهر»،
وتال الرسِل -صلى الله عليهه وسهلم« :-سهباب ُ
فالقتال كفرِ ،نا الله -عز وجل -وصهفهم باإلومهانً ِ ،ذا ِهذا كفهر أصهغر ،وِكهذا مها
كفهرا لكهن كفهر
كفرا ولم وبل ُرتبة الكفر األكبر ،فإنه وسمى ً
جاء في النصِع تسميته ً
أصههغرِ ،ههذه ةروقههة أِههل العلههم فههي الجمههع بههين النصههِع بل ًفهها للخههِارج وبل ًفهها
للمرجئة.
ِذا ما الحكم فيه؟ ما الحكم في ِذا الرجل الذي اجتمع فيه ِومهان وكفهر أصهغر
أو نفاق وِومان أو بير وشر؟ وِا َلى بقدر ِومانه ،و ُوبغض بقدر مها معهه مهن معصهية أو
بدعههة أو نفههاق ،فيسههتحو اسههم اإلسههل ولكنههه نههاتص اإلومههان ،ووسههتحو العقِبههة أو
العداوِ أو الهجر بقدر ما معه من معصية أو ذنب أو بدعة أو نفاق ،والدليل على ذلك

ابتصارا وِهِ :أن صهحاب ًّيا
أو األدلة على ذلك كثيرِ لكن نأبذ منها دليلً المقا اآلن
ً
ُأتي به ِلى النبي -صلى الله عليه وسلم -وقيم عليه الحد؛ ألنهه شهرب الخمهر ،فتكهرر
ذلك منه" ،فقال رج ٌل :لعنََه الله ،مها أ ْك َثهر مها و ْهؤ َتى ِ
بهه؟!"َ ،شهرب الخمهر ووقها عليهه
َ
َ ُ
َ ُ
ُ
وحهب الله َه ورسهِ َله» ،مهن
الحدُّ  ،فقال النبي -صلى الله عليه وسهلمَ« :-ل تلعنْْهه فإنهه
ُّ
ُّ
الذي شهد له بذلك؟ الرسِل -صلى الله عليه وسلم ،-مع أن ِهذا الصهحابي شهرب
الخمر ،فشهد له النبي -صلى الله عليه وسلم -بأنه وحب الله ورسِله مع وجِد ِذه
المعصية ،بل الكبيرَِّ ،
فدل على أنه وجتمهع اإلومهان وارتكهاب الكبيهرِ ،لكهن اإلومهان
ناتصاِ ،ذا اإلومان ناتص.
كامل أ
ِنا وكِن ً
ناتصا؟ ً
ً
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اإلوم ِ
ِ
استِ ْح َقاتِ ِه ل ِ َك َرا َمتِ ِه بِ َح َس ِ
هان،
ب َمها َم َعه َه مه َن َ
تال الشيخَ ( :ففيه م ْن ِو ََل َوة الله َو ْ
ِ ِ
الله و ِ ِ ِ ِ
يه مِن عَدَ او ِِ ِ
وف ِ ِ
اإلوههم ِ
هب مها َضه َّي َع ُه مِه َن ِ
انَ ،و ُو َر ِّت ُب َ
هِن
َ
ْ
َ
َ
است ْح َقاته ل ُع ُقِ َبهة اللهه بِ َح َس ِ َ
َ ْ
ِب ،وصه َغائِر َِا ا َّلتِهي ََل َت ِص ُهل بِص ِ
َع َلى َِ َهذا األَ ْصه ِل ال َعظِ ِ
هيم َأ َّن َك َبهائِ َر ُّ
هاحبِ َها ِِ َلهى
َ
الهذ ُن ِ َ َ َ
ِ
هان ال َع ْب ِهد مِه ْن َغ ْي ِهر َأ ْن ُت ْخ ِر َجه ُه مِه ْن َدائِهر ِِ ِ
اإل ْس َهل َِ ،و ََل َو ْخ ُلهدُ فِهي ن ِ
وم َ
َهار
ال ُك ْف ِر ُتنْق ُ
َ
ص ِِ َ
َج َهن ََّم) ،ففي الدنيا ما نقِل عنه كافر َلرتكابه ِذه الذنِب ،وفي اآلبرِ ما نقهِل عنهه
مخلد في النار.
ِ
ِن َع َل ْي ِهه ال ُك ْف َهر ك ََمها َت ُق ُ
وههم َ
الخ َهِ ِار ُجَ ،أ ْو َونْ ُف َ
(و ََل ُو ْطلِ ُق َ
هِل َ
ان ك ََمها
تالَ :
هِن َعنْه ُه اإل َ
ِنُِ :هِ م ْهؤمِن بِإِومانِ ِهه َف ِ
اإلوههم ِ
اس ٌهو بِ َكبِيرتِ ِهه؛ َفم َعه ُه م ْط َل ُهو ِ
ان،
َ
َ ُ
َ
الم ْعت َِز َل ُةَ ،ب ْل َو ُقِ ُل َ َ ُ ٌ َ
َت ُقِ ُل ُه ُ
ِ
وهم ُ
مسلما؛ ولهذا الشخص الذي
الهم ْط َل ُو َف ُينْ َفى َعنْ ُه) ،وعني في الدنيا نسميه
ً
ان ُ
َو َأ َّما اإل َ
ورتكب الجناوات مثل القتل أو السرتة أو تطع الطروو أو ُشرب الخمر أو الزنا -نعهِذ
بالله من ذلكِ ،-ذه األمِر ِذا فعلها واحد من الناس من المسلمين ما نقِل عنهه ِنهه

ليس بمسلم ِِ ،مسلم َلزال على اإلسل لكن ناتص اإلومان ،ف ُيعامل بحسهب ِهذه
األمِر ووقا عليه الحد من تِبل ولي األمر ،ما نقِل عنه كافر كما تقِله الخِارج ،وَل
نقِل ِنه ليس بمسلم وَل كافر كما تقِله المعتزلة ،في منزلة بين المنزلتين وِذه بدعة
من بِدع المعتزلة التي بالفِا فيها المسلمين ،ونفِا عنه اإلومان واإلسهل ولهم وثبتهِا
له الكفر ،فجعلِه ً
برزبا ،لكن المعتزلة متفقِن مع الخِارج أنه في اآلبهرِ ِهِ بالهد
السهنََّّة وقِلهِن ِذا ارتكهب الكبيهرِ ِهِ
مخلد في النهار ،كهل ِهذا ضهلل عظهيم؛ فأِهل ُّ
مسلم لكن ناتص اإلومان ،ضعي

