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 تيمية ابن اإلسالم لشيخ
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   مقدمة

  الرِحيمِ  الرْمحَنِ  اللهِ  ِبْسمِ 

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احلَْق  ِدينِ وَ  بِاْهلَُدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  الِذي لِلهِ  احلَْْمدُ  هِ  الدهِ  وََكَفى ُكلبِاَلل 
 ُحمَمًدا َأن  َوَأْشَهدُ  َوتـَْوِحيًدا؛ بِهِ  إقـْرَارًا ،لَهُ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اللهُ  إال  إلَهَ  َال  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َشِهيًدا؛

  .َمزِيًدا َتْسِليًما َوَسلمَ  َوَأْصَحابِهِ  آلِهِ  ىَوَعلَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى. َوَرُسولَهُ  َعْبُدهُ 

  :بـَْعدُ  أَما

 تيمية ابن اإلسالم شيخأا ل قال من فمنهم ،هذه القصيدة يف العلماء اختلففقد 
 أن أحببتوهلذا . له ثابتة غري أاقال  من ومنهميه، إل ُنِسبقال أا  من ومنهم ،رمحه اهللا

  .ذه القصيدةهل املوافقرمحه اهللا  تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم بعض أذكر

 اجلهود هذه جبعل احلسنة أُْمِنَيِيت و  ديوقصْ  نِيِيت  ويتم رغبيت حيقق أن الكرمي اهللا أسأل
 فيه يبارك أن سبحانه أسأله كما الكرمي، لوجهه وخالصة ويرضاه حيبه فيما موفقة املتواضعة

  .أصله يف بارك كما عقبه ويف

 وآله حممد على اهللا وصلى والعمل القول من ويرضى حيب ملا مؤمن وكل اهللا وفقنا
  .وسلموأصحابه 

  :كتبه

  َعْنهُ  َوَرِضيَ  أَبو َأْمحََد ُحمَّمُد ْبُن َسِلْيٍم اللْمبـُْورِي اْألَْنُدْونِْيِسي َغفَرُه اللهُ 

]18/2/1435[ اليمن-دار احلديث بصنعاء يف
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  الالمية نص

  يسأل للهداية من اهلدى رزق    عقيديتو  مذهيب عن سائلي يا
  يتبدل وال عنه ينثين ال    قوله يف حمقق كالم امسع

  أتوسل ا القرىب ومودة    مذهب يل كلهم الصحابة حب
  أفضل منهم الصديق لكنما    ساطع وفضل قدر ولكلهم

  املنزل الكرمي فهو آياته    به جاءت ما القرآن يف وأقول
  واملصطفى اهلادي وال أتأول    وأقول قال اهللا جل جالله

  األول الطراز نقل كما حقاً     أمرها الصفات آيات ومجيع
  وأصوا عن كل ما يتخيل    وأرد عهدا إىل نقاهلا

  األخطل قال يقول استدل وإذا    وراءه القرآن نبذ ملن قبحاً 
  ينزل كيف بغري السماء وإىل    رم حقاً  يرون واملؤمنون

  أل رياً  منه بأين أرجو    الذي وضواحل بامليزان وأقر
  مهمل وآخر ناج فموحد    جهنم فوق ميد الصراط وكذا

  سيدخل اجلنان إىل التقي وكذا    حبكمة الشقي يصلها والنار
  ويسأل هناك يقارنه عمل    قربه يف عاقل حي ولكل

  ينقل أمحد مث حنيفة وأيب    ومالك الشافعي اعتقاد هذا
  وإن ابتدعت فما عليك معول    فإن اتبعت سبيلهم فموفق
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  شرح األبيات
  يسأل للهداية من الهدى زقرُ     وعقيدتي مذهبي عن سائلي يا

  ]سائلييا [: قوله

أن  )1/185(" الفتاوى جمموع"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  شيخ اإلسالم فقد بّني 
 فَاْسأَُلوا{ :تـََعاَىل  قـَْوله ِيف  َكَما اْلِعْلمِ  ِبُسَؤالِ  أََمرَ  اللهَ  فَِإن : ، قال رمحه اهللابه يؤمرسؤال العلم 

 فَاْسَألِ  إلَْيكَ  أَنـْزَْلَنا ِمما َشك  ِيف  ُكْنتَ  فَِإنْ {: تـََعاَىل  َوقَالَ  .}تـَْعَلُمونَ  َال  ُكْنُتمْ  إنْ  الذْكرِ  أَْهلَ 
 ُرُسِلَنا ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َمنْ  َواْسَألْ { :تـََعاَىل  َوقَالَ  .}قـَْبِلكَ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  يـَْقَرُءونَ  الِذينَ 
 يـَْعَلُمهُ  ِعْلمٍ  َعنْ  ُسِئلَ  َفَمنْ  َبْذلُهُ  جيَِبُ  اْلِعْلمَ  ِألَن  َوَهَذا .}يـُْعَبُدونَ  آِهلَةً  الرْمحَنِ  ُدونِ  ِمنْ  َأَجَعْلَنا
 َكَما بِالتـْعِليمِ  يـَنـُْقصُ  َال  التـْعِليمِ  َعَلى يـَزُْكو َوُهوَ . َياَمةِ اْلقِ  يـَْومَ  نَارٍ  ِمنْ  بِِلَجامِ  الله َأجلََْمهُ  َفَكَتَمهُ 
  .بِاْلِمْصَباحِ  ُيَشبهُ  َوِهلََذا بِاْلَبْذلِ  اْألَْمَوالُ  تـَنـُْقصُ 

  ]وعقيدتي مذهبي عن سائلي[: قوله

ْسَالمِ  َشْيخَ  َواِسطَ  ُقَضاةِ  َأَحدُ وقد سأل   َتُكونُ  َعِقيَدةً  َلهُ  ُتبَ َيكْ  َأنْ  اللهُ  ماَرِمحَهُ  اْإلِ
 اللهُ  َرِمحَهُ ، وذكر "العقيدة الواسطية"كتب له، ومسي ذلك الكتاب بـفَ ، بـَْيِتهِ  َوأَْهلِ  َلهُ  ُعْمَدةً 
 السنةِ  أَْهلِ  الساَعةِ  ِقَيامِ  إَىل  اْلَمْنُصوَرةِ  الناِجَيةِ  اْلِفْرَقةِ  اْعِتَقادُ  فـََهَذا: "فيه َعْنهُ  َوَرِضيَ 

  ...."اجلََْماَعةِ وَ 

 الفتاوى"نه كما يف وبيّ  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ أشار إليه شيخ اإلسالم هذا هو ما 
 ِبَشرْعِ  يـُْفِتيهِ  أَنهُ  اْعتَـَقدَ  َمنِ  َيْستَـْفِيت  فَِإنهُ  نَازِلَةٌ  بِاْلُمْسِلمِ  نـَزََلتْ  َوِإَذا: ، وقال)1/207(" الكربى

 ِمنْ  ِبَعْيِنهِ  َشْخصٍ  تـَْقِليدُ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َأَحدٍ  َعَلى جيَِبُ  َوَال  َكاَن، َمْذَهبٍ  َأي  نْ مِ  َوَرُسولِهِ  اللهِ 
ٍ  َشْخصٍ  َمْذَهبِ  اْلِتزَامُ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َأَحدٍ  َعَلى جيَِبُ  َوَال  يـَُقوُل، َما ُكل  ِيف  اْلُعَلَماءِ  َغْريِ  ُمَعني 
 ِمنْ  يـُْؤَخذُ  الناسِ  ِمنْ  َأَحدٍ  ُكل  َبلْ  ِبِه، َوُخيِْربُ  يُوِجُبهُ  َما ُكل  ِيف  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى الرُسولِ 

  .َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  إال  َويـُتـَْركُ  قـَْولِهِ 



6 

 

َا ِجَهِتهِ  َغْريِ  ِمنْ  الشرْعِ  َفةِ َمْعرِ  َعنْ  لَِعْجزِهِ  ِبَعْيِنهِ  َشْخصٍ  ِلَمْذَهبِ  الشْخصِ  َواتـَباعُ  إمن 
 الطرِيِق، َذِلكَ  ِبَغْريِ  الشرْعِ  َمْعرَِفةُ  أَْمَكَنهُ  إَذا َأَحدٍ  ُكل  َعَلى جيَِبُ  ِمما ُهوَ  لَْيسَ  َلُه، َيُسوغُ  ِمما ُهوَ 
 فـَيَـْفَعلُ  َوَرُسولُهُ  بِهِ  اللهُ  أََمرَ  َما ِعْلمَ  َوَيْطُلبَ  اْسَتطَاعَ  َما اللهَ  يـَتِقيَ  َأنْ  َعَلْيهِ  َأَحدٍ  ُكل  َبلْ 

  .أَْعَلمُ  َواَللهُ  اْلَمْحظُوَر، َويـَتـُْركُ  اْلَمْأُموَر،

  ]الهدى رُزق[: قوله

: )17/508( "الفتاوى جمموع"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخقال 
ْنَسانُ " َفَعةِ الْ  َجْلبِ  إَىل  ُحمَْتاجٌ  َواْإلِ   ".َوالرْزقِ  اْهلَُدى ِمنْ  َمنـْ

ْسَالمِ  َشْيخُ  ُسِئلَ و  -8/542( "الفتاوى جمموع"كما يف َعْنُه   َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اْإلِ
 الِذي رِْزقُهُ  ُهوَ  َهلْ  َذِلكَ  َوَحنْوَ  احلَْرَامَ  َأَكلَ  َأوْ  َوَسَرقَ  الطرِيقَ  َقَطعَ  إَذا: الرُجلِ  َعنْ  )544
 الرْزقَ  ُهوَ  َهَذا لَْيسَ  لِلِه، احلَْْمدُ  :َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  َفَأَجابَ . َال؟ أَمْ  َلهُ  تـََعاَىل  اللهُ  هُ َضِمنَ 
 ِمماوَ {: تـََعاَىل  َكَقْولِهِ . ِمْنهُ  يـُْنِفقَ  َأنْ  أََمَرهُ  َوَال . يـَْرَضاهُ  َوَال  َذِلكَ  حيُِب  َوَال  لَهُ  اللهُ  أَبَاَحهُ  الِذي

