
 

 







 




 دراســــة وتحقیق




 في العقیدة ))الماجستیر  ((رسالة مقّدمة لنیل درجة 


 سلطان بن عبيد بن عبد اللَّه العرابي
 
 



 أمحد بن عبد الرحيم السائح





 أما بعد....  ا احلمد هللا والصالة والسالم على رسولِ 
)  )) ...وَأمَّا ثواب العمل بالسُّنَِّة  (( :دامغة المبتدعین وكاشفة بطالن الملحدین من أّول الكتاب إلى قولھ ( فهذه دراسة وحتقيق لكتاب 

 ) .هـ  ٩٨١ت ( لإلمام الربكوي 
 : وكانت على قسمني

  دراسة املؤلِّف. 
  احملقّق صالن. 

ة ، وكذا امسه أما ما يتعلُّق بالقسم اَألول ـ فقد اشتمل على دراسة وافية عن حياة املؤلِّف من الناحية السياسية والعلمية واالجتماعي ـ
وركّزت الدراسة على عقيدته ـ رمحه اللّه ـ حيث إنه رغم عنايته بالدليل إالَّ أنه وافق املتكلّمني ، ونسبه ونشأته العلمية وأهم صفاته ، 

العلمي ا باجلوفات والرؤية وأفعال العباد تأثّرة منهم يف بعض مسائل االعتقاد ، كإثبات وجود اللّه وبعض الصةً املاتريدياحمليط وخاص العام 
 .عصر به يف ذلك ال

أما ما يتعلّق بدراسة الكتاب فكانت عن امسه ، وزمن التأليف ، واملآخذ عليه ، وحماسنه ، ودراسة ألهم املسائل الَّيت خالف فيها  ـ
 .املؤلّف معتقد أهل السنة فيه 

ص على أحسن صورة تركها املؤلِّف ، ثُم ما يتبع أما القسم الثَّاين فقد كان خمصصا للنص احملقّق ، وكان القصد فيه أصالةً إخراج الن ـ
 ذلك من تعليقات وعزو لآليات وختريجٍ لآلثار ، وقد تنوعت موضوعات الكتاب تنوعا كبريا ، وتعددت مسائله تعددا واسعا رغم أَنَّ

 ـ: تطرق لكثري من املسائل أمهّها ما يلي املقصد األساس من تأليفه هو الرد على املبتدعة يف ذلك الزمن إالَّ أَنَّ مؤلّفه 

 .إمجاالً  البدعة ، ثُم ذكر أهل املذاهب الباطلةعقد املؤلِّف يف بداية الكتاب فصوالً يف أمهية التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من  ـ ١
، وأهل الباطن وهم الباطنية ، والصوفية ، أهل الظَّاهر ، وهم أصول الفرق الستة : ثُم ذكر أصناف الفرق الضالّة وهم  ـ ٢

 .واستعرض فرق الصوفية نقالً عن كتاب أصول الدين للبزدوي 
ثُم شرع يف الرد على ابن عريب الصويفّ االتحادي ، ونقد كتابه فصوص احلكم ، وذلك من خالل نقله عن شيخ اإلسالم ابن  ـ ٣

 .تيمية رمحه اللّه 
ين بعض احملدثات الَّيت يعملها بعض الصوفية ؛ كالصعق والضرب بالقضيب والسماع احملرم ، والرد عليهم من أقوال السلف ثُم ب ـ ٤

 .رمحة اللَّه عليهم 
م ، وما يتشعب ثُم عقد فصالً مهما يف بيان أهل األهواء ، ومنهم تتشعب الفرق الضالّة االثنتني وسبعني فرقة ، فيذكر الفرقة األ ـ ٥

 ا كالمه باآليات واألحاديث ، وشيئًا من االستدالل العقليمعليهم مدع رق ، ويذكر أقواهلم ، ويردعنها من ف. 

  ، كفري عند علماء األحنافلة بينهما ، ودراسة مناطات التة القدمية واملعاصرة والصوفيدراسة فرق الص
 .الفرق الضالّة على أبواب االعتقاد ) أقوال ( سة أصول ودرا
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 وبھ نستعین
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m 
لَّذي شرح صدور أهل اإلسالم للسنة ، فانقادت التباعها ، احلمد هللا ا

وارتاحت لسماعها ، وأمات نفوس أهل الطّغيان بالبدعة بعد أن متادت يف 
 .نزاعها ، وتغالت يف ابتداعها 

وحده ال شريك له ، املوصوف بصفات  اوأشهد أن ال إله إالّ 
عما يضاد كماله ، وسع كُلَّ شيٍء ، املنعوت بنعوت الكمال ، املرتَّه  اجلالل

 .رحمةً وعلْما 

وأشهد أَنَّ حممدا عبده ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وخريته من 
على حني فترة من الرسل ، ودروسٍ  ا، وحجته على عباده ، أرسله  خلْقه

من الكتب ، وطموسٍ من السبل ، وقد استوجب أهل األرض أن يرتل 
احتهم العذاب ، فاألرض قد غشيتها ظلمة الكفر والشرك ، واجلهل بس

والعناد ، وقد استوىل عليها أَئمة الكفر ، وعساكر الفساد ، وقد استند كلّ 
بني عباده مبقاالم الباطلة  اقومٍ إىل ظلمات آرائهم ، وحكموا على 

اسدة ال تقام ، وأهوائهم ، فسوق الباطل نافقة هلا القيام ، وسوق احلق ك
فاألرض قد صالت جيوش الباطل يف أقطارها ونواحيها ، وظنت أَنَّ تلك 

رسوله ،  اوحزبه فيها ، فبعث  االدولة تدوم هلا ، وأنه ال مطمع جبند 
وأهل األرض أحوج إىل رسالته من غيث السماء ، ومن نور الشمسِ الَّذي 

عليه وسلّم ما تضوع مسك  اى يذهب عنهم حنادس الظُّلمات ، صلّ
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 قمري ماوفاح ، وما ترنا  وصاح ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليم١(كثري( . 
 :أّما بعد 

فإنه منذ أن أشرقت مشس الرسالة احملمدية ، واألمة ترفلُ يف ثوب عزها 
، واعتصمت مبا فيه وجمدها ، اقتفت آثار نبيها بالسري على احملجة البيضاء 

جناا وسالمتها ، فأخذت من كتاب ربها وسنة نبيها ما فيه صالحها 
وفالحها ، فسادت األمم شرقًا وغربا ، وباتت أكثر األمم عددا ، وأعظمها 

 يبجيب للنبركة ، واستe  ا يوم القيامةرجاَءه أن يكون أكثر األمم تابع. 
يبج الن ولقد سار على e  حابةة من الصأتباعه يف هذه األم

، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين ، ينفون عن هذا الدين حتريف  والتابعني
الغالني ، وانتحال املبطلني ، فكانوا حبق أللوية السنة رافعني وناصرين ، 

ر ولغياهب البدعة حماربني ومبطلني ، فما أعظم أثرهم على الناس ، وأقبح أث
 .الناس عليهم 

وما زالت كتائب أهل السنة تدافع جيوش الباطل يف كلّ عصرٍ ومصرٍ ؛ 
هلم ، ودافعني ألهل الباطل باحلجج والرباهني ، مستنريين  امؤيدين بتأييد 

بكتاب رب العاملني ، وسنة رسوله األمني ، محلوا مشاعل اخلري واهلدى ، 
ويصربون منهم على األذى ، فكم من قتيل يبصرون ا أهل العمى ، 

 .إلبليس قد أحيوه ، وكم من ضالٍّ تائه قد هدوه 
  علَّْمت بالقلم القرون األولى } سبحانك اللَّھمَّ خیر معلٍِّم 

  فسقى الحدیث وناول التنزیال } وفّجرت ینبوع البیان محمًَّدا 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٤٨ـ لكتابه الصواعق املرسلة  ارمحه  اقتباس من مقدمة ابن القيم ـ  )١(
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كب امليمون ، وتن سار يف هذا الرين ، وإِنَّ ممل شرف تبليغ هذا الدحم
والذَّود عن حياض سنة سيد املرسلني ، إمام عظيم ، وشيخ جليل ، نصر 