الدون ،ضعي

اإلومهان ،فمعهه مطلهو اإلومهان ،مها

معنى مطلو اإلومان؟ وعني أصل اإلومان ،أمها اإلومهان المطلهو فلهيس معهه ،مها معنهى
اإلومان المطلو؟ اإلومان الكامل ،مطلو اإلومان وعني أساس اإلومان مِجِد معه ،مها
كفر بهذه الذنِب ،أما اإلومان المطلو اإلومان الكامل لهيس معهه؛ ألنهه بارتكابهه لههذه
الذنِب ودل على نقص ِومانه.
ِ ِ
ِ
ِ
ان بِ َج ِمي ِع ُن ُص ِ
ِع الكِت ِ
وم ُ
السهن َِّة) وعنهي ِهذا ِهِ
َ
َاب َو ُّ
(وبِ َهذه األُ ُصِل َو ْح ُص ُل اإل َ
الجمع بين النصِع بل ًفها للمرجئهة وبل ًفها للخهِارج والحروروهة بشهكل عها مهن
المعتزلة وأمثالهم ،وماذا وترتب عليها؟
تالَ ( :أ َّن ِ
ب َمها َت ْب َله ُه)ِ ،ذا أسهلم فهإن اللهه -عهز وجهل -وك ِّفهر عنهه مها
اإل ْس َل َ َو ُج ُّ
هاب الله ُه َع َل ْي ِهه) ،وِهذا َل
هاب َت َ
هب َمها َت ْب َل َههاَ ،و َمه ْن َت َ
(و َأ َّن الت َِّْ َب َة َت ُج ُّ
ارتكب حال كفرهَ ،
ُوخال ِ فيه حتى الخهِارج ،حتهى الخهِارج مها وخهالفِن فهي ِهذا ،فههم وقِلهِن :مهن
ات َع َلى َذل ِ َك َف َقدْ َحبِ َط َع َم ُل ُه) وِذا باإلجماع،
(و َأ َّن َم ِن ْار َتدَّ َو َم َ
تاب الله عليهَ ،
تابَ ،
من ارتدََّّ عن اإلسل فقد حبِط عمله ،ومن تاب تبل أن ومِت ،تاب الله عليهه؛ ولههذا

َل تستهزئ بأصحاب الذنِب وتسخر منهم ،بل س ِل الله العافية ،فقد ُتبتلى أنت ،وتهد
وعافيهم الله فيتِبِن ،تد وتِبِن وأنت الهذي ُتبتلهى ،لكهن اسهأل ربهك العافيهة واسهأل
ربك السلمة من ِذه الذنِب والمعاصي ،وليس معنى ِذا أننا نز ِّكِّيهمَ ،لِ ،م علهى
نقص عظيم وعلى بطر كبير ،الذنِب برودُُ الكفر كما تال السل .
تد تستدرج بهم الذنِب ِلى ما ِِ أعظمِ ،م على بطأ لكن َل تسهتهزئ بههم أو
تحتقهرِم ،واحههذر مههن ِههذه الكلمهة ،واللههه لههن وغفههر اللههه لكهم ،واللههه لههن وتههِب اللههه
أوجبت لعابد عبد اللهه ةهِل حياتهه أن وهدبل
عليكم ،والله لن تهتدواِ ،ذه الكلمات
ْ
لهك ،وَل و ِ
واللهه َل و ِ
ِ
غف ُهر الله ُه َ
هدب ُل َك
النار ،كما في الحهدو الصهحيِ ،رجهل تهال" :
ُ
َ
الجنَّ َة" ،فقال الله -عز وجل« :-من َذا ا َّل ِذي و َت ََأ َّلى َع َلي َأ ْن َل َأ ْغ ِفر ل ِ ُف ٍ
لن؟ َتدْْ َغ َف ْهر ُت
َ ْ
َ
َ
َ
َّ
له َو َأ ْح َب ْط ُت َع َم َل َك» ،فاحذروا من ِذا أوها اإلبِِ.
اإلوم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ان َف َي ِص ُِّ َأ ْن َو ُق َ
(و ُو َر ِّت ُب َ
هِل َأنَها
{ َ
اَلست ْثنَاء في َ
ِن َأ ْو ًضا َع َلى َِ َذا األَ ْص ِل ص َّح َة ْ
م ْؤمِن ْ ِِ-ن َشاء اللهِ -ألَ َّنه ورجِ مِن ِ
الله َت َعا َلى َت ْك ِم َ
ومانِ ِهه َف َي ْسه َت ْثنَي ل ِ َهذل ِ َكَ ،و َو ْر ُجهِ
َ
ُ َْ ُ
ُ ٌ
َ ُ
يهل ِِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اإلوم ِ
ِ
ِ
ان)}.
ال َّث َب َ
الم َمات َف َي ْس َت ْثني م ْن َغ ْي ِر َشك منْ ُه بِ ُح ُصِل َأ ْص ِل َ
ات َع َلى َذل َك ِِ َلى َ
ِذا معنى اَلستثناء في اإلومان أنها مهؤمن ِ-ن شهاء اللهه ،-مسهألة مشههِرِِ ،هي
مبنية على المراد باإلومان ،حينما تقِل :أنا مؤمن ِ-ن شاء اللهِ ،-ل وجهب أن تقهِل
أنا مؤمن وتسكت أ وجب أن تقِل ِ-ن شاء الله-؟ ِهذا اَلسهتثناء فهي الجمهلِ ،هذا
معنى اَلستثناء وعني ذكر كلمة ِ-ن شهاء اللهه -أو أرجهِِ ،ذا تلهت أرجهِ أنهي مهؤمن،
أرجِ ،ما حكم ِذا؟

ِذا الجِاب عنه بابتصار أنك ِذا أردت كمال اإلومان ،فيجب أَل ُتزكي نفسك،
ِ
الم ْؤمِنُ َ
ِن َح ًّقا﴾ ،استِجبِا وعني أو
ِذا تلت أنا مؤمن ترود كمال اإلومان ﴿ ُأ ْو َلئ َك ُِ ُم ُ
استكملِا صفات أِل الجنة ،استكملِا صفات أِل الجنة؟! ما تجهز بههذا لنفسهك،
تزكي نفسك أنت ،تقِل أرجِ ،اللهم اجعلنها مهنهم ،نرجهِ أن نكهِن مهنهمِ- ،ن شهاء
اللهه -ولحقنها اللهه بههم ،أمها أنهك تجهز ِهذاَ ،ل ،بطهأ ،أمها ِذا أردت أصهل اإلومهان،
أساس اإلومان الذي ِِ اإلومان باللهه وملئكتهه وكتبهه ورسهله واليهِ اآلبهر والقهدر
بيره وشره ،أنت تؤمن بذلك؟ نعم ما تستثني؛ ألنك تروهد اليقهين بهذلك والجهز  ،مها
عندك ٌّ
شك فهي ِهذه األصهِل السهتة ،مها تشهك فيهها وَل تتهردد ،أنها أؤمهن باللهه أؤمهن
بملئكته ،ما ُّ
أشك في الله وَل أشك في ملئكته ،وَل أتردد في ذلك ،فمها أنهت تقهِل
ِن شاء الله -أو ومكن أو أرجَِ ،ل تجز بذلك؛ فإذا أرود بذكر كماله فتستثني ،وِذاأرود أصله فتجز .
ِن َأو ًضا َع َلى َِ َذا األَص ِل َأ َّن الحب والب ْغ َض َأص ُله ومِ ْقدَ اره َتابِع لِلِوم ِ
ان
ُُ ٌ
ْ ُ َ
ُ َّ َ ُ
ْ
{ َ
(و ُو َر ِّت ُب َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
اإلوم ِ
ِ
هع َذل ِ َ
هان
هك َ
ُو ُجِ ًدا َوعَدَ ًماَ ،و َت ْكميلً َو َن ْق ًصاُ ،م َّم َو ْت َب ُ
الِ ََل َوه ُة َوال َعهدَ ا َو ُِ؛ َول َه َهذا مه َن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ِ
اإل ِ
ِ
هتم
الِ ََل َو ُة لله َوال َعدَ َاو ُِ للهَ ،و َوت ََر َّت ُ
ب في الله َوال ُب ْغ ُض للهَ ،و َ
ُ ُّ
ومهان وَل َو ُّ
ب َع َلهى َ
ِ
ح ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ
ب لِنَ ْف ِس ِه)}.
ب ألَبيه َما ُوح ُّ
َل َأ ْن ُو َّ
ِذا كل عظيم جدًًّّ ا ِِ تابع لمسألة اإلومان ،وِِ أن مما وتعلهو باإلومهان الحهب
فههي اللههه واله ُبغض فههي اللههه والههَِلء والبههراء ،والَِلوههة والعههداوَِ ،ل وِجههد فههي الههدنيا
ِ
وفرضهها الهذِن لكهن الِاتهع ونفيهها،
التجرد
والحيادوةِ ،ذا كذبِ ،هذه مثاليهة نظروهة ُ
ُّ
فتجد بعض الناس وحارب المسلمين ووقِل أنتم عندكم مسألة الَِلء والبراء ،وأنتم،