َناُهمْ  َناُكمْ  َما ِمنْ  َوأَْنِفُقوا{: تـََعاَىل  وََكَقْولِهِ } يـُْنِفُقونَ  َرَزقـْ  احلَْرَامُ  ِفيهِ  َيْدُخلْ  ملَْ  َذِلكَ  َوَحنْوِ } َرَزقـْ
 ِحبََسبِ  َواْآلِخَرةِ  نـَْياالد  ِيف  اْلِعَقابَ  ِبَذِلكَ  َوَيْسَتِحق  َيُذمهُ  تـََعاَىل  اللهَ  فَِإن  احلَْرَامِ  ِمنْ  أَنـَْفقَ  َمنْ  َبلْ 

َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا َوَال {: اللهُ  قَالَ  َوَقدْ . ِديِنهِ   َوَلِكن . بِاْلَباِطلِ  اْلَمالِ  َأْكلُ  َوَهَذا} بِاْلَباِطلِ  بـَيـْ
َرهُ  اللهِ  ِعْلمُ  بِهِ  َسَبقَ  الِذي الرْزقَ  َهَذا ِحي احلَِْديثِ  ِيف  َكَما َوَقدَعنْ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنْ  حِ الص  ِيبالن 

 َيُكونُ  ُمث  نُْطَفًة، يـَْوًما أَْربَِعنيَ  أُمهِ  َبْطنِ  ِيف  َأَحدُِكمْ  َخْلقُ  ُجيَْمعُ «: قَالَ  أَنهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى
 َكِلَماتٍ  بَِأْربَعِ  فـَيـُْؤَمرُ  اْلَمَلكَ  إلَْيهِ  اللهُ  يـَبـَْعثُ  ُمث  َذِلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  َيُكونُ  ُمث  َذِلَك، ِمْثلَ  َعَلَقةً 

 َوَشر  َخْريٍ  ِمنْ  يـَْعَمُلهُ  َما َكَتبَ  اللهَ  َأن  َفَكَما ،»َسِعيدٌ  َأوْ  َوَشِقي  َوَأَجَلهُ  َوَعَمَلهُ  رِْزَقهُ  فـََيْكُتبُ 
ْريِ  َعَلى يُِثيُبهُ  َوُهوَ   أَنهُ  َمعَ  َوَحرَامٍ  َحَاللٍ  ِمنْ  يـَْرزُقُهُ  َما َكَتبَ  َذِلكَ َفكَ  الشر  َعَلى َويـَُعاِقُبهُ  اخلَْ

 َسائِرُ  تـََقعُ  َكَما َوَقَدرِهِ  اللهِ  ِمبَِشيَئةِ  َواِقعٌ  اْلُوُجودِ  ِيف  َما ُكل  َوِهلََذا. احلَْرَامِ  الرْزقِ  َعَلى يـَُعاِقُبهُ 
 بِاْلَقَدرِ  اللهِ  َعَلى َحيَْتج  َأنْ  ِألََحدِ  َولَْيسَ  ِبهِ  يـُْؤَمنُ  اْلَقَدرُ  َبلْ  بِاْلَقَدرِ  ِألََحدِ  ُعْذرَ  َال  َلِكنْ  اْألَْعَمالِ 

ُتهُ  اْلَمَعاِصي رُُكوبِ  َعَلى بِاْلَقَدرِ  اْحَتج  َوَمنْ  اْلَبالَِغةُ  احلُْجةُ  لِلهِ  َبلْ  ِبهِ  اْعَتَذرَ  َوَمنْ  َداِحَضةٌ  َفُحج 
 َشاءَ  َلوْ {: قَالُوا َواَلِذينَ  ،}آبَاُؤنَا َوَال  َأْشرَْكَنا َما اللهُ  َشاءَ  َلوْ {: قَاُلوا ينَ َكاَلذِ  َمْقُبولٍ  َغيـْرُ  فـَُعْذرُهُ 
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 َجْنبِ  ِيف  فـَرْطتُ  َما َعَلى َحْسَرتَا يَا نـَْفسٌ  تـَُقولَ  َأنْ {: تـََعاَىل  قَالَ  َكَما} َعَبْدنَاُهمْ  َما الرْمحَنُ 
  . }اْلُمتِقنيَ  ِمنَ  َلُكْنتُ  َهَداِين  اللهَ  َأن  َلوْ  تـَُقولَ  َأوْ  . رِينَ الساخِ  َلِمنَ  ُكْنتُ  َوِإنْ  اللهِ 

 َويـَْرزَُقهُ  َخمَْرًجا َلهُ  َجيَْعلَ  َأنْ  يـَتِقيهِ  ِلَمنْ  َضِمنَ  َقدْ  فـَُهوَ  لِِعَباِدهِ  اللهُ  َضِمَنهُ  الِذي الرْزقُ  َوأَما
 بِهِ  يَِعيشُ  َما َميَْنَحهُ  بَِأنْ  يـَُناِسُبهُ  َما َلهُ  َفَضِمنَ  اْلُمتِقنيَ  ِمنْ  لَْيسَ  َمنْ  َوأَما َحيَْتِسبُ  َال  َحْيثُ  ِمنْ 
نـَْيا ِيف  الد  َمرَاتِ  ِمنَ  أَْهَلهُ  َواْرُزقْ { : اْخلَِليلِ  َعنْ  قَالَ  َكَما اْآلِخَرةِ  ِيف  يـَُعاِقُبهُ  ُمثُهمْ  آَمنَ  َمنْ  الث  ِمنـْ

 النارِ  َعَذابِ  إَىل  َأْضطَرهُ  ُمث  قَِليًال  فَأَُمتـُعهُ  َكَفرَ  َوَمنْ {:  -  اللهُ  قَالَ  -} رِ اْآلخِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ 
  .}اْلَمِصريُ  َوبِْئسَ 

َا َواَللهُ  ْزقَ  أَبَاحَ  إمنَعَلى ِبهِ  َيْسَتِعنيُ  ِلَمنْ  يُِبْحهُ  ملَْ  طَاَعِتهِ  َعَلى ِبهِ  َيْسَتِعنيُ  ِلَمنْ  الر 
 َكَفرَ  َوَمنْ {: قَالَ  َكَما يـَُعاِقبـُُهمْ  فَِإنهُ  الرْزقِ  ِمنْ  َهلُمْ  َضِمَنهُ  َما َأَكُلوا َوِإنْ  َهُؤَالءِ  َبلْ  ؛َمْعِصَيِتهِ 
 َِيَمةُ  َلُكمْ  ُأِحلتْ {: تـََعاَىل  َوقَالَ } اْلَمِصريُ  َوبِْئسَ  النارِ  َعَذابِ  إَىل  َأْضطَرهُ  ُمث  قَِليًال  َفأَُمتـُعهُ 

َا} ُحُرمٌ  َوأَنـُْتمْ  الصْيدِ  حمُِلي َغيـْرَ  َعَلْيُكمْ  يـُتـَْلى َما إال  نـَْعامِ اْألَ  َعَلْيهِ  َحيُْرمُ  ِلَمنْ  اْألَنـَْعامَ  أَبَاحَ  فَِإمن 
ْحرَامِ  ِيف  الصْيدُ   طَِعُموا ِفيَما ُجَناحٌ  الصاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الِذينَ  َعَلى لَْيسَ {: تـََعاَىل  َوَقالَ . اْإلِ

} اْلُمْحِسِننيَ  حيُِب  َواللهُ  َوَأْحَسُنوا اتـَقْوا ُمث  َوآَمُنوا اتـَقْوا ُمث  الصاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا َوآَمُنوا اتـَقْوا َما إَذا
رَ  َما يَْأُكلُ  َحيَـَوانٍ  ُكل  َأن  َفَكَما ْزقِ  ِمنْ  َلهُ  ُقدهُ  الرَسَواءٌ  َلهُ  يـَُبحْ  ملَْ  َما َأْخذِ  َعَلى يـَُعاَقبُ  فَِإن 
 َغيـْرَ  اْلُكفارِ  أَْمَوالُ  َكاَنتْ  َوِهلََذا اللهِ  َمْعِصَيةِ  َعَلى بِهِ  ُمْسَتِعيًنا َكانَ  َأوْ  اْجلِْنسِ  ُحمَرمَ  َكانَ 

َا اْألَْمَوالَ  ن ِألَ  اْلُمْؤِمِنَني؛ إَىل  َعاَدتْ  إَذا فـَْيًئا َوُتَسمى لِْلُمْؤِمِننيَ  ُمَباَحةً  َبلْ  َمْغُصوبَةٍ  َها إمنَيْسَتِحق 
 ِيف  يـَْعَتُدونَ  َواْلُكفارُ  اِالْسِتْحَقاقِ  ِحبُْكمِ  يَْأُخُذونـََها فَاْلُمْؤِمُنونَ  َِا يـَْعِصيهِ  َمنْ  َال  اللهَ  يُِطيعُ  َمنْ 

 يَِفيءُ  َكَما إلَْيِهمْ  فَاَءتْ  فـََقدْ  ُمْؤِمِننيَ الْ  إَىل  َعاَدتْ  فَِإَذا أَْعَماهلِِمْ  ِيف  يـَْعَتُدونَ  أَنـُهمْ  َكَما إنـَْفاِقَها
  .ُمْسَتِحقهِ  إَىل  اْلَمالُ 

  ]يسأل للهداية من[: قوله

ْسَالمِ  َشْيخُ وقال  - 14/320( "الفتاوى جمموع"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اْإلِ
 اْلَعْبدُ  َبلْ  ،اهلَِْدايَةِ  َمزِيدُ  َأوْ  الثَباتُ : اْهلَُدى لِ ِبُسَؤا اْلُمرَادَ  َوَأن . اْهلَُدى؟ َيْسَألُ  فَِلَماَذا: )321
 ِيف  اْألُُمورِ  تـََفاِصيلِ  ِمنْ  يـَتَـَولدُ  َما َوِإَىل .  َأْحَوالِهِ  تـََفاِصيلِ  ِمنْ  يـَْفَعُلهُ  َما َربهُ  يـَُعلَمهُ  َأنْ  إَىل  ُحمَْتاجٌ 
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 هُ . َذِلكَ  يـَْعَملَ  َأنْ  يـُْلَهمَ  َأنْ  َوِإَىل . يـَْومٍ  ُكلدَ  َيْكِفي َال  فَِإنهُ  َجيَْعْلهُ  ملَْ  إنْ  ِعْلِمهِ  ُجمَرُمرِيًدا الل 
 اللهُ  َجيَْعَلهُ  َأنْ  إَىل  ُحمَْتاجٌ  َواْلَعْبدُ . ُمْهَتِديًا َيُكنْ  وَملَْ . َعَلْيهِ  ُحجةً  اْلِعْلمُ  َكانَ  َوِإال  ِبِعْلِمهِ  لِْلَعَملِ 
رَاَدةِ  ِتْلكَ بِ  اْلَعَملِ  َعَلى قَاِدرًا  ِصرَاطِ  -  اْلُمْسَتِقيمِ  الصرَاطِ  إَىل  ُمْهَتِديًا َيُكونُ  َال  فَِإنهُ . الصاحلَِةِ  اْإلِ
يِقنيَ  النِبينيَ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  اللهُ  أَنـَْعمَ  الِذينَ  دَهَداءِ  َوالصاِحلِنيَ  َوالشَوالص  -  َِذهِ  إالِ  ِاْلُعُلوم 