 : السنة ، وقمع البدعة يف زمن غربة يف الدين ، وانتفاش الباطل يف العاملني ، إنه
  بعالٍم زانھا من سادٍة نجِب } شمس الفرائد قد نارت بطلعتھا 

 وشیخ اإلسالم في ُعْجٍم وفي  }العصر واألعصار ھو عالم  

  وأحنف القیس في علٍم وفي أدِب } قد فاق حاتم طّي في مكارمھ 

إِنه اإلمام الربكوي حممد بن بري علي بن اسكندر ، الرومي ، احلنفي ، 
دامغة  ((نها كتاب حميي الدين ، صاحب التصانيف الكثرية املاتعة ، والَّيت م

، والَّذي اخترت أَنْ يكون حتقيق  ))املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين 
وأَما ثواب العمل  ((: ودراسة القسم اَألول منه من أول الكتاب إىل قوله 

 :رسالةً علميةً ألسبابٍ أوجزها فيما يلي  ))... بالسنة 
 :أسباب اختیار الموضوع 

  ةً أَنَّ هذا الكتاب  اإلسهامخاص ، ة العلمييف حفظ تراث األم
 .يطبع من قبل فيما علمناه من تتبع املطبوعات  مل

  ةنة الَّذين حرصوا على نشر السأَنَّ هذا الكتاب إلمامٍ من األئم
 .وقمع البدعة 

 ة املاتعة ، وقد أَنَّ الكتاب اشتمل على كثريٍ من املسائل العقدي
 .حبثها حبثًا مؤصالً على ضوء الكتاب والسنة 

   ، ا ـ على تعداد الفرق املخالفةأَنَّ الكتاب اشتمل ـ أيض
والطّوائف الضالَّة كالصوفية وغريهم ، مع ذكره ألقواهلم ومناقشتها 

عليها  والرد. 
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  تزيد على اشتمال الكتاب على أحاديث وآثار وأقوال ك ثرية
 .مئتني وأربعني حديثًا وأثرا 

 :وقد كانت خطَّة البحث كما یلي 
 :قسمت البحث إىل قسمني 

  راسة ، وجعلتها يف فصلنيقسم الد: 

 : : ـ الفصل األول 


 

: المطلب اَألوَّل 
: المطلب الّثاني 
: المطلب الّثالث 

 
: المطلب اَألوَّل 
: المطلب الّثاني 
 : المطلب الّثالث 
: المطلب الرَّابع 

: المطلب الخامس 
: المطلب السَّادس 
: المطلب السَّابع 
: المطلب الثَّامن 

: ـ الفصل الّثاني 
 : 
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 املُح صقَّق الن. 

 :وكان عملي فيه ما يلي 
  من خالل ما يلي صة النقمت بتنظيم ماد: 

اعتمدت طريقة النص املختار يف إخراج النص على أقرب طريقة  ▄ أ 
تركها املؤلِّف ، وهي طريقةٌ يعتمدها احملقّقون يف حتقيقات كتب 

 .علماء املسلمني 
ئية والرسم اإلمالئي يف اعتمدت عالمات الترقيم اإلمال ▄ ب 

 .احلاضر  العصر
جعلت عناوين لبعض الفصول يف بداية كلّ فصل ، وجعلتها  ▄ ج 

بني معكوفني إشارةً إىل أنها من تصريف ، وأحيانا أكتب عناوين 
 .جانبية لتوضيح النص وتسهيل الرجوع إليه 

مكتوبة {    } جعلت اآليات القرآنية بني هاللني  ▄ د 
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 .العثماين  بالرسم
كتبت األحاديث النبوية واآلثار عن الصحابة والتابعني وغريهم  ھـ ـ

 . ))     ((من سلف األمة بني حاصرتني 
  خريجـ: العزو والت 

 .قمت بذكر أرقام اآليات وعزوا إىل سورها  ▄ أ 
خرجت األحاديث النبوية الشريفة ، فإِنْ كان احلديث يف  ▄ ب 

حيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك ، وإن كان يف غريمها الص
أشرت إليه من غري قصد االستيفاء ، مع اإلشارة إىل كالم أهل 

 . املعاصرين العلم يف احلديث تصحيحا أو تضعيفًا ، من السابقني أو
 .خرجت اآلثار ، وعزوا إىل مصادرها  ▄ ج 
 .عزوت أقوال الفرق إىل مظانها غالبا  ▄ د 

 .تتبعت نقوالت املؤلِّف العلمية وعزوا ، وبينت مظانها  ھـ ـ
  عريفرح والتـ: الش 

شرحت الكلمات الغريبة وبينت معانيها اللّغوية ، سواًء أكانت  ▄ أ 
 .يف النص أم يف األحاديث 

شرحت املصطلحات الكالمية مع بيان سبب إيرادها ، وما  ▄ ب 
 .عليها  يترتب

 .عرفت بالفرق املذكورة يف الكتاب  ▄ ج 
عرفت باَألعالم الوارد ذكرهم يف الكتاب ما عدا الصحابة  ▄ د 
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 .واألئمة األربعة 
 .عرفت بالكتب الواردة يف الكتاب  ھـ ـ

  عليقـ: الت 
ـ قول  ارمحه  علَّقت على مسائل خالف فيها الربكوي ـ ▄ أ 

نة واجلماعة ، وجعلتها على قسمني أهل الس: 
 .قسم اكتفيت بالتعليق عليه يف حاشية الكتاب طلبا لالختصار  ـ
وقسم أفردته باملناقشة يف قسم الدراسة ، لكون الربكوي كانت  ـ

وألنّ . خمالفته فيها ظاهرة ، وهي تعد من كبار املسائل وأمهّها 
لفة يف عدة مواطن ، الربكوي استدلَّ ملا ذهب إليه من خما

 .ولكوا من املسائل البارزة يف املعتقد 
قمت بالتعليق على املسائل الَّيت مل يظهر فيها رأي الربكوي  ▄ ب 

بوضوح ، أو كانت من املسائل الَّيت حتتاج إىل زيادة استقصاء 
 .بذكر األدلّة ومعتقد السلف فيها 

الكاملة ،  e أغفل املؤلِّف صيغة الصالة على الرسولِ ▄ ج 
فأكملتها دون اإلشارة إىل ذلك يف احلاشية ، وكذلك احلال يف 

 .الترضي عن الصحابة وغريهم 
كتب  ((اعتمدت يف ذكر الفرق وأقواهلا على مصادر نعتها بـ  ▄ د 

مقاالت اإلسالميني لألشعري ، : ، وأعين ا  ))الفرق املعتمدة 
مللل والنحل للشهرستاين ، والفَرق بني الفرق للبغدادي ، وا

 .والفصل البن حزم 
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 .استأنست بباقي الكتب الَّيت عنيت بالفرق واملقاالت  ھـ ـ
إذا كان الساقط من الكلمات كلمةً واحدة وضعت الرقم بعدها  و ـ 

مباشرة إالَّ أن يكون السقط أكثر من ذلك فإني أجعلها 
 .معكوفني  بني

 افات الة الكشعام: 
 :وضعت كشافات عامة لتقريب حمتويات الرسالة ، وهي كالتايل 

 .كشاف اآليات القرآنية  ▄ أ 
 .كشاف األحاديث النبوية  ▄ ب 
 .كشاف اآلثار واألقوال  ▄ ج 
 .كشاف األعالم  ▄ د 

 .كشاف الفرق والطَّوائف  ھـ ـ
 .كشاف املصطلحات  ▄ و 
 .كشاف الكتب الواردة يف الكتاب  ▄ ز 
 .كشاف األبيات الشعرية  ▄ ح 
 .كشاف املصادر واملراجع  ▄ ط 
 .كشاف املوضوعات  ▄ ي 

  ـ: املصطلحات 
 :استخدمت بعض املصطلحات التالية ؛ طلبا لالختصار والترتيب 
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[     وضعت أرقاما على جانب الصفحة األيسر بني معكوفني  ـ ١
أ  ((بـ للوجه األمين  املخطوط ، ورمزتداللةً على اية لوحة ] 
، كما وضعت بعد آخر كلّ  ))ب  ((، والوجه األيسر بـ  ))

ل  ((يدلّ على النهاية يف نسخة  ))/  ((كلمة يف الوجه خطا مائالً 
ص  (( على مكان النهاية يف نسخة ))//  (( وخطَّني مائلني دالّني،  ))
(( . 