أناسها ،تعهادوهم ،فهل
وأنتم ماذا عندكم؟ وأنت ً
أناسا وتبغض ً
أوضا نفس الشيء تِالي ً
وِجد أمة من األمهم أو ةائفهة مهن الطِائه

أو أي شهخص فهي الهدنيا َِل وِهِ وحهب

وهروج لههذا
و ُوبغضَ ،ل ومكن وقِل أنا أحب دون أن أبغض؛ ولذلك بعضهم وحهاول ِّ
وقِل :سِف ننبذ الكراِية من العالم كله ،ما ومكن ِذاَ ،ل ومكن ِذاِ ،ذا كمها وقهال
ِّ
الذِن وتخيلها فقط لكن ما وِجد في الدنيا في المخلِتين بني آد وفي حتى الجن ما
ُوِجد َِل ذوات تحب وتهبغض ،مها ومكهن أن وكهِن تحهب دون أن تهبغض أو تهبغض
دون أن تحب ،ما وِجد ِذا.
ِنها اإلسهل رتهب ِهذه المسهألة ،ع َّظمهها وبهين أِميتهها ورتبهها ،فجعهل المعيهار
والميزان للحب والبغض ِِ اإلومان واإلسل ؛ ولهذا ربطنا برابطة عظيمة ِي رابطة
الم ْؤمِنُه َ
هِن ِِ ْبه َهِ ٌٌِ﴾ [الحجههراتَّ ِِ﴿ ،]81 :ن َأ ْكه َهر َم ُك ْم ِعنههدََ ال َّله ِهه َأ ْت َقهها ُك ْم﴾
اإلسههل َّ ِِ﴿ ،ن ََّمهها ُ
ِِ ِ
ِ
اح ِم ِه ْم َو َت َعها ُة ِف ِه ْم
[الحجراتِ ،]81 :ذا ِِ
المعِل عليهَ « ،م َث ُل ا ْل ُم ْؤمني َن في َت َهِا ِّدِ ْم َو َت َهر ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َه ِر َوا ْل ُح َّمى».
َم َث ُل ا ْل َج َسد؛ ِِ َذا ْاش َت َكى منْ ُه ُع ْض ٌِ َتدََ ا َعى َل ُه َسائ ُر ا ْل َج َسد بِ َّ

ِ ًذا الحب في الله والبغض في الله والهَِلء وال َبهراء ِ
والَِلوهة والعهداوِ ِهي مبنيهة
مسلما مؤمنًًا فأنها أحبهه؛ ألن اللهه -عهز وجهل-
على أصلهما ،على اإلسل  ،فمن كان
ً
وحبه ،فكل من وحبهم الله أنها أحهبهم ،وكهل مهن وبغضههم اللهه أنها أبغضههمِ ،هذا ِهِ
والسنََّّة كلها تدل على ِذا المعنى.
المعِل عليه ،وتجد نصِع الكتاب ُّ
(و ُجِ ًدا َوعَدَ ًماَ ،و َت ْك ِميلً َو َن ْق ًصا) ،وعني الحهب للمهؤمن مِجهِد ،أنهت فهي
تالُ :
تلبك تحب المؤمن ،الشهيطان وِبلهيس لعنهه اللهه تبغضههَ ،ل تجهد فهي تلبهك ح ًّبها لهه،
وِكذا أولياؤه وأعِانه وشياةين اإلنس وشياةين الجن تبغضهمِ ،هذا عهد  ،معهدو

َل ِِ ْك َْرا َه فِهي الهدِِّّ ِ
حبهم من تلبك؛ ألنك مؤمن بالله وبرسله ،آمنت باللهَ ﴿ ،
ون َتهد َّت َبه َّي َن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الهِ ْم َقى َ
اس َت َْم َس َ
َل
هك بِها ْل ُع ْر َوِ ُ
الر ْشدُُ م َن ال َغ ِّي َف َمن َو ْك ُف ْر بِال َّطا ُغِت َو ُو ْهؤم ْن بِال َّلهه َف َقهد ْ
ُّ
ِ
انف َصا َل َها َوال َّله س ِم ٌ ِ
يم﴾ [البقهرِ ،]781 :الحمد لله ،كل المسلمين على ِذا -اللهم
يع َعل ٌ
ُ َ
َ
مبتنههها علهههى اإلسهههل والسهههنََّّة ،-آمنههها باللهههه وكفرنههها ِ
بالجبهههت وال َّطهههاغِت ،فالجبهههت
ُّ
والطاغِت وأعِانهم وأولياؤِم نبغضهم ونبرأ ِلى الله منهم ،والمؤمنِن المسهلمِن
من أعظمهم أنبياء الله ورسله ،مهم أتبهاع األنبيهاء الصهالحِن الهذون تمسهكِا بمها عليهه
رسلهم في السابقين ،مم أتباع نبينها محمهد -صهلى اللهه عليهه وسهلم ،-وكهل مهن ا َّتبهع
الرسِل النبي األمي -صلى الله عليه وسلم -مهن أِهل األرض وآمهن بههِ ،هذا حبي ُبنها
نحبه ونِاليه إلسلمه وِومانه بالرسِل -صلى الله عليه وسلم ،-ومن عا َد الرسِل
أو بال

الرسِل أو لم وؤمن بالرسِل -صلى الله عليه وسلمُ -نبغضه ونعادوه ،لكن

التصرفات واألفعال مضبِةة ضبطتها الشروعة ،ما نعتدي.
كافرا ود ُّله الطروو
الرسِل -صلى الله عليه وسلم -الذي جاء بهذا الدون استأجر ً
وِِ عبد الله بن ُأروقط ،استأجر ،ودل علهى اإلوجهار واَلسهتئجار ،مهات -صهلى اللهه
عليه وسلم -و ِدرعه مرِِنة عند وهِدي على أصِا ٍع من شهعير اشهتراِا مهن وههِدي،
والبيع والشراء تائمِ .ذه األمِر ما نعتهدي ،مها نقطهع العقهِد ،مها ننقضهها ،مها نعتهدي
على الناس غير المسلمينِ ،ذا ما وجِز مع وجِد أصل الَِلء والبراء.
ِ
حه ِ ِ ِ
ِ
اإل ِ
ِ
هب
هب ألَبيههه َمهها ُوحه ُّ
ومههان وَل وههتم َِل به َهأ ْن ُو َّ
(و َوت ََر َّته ُ
مههم بههتم بقِلهههَ :
هب َع َلههى َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
هب ل ِنَ ْف ِسه ِهه»،
هب ألبيههه مهها ُوحه ُّ
أحههدُُ ُك ْم ،ح َّتههى ُوحه َّ
لنَ ْفسههه) كمهها فههي الحههدو ََ « :ل ُوه ْهؤم ُن َ
و ْلنجاِد أنفسنا على تطبيو ِذا الحدو  ،و ْلننظر ستجد أنهه أحيا ًنًها وفِتهك شهيء مهن