رَاَداتِ    . َذِلكَ  َعَلى َواْلُقْدَرةِ  َواْإلِ
  

  يتبدل وال عنه ينثني ال    قوله في محقق كالم اسمع
أن احملقق ال اعتقاده ومنهجه يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ شيخ اإلسالم  هذا هو ما عليه

 هُ َرِمحَ  من حال إىل حال كما بّني خبالف املنحرف فإنه ينتقل  ينثين وال يتبدل عن كلمة احلق،
 وإضرار: َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  ، فقال)1/377(" املسلول الصارم"يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ 

 اهللا عند كاذب وهو االعتقاد سالمة يظن من ويفعله االعتقاد تغري على يزيد املسلمني
 يف دةاملفس من أعظم هذا يف املفسدة أن ومعلوم والظن الدعوى هذه يف واملؤمنني ورسوله

 يظن قد كونه جهة ومن ،زائدا إضرارا كونه جهة من :الوجهني هذين من االعتقاد تغري جمرد
 دين إىل دين من االنتقال يريد ال عمن فيصدر معه ساملا يكون قد االعتقاد إن يقال أو

  .االنتقال فساد من أعظم فساده ويكون

  

  أتوسل بها القربى ومودة    مذهب لي كلهم الصحابة حب
  ]مذهب لي كلهم الصحابة حب[ :هقول

" العقيدة والواسطية"ذا البيت كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخوقد أشار 
 قـُُلوِِمْ  َسَالَمةُ : َواجلََْماَعةِ  السنةِ  أَْهلِ  ُأُصولِ  َوِمنْ : ، قال)3/152( "الفتاوى جمموع"و

 :تـََعاَىل  قـَْوله ِيف  بِهِ  اللهُ  َوَصَفُهمْ  َكَما َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  ولِ َرسُ  ِألَْصَحابِ  َوأَْلِسَنِتِهمْ 
ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  رَبـَنا يـَُقوُلونَ  بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالِذينَ { ميَانِ  َسبَـُقونَا الِذينَ  َوإلِِ  ِيف  َجتَْعلْ  َوَال  بِاْإلِ
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 ،َأْصَحاِيب  َتُسبوا َال «: قـَْولِهِ  ِيف  النِيب  َوطَاَعةُ } َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  إنكَ  َربـَنا آَمُنوا لِلِذينَ  ِغال  قـُُلوبَِنا
  . »َنِصيَفهُ  َوَال  َأَحِدِهمْ  ُمد  بـََلغَ  َما َذَهًبا ُأُحدٍ  ِمْثلَ  أَنـَْفقَ  َأَحدَُكمْ  َأن  َلوْ  بَِيِدهِ  نـَْفِسي فـََواَلِذي

  ]القربى دةومو [ :وقوله

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  أَهَل بـَْيتِ  القرَىب بِ  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  شيخ اإلسالمِ  مرادُ وَ 
 بـَْيتِ  أَْهلَ  َوحيُِبونَ : )3/154( "الفتاوى جمموع"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ َوَسلَم، قال 

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َوِصيةَ  ِفيِهمْ  َوَحيَْفظُونَ  ويتولوم َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  ىَصل  اللهِ  َرُسولِ 
 َوقَالَ  »بـَْيِيت  أَْهلِ  ِيف  اللهَ  أُذَكرُُكمْ  بـَْيِيت  َأْهلِ  ِيف  اللهَ  أُذَكرُُكمْ «: ُخم  َغِديرِ  يـَْومَ  قَالَ  َحْيثُ  َوَسلمَ 
 َواَلِذي«: فـََقالَ  -َهاِشمٍ  َبِين  َجيُْفو قـَُرْيشٍ  بـَْعضَ  َأن  إلَْيهِ  اْشَتَكى َوَقدْ -  َعمهِ  لِْلَعباسِ  أَْيًضا

 إْمسَاِعيلَ  َبِين  اْصطََفى اللهَ  إن «: َوقَالَ  »َولَِقرَاَبِيت  لِلهِ  حيُِبوُكمْ  َحىت  يـُْؤِمُنونَ  َال  بَِيِدهِ  نـَْفِسي
 َهاِشمٍ  َبِين  قـَُرْيشٍ  ِمنْ  َواْصطََفى قـَُرْيًشا ِكَنانَةَ  ِمنْ  َواْصطََفى ِكَنانَةَ  إْمسَاِعيلَ  ِين بَ  ِمنْ  َواْصطََفى

  .»َهاِشمٍ  َبِين  ِمنْ  َواْصطََفاِين 

 نـُهن بِأَ  َويـُْؤِمُنونَ  اْلُمْؤِمِننيَ  أُمَهاتِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  أَْزَواجَ  َويـَتَـَولْونَ 
َها اللهُ  َرِضيَ  َخِدَجيةُ  ُخُصوًصا اْآلِخَرةِ  ِيف  أَْزَواُجهُ   َوَعاَضَدهُ  ِبهِ  آَمنَ  َمنْ  َوَأولُ  َأْوَالِدهِ  َأْكَثرِ  أُم  َعنـْ

يَقةُ  اْلَعالَِيةُ  اْلَمْنزَِلةُ  ِمْنهُ  َهلَا وََكانَ  أَْمرِهِ  َعَلى ديقِ  بِْنتُ  َوالص دهُ  َرِضيَ  الصُهَما الل  ِفيَها قَالَ  الِيت  َعنـْ
 ِيبى النهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللَساءِ  َعَلى َعاِئَشةَ  َفْضلُ « :َوَسلرِيدِ  َكَفْضلِ  النَعامِ  َسائِرِ  َعَلى الثالط«.  

 طَرِيَقةِ  َوِمنْ . َوَيُسبونـَُهمْ  الصَحابَةَ  يـُْبِغُضونَ  الِذينَ  الرَواِفضِ  طَرِيَقةِ  ِمنْ  َويـََتبَـرُءونَ 
  .الصَحابَةِ  بـَْنيَ  َشَجرَ  َعما َوُميِْسُكونَ  َعَملٍ  َأوْ  ِبَقْولِ  اْلبَـْيتِ  أَْهلَ  يـُْؤُذونَ  الِذينَ  النـَواِصبِ 

  ]أتوسل بها[: وقوله

 اللهُ  َرِمحَهُ ومراد ا أتوسل أي أتوسل مبودم، فإن مودم من األعمال الصاحلة، قال 
  :َوْجَهْنيِ  َعَلى ِبَذِلكَ  َوالتـَوسلُ : )1/309(" الفتاوى جمموع"كما يف  هُ َعنْ  َوَرِضيَ 
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 الِذينَ  الثَالثَةِ  َكَحِديثِ  السَؤالِ  َوِإْعطَاءِ  الدَعاءِ  إَجابَةِ  إَىل  ِبَذِلكَ  يـَتَـَوسلَ  َأنْ : َأَحُدُمهَا
 بـََيانُ  تـََقدمَ  َوَقدْ  َكْربـَتَـُهمْ  َويـَُفرجَ  ُدَعاَءُهمْ  لُِيِجيبَ  الصاحلَِةِ  مْ بَِأْعَماهلِِ  تـََوسُلوا فَِإنـُهمْ  اْلَغارِ  إَىل  َأَوْوا

  .َذِلكَ 

 الصاحلَِةَ  اْألَْعَمالَ  فَِإن  َوِرْضَوانِهِ  َوَجنِتهِ  اللهِ  ثـََوابِ  ُحُصولِ  إَىل  ِبَذِلكَ  التـَوسلُ : َوالثاِين 
نـَْيا َسَعاَدةِ  إَىل  التامةُ  اْلَوِسيَلةُ  ِهيَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  ىَصل  الرُسولُ  َِا أََمرَ  الِيت  َواْآلِخَرةِ  الد  .  

  

  أفضل منهم الصديق لكنما    ساطع وفضل قدر ولكلهم
 جمموع"و" العقيدة والواسطية"يف كما  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخوقد قال 

 َوالسنةُ  اْلِكَتابُ  بِهِ  َجاءَ  َما َويـَْقبَـُلونَ : َواجلََْماَعةِ  السنةِ  أَْهلِ  ُأُصولِ ْن عَ  )3/152( "الفتاوى
ْمجَاعُ   - احلَُْدْيِبَيةِ  ُصْلحُ  َوُهوَ -  اْلَفْتحِ  قـَْبلِ  ِمنْ  أَنـَْفقَ  َمنْ  فـَيـَُفضُلونَ . َوَمرَاتِِبِهمْ  َفَضائِِلِهمْ  ِمنْ : َواْإلِ

 اللهَ  بَِأن  َويـُْؤِمُنونَ  اْألَْنَصارِ  َعَلى اْلُمَهاِجرِينَ  َويـَُقدُمونَ  َوقَاَتلَ  بـَْعِدهِ  ِمنْ  نـَْفقَ أَ  َمنْ  َعَلى َوقَاَتلَ 
 َال  َوبِأَنهُ  ،َلُكمْ  َغَفْرت فـََقدْ  ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا: -َعَشرَ  َوِبْضَعةَ  َثَالَمثِاَئةٍ  وََكانُوا- َبْدرٍ  ِألَْهلِ  قَالَ 

 َرِضيَ  َقدْ  َبلْ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  بِهِ  َأْخبَـرَ  َكَما الشَجَرةِ  َحتْتَ  بَاَيعَ  َأَحدٌ  ارَ الن  َيْدُخلُ 
ُهمْ  اللهُ   َرُسولُ  لَهُ  َشِهدَ  ِلَمنْ  بِاْجلَنةِ  َوَيْشَهُدونَ . َوأَْربَِعِمائَةٍ  أَْلفٍ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  وََكانُوا َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـْ
  . الصَحابَةِ  ِمنْ  َوَغْريِِهمْ  َمشاسٍ  ْبنِ  قـَْيسِ  ْبنِ  وََكثَاِبتِ  َكاْلَعَشَرةِ  بِاْجلَنةِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ 

 - َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ - طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنِ  َعِلي  اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريِ  َعنْ  النـْقلُ  بِهِ  تـََواتـَرَ  ِمبَا َويُِقرونَ 
 ِبَعِلي  َويـَُربـُعونَ  ِبُعْثَمانِ  َويـُثـَلُثونَ  ُعَمرُ  ُمث  َبْكرٍ  أَبُو نَِبيـَها بـَْعدَ  اْألُمةِ  َهِذهِ  َخيـْرَ  َأن  ِمنْ  َغْريِهِ  َوَعنْ 
ُهمْ  اللهُ  َرِضيَ   تـَْقِدميِ  َعَلى َعنـُْهمْ  اللهُ  َرِضيَ  الصَحابَةُ  َأْمجَعَ  وََكَما اْآلثَارُ  َعَلْيهِ  َدلتْ  َكَما َعنـْ

َعةِ  ِيف  ُعْثَمانَ   اللهُ  َرِضيَ - َوَعِلي  ُعْثَمانَ  ِيف  اْختَـَلُفوا َقدْ  َكانُوا السنةِ  أَْهلِ  بـَْعضَ  َأن  َمعَ  اْلبَـيـْ
ُهَما  أَوْ  َوَسَكُتوا ُعْثَمانَ  ْومٌ قَـ  فـََقدمَ  أَْفَضلُ  أَيـُهَما -َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َأِيب  تـَْقِدميِ  َعَلى اتـَفاِقِهمْ  بـَْعدَ  َعنـْ
 َوِإنْ  ُعْثَمانَ  تـَْقِدميِ  َعَلى السنةِ  أَْهلِ  أَْمرُ  اْستَـَقر  َلِكنْ  تـََوقـُفوا؛ َوقـَْومٌ  َعِليا قـَْومٌ  َوَقدمَ  ِبَعِلي  َربـُعوا

 ِفيَها اْلُمَخاِلفُ  ُيَضللُ  الِيت  ُصولِ اْألُ  ِمنْ  لَْيَستْ  -َوَعِلي  ُعْثَمانَ  َمْسأََلةُ -  اْلَمْسأََلةُ  َهِذهِ  َكاَنتْ 
 َوَذِلكَ " اخلَِْالَفةِ  َمْسأََلةُ " ِهيَ  ِفيَها اْلُمَخاِلفُ  ُيَضللُ  الِيت  اْلَمْسأََلةَ  َلِكن  السنة أَْهلِ  ُمجُْهورِ  ِعْندَ 
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 ُمث  ُعْثَمانُ  ُمث  ُعَمرُ  ُمث  َبْكرٍ  أَبُو َوَسلمَ  َعَلْيهِ  هُ الل  َصلى اللهِ  َرُسولِ  بـَْعدَ  اْخلَِليَفةَ  بَِأن  يـُْؤِمُنونَ  أَنـُهمْ 
 ةِ  َهُؤَالءِ  ِمنْ  َأَحدٍ  ِخَالَفةِ  ِيف  َطَعنَ  َوَمنْ  َعِليفـَُهوَ  اْألَِئم  أَْهِلهِ  ِمحَارِ  ِمنْ  َأَضل.  

  

  المنزل الكريم فهو آياته    به جاءت ما القرآن في وأقول
 َوِمنَ : )3/144( "الفتاوى جمموع"يف كما  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخقال 

ميَانِ  ميَانُ : وَُكتُِبهِ  بِاَللهِ  اْإلِ  َوَأن  يـَُعوُد؛ َوإِلَْيهِ  َبَدأَ  ِمْنهُ  َخمُْلوقٍ  َغيـْرُ  ُمنَـزلٌ  اللهِ  َكَالمُ  اْلُقْرآنَ  بَِأن  اْإلِ
 ُهوَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ُحمَمدٍ  َعَلى أَنـْزََلهُ  الِذي اْلُقْرآنَ  َهَذا َوَأن  َحِقيَقةً  ِبهِ  َتَكلمَ  تـََعاَىل  اللهَ 

 ِعَبارَةٌ  أَوْ  اللهِ  َكَالمِ  َعنْ  ِحَكايَةٌ  بِأَنهُ  اْلَقْولِ  إْطَالقُ  َجيُوزُ  َوَال  َغْريِِه؛ َكَالمُ  َال  َحِقيَقةً  اللهِ  َكَالمُ 
 َكَالمَ  َيُكونَ  َأنْ  َعنْ  ِبَذِلكَ  َخيْرُجْ  ملَْ : اْلَمَصاِحفِ  ِيف  ِبَذِلكَ  َكَتُبوهُ  َأوْ  الناسُ  رَأَهُ قَـ  إَذا َبلْ  َعْنهُ 
َا اْلَكَالمَ  فَِإن  َحِقيَقةً  تـََعاَىل  اللهِ  ًغا قَاَلهُ  َمنْ  إَىل  َال  ُمْبَتِدئًا قَالَهُ  َمنْ  إَىل  َحِقيَقةً  ُيَضافُ  إمنُمبَـل 

 ُدونَ  اْلَمَعاِينَ  َوَال  اْلَمَعاِين  ُدونَ  اْحلُُروفَ  اللهِ  َكَالمُ  لَْيسَ  َوَمَعانِيِه؛ ُحُروفُهُ  اللِه؛ َكَالمُ  ُهوَ وَ . ُمَؤديًا
  .اْحلُُروفِ 

  

  والمصطفى الهادي وال أتأول    وأقول قال اهللا جل جالله
 وأما: )292-1/291( "الصفدية"يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ قال شيخ اإلسالم 

 التأويل بلفظ املراد هو يكن مل فهذا مفهومه غري إىل مفهومه عن اللفظ صرف مبعىن التأويل
 الظاهر خالف أنه يقال الذي املعىن أراد املتكلم أن علم إذا أنه إال اللهم السلف كالم يف

 من جعلوه أو هب املتكلم ملراد وبيانا للكالم تفسريا لكونه هوالتفسري الذي التأويل من جعلوه
 يف مندرجا لكونه بعلمها اهللا استأثر اليت األمر نفس يف الثابتة احلقيقة هو الذي اآلخر النوع
   .للظاهر خمالفا لكونه ال ذلك

 من هي اليت ورسوله اهللا مراد عن الكالم خترج اليت التأويالت ينكرون السلف وكان
 كما الباطل التفسري هو الذي الباطل التأويل ينكرون فكانوا مواضعه عن الكلم حتريف نوع

 ما التفسري هو الذي التأويل من ينكرون وقد مراده خبالف املتكلم كالم فسر من قول ننكر
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 ترمجة ينكرون وال حق بأنه العلم لعدم أو باطل بأنه للعلم الشيء فننكر صحته يعلم ال
 كما معرفته تضره ما أو ستمعامل يفهمه ال ما ذلك من أنكروا ورمبا اللغة حيسن ال ملن الكالم
 عليه علي قال كما معرفته تضرهم مبا أو معرفته عن عقوهلم تعجز مبا الناس حتديث ينكرون
 عبد وقال ".ورسوله اهللا يكذب أن أحتبون ينكرون ما ودعوا يعرفون مبا الناس حدثوا" :السالم

  ."لبعضهم فتنة كان إال عقوهلم تبلغه ال حديثا قوما حيدث رجل من ما" :مسعود بن اهللا

  

  األول الطراز نقل كما حقاً     أمرها الصفات آيات وجميع
: )7- 4/6( "الفتاوى جمموع"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخقال 

 اْلَكْيِفيةِ  َونـَْفيُ  اظَاِهرِهَ  َعَلى َوِإْجرَاُؤَها الصَفاتِ  إثـَْباتُ  َعَلْيِهمْ  اللهِ  ِرْضَوانُ  السَلفِ  َفَمْذَهبُ "
َها  َال  ُوُجوٍد؛ إثـْبَاتُ  الذاتِ  َوِإثـَْباتُ  الذاتِ  ِيف  اْلَكَالمِ  َعنِ  فـَرْعٌ  الصَفاتِ  ِيف  اْلَكَالمَ  ِألَن  ،َعنـْ

  ."ُكلُهمْ  السَلفُ  َمَضى َهَذا َوَعَلى ،الصَفاتِ  إثـَْباتُ  َفَكَذِلكَ  َكْيِفيةٍ  إثـَْباتُ 

  

  وأصونها عن كل ما يتخيل    إلى نقالهاوأرد عهدتها 
: )8/432(" الفتاوى جمموع"يف كما   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخقال 

 َحتْرِيفٍ  َغْريِ  ِمنْ  َرُسولُهُ  ِبهِ  َوَصَفهُ  َوَما ،نـَْفَسهُ  ِبهِ  َوَصفَ  ِمبَا اللهَ  َيِصُفونَ  أَنـُهمْ  السَلفِ  َمْذَهبُ 
 ُميَثـُلونَ  َوَال  الصَفاتِ  ِمنْ  لِنَـْفِسهِ  أَثـَْبَتهُ  َما َعْنهُ  يـَنـُْفونَ  َفَال  ،َمتِْثيلٍ  َوَال  َتْكِييفٍ  َغْريِ  َوِمنْ  يلٍ تـَْعطِ  َوَال 

 يـَْعُبدُ  َواْلُمَمثلُ  ُممَثلٌ  َواْلُمَشبهُ  ،َعَدًما يـَْعُبدُ  َواْلُمَعطلُ  ُمَعطلٌ  فَالناِيف  اْلَمْخُلوِقَني؛ ِبِصَفاتِ  ِصَفاتِهِ 
  . َصَنًما

 َكِمْثِلهِ  لَْيسَ {: تـََعاَىل  قَالَ  َكَما ،تـَْعِطيلٍ  ِبَال  َوتـَْنزِيهٌ  َمتِْثيلٍ  ِبَال  إثـَْباتٌ  السَلفِ  َوَمْذَهبُ 
  .طَلةِ اْلُمعَ  َعَلى َرد } اْلَبِصريُ  السِميعُ  َوُهوَ {: َوقـَْولُهُ  ،اْلُمَمثـَلةِ  َعَلى َرد  َوَهَذا} َشْيءٌ 

  

  األخطل قال يقول استدل وإذا     وراءه القرآن نبذ لمن قبحاً 



13 

 