ا يف التخريج اختصرت بعض أمساء الكتب الَّيت تكررت كثري ـ ٢
 .التعليق  أو
   تائج الَّيتالن فيها أهم نتيف آخر البحث خامتةً ؛ بي جعلت

 .توصلت إليها يف هذا البحث 
 :أمَّا عن الّصعوبات الَّتي واجھتني فمنھا 

  قط أو تغيري كلمةكيكة ، والَّيت يظهر فيها السراكيب الربعض الت
 .، وبعضها اآلخر فيه عجمة ، ولعلّه من الناسخ بغريها 

   هناك بعض األحاديث واآلثار ، أو أقوال بعض العلماء
أستطع العثور عليها بعد البحث الطَّويل ، واستخدام وسائل التخريج  مل

 .املعاصرة 
  رمحه  نقل املؤلِّف ــ من بعض املصادر دون اإلحالة ،  ا

ارة إىل ذلك ، مما جعلين اجتهد يف البحث عنها ، وقد وفِّقت يف اإلش أو
 .أغلبها واحلمد هللا 

  ق وأقواهلم والَّيت ال وجود هلا يفراملؤلِّف ألمساء بعض الف كْرذ
كتب الفرق املعتمدة ، مما جعلين أبحثُ عنها يف بعض الكتب واملخطوطات 
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 .عليها  القدمية حتى متَّ العثور
  ادرة والَّيتة القدمية ، أو النقْلُ املؤلِّف عن بعض كتب احلنفين

يصعب ويشق العثور عليها ، وقد حبثت عنها يف مكتبات كثرية ، واضطرين 
 .ذلك إىل التعامل مع مكتبات القاهرة وبريوت وغريمها 

عم به ويسر ، فقد من تبارك وتعاىل على ما أن اوبعد ، فإِني أمحد 
 ..علي بإمتام هذا البحث ، ولواله تعاىل ملا كان 

فاللَّهم لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركًا فيه ، محد معترف بالتقصري 
 ...عن شكر نعمة محدك 

وإنْ كان من شكر وثناٍء ودعاء ، فهو لوالدي الكرميني اللَّذينِ ما فتئا 
هذا البحث ، ويدعوان يل بالتوفيق فيه ، فاللَّهم اجزمها خري ما حيثَّاين على 

جزيت والدا عن ولده ، يوم ال يجزِي والد عن ولَده ، وال مولُود هو جازٍ 
 ...عن والده شيئًا 

كما أشكر شيخي وأستاذي املشرف على هذه الرسالة ، األستاذ 
قبل بيته الرحب ـ بن عبد الرحيم السائح ، الَّذي فتح يل ـ أمحد : الدكتور 

قلب ، وغذاين ـ قبل علمه ـ بواسع حلمه ، والَّذي كان لتعليقاته  أحىن
عني خري  اوتصويباته أثر كبري يف تقومي الرسالة وإثراء البحث ، فجزاه 

 .اجلزاء 
لفضيلة شيخي وأستاذي ومن  كَما أَتقَدم جبميل الشكر ووافر العرفان

بن عمر  اعبد : يف هذه املرحلة ، الدكتور  اكان له الفضل علي بعد 
الدميجي عميد كلية الدعوة وأصول الدين ، والَّذي تفضل بقبول مناقشة 

 .خري اجلزاء  اهذه األطروحة العلمية ، فجزاه 
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ور حممد بن حسان كسبه على كما أشكر فضيلة الشيخ األستاذ الدكت
 اتفضله وتكرمه بقبول مناقشة هذه األطروحة العلمية أيضا ، فجزاه 

 .اجلزاء  خري
كما أشكر هذه اجلامعة العامرة ؛ جامعة أم القرى ممثَّلةً يف كلية الدعوة 

لشكر وأصول الدين على إتاحة الفرصة يل ملواصلة التعليم العايل ، وأَخص با
رئيس قسم العقيدة وبقية املشايخ يف القسم على ما يبذلونه من جهود يف 

 .نشر العقيدة اإلسالمية ، وتذليل الصعاب أمام طالّب العلم 
 اعيسى بن عبد : كما ال يفوتين أن أشكر أستاذي وشيخي الدكتور 

 علي أثر الَّذي كان لتوجيهه العلمي عدياألوىل يف اجلامعة منذ مراحليالس  ،
 . الغامدي على ما قدم يل من مساعدات علميةسامي / وأشكر أخي األستاذ 

وأشكر أخريا كلّ من قدم يل نصحا ، أو توجيها ، أو فائدة ، أثناء 
 .أن يثيبهم ويعظم هلم األجر  اعملي يف هذا البحث ، أسأل 

وسلّم على  ا، وصلّى  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  نبينا

 
 الباحث

 سلطان بن عبيد بن عبد اللَّه العرابي
 هـ ١٧/١/١٤٢٥

 
¡``` 
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 ـ ١٥ـ 

 
 
 

 الِقْسُم اَألوَّل
 الدِّراســـــــــــة


 

الفصل اَألوَّل  
: 

 .دراسة المؤلِّف 

 :الفصل الّثاني 
 

 .وتقییمھ التَّعریف بالكتاب 

 



 

 ـ ١٦ـ 

 
 
 
 

 الفصل اَألوَّل
 دراسة المؤلِّف
 وفیھ تمیھد ومبحثـان

 
 

 :تمھید  
 


 :المبحث اَألوَّل  

 


 :المبحث الّثاني 
 


 
 
 
 



 

١٧ 

 تمھید


ض من حقَّقُوا كتبه ، سواًء أكان ـ بع ارمحه  لقد درس الربكوي ـ
 .ذلك التحقيق رسالةً علمية جامعية ، أم حتقيقًا عاديا 

 :وممن أفرده بدراسة جامعية 

.  ))اِإلمام الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع يف تركيا  ((: رسالة   ـ ١
 .سامل وهيب ساجناقلي : إعداد  من

 )) وكاشفة بطالن امللحديناملبتدعني دامغة  ((القسم الثَّانِي من رسالة   ـ ٢
 .هيفاء األمحدي : من إعداد . 

عبد الرحمن بن : من إعداد . ))مقدمة املفسرين  ((: رسالة   ـ ٣
 .الدهش سليمان

ـ وأشاروا إىل دراسته  ارمحه  أما من قام بتحقيق بعض كتبه ـ
 مينرتيب الزإشارة سريعة ، فهم حسب الت: 

الطَّريقة احملمدية  ((حمقِّق كتاب . ود حسن أبو ناجي الشيباينّ حمم. د.أ  ـ ١
((. 
 .  ))جالء القلوب  ((حمقِّق كتاب . عامر سعيد الزيباري .د  ـ ٢
 . ))معدل الصالة  ((حمقِّق كتاب . العالَّمة احملدث عبد التواب امللتاين   ـ ٣
 . ))اهلالكني إنقاذ  ((حمقِّق كتاب . محدي عبد ايد السلفي   ـ ٤
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 . ))إنقاذ اهلالكني  ((حمقِّق كتاب . حسام الدين بن موسى عفانه .د  ـ ٥
 :وسأشیر فیما یلي إلى ما اشتملت علیھ كّل دراسة 

 :  ))اِإلَمام البركوي وجھوده في مقاومة البدع في تركیا  ((: رسالة 

 .سامل وهيب ساجناقلي : إعداد  من
سالة أطروحة الدة وكانت هذه الركتوراه للباحث يف كلي

وأصول الدين ـ قسم العقيدة ، وكان املشرف عليها األستاذ  الدعوة
 .كسبه محمد حسان / الدكتور 

 ة جبامعة أمسائل اجلامعينة من جزأين ضمن الرالقرى وهي مكو. 
 :ما يلي والدراسة املتوفّرة لدي يف هذه األطروحة اشتملت على 