ِذا األمر في بعض ِبِانك أو بعض جيرانك أو بعض أصدتائك أو بعض جلسهائك
أو بعهض معارفههك أو بعهض أتاربههك ،و ِّةههن نفسهك علههى أن تحههب لههم الخيههر ،ومههن
أعظم ما ُوعينهك علهى ذلهك سهلمة الصهدر ،ومهن أعظهم مها وعينهك علهى ذلهك ِفشهاء
السلمة ،ومن أعظم ما وعينك على ذلك بذل اإلحسهان ،ومهن أعظهم مها وعينهك علهى
ذلك الدعاء لهم في ظهر الغيب؛ فكهل ِهذه األمهِر تصهفي القلهب و ُتخهرج منهه الغهل
والحقد وتحب للمسلمين ما تحب لنفسك.
ههؤمِنِين ،والحهه ُّ َع َلههى التَّهه ُل ِ
ههك َأو ًضهها محبهه ُة ِ
ِ
الم ْ َ َ َ
َ َ َّ ْ
(و َوت ََر َّت ُ
{ َ
ههب َع َلههى َذل َ ْ
اجت َمهها ِع ُ
َوالت ََّحا ُب ِ
ب َوعَدَ ِ ال َّت َقا ُةعِ.
ووبر ُأ َأ ِْ ُل السن َِّة والجما َع ِهة مِهن ال َّتعصهب ِ
ات َوال َّت َف ُّهر ِق َوال َّت َبها ُغ ِ
ضَ ،و َو َهر ْو َن َأ َّن َِ ِهذ ِه
َ َ ُّ َ
ُّ َ َ َ
َ ََْ
اَلبهتِ َل َ ِ
ِ ِ
اإلوم ِ
ِِ ِ
انَ ،و ََل َو َر ْو َن ْ
الم َسهائِ ِل ا َّلتِهي ََل َت ِص ُهل ِِ َلهى
ف فهي َ
ال َقاعدَ َِ م ْن َأ َِ ِّم َت َِاعد َ
ُك ْف ٍرَ ،أ ْو بِدْ َع ٍة م ِ
ِج َب ٍة لِل َّت َف ُّر ِق)}.
ُ
ِذه مسألة مهمة ،مهن آمهار الحهب فهي اللهه ومهن آمهار اإلومهان أننها نحه ُّ و ُنحهب
اجتماع كلمة المسلمين ،واجتماع كلمة المؤمنين ،ونحب ِذا الشيء ونحهرع عليهه
ونسعى فيه وَل نسعى في ضده من التقاةع والتعادي والتباغض ،وِذا األمر أمر مهم
مفتاحها للخيهر مغل ًتها للشهر بهإذن اللهه،
أوها اإلبِِ -لِ تفطن له ةالب العلم ،صارً
والله العظيم ِذا أصل كبيهر ِذا اِتممهتم بهه صهار علهى أوهدوكم مهن الخيهر مها اللهه بهه
عليم.
ومههن تِابههع ِههذا تههال( :ووبههر ُأ َأ ِْه ُهل الس هن َِّة والجما َعه ِهة مِ هن ال َّتعص هب ِ
ات َوال َّت َفه ُّهر ِق
َ َ ُّ َ
ُّ َ َ َ
َ َْ َ
َوال َّت َبهها ُغ ِ
ض) ،وعنههي ِنشههاء جماعههاتِ ،حزبيههاتِ ،ههذا مههع الشههيخ فههلن وههبغض الشههيخ

الفلنهي ووعههادي الطههلب وِهذا وعههادي ِههؤَلء ،علهى مههاذا؟ علههى تيهل وتههال ،نقههدني
علي وتكلمت عليه ،أو تكلم بعض الطهلب ،فهنهاك أنهاس وسهعِن فهي
ونقدته ،تكلم َّ
النميمة ،وأتي عند الشيخ ووقِل أنت تقِل كهذا ،وهذِب للشهيخ الفلنهي مها تقهِل فيهه
كذا؟ الشيخ وقِل كذا والشيخ وقِل كذا( ،وِ ِّلعهها بيهنهم) ،شهيطان ِنسهي﴿ ،و َ ِ
هع
َل ُتط ْ
َ
از م َّش ٍ
ُك َّل حلَّ ٍ
ف َّم ِه ٍ
اء بِنَ َِم ٍ
يم﴾ [القلمِ ،]88 ،81 :هذا لهيس مهن أبهلق المهؤمنين
َ
ين * َِ َّم ٍ َّ
فضلً عن ةلبة العلم الصالحين.
أوضا ِنشاء الجماعات وا ِّتباع الجماعات َل داعي لها ،لسنا بحاجة ِلى الجماعهة،
ً
أنت في بلد مسهلم تحهت القيهادِ تسهمع وتطيهع لهَِلِ األمهِر ،مها تحتهاج أنهك ُتنشه
جماعة ،جماعة كذا وجماعة كذا ،ما لها حاجة ،اعمل بكتاب الله وسنة رسِله ،تع َّلهم
العلم وا ْدع ِلى الله ،ع ِّلم الناس الخير واجتهد علهى نفسهك وعلهى أِهل بيتهك وعلهى
جيرانك وعلى ةلبك ،ما حاجة أن تنش جماعةِ ،ذا من الغلط العظيم.
اَلبههتِ َل َ ِ
(و ََل َوه َهر ْو َن ْ
الم َسههائِ ِل ا َّلتِههي ََل َت ِصه ُهل ِِ َلههى ُك ْفه ٍهر) ،وهها
كههذلك وقههِلَ :
ف فههي َ
آمرا لهم أن
جماعة ،الرسِل -صلى الله عليه وسلم -تال للصحابة بعد صلِ الظهرً ،
أحهدٌٌ مِهن ُك ْم ال َع ْص َهر ََِّل فهي َبن ِهي ُت َر ْو َظه َة» ،مشهِار
ونطلقِا ِلهى بنهي تروظهةَ« ،ل ُو َصه ِّل َي َّن َ
ةِول وأبذ له (أربع ساعات مشي) أو بمهس ،فمشهى الصهحابة اسهتجابة للرسهِل -
صلى الله عليه وسلم ،-جاء وتت العصر وِم في الطروو ،األمهر جهاءِم بعهد الظههر
ليس وِم مسافرون ،في المدونة صلِا الظهر فهي وتهتهم تبهل أن وجيهئهم ،جهاء األمهر
انطلهو ِلهى
بجبرول ِلى النبي -صلى الله عليه وسلم -تالِ :نا لم نضع السهل بعهدُُ ،
ْ
أحهدٌٌ مِهن ُك ْم ال َع ْص َهر ََِّل فهي َبن ِهي
بني تروظة ،فقال -عليه الصلِ والسل َ« :-ل ُو َص ِّل َي َّن َ

ُت َر ْو َظ َة» ،الصحابة وتفِا وصلِا ،العصر وتته ،والرسِل -صلى الله عليه وسلم -أراد
منه المعنى الح ِّثي ..وت ُتها َّ
حل ،آبرون تالِا َل ،نصلي العصر ِذا وصلنا ،فصهلِه فهي
الليل ،فلما بل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم -لم وعنِّ