يف هذا البيت إىل الرد على األشاعرة  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ وقد أشار شيخ اإلسالم 
 ِمما َكانَ  َوِهلََذا: )6/296( "الفتاوى جمموع"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ وغريهم، قال 

 وََكَالمِ  اللهِ  َكَالمِ -  اْلَكَالمِ  َحِقيَقةِ  َوَمْعرَِفةِ  ِديِنِهمْ  َأْصلِ  ِيف  اْحَتجوا أَنـُهمْ  َهُؤَالءِ  َعَلى ِبهِ  ُيَشنعُ 
يعِ    :اْألَْخَطلُ  َلهُ  يـَُقالُ  َنْصرَاِين  َشاِعرٍ  ِبَقْولِ  - اْخلَْلقِ  مجَِ

 َا اْلُفَؤادِ  َلِفي اْلَكَالمَ  إن َسانُ  ُجِعلَ *  * * َوِإمنَدلِيًال  اْلُفَؤادِ  َعَلى الل   

 اْلَعْقِليةُ  فَاحلََْقاِئقُ  ِشْعرِهِ  ِمنْ  َيُكونَ  َأنْ  َوبِتَـْقِديرِ  ِشْعرِهِ  َمنْ  لَْيسَ  َهَذا إن : طَائَِفةٌ  قَالَ  َوَقدْ 
 فَاِضلٍ  َشاِعرٍ  أَْلفِ  قـَْولِ  إَىل  ِفيهِ  يـُْرَجعُ  َال  آَدمَ  َبِين  مجَِيعُ  بِهِ  يـََتَكلمُ  الِذي اْلَكَالمِ  َلْفظِ  ُمَسمى َأوْ 
 اللهِ  َكِلَمةِ  ِيف  يـََتَكلُمونَ  أَنـُهمْ  ُعِرفَ  َقدْ  َوالنَصاَرى ،اْألَْخَطلُ  اْمسُهُ  َنْصرَانِيا َشاِعرًا َيُكونَ  َأنْ  دَعْ 
َطلُ  بَاِطلٌ  ُهوَ  ِمبَا طَأُ  ُهوَ  اللَغةِ  ِيف  َواخلَْ   :اْلُمْنِشدُ  ِفيِهمْ  أَْنَشدَ  َوَقدْ  مِ اْلَكَال  ِيف  اخلَْ

  اْألَْخَطلُ  قَالَ  يـَُقولُ  اْسَتَدل  فَِإَذا* * *  َورَاَءهُ  اْلُقْرآنَ  نـََبذَ  ِلَمنْ  قـُْبًحا

-7/138(" الفتاوى جمموع"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ شيخ اإلسالم وقال 
  :قَالَ  أَنهُ  اْألَْخَطلِ  نْ عَ  ُحيَْكى الِذي اْلبَـْيتُ  َوأَما: )140

 َا اْلُفَؤادِ  َلِفي اْلَكَالمَ  إن َسانُ  ُجِعلَ * * *  َوِإمنَدلِيًال  اْلُفَؤادِ  َعَلى الل  

 فـََلمْ  َدَواِويَنهُ  فـَتُشوا إنـُهمْ : َوقَاُلوا .ِشْعرِهِ  ِمنْ  َهَذا َيُكونَ  َأنْ  أَْنَكرَ  َمنْ  الناسِ  َفِمنْ 
شابِ  ْبنِ  ُحمَمدِ  َعنْ  يـُْرَوى اَوَهذَ  جيَُِدوُه،  َوَلوْ . اْلُفَؤادِ  لَِفي اْلبَـَيانَ  إن : َلْفظُهُ : بـَْعُضُهمْ  َوقَالَ . اخلَْ
 اْحَتج  ِحيَحْنيِ " ِيف  َأْخَرَجاهُ  ِحبَِديثِ  َمْسأََلةٍ  ِيف  ُحمَْتجَعنْ " الص  ِيبى النهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللَوَسل 
 ملَْ  اْلبَـْيتُ  َوَهَذا بِاْلَقُبولِ  َوتـََلقيهِ  َتْصِديِقهِ  َعَلى اْلُعَلَماءُ  اتـَفقَ  ِمما َوَيُكونُ  َواِحدٌ  َخبَـرٌ  اَهذَ : َلَقاُلوا
 اْلَعَربِيةِ  أَْهلُ  تـََلقاهُ  َوَال  َواِحدٍ  ِمنْ  َأْكثـَرُ  َوَال  َواِحدٌ  َال  َصِحيحٍ  بِِإْسَنادِ  قَائِِلهِ  َعنْ  نـَْقَلهُ  يـُْثِبتْ 

 ُمَسمى: يـَُقالُ  ُمث . اْلَكَالمِ  ُمَسمى َعنْ  َفْضًال  اللَغةِ  ِمنْ  َشْيءٍ  أَْدىنَ  بِهِ  يـَْثُبتُ  َفَكْيفَ  اْلَقُبولِ بِ 
 وُلونَ اْألَ  بِهِ  َتَكلمَ  ِمما َهَذا فَِإن  َشاِعرٍ  قـَْولِ  إَىل  ِفيهِ  ُحيَْتاجُ  ِمما ُهوَ  لَْيسَ  َوَحنْوِِمهَا َواْلَقْولِ  اْلَكَالمِ 

 َوأَْيًضا. َوالرْجلِ  َواْلَيدِ  الرْأسِ  ُمَسمى َعَرُفوا َكَما لَُغِتِهمْ  ِيف  َمْعَناهُ  َوَعَرُفوا اللَغةِ  أَْهلِ  ِمنْ  واآلخرون
 أَْهلِ  فَِإن  احلُُْدودِ  نْ مِ  َيْذُكُرونَهُ  ِمبَا َال  َمَعانِيَها ِيف  ِلْألَْلَفاظِ  بِاْسِتْعَماهلِِمْ  ُحيَْتج  بِاللَغةِ  فَالناِطُقونَ 

ُهمْ  َأَحدٌ  يـَُقولُ  َال  الناِطِقنيَ  اللَغةِ   بَلْ  َكَذا َواللْونَ  َكَذا َواْلَكَالمَ  َكَذا َواْلَيدَ  َكَذا الرْأسَ  إن : ِمنـْ
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 ملَْ  اْألَْخَطلَ  َأن  فـَُعِلمَ . َماهلِِمْ اْسِتعْ  ِمنْ  لَُغتَـُهمْ  فـَتَـْعِرفُ  َمَعانِيَها َعَلى َدالةً  اْألَْلَفاظِ  َِِذهِ  يـَْنِطُقونَ 
َا اْلَبتَة؛ َذِلكَ  يـَْقِصدُ  الشَعرَاءِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َوَال " اْلَكَالمِ " ُمَسمى َيْذُكرَ  َأنْ  ََِذا يُرِدْ  إنْ : أَرَادَ  َوِإمن 

 فَِإَذا اْلَمْعَىن؛ َوُهوَ  اْلُفَؤادِ  ِمنْ  َكَالمِ الْ  َأْصلُ  َأيْ  لِلشْعرِ  اْلُمَفسُرونَ  ِبهِ  َفسَرهُ  َما َذِلكَ  قَالَ  َكانَ 
ْنَسانُ  قَالَ   َعنْ  اللهُ  ذََكَرَها الِيت  َكاْألَقـَْوالِ  َوَهَذا ِبِه؛ تَِثقْ  َفَال  قـَْلِبهِ  ِيف  لَْيسَ  َما بِِلَسانِهِ  اْإلِ

  :قَالَ  َوِهلََذا قـُُلوِِْم؛ ِيف  لَْيسَ  َما بِأَْلِسَنِتِهمْ  يـَُقوُلونَ  أَنـُهمْ  ذََكرَ  اْلُمَناِفِقنيَ 

  َأِصيَال  اْلَكَالمِ  َمعَ  َيُكونَ  َحىت * * *  َلْفظُهُ  أَِثريٍ  ِمنْ  يـُْعِجبَـنكَ  َال 

 َا اْلُفَؤادِ  َلِفي اْلَكَالمَ  إن َسانُ  ُجِعلَ * * *  َوِإمنَدلِيَال  اْلُفَؤادِ  َعَلى الل  

 َحىت : قَالَ  َوِهلََذا اْألَْصِل؛ ِمنْ  قـَْلِبهِ  ِيف  َما يـُْعَلمَ  ىت حَ  الظاِهرِ  ِبَقْولِهِ  يـُْعَجبَ  َأنْ  نـََهاهُ 
 َكَالًما َمساهُ  َقدْ  الظاِهرَ  اللْفظَ  َأن  َعَلى َدلِيلٌ " اْلَكَالمِ  َمعَ : "َوقـَْولُهُ . َأِصيَال  اْلَكَالمِ  َمعَ  َيُكونَ 
 َوَهَذا؛ َهَذا َعَلى ِشْعرُهُ  اْشَتَملَ  فـََقدْ  َعَلْيِهْم؛ ُحجةٌ  َوَهَذا َصاِحِبهِ  ِبَقْلبِ  َمْعَناهُ  ِقَيامُ  يـُْعَلمْ  ملَْ  َوِإنْ 
 اْلَمْقُصودَ  َوَمْعَناهُ  َأْصَلهُ  ِبهِ  أَرَادَ . اْلُفَؤادِ  َلِفي اْلَكَالمَ  إن : َوقـَْولُهُ . ُمْطَلقٌ " اْلَكَالمِ  َمعَ : "قـَْولُهُ  َبلْ 
 لَُغةِ  ِيف " اْلَكَالمِ " ُمَسمى يـَْعِرفَ  َأنْ  إَىل  اْحَتاجَ  َفَمنْ " اجلُْْمَلةِ بِ "و. َذِلكَ  َعَلى َدلِيلٌ  َواللَسانُ  ِبِه،

 َعنْ  الناسِ  أَبـَْعدِ  ِمنْ  فَِإنهُ  َشاِعرٍ  ِبَقْولِ  آَدمَ  َبِين  َأْجَناسِ  َوَسائِرِ  َوالتـْركِ  َوالرومِ  َواْلُفْرسِ  اْلَعَربِ 
 ُمثـَلثٌ  َكاِفرٌ  َنْصرَاِينّ  َوُهوَ  اْلُقَدَماءِ  الشَعرَاءِ  ِمنْ  َولَْيسَ  اْلُمَولِديَن؛ نْ مِ  ُهوَ  ُمث . اْلِعْلمِ  طُُرقِ  َمْعرَِفةِ 
َطلُ  اْألَْخَطلُ  َواْمسُهُ   اْلَكَالمِ  ُمَسمى ِيف  َأْخطَُئوا َقدْ  َوالنَصاَرى َنْصرَاِين  َوُهوَ  اْلَكَالمِ  ِيف  َفَسادٌ  َواخلَْ