 : اب اَألوَّل الب
 ـ:  : الفصل اَألوَّل 






 ـ:  :  الفصل الثَّاِنْي





 ـ:  : الفصل الّثالث 
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 .اتھ بالّلغة الّتركیَّة مؤلَّف

 .مؤلَّفاتھ بالّلغة العربّیة 


 .عقیدة البركوي في رؤیة الّلھ تعالى 

 .معتقد البركوي في القدر وأفعال العباد 

معتقد البركوي في اإلیمان ، وھل یزید وینقص ؟ وھل یجوز االستثناء في اإلیمان 

 ؟

 .یرة موقف البركوي من مرتكب الكب

 .عقیدة البركوي في أمور المعاد 

 .مسائل متفرِّقة متعلِّقة بالّنبّوات 





 .بعد  وما زالت هذه الرسالة ضمن رسائل جامعة أم القرى ، ومل تطبع
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على حد علمي واطّالعي أقوى رسالة حتدثت عن حياة  أنها  ـ ١

 . االربكوي رمحه 
أَنَّ مؤلِّف هذه الرسالة من أصل تركي ، وذا معرفة واطِّالع على   ـ ٢

 .كتب الربكوي ، خاصةً ما كان منها باللُّغة التركية 
شت أنها تكاد تكون الرسالة الوحيدة يف درجة الدكتوراه الَّيت ناق  ـ ٣

 .ـ وجهوده  ارمحه  حياة الربكوي ـ
طول النفَس من املؤلِّف فيها ، وتتبعه واستقراؤه ملؤلَّفات الربكوي   ـ ٤

 . ارمحه 
 :  ))دامغة المبتدعین وكاشفة بطالن الملحدین  ((القسم الثَّاِنْي من رسالة 

 .هيفاء األمحدي : من إعداد 
ن ـ وهي عبارة عن أطروحة ماجستري يف كلييعوة وأصول الدة الد

محمد حسان كسبه / قسم العقيدة ، وكان املشرف عليها األستاذ الدكتور 
. 

وهذه الرسالة تتعلَّق بالقسم الثَّانِي من الكتاب ، وقمت أنا يف هذه 
 .األطروحة بدراسة وحتقيق القسم اَألول 
 :واشتملت هذه الدراسة على ما يلي 

 ـ:  : َألوَّل الفصل ا


 .الحالة السِّیاسّیة : المطلب اَألوَّل 
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 .الحالة االجتماعیَّة : المطلب الثَّاِنْي 

 .الحالة العلمّیة : المطلب الّثالث 


 .اسمھ ، وكنیتھ ، ونسبھ : المطلب اَألوَّل 

 .مولده ، ونشأتھ ، ووفاتھ : المطلب الثَّاِنْي 


 .طلبھ العلم وشیوخھ : المطلب اَألوَّل 

 .مكانتھ العلمّیة ، تالمیذه ، ومؤلَّفاتھ : المطلب الثَّاِنْي 

 .أقوال العلماء فیھ : لمطلب الّثالث ا

 :))مقدِّمة المفسِّرین  ((: رسالة 
 .الدهش  عبد الرحمن بن سليمان: من إعداد 

وهي عبارة عن أطروحة ماجستري جبامعة اِإلمام محمد بن سعود 
 .اإلسالمية 

 :وقد اشتملت هذه الدراسة على ما يلي 
: الفصل اَألوَّل 

  :ـ 





 .ـ السِّیاسّیة  ١

 .ـ العلمّیة  ٢






الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


 .ـ الّسلوكي  ١

 .ـ العقدي  ٢

 .ـ الفقھّي  ٣




لكتاب . محمود حسن أبو ناجي الشَّیبانّي / دراسة األستاذ الّدكتور 
 . ))الطَّریقة المحمَّدیَّة  ((

 ـ: ؤلِّف ، اشتملت على ما يلي وهي حملة موجزة حلياة امل
 .ـ اسمھ 

 .ـ والدتھ 

 .ـ وفاتھ 

 .ـ مؤلَّفاتھ 

 .هـ  ١٤١٢وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثرية ، األوىل منها عام 

 . ))جالء القلوب  ((عامر سعید الزیباري لكتاب / دراسة الّدكتور 

 ـ: وهي حملة موجزة حلياة املؤلِّف ، اشتملت على ما يلي 
 .اسمھ  ـ

 .ـ والدتھ 

 .ـ حیاتھ العلمیَّـة 

 .ـ مؤلَّفاتھ 

وهي دراسة سريعة ، لكن أسلوا سلس ومجيل ، وقد طبع هذا 



الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .هـ ، طبعة دار ابن حزم ـ بريوت ـ لبنان  ١٤١٦الكتاب عام 

  ١٣٦٦دراسة العالَّمة المحدِّث عبد الّتوَّاب الملتاني المتوّفى سنة 
 . ))لصَّالة ُمعدَّل ا ((لكتاب 

 ـ: وكانت دراسته موجزة ، وسريعة ، اشتملت على ما يلي 
 .ـ اسمھ 

 .ـ نشأتھ 

 .ـ مؤلَّفاتھ 

 .ـ أبناؤه 

 .ـ وفاتھ 

 .السلف هـ ، مكتبة أضواء  ١٤١٩وقد طبع هذا الكتاب عام 

 . ))إنقاذ الھالكین  ((دراسة حمدي عبد المجید الّسلفي لكتاب 
 ـ: ة ، اشتملت على ما يلي وهي دراسة موجزة وسريع

 .ـ اسمھ 

 .ـ نشأتھ 

 .ـ حیاتھ 

 .ـ مولده 

 .ـ وفاتھ 

 .مؤلَّفاتھ ـ 

هـ ، طبعة دار الصميعي ـ  ١٤٢٠وقد طبع هذا الكتاب عام 
 .الرياض 



الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

إنقاذ الھالكین  ((حسام الدِّْین بن موسى عفانھ لكتاب / دراسة الّدكتور 
(( . 

 ـ:  ولكنها جيدة ؛ اشتملت على ما يليوهي عبارة عن دراسة موجزة ، 
 .اسمھ ، ونسبھ ، ووالدتھ : ـ المطلب اَألوَّل 

 .ثناء العلماء علیھ : ـ المطلب الثَّاِنْي 

 .مؤلَّفاتھ : ـ المطلب الّثالث 

وهذه الدراسة على قصرها إالّ أنها جيدة وقوية ، وقد طبع هذا الكتاب 
 .هـ  ١٤٢٣عام 

 
¡``` 

 
 
 
 
 
 
 
 



الدِّراسات السَّابقة عن المؤلف رحمھ اللَّھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 ـ ٢٦ـ 

 
 
 
 

 المبحث اَألوَّل
 عصر المؤلِّف

 وفیھ تمھید ، وثالثة مطالب

 
 
 :تمھید 

 


 :المطلب اَألوَّل 
 


 :المطلب الّثاني 

 


 :المطلب الّثالث 
 


 
 



 

٢٧ 

 دتمھی

ـ  ٩٢٩( القرن العاشر اهلجري ـ يف  ارمحه  عاش الربكوي ـ
، وستكون الدراسة هنا شاملةً جلميع األحوال الَّيت من عادا التأثري )  ٩٨١

 .يف حياة الناس تأثريا مباشرا 
 ـ: وهذه األحوال كالتايل 

ـ ١

ـ ٢

ـ ٣

ا تأثري قوي يف حياة الناس ، ولن وال شك أَنَّ هذه احلاالت الثَّالث هل
أستطرد يف ذكرها زمنيا حلياة املؤلِّف ، بل سأكتفي بذكر األحداث الَّيت من 

 .ـ يف هذه النواحي  ارمحه  شأا إبراز األثر يف حياة الربكوي ـ
 

¡``` 

 
 
 
 
 



] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

٢٩ 

 المطلب اَألوَّل


لِّ حكم الدولة العثمانية الَّيت ـ يف ظ ارمحه  عاش الربكوي ـ
تربعت على عرش اخلالفة ستة قرون متتالية ، بسطت نفوذها على ثالث 