الفروقين -عليهه الصهلِ

والسل .-
كفهرا ،فههذه مهن
ِ ًذا َل ورون اَلبتلف في ِذه المسائل التي َل ُتِجب بدعة وَل ً
بعضا فهي مسهائل اَلجتههاد ،ووعتهذرون
األمِر التي وقررِا أِل العلم و َوعذر بعضهم ً
ألِل العلم ِذا فاتهم شيء لكنهم وتبعِن الدليل ،ووأمرون باتباع الدليل.
اإل ِ
ِ
اب النَّبِهي َصه َّلى الله ُه َع َل ْي ِهه َو َسه َّل َم بِ َح َس ِ
هح ِ
هب
ومهان َم َح َّبه ُة َأ ْص َ
(و َوت ََر َّت ُ
{ َ
ب َع َلهى َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
المنَاتِ ِ
هب َمها ُف ِّضه ُلِا بِ ِهه َعه ْن َسهائِ ِر
الس َهِابِ ِو َو َ
َم َراتبِ ِه ْم َو َع َمل ِه ْمَ ،و َأ َّن َل ُه ْهم مه َن ال َف ْضه ِل َو َّ
األُ َّم ِة.
ِن بِ َم َح َّبتِ ِه ْم َون َْش ِر َف َضائِلِ ِه ْمَ ،و ُو ْم ِس ُك َ
َو َو ِدونُ َ
ِن َع َّما َش َج َر َب ْين َُه ْمَ ،و َأن َُّه ْم َأ ْو َلى األُ َّم ِة
بِ ُك ِّل َب ْص َل ٍة َح ِميدَ ٍَِ ،و َأ ْس َب ُق ُه ْم ِِ َلى ُك ِّل َب ْي ٍرَ ،و َأ ْب َعدُ ُِ ْم َع ْن ُك ِّل َشرَ ،و َو ْعت َِقدُ َ
ون َأ َّن األُ َّم َة
ِ
ِ
ِ
الم ْعت َِدو َنَ ،و ََل َتتِ ُّم ِِ َما َم ُت ُه
يم َل َها ِدون ََها َو ُد ْن َي َ
اِاَ ،و َودْ َف ُع َعن َْها َعاد َو َة ُ
ََل َت ْس َت ْغني َع ْن ِِ َما ٍ ُوق ُ
ِِ ََّل بِ َطا َعتِ ِه فِي َغي ِر مع ِصي ِة ِ
الله َت َعا َلى.
ْ َْ َ
هان ِِ ََّل بِهاألَم ِر بِهالمعر ِ
ِ ِ
هي َع ِ
وم ُ
وفَ ،والن َّْه ِ
المنْ َك ِهر بِال َي ِهدَ ،وِِ ََّل
هن ُ
َ ُْ
ْ
َو َو َر ْو َن َأ َّن ُه ََل َوت ُّم اإل َ
ِ ِ
ِِ
ب مراتِبِ ِه َّ ِ ِ
بِال ِّلس ِ
انَ ،وِِ ََّل َفبِال َق ْل ِ
الج ْم َل ِة َف َي َر ْو َن
الم ْرع َّيةَ ،وبِ ُ
الش ْرع َّيةَ ،و ُة ُرته َ
بَ ،ع َلى َح َس ِ َ َ
َ
ِ
ِل َّ ِ ِ
ِ
اإلوم ِ
الشر ِعي مِ ْن َتما ِ ِ
الق َيا بِ ُك ِّل األُ ُص ِ
ان َوالدِّ ِ
ونَ ،ومِ ْن َت َمها ِ
الش ْرع َّية َع َلى َ
َ
َ
َ
الِ ْجه َّ ْ ِّ
َِ َذا األَص ِل َةرو ُقهم في ِ
الع ِ
لم وال َعملِ)}.
ُ
ْ

األصِل الثلمة ذكرِا ِنا :الصهحابة ،واإلمامهة ،واألمهر بهالمعروف والنههي عهن
المنكر.
اإل ِ
ِ
هح ِ
اب النَّبِه ِّهي َ -صه َّلى الله ُه َع َل ْيه ِهه َو َسه َّل َم -
ومههان َم َح َّبه ُة َأ ْصه َ
وقههِلَ ( :وت ََر َّته ُ
هب َع َلههى َ
ِ
ِ
بِ َح َس ِ
السنََّّة والجماعة وحبِن أصحاب رسِل الله -صلى
ب َم َراتبِ ِه ْم َو َع َمل ِه ْم)؛ فأِل ُّ
الله عليه وسلم -جميعهم ،لكن بعضههم أفضهل مهن بعهض ،وِهم مراتهب؛ فأفضهلهم
الخلفاء األربعة :أبِ بكهر ،مهم عمهر ،مهم عثمهان ،مهم علهي ،وبقيهة العشهرِ ،والسهابقِن
األولِن المهاجرون تدََّّ مهم الله على األنصارُ ،علم فضل السهابقين بتقهدوم اللهه لههم،
وكذلك ممن لهم مرتبة عظيمهة أِهل بهدر كمها جهاءت األحادوه بهذلك وأِهل ُأحهد،
الصحابة ،كذلك أِل بيعة الرضِان كانِا أل ًفا وأربعمائهة ،ومهن أسهلم تبهل الفهتِ ،مهم
من أسلم بعد الفتِ ،فلهم من الفضل والسهِابو والمناتهب مها وكِنهِن بهه أفضهل مهن
جميع من أتهى بعهدِم ،ووكفهيهم شهرف معيهتهم للرسهِل -صهلى اللهه عليهه وسهلم-
ِ
ِ
المذكِرِ في ِذه اآلوة في سِرِ "الفتِ"ُ ﴿ :م َح َّمدٌٌ َّر ُس ُ
ن َم َعه ُه﴾ [الفهتِ:
هِل ال َّلهه َوا َّلهذو َ
﴿وا َّل ِذو َن َم َع ُه﴾ الصهحابي :كهل مهن َلقهي النبهي -صهلى
ِ ،]79ذه المع َّية معه -ر ِّكِّزَ ،-
الله عليه وسلم -مؤمنًًا به ومهات علهى اإلسهل ِ ،هذه المعيهة وال ُّلقيها لهِ تليلهة شهرف
عظيم ما أحد وح ِّصله من التهابعين وَل مهن أتبهاع التهابعين فضهلً عمهن جهاء بعهدِم -
فرضي الله عن الصحابة أجمعين.-
أوضا من األشياء التي نعتقدِا ِ
وندون بها بعد محبتهم ،أننا ننشر فضهائلهم ،و ُنثنهي
ً
عليهم في المجالس ونقِل رضي الله عنهمِ ،ذا ذكرنا الصحابي نقِل رضي الله عنه،
و ُنبين مكانتهم عند الناس ِذا ذكرناِم.

(و ُو ْم ِسه ُك َ
هج َر َب ْيهن َُه ْم)َ ،ل وجهِز أن نجلهس فهي المجهالس ونقهِل
ِن َع َّمها َش َ
تالَ :
حدَ كذا ،وفلن الصحابي حصل بينهه مهع الصهحابي الفلنهي كهذاَ ،لِ ،هذا ُنمسهك
عنهَ ،ل باألتل وَل نكتب في الصح