  .اللهِ  َكِلَمةِ  نـَْفسَ  ُهوَ  بِنَـْفِسهِ  ِئمَ اْلَقا اْلَمِسيحَ  َفَجَعُلوا

  

  ينزل كيف بغير السماء وإلى    ربهم حقاً  يرون والمؤمنون
  ]ربهم حقاً  يرون والمؤمنون[: قوله

 َوأَما: )6/499( "الفتاوى جمموع"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخقال 
 إنـُهمْ  َكال {: قـَْولِهِ  ِلظَاِهرِ  فَاتـَباعٌ  اْلُمتَـَقدِمنيَ  َعنْ  اْلَمْأثُورِ  ظَاِهرِهِ  َعَلى ْطَلًقامُ " الرْؤيَةَ " نـََفْوا الِذينَ 

مْ  َعنْ  َِلَمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذٍ  َر{.   
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 يـََرى َهلْ  اللهِ  َعْبدِ  أَبَا يَا: ِلَماِلكِ  َرُجلٌ  قَالَ : قَالَ  َأْشَهبَ  َعنْ  بِِإْسَناِدهِ  َبطةَ  اْبنُ  َرَوى
 اللهُ  يـَُعيـرْ  ملَْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َربـُهمْ  اْلُمْؤِمُنونَ  يـَرَ  ملَْ  َلوْ : َماِلكٌ  فـََقالَ  اْلِقَياَمِة؟ يـَْومَ  َربـُهمْ  اْلُمْؤِمُنونَ 

مْ  َعنْ  إنـُهمْ  َكال {: تـََعاَىل  قَالَ  بِاحلَِْجابِ  اْلُكفارَ  َِلَمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذٍ  َر{ .  

 إنـُهمْ  َكال { :اللهِ  ِكَتابِ  ِيف  الشاِفِعي  قَالَ : يـَُقولُ  َهَرمٍ  َأِيب  اْبنَ  مسَِْعت :قَالَ  املزين َوَعنْ 
مْ  َعنْ  َِعَلى َدَالَلةٌ } َلَمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذٍ  َر  ِصَفِتهِ  َعَلى يـََرْونَهُ  َأْولَِياَءهُ  َأن .  

: يـَُقولُ - َحْنَبلٍ  ْبنَ  َأْمحَد يـَْعِين  اللهِ  َعْبدِ  أَبَا مسَِْعت: َقالَ  إْسَحاقَ  ْبنِ  َحْنَبلِ  َوَعنْ 
ثُونَ  وََكانُوا -الرْؤيَةِ  َأَحاِديثِ -  َشْيًئا اْألََحاِديثِ  َهِذهِ  ِمنْ  يـُْنِكُرونَ  َوَما الناسَ  أَْدرَْكت َا ُحيَدِ 

 َكال { :اللهِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ  ،ُمْرتَاِبنيَ  َوَال  ِلَذِلكَ  ْنِكرِينَ مُ  َغيـْرَ  َحاِهلَا َعَلى ميُِرونـََها اجلُْْمَلةِ  َعَلى
مْ  َعنْ  إنـُهمْ  ِِحَجابٌ  َيُكونُ  َفَال } َلَمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذٍ  َر  هُ  َفَأْخبَـرَ  لُِرْؤيَةِ  إالالل  هُ  َشاءَ  َمنْ  َأنالل 
 َربـَها إَىل *  نَاِضرَةٌ  يـَْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :اللهُ  قَالَ : َوقَالَ . يـََرْونَهُ  َال  َواْلُكفارُ  يـَرَاُه؛ فَِإنهُ  أَرَادَ  َوَمنْ 

  . }نَاِظَرةٌ 

 تـَْنظُُرونَ { :َوَغْريِهِ  اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجرِيرِ  َحِديثُ  اللهِ  إَىل  النظَرِ  ِيف  تـُْرَوى الِيت  َواْألََحاِديثُ 
 أَبُو قَالَ . اللهِ  إَىل  النظَرُ } َوزِيَاَدةٌ  احلُْْسَىن  َأْحَسُنوا لِلِذينَ { :َوقَالَ  ِصَحاحٌ  َأَحاِديثُ } َربُكمْ  إَىل 
 َال  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َربـَنا نـََرى بِأَنـَنا َونـُْؤِمنُ  َحق  أَنـَها َونـَْعَلمُ  َِا نـُْؤِمنُ  ،الرْؤيَةِ  َأَحاِديثُ : اللهِ  َعْبدِ 

 ْرتَابُ نَـ  َوَال  ِفيهِ  َنُشك.  

  ]ينزل كيف بغير السماء وإلى[: وقوله

 َوِمنْ : )6/613( "الكربى الفتاوى"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ قال شيخ اإلسالم 
 اْبنِ  ُشُيوِخهِ  َأَجل  َعنْ  َرَواهُ  َماِلكٍ  ُمَوطإِ  ِيف  اْألََحاِديثِ  َأْشَهرِ  ِمنْ  النـُزولِ  َحِديثَ  َأن  اْلَمْعُلومِ 
 َأِيب  َعنْ  اْألََعز  اللهِ  َعْبدِ  َوَأِيب  الرْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِيب  ُشُيوِخهِ  َأَجل  ِمنْ  ُهوَ  َعمنْ  ِشَهابٍ 
لَ  ُكل  َوتـََعاَىل  تـََباَركَ  َربـَنا يـَْنزِلُ «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  ُهَريـَْرةَ   َمسَاءِ  إَىل  ةٍ لَيـْ
نـَْيا ْيلِ  ثـُُلثُ  يـَبـَْقى ِحنيَ  الدَمنْ  َفأُْعِطيِه، َيْسأَْلِين  َمنْ  َلُه، َفَأْسَتِجبْ  َيْدُعوِين  َمنْ : فـَيَـُقولُ  الل 

 َغْريِِه،وَ  َماِلكٍ  طَرِيقِ  ِمنْ  َوُمْسِلمٍ  َكاْلُبَخارِي  الصَحاحِ  أَْهلُ  َرَواهُ  َوَقدْ  .»َلهُ  َفَأْغِفرْ  َيْستَـْغِفْرِين 
 ِمنْ  نـَْفًسا ِعْشرِينَ  ِمنْ  َأْكثـَرُ  َرَواَها َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َعنْ  ُمتَـَواتَِرةٌ  النـُزولِ  َوَأَحاِديثُ 
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ُهمْ  َهلَا َواْلُمْسَتِمعُ  بـَْعضٍ  ِمنْ  بـَْعِضِهمْ  ِمبَْحَضرِ  الصَحابَةِ   وَملَْ  رُه،َويُقِ  َِا اْلُمَحدثَ  ُيَصدقُ  ِمنـْ
ُهمْ  يـُْنِكْرَها  َوَأْوَدُعوهُ  َذِلكَ  َرَوْوا اْألَِئمِة، ِمنْ  َمساُهمْ  الِذينَ  َوَعامةُ  التاِبِعنيَ  أَِئمةُ  َوَرَواهُ  َأَحٌد، ِمنـْ
  .أَْنَكَرهُ  َمنْ  َعَلى َوأَْنَكُروا ُكتُبَـُهمْ 

  

  أنهل رياً  منه بأني أرجو    الذي والحوض بالميزان وأقر
  ]بالميزان وأقر[: قوله

: )4/302( "الفتاوى جمموع"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم قال شيخ
 قـَْوله ِمْثلُ  َوالسنةُ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ  َعَلى َدل  َكَما اْلَعْدلِ  َغيـْرُ  َوُهوَ  اْألَْعَمالُ  بِهِ  يُوَزنُ  َما ُهوَ  اْلِميزَانُ 
 لِيَـْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ {: َوقـَْولِهِ } َمَوازِيُنهُ  َخفتْ  َوَمنْ  * َمَوازِيُنهُ  ثـَُقَلتْ  َفَمنْ { :تـََعاَىل 

  . }اْلِقَياَمةِ 

 َعَلى َخِفيَفَتانِ  ِلَمَتانِ كَ «: قَالَ  أَنهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َعنِ  الصِحيَحْنيِ  َوِيف 
 .»اْلَعِظيمِ  اللهِ  ُسْبَحانَ  َوِحبَْمِدهِ  اللهِ  ُسْبَحانَ : الرْمحَنِ  إَىل  َحِبيَبَتانِ  اْلِميزَانِ  ِيف  ِقيَلَتانِ ثَ  اللَسانِ 

   .»ُأُحدٍ  ِمنْ  أَثـَْقلُ  اْلِميزَانِ  ِيف  َهلَُما«: َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َساَقيْ  َعنْ  َوقَالَ 

ُرُمهَا َواْحلَاِكمُ  التـْرِمِذي  َوَصحَحهُ  اْلِبطَاَقةِ  يثُ َحدِ  َوَغْريِهِ  التـْرِمِذي  َوِيف   الرُجلِ  ِيف «: َوَغيـْ
َها ِسِجل  ُكل  ِسِجال  َوِتْسُعونَ  ِتْسَعةٌ  لَهُ  فـَيـُْنَشرُ  بِهِ  يـُْؤَتى الِذي  ِكفةٍ  ِيف  فـَُيوَضعُ  اْلَبَصرِ  َمد  ِمنـْ
 َفطَاَشتْ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  قَالَ . اللهُ  إال  إَلهَ  َال  َأنْ  ةُ َشَهادَ  ِفيَها بِِبطَاَقةِ  َلهُ  َويـُْؤَتى

تُ  ِجالاْلِبطَاَقةُ  َوثـَُقَلتْ  الس« .  