 . )١(آسيا ، وإفريقيا ، وأوربا : قارات هي 
وكانت بداية هذه الدولة يف القرن السابع اهلجري حتى سقوطها يف 

تعترب أطول الدول اإلسالمية احلرب العاملية األوىل ، وهي ذا االعتبار 
 . )٢(مكوثًا ونفوذًا 

هـ  ٩٢٩( ـ ولد سنة  ارمحه  وسبقت اإلشارة إىل أَنَّ الربكوي ـ
، وهذا يعين أنه عاش يف القرن العاشر ) هـ  ٩٨١( ، وتوفِّي سنة ) 

اهلجري ، وكانت مدة حياته مواكبةً لعهد اثنني من خلفاء الدولة العثمانية 
 ـ: ا مه

، والَّذي حكم من  )٣( ))القانوين  ((امللقَّب بـ  سليمان اَألولالسلطان 
 ـــــــــــــــــ

إسالمية ، الدولة العثمانية دولة  ٢٦الشعوب اإلسالمية ، لعبد العزيز نوار ص: انظر   )١(
 . ١/٦مفترى عليها ، لعبد العزيز الشناوي 

 .املصادر نفسها   )٢(
، وهو عاشر ملوك  سليمان اَألول امللقّب بالقانوين ابن السلطان سليم اَألول: هو   )٣(

الدولة العثمانية ، ودامت مدة حكمه مثان وأربعني سنة ، كان غازيا جماهدا ، بلغت 
 .عهده أعلى درجات الكمال الدولة يف 

 . ٤/٣٧٥، شذرات الذّهب  ١٩٨تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   



الحالة السِّیاسّیة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 ) .هـ  ٩٧٤( إىل عام ) هـ  ٩٢٦(  عام
إىل ) هـ  ٩٧٤(  ، والَّذي حكم من عام )١( سليم الثّاينوالسلطان 

 ) . هـ  ٩٨٢ ( عام
 دورا كبريا وال شك أَنَّ للجانب السياسي يف ظلّ عهد هذين اخلليفتني

يف عصرا ملؤلِّف ، وخاصةً على التأليف والتعليم ، فلقد امتدت الفتوحات 
واتسعت اتساعا كبريا ، وخاصة يف عهد السلطان سليمان القانوين كما 

 .سيمر بعد قليل 
وسيكون احلديث عن احلالة السياسية متعلِّقًا بفترة حكم هذين 

 .ـ يف عهديهما  ارمحه  عاش الربكوي ـ اخلليفتني الَّذين
ـ أطول مدة كانت  ارمحه  فالفترة الَّيت عاش يف ظلِّها الربكوي ـ

، حيث استمرت  ))القانوين  ((يف عهد السلطان سليمان اَألول امللقَّب بـ 
خالفته مثان وأربعني سنة ، بلغت خالهلا الدولة العثمانية أعلى درجات 

ل ، وأمجع املؤرخون على تسمية السلطان سليمان باألول ، واعتباره الكما
 . )٢(عاشر ملوك آل عثمان 

ولقد حاول بعض والة األقاليم التمرد على سليمان اَألول إبان فترة 

 ـــــــــــــــــ
، احلادي عشر من ملوك آل عثمان ،  سليم الثّاين ابن السلطان سليمان القانوين: هو   )١(

فظ ودامت مدة حكمه مثاين سنوات ، مل يكن خالهلا متصفًا مبا يؤهله للقيام حب
 .أبيه  فتوحات

 . ٤/٣٩٦، شذرات الذّهب  ٢٥٣تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   
 . ١٩٨تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   )٢(



الحالة السِّیاسّیة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 .خالفته ، وشغلته هذه التمردات عن مواصلة اجلهاد والفتوحات 
دي الغزايل ، وكان واليا عليه ، وحاول فتمرد عليه يف الشام جان بر

االستيالء على حلب ، لكنه فشل يف ذلك ، وقام السلطان سليمان بقمع 
 . )١(فتنته والقضاء عليها 

ومترد عليه يف مصر أمحد باشا ، وطلب من السلطان تعيينه واليا عليها ، 
حلال طويالً ، حيث بل إنه أعلن نفسه واليا على مصر ، ولكن مل يدم له ا

 . )٢(قضى عليه اإلنكشارية 
أما التمرد الثّالث ضد هذا السلطان فكان متردا شيعيا علويا يف منطقة 
يوزغاد ، قام به إمام العلويني األتراك يف ذلك الوقت ذو النون الَّذي كان 

وهزم بعض القُواد  ، ومجع من الثوار قرابة آربعة آالف ، ))بابا  ((يلقَّب بـ 
واجليوش التابعني للدولة العثمانية ، لكنه مل يلبث طويالً حتى قُضي على 

 . )٣(مترده ، وأُرسل رأسه إىل اسطنبول 
والتمرد الرابع كان أيضا متردا شيعيا علويا قام به قلندر جليب يف منطقيت 

ون قرابة ثالثني ألف شيعي ؛ قَتلوا ، وكان املتمرد )٥( مرعشو )٤( قونية

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٥٦، الكواكب السائرة للغزي  ١٩٩املصدر نفسه ص: انظر   )١(
)٢(  لطان أورخان هم اجليش العثماين اجلديد الَّذي أنشأه الس. 
 . ١٢٤تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   
 . ٨٩التحفة احلليمية يف تاريخ الدولة العلية ، إلبراهيم حليم ص: انظر   )٣(
 .مدينة تقع وسط األناضول ، مشايل البحر األبيض املتوسط   )٤(
 .مدينة تقع شرق األناضول ، مشايل سوريا   )٥(



الحالة السِّیاسّیة] ١ف/١ق[ 
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 . )١(املسلمني كما هي عادم ومكرهم ، لكنهم قضي عليهم قضاًءا حامسا 
ـ  ارمحه  وبعد أن متَّ للسلطان القضاء على هذه التمردات بدأ ـ

مبواصلة الفتوحات ، وتوجه بادئ ذي بدء إىل أوربا إىل بالد البلقان ، 
 :عهده بعض الفتوحات الَّيت من أمهِّها  وحتقّق يف
 .هـ  ٩٢٧فتح مدينة بلغراد سنة  ـ
 . )٢(هـ  ٩٢٩فتح جزيرة رودس سنة  ـ

وانشغل السلطان سليمان بعد ذلك بالعمليات البحرية ، وتأسست يف 
عهده البحرية العثمانية شرقي البحر األبيض املتوسط ، وخاضت جيوشه 

 .ثرية يف أوربا حروبا حبرية ك
وقام السلطان مبواجهة النصارى الصليبيني من الربتغال وغريهم ، وأدم 

 .، ومحى شواطئ اجلزيرة العربية من هجومهم 
وكان للسلطان سليمان اَألول جهود مباركة يف دحض الشيعة 

رد عامل بغداد والرافضة وخاصة الدولة الصفوية يف إيران ، وذلك بعد مت
وكان من الصفويني ـ على الصفويني أنفسهم ، وقاموا مبحاربته ، إالَّ  ـ

أَنَّ السلطان سليمان قام مبناصرته ومساعدته ضد الصفويني ، وانتصر 
هـ ، وكان  ٩٤١العراق سيطرة كاملة سنة سليمان عليهم ، وسيطر على 

، وخاصةً فيما يتعلَّق مبعتقد أهل ـ حمتسبا على الصفويني  ا رمحه ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ٦٢احلروب العثمانية الفارسية ، حملمد عبد اللَّطيف هريري ص: ر انظ  )١(
 . ٢٠٣،  ١٩٩تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   )٢(



الحالة السِّیاسّیة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١( y السنة حنو الصحابة
وهكذا تقدمت الدولة يف عهد السلطان سليمان اَألول تقدما عظيما ، 
وبلغت الدولة قمة اهلرم ، وأخذت بعده يف الوقوف تارةً والتقهقر أخرى ، 

روة بسبب الفتوحات العديدة وذلك بسبب أمورٍ عدة ، من أمهّها زيادة الثَّ
والغنائم الكثرية ، وقد كانت احلروب والغزوات تقاد حتت إمرة السلطان 