وَل في الكتب وَل في وسائل التِاصهل أبهدًً ا،

ما نكتب شي ًئا َِل بالثناء عليهم ونشر فضائلهم ،بل ًفا لما وفعله أِل األِِاء والبِدع.
تههال بعههد ذلههك اإلمامههة ،وسههائر ولههي األمههر؛ ألن ِههذا مههن العقيههدِ وههذكرونها فههي
ِ
ِ
(و َو ْعت َِقههدُ َ
هيم َل َههها ِدون ََه ها
العقيههدِ ألِميتههها ،تههالَ :
ون َأ َّن األُ َّم ه َة ََل َت ْس ه َت ْغني َع ه ْن ِِ َمهها ٍ ُوقه ُ
ادو َة المعت َِدون ،و ََل َتتِم ِِمام ُتهه ِِ ََّل بِ َطا َعتِ ِهه فِهي َغي ِهر مع ِصهي ِة ِ
ِ
اللهه
َو ُد ْن َي َ
ْ َْ َ
اِاَ ،و َودْ َف ُع َعن َْها َع َ ُ ْ َ َ
ُّ َ َ ُ
َت َعا َلى).
وقِل عبد الله بن المبارك -رحمه الله:-
َلههههِ َ ِ
هههم َته ْ
َ
هههههههان َأ ْضهههههههه َع ُفنََا َن َْه ًبهههههههها ألَ ْت َِا َنهههههههها
َو َكه
هههأ َم ْن َلنَهههها ُسهههه ُب ٌل
ْ
َل األَئ َّمهههه ُة َله ْ
فاألئمة والسلةين ِؤَلء ُتجمع بهم الكلمة.
َل ُ
راِ لهم
فِضى َل ُس َ
الناس َ
وصلِ ُ

سراِ ِذا ُج َّه ُال ُهم سادوا
وَل
َ

فالنههاس ِذا اجتمعههِا علههى السههلطان ِههذه نعمههة؛ ألنهههم بههدون ِههذه النعمههة مههاذا
وحدَ؟ وذِب الدون وتهذِب الهدنيا؛ ولههذا تهال اللهه -عهز وجهلَ ﴿ :-وا َأ ُّو َهها ا َّل ِهذو َن
ِ
ِ
الر ُس َ
ِل َو ُأ ْول ِي األَ ْم ِر مِن ُك ْم َفإِن َتنَ ََاز ْع ُت ْم فِي َش ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِِ َلهى
آ َمنُِا َأةي ُعِا ال َّل َه َو َأةي ُعِا َّ
ِن بِال َّل ِه وا ْليهِ ِ ِ
ال َّل ِه َوالرس ِ
هك َب ْي ٌهر َو َأ ْح َسه ُن َت ْ
ِل ِِن ُكن ُت ْم ُت ْؤمِنُ َ
اآلب ِهر َذل ِ َ
هأ ِوول ً﴾ [النسهاء:
َ َ ْ
َّ ُ
ِ
ِ
والطاعهة
اللهه والسهم ِع
 ،]89والرسِل -صلى الله عليه وسلم -تالُ « :أوصيكم بتقِ
وِن تأ َّمر عليكم عبهدٌٌ » ،دليهل علهى مهاذا؟ أنهه وتغلهب علهى النهاس أنهاس ناتصهِن فهي

صفاتهم ،فالنبي -صلى الله عليه وسلم -أوصهانا وأمرنها بالسهمع والطاعهة حتهى ولهِ
كانِا ناتصين ،بل صر الرسِل -صهلى اللهه عليهه وسهلم -أنهه « َو ُ
كهِن َعلهي ُكم ُأمهرا ُء
ِ
فتعر ُفِن و ُتنكِرون»؛ وعنهي وقهع مهنهم شهيء تعرفِنهه مهن األشهياء الطيبهة ،ووقهع مهنهم
أشههياء تنكرونههها مههن المنكههرات ،فههأمر بالصههبر علههيهم وأَل ننههازعهم بصههروِ الكههل ،
صر بذلك ،وجاء عنهه -عليهه الصهلِ والسهل  -التصهروِ الِاضهِ أنهه وقهع الظلهم
منهم ،أنهم وقع منهم األمرِ ،األَ َمرِِ :ي الظلم ،اَلستئثار بالهدنيا وحرمهان النهاس مهن
ِ
ههِنِي ع َلههى
اصههبِ ُروا ح َّتَّههى َت ْل َق ْ
ِههذه الههدنيا ،فقههال لأنصههارَ « :سهه َت ْل َق ِْ َن َب ْعههدي ُأ ْم َههر ًًَِ ،ف ْ
الح ِْ ِ
ض».
َ
وتههال لههه رجههل مههن الصههحابة :أرأوههت ِن تامههت علينهها أمههراء وسههألِن حقهههم وَل
وسه ُلِا اللهه الهذي
وعطِننا حقنا ،تال -عليهه الصهلِ والسهل « :-أ ُّدوا الهذي علهيكمَ ،
لكم» ،واألحادو

في ِذا كثيرِ ،ارجهع ِلهى صهحيِ مسهلم ،البخهاري ،كتهب السهنن

حتههى تعههرف مههاذا تههال الرسههِل -صههلى اللههه عليههه وسههلم ،-وحتههى تجتنههب المنههاِ
تهأمرا بالمعتزلهة أو الخهِارج أو غيهرِم مهن
البدعية التي وقِل بها بعهض النهاس اليهِ
ً
الفرق الضالة.
وفي نفس المقا َل وجهِز أن تهِافقهم علهى بهاةلهم وعلهى منكهراتهم أو ترضهى
بذلك ،فهذا معنى الصبر ،اصبروا وعنيَ :ل تفعلِا مها وغضهب اللهه ،ولكهن َل تخهرج،
ِذا األمر ذ َّلت فيه أتدا وض َّلت فيه أفها ُ ،أناس وافقهِِم علهى معاصهيهم وأتهروِم
على معاصيهم ،وتهالِا ِهذا الشهيء جيهد وِهذا الشهيء حسهن ،فلهم وصهبروا كمها أمهر
الرسههِل -صههلى اللههه عليههه وسههلم ،-وأنههاس سه ُّلِا السههي

علههيهم و ُأمههروا بههالخروج

الش َ
ون ْقض البيعة ،فسهفكِا دمهاء المسهلمين وشه َّتَّتِا َّ
همل وِهؤَلء الخهِارج ومهن له َّ
ل َّفهم؛ ولهذا الشيخ بعهد ِهذه المسهألة أتهى بالمسهألة األبيهرِ وِهي األمهر بهالمعروف
والنهي عن المنكر لعظيم الحاجة له.
ان ِِ ََّل بِاألَم ِر بِهالمعر ِ
ِ ِ
هي َع ِ
وم ُ
وفَ ،والن َّْه ِ
المنْ َك ِهر بِال َي ِهد،
تالَ :
هن ُ
َ ُْ
ْ
(و َو َر ْو َن َأ َّن ُه ََل َوت ُّم اإل َ
ِِ
ب مراتِبِ ِه َّ ِ ِ
وِِ ََّل بِال ِّلس ِ
انَ ،وِِ ََّل َفبِال َق ْل ِ
الم ْر ِع َّي ِة) ،وعني ليس
َ
الش ْرع َّيةَ ،و ُة ُرته َ
بَ ،ع َلى َح َس ِ َ َ
َ
على ِِاك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وِنما بما جاء به الشرع ،ففيه أشياء باليد
وِي للسلطان أو من وقِ مقامه أو لِلي األمر في البيت ،األب فهي بيتهه ،أو صهاحب
الشركة في شركته ُولزمهم بالصهلِ ،ولهزمهم بهالخير ،ونههاِم عهن الكهذبِ ،هذا باليهد
ممكن ،صاحب السلطان في سلطانه ،في بيته.
ِل َّ ِ ِ
تال( :وبِالجم َل ِة َفيرو َن ِ
الق َيا بِ ُك ِّل األُ ُص ِ
الش ْر ِع ِّي مِ ْن َت َما ِ
الِ ْج ِه َّ
الش ْرع َّية َع َلى َ
َ ُ ْ ََ ْ
َ
اإلوم ِ
ِ
ان َوالدِّ ِ
ون).
َ
مم ذكر األصل الخامس واألبير وِِ تصير نختم به ِذا الدرس.
الخامِسَ :ة ِرو ُقهم فِي ِ
الع ْل ِم َوال َع َملِ.
{(األَ ْص ُل َ ُ
ُ ْ
وهو ِِ َلهى ِ
ِ
ِ
ونَ ،و َو ْلت َِز ُم َ
الج َما َع ِهة َو ْعت َِقهدُ َ
اللهه َوِِ َلهى
هِن َأ ْن ََل َة ِر َ
السنَّة َو َ
َو َذل َك َأ َّن َأ ِْ َل ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الر ُس ُ
هِل َ -صه َّلى
ك ََرا َمته ِِ ََّل بِالع ْل ِم النَّاف ِع َوال َع َم ِل َّ
الصالِِ َ ،فالع ْل ُم النَّاف ُع ُِ َِ َما َجها َء بِهه َّ
َاب ِ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -مِ ْن كِت ِ
اللهَ ،و ُسن َِّة َر ُسِل ِ ِه َ -ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِهه َو َسه َّل َم َ -ف َي ْجت َِههدُ َ
ون
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يها ُأ ُصِ ً
َل َو ُف ُرو ًعا.
يهاَ ،وال َّت َف ُّقه ف َ
في َم ْع ِر َفة َم َعان َ