ُ  ِمما َوأَْمثَالُهُ  َوَهَذا يـُبَـني  ِمبََوازِينَ  ُتوَزنُ  اْألَْعَمالَ  َأن  َ َا تـَبَـنيِ  ُىَعلَ  احلََْسَناتِ  ُرْجَحان 
َ  بِهِ  َما فـَُهوَ  َوبِاْلَعْكسِ  السيَئاتِ  نـَْيا َكَمَوازِينِ  اْلَعْدلُ  بِاْلَوْزنِ  َواْلَمْقُصودُ  ،اْلَعْدلُ  تـَبَـني ا ،الدَوأَم 

  .اْلَغْيبِ  ِمنْ  بِهِ  ُأْخِربْنَا َما َسائِرِ  َكْيِفيةِ  ِمبَْنزَِلةِ  فـَُهوَ  اْلَمَوازِينِ  تِْلكَ  َكْيِفيةُ 

  ]أنهل رياً  منه بأني أرجو* * * الذي  والحوض...[: قوله
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: )6/658( "الكربى الفتاوى"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخقال 
  .َحق  َواْلِميزَانَ  احلَْْوضَ  إن : َونـَُقولُ 

: اْلِقَياَمةِ  ةِ َعْرصَ  َوِيف : )3/146( "الفتاوى جمموع"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ وقال 
 اْلَعَسلِ  ِمنْ  َوَأْحَلى اللَنبِ  ِمنْ  بـََياًضا َأَشد  َماُؤهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ِلُمَحمدِ  اْلَمْوُرودُ  احلَْْوضُ 

  .أََبًدا بـَْعَدَها َيْظَمأْ  ملَْ  َشْربَةً  ِمْنهُ  َيْشَربُ  َمنْ  َشْهرٌ  َوَعْرُضهُ  َشْهرٌ  طُولُهُ  السَماءِ  ُجنُومِ  َعَددَ  آنَِيُتهُ 

  

  مهمل وآخر ناج فموحد    جهنم فوق يمد الصراط وكذا
 الصراط: )3/178( "الصحيح اجلواب"يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ قال شيخ اإلسالم 

 الكفار عليه عرب وإذا اجلنة إىل املؤمنون عليه يعرب الذي اجلسر وهو جهنم على املنصوب
  .جهنم يف سقطوا

 َمْنُصوبٌ  َوالصرَاطُ : )3/146(" الفتاوى جمموع"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ وقال 
 أَْعَماهلِِمْ  َقْدرِ  َعَلى َعَلْيهِ  الناسُ  َميُر  -َوالنارِ  اْجلَنةِ  بـَْنيَ  الِذي اجلِْْسرُ  َوُهوَ - َجَهنمَ  َمْنتِ  َعَلى

ُهمْ  ُهمْ  اْلَبَصرِ  حِ َكَلمْ  َميُر  َمنْ  َفِمنـْ ُهمْ  اْخلَاِطفِ  َكاْلبَـْرقِ  َميُر  َمنْ  َوِمنـْ ُهمْ  َكالريحِ  َميُر  َمنْ  َوِمنـْ  َوِمنـْ
ُهمْ  اجلََْوادِ  َكاْلَفَرسِ  َميُر  َمنْ  ِبلِ  َكرُكابِ  َميُر  َمنْ  َوِمنـْ ُهمْ  اْإلِ ُهمْ  َعْدًوا يـَْعُدو َمنْ  َوِمنـْ  َميِْشي َمنْ  َوِمنـْ

ُهمْ  َزْحًفا يـَْزَحفُ  َمنْ  ُهمْ َوِمنْـ  َمْشًيا  َكَاللِيبُ  َعَلْيهِ  اجلِْْسرَ  فَِإن  َجَهنَم؛ ِيف  فـَيـُْلَقى ُخيَْطفُ  َمنْ  َوِمنـْ
 قـَْنطََرةٍ  َعَلى َوقـَُفوا َعَلْيهِ  َعبَـُروا فَِإَذا. اْجلَنةَ  َدَخلَ  الصرَاطِ  َعَلى َمر  َفَمنْ  بَِأْعَماِهلِمْ  الناسَ  َختَْطفُ 

بُوا فَِإَذا بـَْعضٍ  ِمنْ  لِبَـْعِضِهمْ  فـَيـُْقَتص  َوالنارِ  اْجلَنةِ  بـَْنيَ  وا ُهذةِ  ُدُخولِ  ِيف  َهلُمْ  أُِذنَ  َونـُقلُ  اْجلَنَوَأو 
  .أُمُتهُ : اْألَُممِ  ِمنْ  اْجلَنةَ  َيْدُخلُ  َمنْ  َوَأولُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ُحمَمدٌ : اْجلَنةِ  بَابَ  َيْستَـْفِتحُ  َمنْ 

  

  سيدخل الجنان إلى التقي وكذا     بحكمة الشقي يصلها والنار
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: )14/114(" الفتاوى جمموع"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ قال شيخ اإلسالم 
 ِيف  َوقَالَ  اْآليَاتِ } َوتـََوىل  َكذبَ  َوَلِكنْ  . َصلى َوَال  َصدقَ  َفَال {: الشِقي  َحق  ِيف  قَالَ  َوِهلََذا
 َعَداءِ  َحقالس :} ِذينَ  إناِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الالص{.  

 اْسمَ  َأن  َذِلكَ  ِمنْ : )7/322(" الفتاوى جمموع"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ وقال 
 ُمْؤِمًنا ُنَسميه َال  فَِلَذِلكَ : قَاُلوا. َواْجلَنةَ  اْلَمْغِفَرةَ  َلْيهِ عَ  َأْوَجبَ  َقدْ  اللهَ  َوَأن  َوتـَزِْكَيةٍ  ثـََناءٍ  اْسمُ  التـَقى

ميَانِ  اْسمِ  َأْصلُ  قـَْلِبهِ  ِيف  َكانَ  َوِإنْ . زَانًِيا فَاِسًقا َوُنَسميه ميَانَ  ِألَن  اْإلِ  َعَلى ِبهِ  اللهُ  أَثـَْىن  اْسمٌ  اْإلِ
  .اْجلَنةَ  َعَلْيهِ  بَ َوأَْوجَ  ِبهِ  َوزَكاُهمْ  اْلُمْؤِمِننيَ 

 عائشة حديث وأما: )4/184( "املسائل جامع"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ وقال 
، له َشِهدَ  ما إال] اجلنة أهل من[ أنه بعينه ألحد نشهد ال فإنا فصحيح، له َشِهدَ  أو النص 

 أصالب يف وهم هلم خلَقها هًال،أ للجنةِ  خلقَ  اهللا فإن القولني، أحد على عامةً  شهادةً  الناسُ 
 املؤمنون: العموم بطريق فنقولُ  آبائهم، أصالب يف وهم هلم خلَقها أهالً، للنار وخلقَ  آبائهم،

  .عاقبته نَعَلم أنْ  إال نار يف أو جنة يف أنه أحًدا نُعني  وال النار، يف والكافرون اجلنة يف

  

  ويسأل هناك يقارنه عمل    قبره في عاقل حي ولكل
 َوأَما: )3/73( "الكربى الفتاوى"كما يف  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ قال شيخ اإلسالم 

 َكلَمُه، َمنْ  أَْيًضا َيْسَمعُ  َوَقدْ  يـََتَكلُم، أَنهُ : َفَجَوابُهُ  قـَْربِِه؟ ِيف  اْلَميتُ  يـََتَكلمُ  َهلْ : الساِئلِ  ُسَؤالُ 
 قـَرْعَ  َيْسَمُعونَ  إنـُهمْ «: قَالَ  أَنهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  نْ عَ  الصِحيِح، ِيف  ثـََبتَ  َكَما

 َوَما َربك؟ َمنْ : َلهُ  فـَيـَُقالُ  قـَْربِِه، ِيف  ُيْسَألُ  اْلَميتَ  َأن «: الصِحيحِ  ِيف  َعْنهُ  َوثـََبتَ . »نَِعاهلِِمْ 
ْسَالمُ  ،َريب  اللهُ : فـَيَـُقولُ  الثاِبتِ  بِاْلَقْولِ  اْلُمْؤِمِننيَ  هُ الل  فـَيُثَبتُ  نَِبيك؟ َوَمنْ  ِديُنك؟  ِديِين  َواْإلِ
 َعْبدُ  ُهوَ : اْلُمْؤِمنُ  فـَيَـُقولُ  ِفيُكْم؟ بُِعثَ  الِذي الرُجلِ  َهَذا ِيف  تـَُقولُ  َما: َلهُ  َويـَُقالُ  .نَِبيي َوُحمَمدٌ 

 اللهُ  يـُثَبتُ {: تـََعاَىل  قـَْوله تَْأِويلُ  َوَهَذا. »َواتـبَـْعَناهُ  ِبهِ  َفآَمنا َواْهلَُدى يـَناتِ بِاْلبَـ  َجاَءنَا َوَرُسولُهُ  اللهِ 
نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  الثاِبتِ  بِاْلَقْولِ  آَمُنوا الِذينَ  َوَقدْ . }اْآلِخَرةِ  َوِيف  الد  َعنِ  َصح  ِيبى النهُ  َصلَعَلْيهِ  الل 
 مسَِْعت أَْدَرى َال  آهْ  آهْ : فـَيَـُقولُ  اْلُمَناِفقُ  يـََتَكلمُ  وََكَذِلكَ . اْلَقْربِ  َعَذابِ  ِيف  نـَزََلتْ  أَنـَها :َوَسلمَ 
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 إال  َشْيءٍ  ُكل  َيْسَمُعَها َصْيَحةً  فـََيِصيحُ  َحِديٍد، ِمنْ  ِمبِْرَزبةٍ  فـَُيْضَربُ  فـَُقْلته، َشْيًئا يـَُقوُلونَ  الناسَ 
ْنَسانُ   ُيْسِمَعُكمْ  َأنْ  اللهَ  َلَسأَْلت َتَدافـَُنوا َال  َأنْ  َلْوَال «: قَالَ  أَنهُ  الصِحيِح، ِيف  َعْنهُ  َوثـََبتَ . اْإلِ
 َلما َبْدرٍ  يـَْومَ  اْلُمْشرِِكنيَ  نَاَدى أَنهُ  الصِحيحِ  ِيف  َعْنهُ  َوثـََبتَ . »َأْمسَعُ  الِذي ِمْثلَ  اْلَقْربِ  َعَذابَ 
 َواَللهُ . ُمْنَتِشَرةٌ  َكِثريَةٌ  َهَذا ِيف  َواْآلثَارُ . ِمنـُْهمْ  أَُقولُ  ِلَما بَِأْمسَعَ  أَنـُْتمْ  َما: قَالَ  اْلَقِليِب، ِيف  أَْلَقاُهمْ 
  .أَْعَلمُ 

  

  ينقل أحمد ثم حنيفة وأبي    ومالك الشافعي اعتقاد هذا
- 20/211(" ىالكرب  الفتاوى"كما يف   َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم شيخقال 