 . )٢(هذا إن مل خيرج بنفسه 
ومما جتدر اإلشارة إليه أَنَّ هذا السلطان كان يلقَّب بالقانوين ؛ وذلك 

د ، وكثرة حلرصه على التنظيم وسن القوانني ؛ نظرا التساع رقعة البال
 .الفتوحات 

وبعد وفاة السلطان سليمان القانوين خلفه ابنه سليم الثّاين ، وواصل 
الفتوحات من بعد أبيه ، لكنه مل يكن متصفًا مبا يؤهله للقيام مبا قام به والده 

تعاىل شاء أن  امن حفظ الفتوحات الَّيت فتحها السلطان سليمان ، إالَّ أَنَّ 
وزيره حممد باشا صقللي ، وكان ذا سياسة حسنة حفظ للدولة  قيض له

 .مكانتها وهيبتها يف نفوس أعدائها 
م على  ١٥٦٨وكان أن متَّت املصاحلة بني الدولة العثمانية والنمسا سنة 

 .أن حتفظ النمسا أمالكها يف ار ، وتدفع اجلزية السنوية للدولة العثمانية 
مال العظيمة الَّيت متَّت يف عهد هذا السلطان على يد وزيره ومن األع

هـ لقمع الثوار  ٩٧٦حممد باشا إرسال جيش عظيم إىل بالد اليمن سنة 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٨٦موقف العقل والعلم والعامل ، ملصطفى صربي : انظر   )١(
 . ٢٥٢تاريخ الدولة العلية العثمانية ص: انظر   )٢(



الحالة السِّیاسّیة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

أهاليها ، وتم النصر للسلطان سليم الثّاين ، ودخلت جيوشه  من
 . )١( فاحتة صنعاء

 ٩٧٨ربص سنة كما أضاف السلطان سليم الثّاين إىل دولته جزيرة ق
 .هـ وهزم النمساويني فيها 

وقد اعترب املؤرخون عهد السلطان سليم الثّاين بداية الضعف للدولة 
العثمانية ، وإن كانت الدولة مل تفقد من أراضيها يف عهده شيئًا إىل مات 

 . )٢(هـ  ٩٨٢سنة 
لنا أثر وذا العرض السريع لعهد اثنني من سالطني آل عثمان يظهر 

 . ااحلالة السياسية يف تلك الفترة الَّيت عاش فيها إمامنا الربكوي رمحه 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٥٥صدر نفسه صامل: انظر   )١(
 . ٢/٤٤٤تاريخ الدولة اإلسالمية ، ألمحد السعيد : انظر   )٢(



 

٣٥ 

 المطلب الّثاني


كان التساع رقعة الدولة العثمانية خاصة يف عهد السلطان سليمان 
ع حلكمها القانوين األثر الواضح على احلالة االجتماعية ، حيث أصبح خيض

شعوب وأجناس خمتلفة ، وهذه األجناس البشرية منها من دخل يف 
، ومنها من بقي على ديانته النصرانية واليهودية ، وأُلزموا بدفع  اإلسالم

 .اجلزية للدولة العثمانية 
ومع أَنَّ الدولة العثمانية كانت مترامية األطراف ، إالَّ أنها كانت حتتفظ 

ريعة بقوعوب ، ومن ذلك تطبيق الشيطرة على هذه الشا وإحكامها الس
 .اإلسالمية منذ بداية تأسيس الدولة 

وكان من الطبيعي يف دولة كبرية مثل هذه أن تتعدد األجناس واملذاهب 
واملشارب ، قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم ، فهناك اليونان ، واهلنغاريون ، 

مانيا ، وجورجيا ، وغريهم من األجناس ، سواًء أكانت مسلمة وأهل رو
غري مسلمة ، وكلّهم كانوا ينعمون يف ظلّ الدولة العثمانية الرغيد من  أم

 . )١(تسامح وحسن يف املعاملة 
واحلقيقة أَنَّ حسن املعاملة الَّيت كانت توليها الدولة اهتماما كبريا رغم 

ساع اهلائل يف ما له من إجيابيومجع الكلمة إالَّ أَنَّ االت ات يف توحيد الصف
البالد أدى إىل التعدد املذهيب ، واالختالف العقدي بني الشعوب ، وهذا له 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٨ـ  ٢٧اليهود والدولة العثمانية ، ألمحد النعيمي ص: انظر   )١(



الحالة االجتماعیَّة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

أثره الواضح على احلياة االجتماعية والدينية ، حيث عاش الربكوي فترة 
 . )١(ف كانت مليئةً بالصراعات املذهبية والفُرقة واالختال

إالَّ أننا نلحظ جبالٍء أثر املعاملة احلسنة على الشعوب غري املسلمة ، مما 
 .أدى إىل دخول كثريٍ منهم يف اإلسالم 

وعلى الرغم من حرص الدولة على هذا كلِّه ، ودفاعها عن حياضِ 
رةً يف اإلسالم طيلة هذه القرون ؛ إالَّ أَنَّ مثَّة خمالفات واحنرافات كانت منتش

 :هذه الفترة ، ومن أمهِّها 


فكان  ((،  )٢( حتى بلغت يف مصر ـ على سبيل املثال ـ مثانني طريقة
 ))حيبون التصوف ، ومييلون إىل تقديس أهل اإلميان بصدق واليتهم  األتراك

)٣( . 


 . )٤(والَّيت تظهر جليا يف بناء القباب على القبور وغريها 
هذا وقد عاشت الدولة العثمانية ضة حضارية شاملة يف مجيع اجلوانب 
سواًء أكانت عسكرية أم اقتصادية أم عمرانية ، فقد كان سالطني آل 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٤الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ، للشناوي : انظر   )١(
 . ٤٤٢،  ٩٣ـ  ١/٩١املصدر نفسه : انظر   )٢(
السلطان  ((، نقالً عن كتاب  ١٥٤التصوف يف مصر إبان العصر العثماين ص  )٣(

 . ١٤٠للصاليب ص ))احلميد  عبد
 . ١/٤٥٠الدولة العثمانية ، للشناوي : انظر   )٤(



الحالة االجتماعیَّة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ية والتقنية يف شتى ااالت ، وكانوا جيزلون عثمان يشجعون احلرف الفن
على ذلك العطايا واهلبات ، مما كان له األثر الواضح على النهوض 

 .احلضاري اهلائل يف خمتلف األصعدة 
وكان عهد السلطان سليمان عهدا زاخرا باإلجنازات احلضارية ، سواًء 

تشييد املساجد ودور العلم أكانت معمارية أو غريها ، ومتثَّل ذلك يف 
كاملعاهد وغريها ، وقام بإنشاء املطاعم للفقراء واملساكني واملسافرين ، 

 . )١(عمالً يف شتى ااالت  ٣٤٣حتى بلغ جمموع ما قام به يف خالفته 
ولكن بعد وفاة السلطان سليمان دب الضعف والفساد اإلداري بني 

تشارا كبريا ، وبدأت تظهر عالمات التراجع والته ، وانتشرت الرشوة ان
اإلداري واالجتماعي ، حتى رغب اخللفاء والسالطني عن سرية أسالفهم ، 

 . )٢(وتقوقعوا على مالذّم وشهوام 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٣٨١تاريخ الدولة العثمانية ، لروبري مانتران : انظر   )١(
 . ٧٣٢،  ٧٣١،  ٢٥٢ولة العلية العثمانية صتاريخ الد: انظر   )٢(



 

٣٨ 

 المطلب الّثالث


ولة العثمانية ، كان للعلم والعلماء احلظّ الوافر منذ بداية تأسيس الد
وذلك راجع إىل اهتمام سالطني آل عثمان بالعلم والعلماء والتدريس ، 
وأولوه اهتماما كبريا ؛ لعلمهم أَنَّ ذلك سبب رئيس من أسباب قوم 
وبقائهم ، لذا اهتموا بإنشاء املدارس واملعاهد التعليمية ، وأجزلوا العطايا 

 .م واهلبات للعلماء ، وقربوهم ، واحتفوا 
وأنشأ السلطان حممد الفاتح مدارسه الكبرية ، وقدم اخلدمات لطالّب 