ِ ِ
ووس ُل ُك َ ِ
الم َطا َب َق ِهةَ ،و َد ََل َله ُة الت ََّضه ُّم ِنَ ،و َد ََل َله ُة
يع ُة ُر ِق الدَّ ََل ََلت ف َ
ِن َجم َ
يهاَ :د ََل َل ُة ُ
ََْ
ِن ُتِ ُاِم فِي ِِدر ِ
ِ
اك َذل ِ َك بِ َح َس ِ
اِ ُم الل ُه.
ب َما َأ ْع َط ُ
َْ
اَل ْلت َزا َِ ،و َو ْب ُذ ُل َ َ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َو َو ْعت َِقدُ َ
يح ٍة
ون َأ َّن َِذه ِ َي ال ُع ُلِ ُ النَّاف َع ُةَ ،وك ََذل َك َما َت َف َّهر َع َعن َْهها مه ْن َأ ْتيِ َسهة َصهح َ
ٍ ِ
يمه ٍهةَ ،و ُكه ُّهل ِع ْله ٍ
هم َأ َعه َ
هان َع َلههى َذلِه َ
هب َع َل ْيه ِهه؛ َفإِ َّنه ُه ِع ْله ٌهم
هكَ ،أ ْو َآز َر ُهَ ،أ ْو َت َر َّته َ
َاسه َبات َحك َ
َو ُمن َ
َشر ِعي ،كَما َأ َّن ما َضاده ونَا َت َضه َفهِ ِع ْلم باةِ ٌلَ ،فه َذا َة ِرو ُقهم فِي ِ
الع ْل ِم.
َ
َّ ُ َ
ُ َُ ٌ َ
ُ ْ
َ
ْ ٌّ َ
اللهه َتعها َلى بِالتَّص ِهد ِوو ،واَل ْعتِهر ِ
هِن ِِ َلهى ِ
َو َأ َّما َة ِرو ُق ُه ْم فِي ال َع َمهلِ؛ َفهإِن َُّه ْم َو َت َق َّر ُب َ
اف
َ
ْ
َ
َ
ض ِ
ِ
ِ
اإل ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِن َل ُه بِ َأ َد ِاء َف َرائِ ِ
اس َهاُ ،م َّم َو َت َق َّر ُب َ
الله
ومان ا َّلتي ِ َي َأ ْص ُل الع َبا َدات َو َأ َس ُ
التَّا ِّ بِ َع َقائد َ
هات والمن ِْهي ِ
ار مِن النَِّافِلِ ،وبِتَر ِك المحرم ِ
ِق ِعب ِ
ِ
ِ
اد ِه ،م َع ِ
هات
َ َ َّ
اإل ْك َث ِ َ َ
الم َت َع ِّل َقة بِ َح ِّقهَ ،و ُح ُق ِ َ
ُ َ َّ َ
َ ْ
َ
ُ
َتعبدً ا ِ
لله َت َعا َلى.
َ ُّ
وم ،مسه ُلِكًا فِ ِ
ِ
ِن َأ َّن الله َتعا َلى ََل و ْقب ُل ِِ ََّل ُك َّل َعم ٍل َبال ِ ٍ ِ
َو َو ْع َل ُم َ
يهه
َ َ
َ َ
ص ل َِ ْج ِههه ال َك ِهر ِ َ ْ
َ
الله َتعا َلى فِي سه ُل ِ
ِن بِ ِ
َة ِر َوو النَّبِي ال َك ِر ِ
ومَ ،و َو ْست َِعينُ َ
ِك َِ ِهذ ِه ال ُّط ُهر ِق النَّافِ َع ِهة؛ ا َّلتِهي ِِ َهي
َ
ُ
ِّ
ِ
الع ْلم النَّافِع ،والعم ُل الصالِِ الم ِ
اج َل ٍهة َو ِ
ِص ُل ِِ َلى ُك ِّل َب ْي ٍهر َو َف َهل ٍ َ ،وسه َعا َد ٍِ َع ِ
آج َل ٍهة؛
َ
َّ ُ ُ
ُ َ ََ
ُ
والحمدُ ِ
لله َر ِّب ال َعا َل ِمي َن.
َ َ ْ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
يما كَثِ ًيرا)}.
َو َص َّلى الل ُه َع َلى ُم َح َّمد َو َع َلى آله َو َص ْحبِهَ ،و َس َّل َم َت ْسل ً
وقِل -رحمه الله( :-األَص ُل َ ِ
السنََّّة والجماعة (فِي
ْ
الخام ُسَ :ة ِرو ُق ُه ْم) وعني أِل ُّ

ِ
الع ْل ِم َوال َع َملِ)؛ وعني وجمعِن بين العلم الشرعي وبين العمل الصالِ.

اللهه وِِ َلهى كَرامتِ ِهه ِِ ََّل بِ ِ
وهو ِِ َلهى ِ
ونَ ،و َو ْلت َِز ُم َ
وقِلَ ( :و ْعت َِقدُ َ
هالع ْل ِم النَّهافِ ِع
ِن َأ ْن ََل َة ِر َ
َ
َ َ
الصالِِِ )َ :ل ُوِجد من الطرق الصِفية والطرق البِدعية ،سِاء كهان أصهحابها
َوال َع َم ِل َّ

وسلكِن مسالك أعمال القلِب أو وسلكِن مسالك أعمال الجِار  ،كل ِذه الطرق
التههي بالفههت ةروههو اللههه وةروههو رسههِله -صههلى اللههه عليههه وسههلم -ونبههذونها ،وِنمهها
وتبعِن الشرع المنقِل المحفِظ في كتاب الله وسهنة رسهِلهِ ،هذا ِهِ العلهم النهافع،
فيجتهدون في معرفته والبح عنه ودراسهته وال َّتَّفقهه فيهه أصهِ ً
َل وفرو ًعها ،فيدرسهِن
الفقه وأصِل الفقه بالطروقة الصحيحة ،وودرسهِن التفسهير وكهل اللهه -عهز وجهل-
وودرسِن الحدو .
ِ ِ
تال( :ووس ُل ُك َ ِ
يهها) ،الشهيخ -رحمهه اللهه -مهن النهاس
يع ُة ُر ِق الهدَّ ََل ََلت ف َ
ِن َجم َ
ََْ
المتميزون في ِذا المقا ولهِ تهرأتم بعهض مؤلفاتهه تجهد أنهه وِضهِ ِهذا بالتفصهيل،
تضهمن أو التِهزا ) ،وِهذا وحتهاج
فالدَللة أو اَلستدَلل بالنص وكهِن ِمها (مطا َبقهة أو
ُّ
ِلى شر لكن مثلً أذكر على سبيل المثالَّ ِِ﴿ :ن ال َّله و ْهأمر ُكم َأن ُت َهؤدوا األَما َن ِ
َهات ِِ َلهى
ُّ
َ
َ َ ُُ ْ