ُهمْ  اللهُ  َرِضيَ  اْألَْربـََعةُ  اْألَِئمةُ  َوَهُؤَالءِ : )212  َما ُكل  ِيف  تـَْقِليِدِهمْ  َعنْ  الناسَ  نـََهْوا َقدْ  َعنـْ
   .َعَلْيِهمْ  اْلَواِجبُ  ُهوَ  َوَذِلكَ  يـَُقوُلونَهُ 

 قَِبْلَناهُ  ِمْنهُ  َخْريٍ  ِبرَْأيٍ  َجاءَ  َفَمنْ  رَأَْيت؛ َما َأْحَسنُ  َوَهَذا رَأِْيي َهَذا: َحِنيَفةَ  أَبُو فـََقالَ 
 َوَصَدَقةِ  الصاِع؛ َمْسأََلةِ  َعنْ  َفَسأََلهُ  ِمبَاِلكِ  يُوُسفَ  أَبُو َأْصَحاِبهِ  أَْفَضلُ  اْجَتَمعَ  َلما َوِهلََذا

ْضرَاَواِت؛  إَىل  َرَجْعت: فـََقالَ  َذِلكَ  ِيف  السنةُ  َعَلْيهِ  َتُدل  ِمبَا َماِلكٌ  َفَأْخبَـَرهُ  اْألَْجَناِس؛ َوَمْسأََلةِ  اخلَْ
  . َرَجْعت َكَما قـَْوِلك إَىل  َلَرَجعَ  رَأَْيت َما َصاِحِيب  رََأى َوَلوْ  اللهِ  َعْبدِ  أَبَا يَا قـَْوِلك

َا: يـَُقولُ  َكانَ  َوَماِلكٌ  اْلِكَتابِ  َعَلى قـَْوِيل  فَاْعِرُضوا َوُأْخِطئُ  ُأِصيبُ  َبَشرٌ  أَنَا إمن  ةِ َوالسن 
  . َمْعَناهُ  َهَذا َكَالًما َأوْ 

 اِفِعيإَذا: يـَُقولُ  َكانَ  َوالش  ةَ  رَأَْيت َوِإَذا اْحلَاِئطَ  بَِقْوِيل  فَاْضرِبُوا احلَِْديثُ  َصحاحلُْج 
 الشاِفِعي  َمْذَهبِ  ِمنْ  اْخَتَصَرهُ  أَنهُ  ذََكرَ  َلما املزين ُخمَْتَصرِ  َوِيف . قـَْوِيل  َفِهيَ  الطرِيقِ  َعَلى َمْوُضوَعةً 

  .اْلُعَلَماءِ  ِمنْ  َغْريِهِ  َوتـَْقِليدِ  تـَْقِليِدهِ  َعنْ  نـَْهَيهُ  إْعَالِمهِ  َمعَ : قَالَ  َمْذَهِبهِ  َمْعرَِفةَ  أَرَادَ  ِلَمنْ 

َمامُ   الثـْورِي  َال وَ  الشاِفِعي  َوَال  َماِلًكا تـَُقلُدوا َوَال  تـَُقلُدوِين  َال : يـَُقولُ  َكانَ  َأْمحَد َواْإلِ
 تـَُقلدْ  َال : َوقَالَ  ،الرَجالَ  ِديَنهُ  يـَُقلدَ  َأنْ  الرُجلِ  ِعْلمِ  ِقلةِ  ِمنْ : يـَُقولُ  وََكانَ . تـََعلْمَنا َكَما َوتـََعلُموا
  .يـَْغَلطُوا َأنْ  ِمنْ  َيْسَلُموا َلنْ  فَِإنـُهمْ  الرَجالَ  ِديَنك



20 

 

  

  تدعت فما عليك معولوإن اب    فإن اتبعت سبيلهم فموفق
 أَنَابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتِبعْ {عن قول اهللا تعاىل  َعْنهُ  َوَرِضيَ  اللهُ  َرِمحَهُ  اإلسالم قال شيخ

 ةُ ): 179-19/178( "الفتاوى جمموع"كما يف }إَيلهِ  إَىل  ُمِنيَبةٌ  َواْألُمَباعُ  فـََيِجبُ  اللاتـ 
 بِِإْحَسانٍ  اتـبَـُعوُهمْ  َوالِذينَ  َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اْألَوُلونَ  اِبُقونَ َوالس {: تـََعاَىل  َوقَالَ  َسِبيِلَها
ُهمْ  اللهُ  َرِضيَ   َأن  َعَلى َفَدل  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  إَىل  الساِبِقنيَ  اتـَبعَ  َعمنْ  فـََرِضيَ } َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـْ

 ُيَشاِققِ  َوَمنْ {: تـََعاَىل  َوقَالَ  بِاْلَباِطلِ  َال  بِاحلَْق  إال  يـَْرَضى َال  َواَللهُ  اللهُ  ىيـَْرضَ  ِمبَا َعاِملٌ  ُمَتاِبَعُهمْ 
َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرُسولَ  ِبعْ  اْهلَُدى َلهُ  تـَبَـنيهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيـْرَ  َويـَتَما نـَُول  مَ  َوُنْصِلهِ  تـََوىلَجَهن 
  . }اَمِصريً  َوَساَءتْ 

 َسن : قَالَ  َكِثريًا َعْنهُ  يَْأثـُرَُها َماِلكٌ  َكانَ  َكِلَماتٍ  يـَُقولُ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  وََكانَ 
 اللهِ  ِلِكَتابِ  َتْصِديقٌ  َِا اْألَْخذُ  ُسنَـًنا بـَْعِدهِ  ِمنْ  اْألَْمرِ  َوُوَالةُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ 

 َخاَلَفَها َمنْ  رَْأيِ  ِيف  النظَرُ  َوَال  تـَْغِيريَُها ِألََحدِ  لَْيسَ  اللهِ  ِدينِ  َعَلى َوَمُعونَةٌ  اللهِ  ِلطَاَعةِ  اْسِتْعَمالٌ وَ 
هُ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيـْرَ  َواتـَبعَ  َخاَلَفَها َفَمنْ  هُ  َوالَما تـََعاَىل  الل  مَ  َوَأْصَالهُ  تـََوىلَساَءتْ وَ  َجَهن 

  . َمِصريًا

 اِفِعيهُ  َرِضيَ  َوالشا َعْنهُ  اللدَ  َلماْلِفْقهِ  ُأُصولِ  ِيف  اْلَكَالمَ  َجر  َِذهِ  اْحَتجِ  َِعَلى اْآليَة 
ْمجَاعِ  رُهُ  ُهوَ  َكانَ  َكَما اْإلِ  ُمتِبعَ  َأن  ىَعلَ  َدلتْ  َواْآليَةُ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  اْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ذََكرَ  َوَماِلكٌ  َوَغيـْ

َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرُسولِ  ُمَشاق  َأن  َكَما ُمْسَتِحق لِْلَوِعيدِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغْريِ  اْهلَُدى َلهُ  تـَبَـني 
 َوَمْعُلومٌ  لِْلَوِعيدِ  ُمْسَتِحق  ِدهِ  اْلَوِعيدَ  يُوِجبُ  اْلَوْصفَ  َهَذا َأناْآلَخرُ  َوْصفُ الْ  َيُكنْ  ملَْ  فـََلوْ  ِمبَُجر 
  . ذِْكرِهِ  ِيف  فَائَِدةَ  َال  َلَكانَ  َذِلكَ  ِيف  َيْدُخلُ 

  : أَقـَْوالٍ  َثَالثَةُ  لِلناسِ  َوُهَنا

  .اْآليَةِ  ِيف  اْلَمْذُكوَرةِ  الرُسولِ  ُخمَاَلَفةِ  ِمبَُجردِ  ُهوَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغْريِ  اتـَباعُ : ِقيلَ 

  .بِالذم  ُمْسَتِقل  َسِبيِلِهمْ  َغْريِ  اتـَباعُ  َفَكَذِلكَ  بِالذم  ُمْسَتِقلةٌ  الرُسولِ  ُخمَاَلَفةُ  َبلْ : َوِقيلَ 
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 َال  َهَذا َلِكن  اْآليَةُ  َعَلْيهِ  َدلتْ  َكَما الذم  يُوِجبُ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغْريِ  اتـَباعُ  َبلْ : َوِقيلَ 
 نـَْفسِ  ِيف  ُهوَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيـْرَ  ُمَتاِبعٍ  َفُكل  َلهُ  ُمْستَـْلزًِما َيُكونُ  َقدْ  لْ بَ  اْألَولِ  ُمَفاَرَقةَ  يـَْقَتِضي

 طَاَعةِ  ِيف  َكَما َوَهَذا اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيـْرَ  ُمتِبعٌ  الرُسولِ  ُمَشاق  وََكَذِلكَ  لِلرُسولِ  ُمَشاق  اْألَْمرِ 
 َوَمْعِصَيةِ  اللهِ  َمْعِصَيةِ  ِمنْ  َواِحدٍ  وَُكل  َواِجَبةٌ  الرُسولِ  َوطَاَعةَ  َواِجَبةٌ  اللهِ  طَاَعةَ  فَِإن  َوالرُسولِ  اللهِ 

 احلَِْديثِ  َوِيف  ،اللهَ  َأطَاعَ  فـََقدْ  الرُسولَ  يُِطعْ  َمنْ  فَِإنهُ  ُمَتَالزَِمانِ  َوُمهَا لِلذم  ُموِجبٌ  الرُسولِ 
 أَِمِريي َأطَاعَ  َوَمنْ  اللَه؛ َأطَاعَ  فـََقدْ  َأطَاَعِين  َمنْ «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ِيب الن  َعنْ  الصِحيحِ 

َا«: َوقَالَ  »َعَصاِين  فـََقدْ  أَِمِريي َعَصى َوَمنْ  اللَه؛ َعَصى فـََقدْ  َعَصاِين  َوَمنْ  َأطَاَعِين؛ فـََقدْ  إمن 
 اللهَ  َعَصى َمنْ  وَُكل  طَاَعِيت  ِمنْ  َفطَاَعُتهُ  بِاْلَمْعُروفِ  أَِمِريي أََمرَ  إَذا: يـَْعِين  »اْلَمْعُروفِ  ِيف  الطاَعةُ 

 .اللهُ  أََمرَ  ِمبَا يَْأُمرُ  الرُسولَ  فَِإن  الرُسوَل؛ َعَصى فـََقدْ 
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