، كما أنشأ السلطان سليمان مدارس عديدة هي مبثابة اجلامعات ،  )١(العلم 
 .وكان مقرها يف اسطنبول  ))املدارس السليمانية  ((ومسيت بامسه 

عثمانية أعين عهد السلطان ولقد حظي العلماء يف العهد الزاهر للدولة ال
سليمان اَألول اهتماما كبريا ، ورعايةً عظيمة ، وقرم وأكرم مرتلتهم ، 

 .وهذا له دور كبري يف إثراء احلركة العلمية يف البالد ووضها 
كما شارك العلماء السلطان سليمان غزواته وفتوحاته ، وكانوا يف 

 . )٢(على اجلهاد ، ويذكّروم بفضائله مقدمة اجليوش ؛ حيثّوم 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠٩تاريخ الشعوب اإلسالمية ، لربوكلمان ص: انظر   )١(
 . ١/٤٠٦تاريخ الدولة العثمانية ، للشناوي : انظر   )٢(
 



الحالة العلمّیة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :العلماء البارزون في ھذه الحقبة 
رأينا كيف كان للعلم والعلماء اهتمام واضح يف عهد الدولة 

شيخ  (( عهد السلطان سليمان اَألول ، وحازوا لقبوخاصةً يف  العثمانية
رئيس  ((ريا يوازي منصب والَّذي كان يعترب منصبا كبيف الدولة ،  ))اإلسالم 
 . )١( ))الوزراء 

 :وفیما یلي إشارة سریعة لبعض ھؤالء العلماء ، ومنھم 


وحاز على لقب شيخ اإلسالم ، وكان ذا مكانة مرموقة يف الدولة ، له 

علم الكالم ، وغريها من الكتب الَّيت مؤلَّفات عديدة ، منها ؛ كتاب يف 
 . )٢(مؤلَّفًا يف شتى العلوم )  ٢٠٠( زادت على 


 ))إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  ((ومن أشهر كتبه 

 . )٣(التفسري  يف


 . )٤(كان عمدةً يف اإلفتاء يف زمن السلطان سليم وابنه سليمان 

 ـــــــــــــــــ
 .املصدر نفسه : انظر   )١(
 . ٤/٢٣٨، شذرات الذّهب  ٢٢٦الشقائق النعمانية لطاشكربي زاده ص: انظر   )٢(
 . ١/٦٥، كشف الظّنون  ٤/٣٩٨شذرات الذّهب : انظر   )٣(
 . ١/١٧٣الشقائق النعمانية : انظر   )٤(



الحالة العلمّیة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


 . )١(أحد الفقهاء األصوليني ، أُسند إليه القضاء والتدريس 


تولّى املشيخة اإلسالمية بعد ابن كمال ، وويلَ مناصب 

كالقضاء والتدريس ، وله حاشية على تفسري البيضاوي ،  عديدة
 . )٢(للهداية  وشرح

،  يث ، والقراءاتباع يف خمتلف العلوم ، يف الفقه ، والتفسري ، واحلدله 

 . )٣(وله كتب يف الفقه كملتقى األحبر ، وغريه 


 . )٤(من تآليفه الشقائق النعمانية يف التراجم 
وال شك أَنَّ دولة كهذه على سعتها وكرب مساحتها تضم كثريا من 

يخ وطلبة العلم ، لكنين اقتصرت على من كان يف البيئة الَّيت العلماء واملشا
ـ ، وقد كان التأليف يف هذه احلقبة غالبا  ارمحه  عاش فيها الربكوي ـ

باللّغة العربية ، حيث أصبحت هي لغة التدوين والتأليف ، وهذه رغبة 
 .سالطني آل عثمان كمحمد الفاتح والسلطان سليم اَألول 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٢، الفوائد البهية ص ٤/٣٠٣شذرات الذّهب : انظر   )١(
 . ١/١٩١، كشف الظّنون  ٧٨الفوائد البهية ص: انظر   )٢(
 . ١/٢٩٥، الشقائق النعمانية  ٤/٣٠٨شذرات الذّهب : انظر   )٣(
 . ٤/٣٥٢شذرات الذّهب : انظر   )٤(



الحالة العلمّیة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كذا نرى هذا االهتمام بالعلم والتعليم ، وإنشاء املدارس ، ودور وه
العلم قد أضفى أثره على العلماء يف تلك الفترة ، ومن بينهم الربكوي 

ـ الَّذي كان من املهتمني بالتأليف والتدوين بعضا باللّغة  ارمحه  ـ
 .العربية وبعضا آخر باللّغة التركية 

¡``` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ ٤٢ـ 
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 :المطلب الخامس 
 :المطلب السَّادس 
 :المطلب السَّابع 
 :المطلب الثَّامن 

 



 

٤٣ 

 المطلب اَألوَّل


 :اسمھ : أّوًال 
احلنفي الربكوي أو الربكلي ، هو حممد بن بري علي بن إسكندر الرومي 

 .تقي الدين ، وحميي الدين ، وزين الدين : كان يلقَّب بعدة ألقاب وهي 
وبعض املترمجني له يكتبون حممد أفندي ، وأفندي لقب على العلماء يف 

 . )٢(السابق ، ثُم صار يطلق على املُعظّمني 
 :نسبتھ وكنیتھ : ثانًیا 

بالرومي ، نسبةً إىل بالد الروم ، وهي األناضول  عرف واشتهر
 .تركيا  يف

وباحلنفي نسبةً إىل مذهبه الفقهي ، حيث كان املذهب السائد يف 
 .البالد  تلك

ـ بالبِركوي ـ بكسر الباء والكاف ـ  ارمحه  كما كان يعرف ـ

 ـــــــــــــــــ
 :ـ يف  ارمحه  انظر ترمجة الربكوي ـ  )١(
، العقد املنظوم يف  ٩/١٢٣، معجم املؤلِّفني  ٦/٦١، األعالم  ٢/٢٥٢هدية العارفني   

، حدائق احلقائق يف تكملة  ٩/٣٧٦، تاريخ األدب العريب  ٤٣٦ذكر أفاضل الروم ص
 . ٥٥٨، الفوائد البهية ص ٢/١٢٨٤، قاموس األعالم  ١/١٧٩ذيل الشقائق 

 . ١/٣٩اإلمام الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع يف تركيا ، لسامل وهيب : انظر   )٢(
 



اسمھ ، نسبتھ ، كنیتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هي بلده الَّيت قضى آخر و )١( )) بِركَي ((أو البِركلي ، أو البريكلي نسبةً إىل 
 .سنواته فيها ، وا مات ودفن 

وهذا الَّذي عليه أكثر من كَتب  ))الربكوي  ((وأشهر النسب 
 . )٢( ترمجته يف

 . افاالختالف ناتج من النسبة فقط إىل بلده رمحه 
ـ وإن كان له من الولد  ارمحه  أما كنيته فلم يكن مشهورا ا ـ

 . )٣(تالمذته الَّذين تلقّوا عنه العلوم الشرعية  فضل وهو أحد
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 .حاليا  ))إزمري  ((قصبة تقع يف غرب تركيا ، قريبة من مدينة   )١(
 . ١/١٧٩حدائق احلقائق : انظر   )٢(
 . ٧٦آثاره ، أبناؤه ص : من املطلب الثَّا: انظر   )٣(



 

٤٥ 

 المطلب الّثاني


 :مولده : أّوًال 
الواقعة يف الشمال  )) أليكَسرب ((ـ يف مدينة  ارمحه  ولد الربكوي ـ

 .الغريب من تركيا ، وا نشأ وترعرع 
فنترك اال إلمامنا ليحدثنا عنها ، ـ  ارمحه  أما سنة والدته ـ

يوم والديت يوم عشرة يف مجادى  ((: فيقول كما يف الرسالة االعتقادية 
 . )١( ))األوىل سنة تسع وعشرين وتسع مئة 
 . اوهو تركي األصل واملنشأ رمحه 

 :نشأتھ العلمیَّة : ثانًیا 
آل عثمان ، ومها  ـ سلطانين من سالطني ارمحه  عاصر الربكوي ـ