َأ ِْلِ َها َوِِ َذا َح َك ْمه ُتم َبه ْي َن النَّ ِ
َّهاس َأن َت ْح ُك ُمهِا بِا ْل َعهدْْ ِل﴾ [النسهاءَّ ِِ﴿ ،]81 :ن ال َّله َه َو ْهأ ُم ُر ُك ْم َأن
ُت َؤدوا األَما َن ِ
َات﴾ األمانة :أعطاك رجل مبل ًغا من المال أمانهة أو أعطهاك سهيارته أمانهة،
ُّ
َ
أمانة تحفظهاِ ،ذا نقِل وجب حفظ األمانة من مطابقة النص.
والتضمن ،دَللة التضمن :أنه وجب أن وكِن عندك مكا ًنًا لحفظ األمانهة أو تهدرِ
ُّ
على حفظ األمانة.

اَللتزا  ،دَللة اَللتهزا  :أن تهذكر األمهِر الخارجهة عهن اآلوهة والحهدو لكهن َل
تقِ أنت بهذا الِاجب َِل بها ،مثهل وجهِد ِ
الحهرز الهذي وحفهظ ِهذا ،أو مثهل وجهِد
القدرِ أو اإلحاةة أو المكان األمان ونحِ ذلكِ ،ذه بارج النص لكن دَللة التزا .

﴿وِِ َذا َح َك ْم ُتم َب ْي َن النَّ ِ
َّاس َأن َت ْح ُك ُمِا بِا ْل َعدْْ ِل﴾ِ ،نا مطابقة وكهِن حكمهك ً
عهدَل
َ
ِههذا واجههب ،دَللههة التضههمن وجههِد حههاكم أي تاضههي ،وِههذا تضههمن؛ ألنههه جههزء مههن
المعنههى ،والجههزء المتحههاكم ِههِ الجههزء الثههاني ،دَللههة اَللتههزا أن وكههِن عنههدك علههم
شرعي ،ما مذكِر في اآلوة أنك تطلب العلم أو تدرس العلم الشرعي ،لكهن َل ومكهن
أن تحكههم بالعههدل َِل ِذا عرفههت العل هم بالشههروعةِ ،ههذا وسههمى دَللههة التههزا  ،دَللههة
(و َو ْب ُهذ ُل َ
ِن
السنََّّة وسلكِن ِذه المسهالك السهليمة َ
صحيحة جدًًّّ ا ،فيقِل الشيخ ِن أِل ُّ
(و َو ْعت َِقدُ َ
ون َأ َّن َِ ِذ ِه
ُت َِ ُاِ ْم) وعني في التفكير والنظر الصحيِ بحسب ما أعطاِم اللهَ ،
ِ
ِ
والسهنََّّة ،العلهم تهال
ِ َي ال ُع ُلِ ُ النَّاف َع ُة)؛ أي واللهِ ،ذا ِِ العلم النافع ،علهم الكتهاب ُّ
الله ،تال رسِله ،تال الصحابة ،ليس بالتمِوه.
ٍ ِ
ح ٍ
ٍ ِ
ِ
يم ٍةَ ،و ُك ُّل ِع ْل ٍم َأ َع َ
ان َع َلهى َذل ِ َ
هك،
( َما َت َف َّر َع َعن َْها م ْن َأ ْتيِ َسة َص َ
َاس َبات َحك َ
يحة َو ُمن َ
ب َع َل ْي ِه؛ َفإِ َّن ُه ِع ْل ٌم َش ْر ِع ٌّي) ،وعني ِذا درست النحهِ حتهى تعهرف الفعهل
َأ ْو َآز َر ُهَ ،أ ْو َت َر َّت َ
والفاعل والمفعهِل وتعهرف أدوات النصهب وأدوات الجهز ِ ،هذه كلهها تعينهك علهى
فههم كهل اللهه وكهل رسهِلهِ ،ذا درسههت اللغهة العربيهةِ ،ذا درسهت البلغهة وأوجههه
البلغة والمعاني المتضمنة ،كل ِذا تعينك على فهم كل الله وكل رسِله ،كهذلك
التاروخ والسهير ،سهيرِ الرسهِل -صهلى اللهه عليهه وسهلم ،-بهل ِذا درسهت الحسهاب
إلتقههان الفههرائض؛ ألنههه َل ومكههن أن تقسههم للنههاس أمههِالهم َِل ِذا كههان عنههدك معرفههة
بالحسههاب ،فهههذا كلههه ممهها وحبههه اللههه -عههز وجههل -ألنههك تعههين النههاس علههى معرفههة
حقِتهم وتعطي ِذا حقه وِذا ح َّقه.

تال( :ك ََما َأ َّن َما َضا َّد ُه َونَا َت َض ُه َف ُه َِ ِع ْل ٌم َباةِ ٌل) ،الذي وناتضه مثل الشهرك والكفهر
واإللحاد؛ ولهذا نحهن ِّ
نحهذر المسهلمين مهن كتهب اإللحهاد ،كتهب الفلسهفة والمنطهو
والكِهانة أو الكتب التي تضمنت محرمهات مثهل التهي ُتعلهم المِسهيقى والمعهازف أو
الكتب التي تشتمل على أشياء محرمة مهن الفهِاحش أو غيرِها ،أو التهي ُتعلهم النهاس
وسههمِنها ب َّفههة اليههد وِههي كلههها ِبههداع للنههاس وأكههل أمههِال النههاس بالباةههل ،أو علههِ
المتصِفة مثل الخطرات والتِسهع فهي تلهك األمهِر ،كهل ِهذه أمهِر َل ُولتفهت ِليهها،
ِّ
علِ َل ولتفت ِليها.
بتم الشيخ ِذا في العلم :أما في العمل (فالتصدوو أمِر تلبية) مع التقرب
(أمههِر عمليههة)؛ فعنههدِم عقيههدِ وعنههدِم أعمههال ،وههؤدون الفههرائض ،وتركههِن
المحرمات ،حقِق الله -عز وجل -وقِمِن بها ،حقِق المخلِتين ،وسهتكثرون مهن
النِافل.
(و َو ْع َل ُم َ
ِن َأ َّن الل َه َت َعا َلى ََل َو ْق َب ُل ِِ ََّل) ما تِفر فيه الشرةان :اإلبلع لله
مم تالَ :
وسلِك ةروهو النبهي -صهلى اللهه عليهه وسهلم ،-وِهم مهع ِهذا كلهه وسهتعينِن باللهه،
اك َن ْع ُبدُُ َوِِ َّو َ
﴿ِِ َّو َ
اك َن َْس َت َِعي ُن﴾ [الفاتحة.]8 :
اللهم أعنََّّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتهك ،فهل ُمعهين لنها َِل اللهه -سهبحانه
وتعالى ،-وَل حِل وَل تِِ َِل بالله العلي العظيم.
أوضا :ما حكم
نختم بسؤال وكِن متعل ًقا بالكتاب ووكِن عليه جائزِ وِِ للنساء ً
اَلستثناء في اإلومان مع التفصيل؟