 ارمحه  السلطان سليمان القانوين ، والسلطان سليم الثّاين ، وقد نشأ ـ
ـ يف أسرة علمية جليلة منذ نعومة أظفاره ، وكان حب العلم والعلماء يف 
احلقبة الَّيت عاشها الربكوي ذائع الصيت ، وكانت أطول فترة من حياته 

ن سليمان القانوين الَّذي اهتم اهتماما بالغا ـ يف عهد السلطا ارمحه  ـ
بالتعليم ، وأنشأ املدارس واملكتبات ودور العلم ، وكان مشجعا للعلم 

 . اوالعلماء ، مما كان له بالغ األثر يف البيئة الَّيت عاش فيها الربكوي رمحه 
علماء طلب العلم منذ صغره على والده بري علي الَّذي كان عاملًا من 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٥١أ ، خمطوطة ، نقالً عن رسالة سامل وهيب /٧الرسالة االعتقادية للربكوي   )١(



مولده ، نشأتھ العلمیَّة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

،  )) أليكَسر (( وكان والده مدرسا يف مدينةالدولة العثمانية يف ذلك الوقت ، 
 . )١(فحفظ الربكوي القرآن يف صغره ، وهي عادة العلماء السابقني 

وكان من الطّبيعي لعاملٍ مثل والده أن حيرص على تعليم ابنه ، وتلقينه 
 . )٢(ى عن أبيه شتى العلوم والفنون العلوم الشرعية منذ صغره ، فتلقّ

وعندما أدرك األب العامل نباغة االبن وحبه للعلم ؛ أرسله إىل 
حيث كانت عاصمةً للدولة العثمانية ، وا جمال العلوم  اسطنبول

 . )٣(وأخصب  أوسع
ـ باملدارس الَّيت أنشأها السلطان حممد  ارمحه  ثُم التحق الربكوي ـ

اتح يف اسطنبول ، وكانت هذه املدارس مبثابة اجلامعات من حيث الف
الدراسة وطريقة تدريس العلوم فيها ، فكان طالّب العلم يفدون إليها من 

 رعيا للعلم الشمجيع أحناء تركيا طلب. 
أكب الربكوي على طلب العلم مدارسةً ومطالعة ومذاكرة إىل أن 

ع يف علوم متعددة ، وهذا ظاهر من تآليفه أصبح يشار إليه بالبنان ، وبر
ـ فربز يف الفقه والتفسري واحلديث والعقيدة والفرائض  ارمحه  ـ

والتجويد والنحو والصرف ، بل إنه كان عاملًا بالبيان واحلساب ، حتى 
 . اأصبح عالَّمة عصره ، ووحيد دهره رمحه 

إليها ، وحصل على إجازات ودرس يف مدرسة بريكي الَّيت ينسب 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/١٧٩حدائق احلقائق : انظر   )١(
 . ١/١٧٩املصدر السابق : انظر   )٢(
 . ١/١٧٩املصدر نفسه : انظر   )٣(



مولده ، نشأتھ العلمیَّة] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(عديدة يف التدريس ، وخترج على جلَّة من العلماء واملشايخ يف زمانه 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٩ـ يف املطلب الرابع ص  ارمحه  سوف يأيت الكالم عن أبرز شيوخه ـ  )١(



 

٤٨ 

 المطلب الّثالث


ـ دراسته يف اسطنبول عين مدرسا ا  ارمحه  بعد إمتام الربكوي ـ
ة ، وعين فيها مشرفًا عاصمة تركيا السابق أدرنة، ثُم انتقل منها إىل مدينة 

على توزيع تركة املوتى من اجلند على ورثتهم ، وهذا لنبوغه يف الفرائض 
 . )١( ))القسام العسكري  ((واحلساب ، وكان يطلق على هذه الوظيفة 

مدرسا يف مدرسته الَّيت بناها يف  )٢( عطاء اللّه أمحد أفنديثُم عينه 
ان إىل جانب ذلك يلقي الدروس يف املدارس ، وك )) بركي ((مسقط رأسه 

 .واملساجد 
ـ مقْصد طالَّب العلم يف زمانه ، فانتفعوا به  ارمحه  ولقد كان ـ

أميا انتفاع ، وتصدى ألهل البدع ، وقارعهم باحلجة والبيان ، وكان شديد 
اخلري للناس  الغرية على الشريعة الغراء ، وكان حمبا لطالَّب العلم ، وبذل

ـ يدرس تارةً ، ويعظ أُخرى مبا هو أليق وأحرى ،  ارمحه  فكان ـ ((
فقصده الناس من مكان سحيق ، واجتمع عليه الطالَّب ، واشتغلوا عليه من 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/١٢٨٤، قاموس األعالم  ١/١٧٩حدائق احلقائق : انظر   )١(
، تلقّى العلم على كثري من العلماء  ))بركي  ((، ولد ونشأ يف  عطاء اللّه أمحد: هو   )٢(

قاضي القسطنطينية ، كان معلِّما للسلطان سليم  السعود أفندي ، وسعد كالشيخ أيب ا
 .هـ  ٩٧٩الثّاين ، مات سنة 

 . ٩/٣٥٦، تاريخ األدب العريب  ١/١٤٩حدائق احلقائق : انظر   
 



أعمالـھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كلّ فصل وباب ، وأكَب هو على االشتغال بيومه وأمسه ، وانتفع بوعظه 
ة ، مقيد بسالسل الشؤون والبطالة ؛ ودرسه ، فكم من أسري يف غيابة اجلهال

نال بسببه من شرف العلم وعزه ما ناله ، وكم من تائه مبهامة هواه عاد إىل 
 . )١( ))السبيل داه 

 أشبه ما تكون مبعهد لقد كانت جمالس هذا اإلمام جمالس درسٍ ووعظ
 .مرياث النبوة علمي يخرج طالَّب العلم ، ويؤهلهم للتدريس ، وتبليغ 

ـ على هذه األعمال اجلليلة الشريفة إىل  ارمحه  وما زال الربكوي ـ
 . Iأن أسلم الروح إىل باريها 

 
¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٣٧العقد املنظوم ص  )١(



 

٥٠ 

 المطلب الرَّابع




 :مذھبھ الفقھّي : أّوًال 
ن أملح إىل مذهبه مل أقف فيما اطَّلعت عليه من مصادر يف ترمجته م

 الفقهي ، إالَّ أَنَّ املذهب الفقهي السائد يف الدولة العثمانية ـ وخاصةً يف تركيا
 ارمحه  ـ كان املذهب احلنفي ، حيث انتشر مذهب اإلمام أيب حنيفة ـ

ـ انشارا واسعا يف العراق ، واهلند والصني ، وما وراء النهر ، وبالد 
 . )١( كلّها العجم

ـ يف مجيع  ارمحه  وقد طبقت الدولة العثمانية مذهب أيب حنيفة ـ
، وكان مركز اخلالفة  )٢(الواليات اإلسالمية الَّيت كانت حتت سلطاا 

 . االعثمانية تركيا الَّيت كانت األصل واألساس للربكوي رمحه 
لفقه ، ونقوالته الكثرية وقد برز ميوله احلنفي يف بعض رسائله املتعلِّقة با

 . )٣(يف كتبه عن كتب علماء احلنفية ، واستشهاده بأقواهلم 
ومع أَنَّ املذهب احلنفي كان املذهب الرمسي للدولة يف تلك الفترة ، 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣/١٠٥٢مقدمة ابن خلدون : انظر   )١(
 . ٩٩،  ٩٨مام أيب حنيفة ، حملمد اخلميس صأصول الدين عند اإل: انظر   )٢(
 .، على سبيل املثال  ٢٥رسالة معدل الصالة للربكوي ص: انظر   )٣(
 



مذھبھ الفقھّي ، مكانتھ العلمیَّة ، أبرز شیوخھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـ كان نابذًا للتقليد والتعصب املذهيب ،  ارمحه  إِنَّ الربكوي ـ إالَّ
 : ااب والسنة  ، فيقول رمحه وكان يدعو إىل التمسك بالكت

واحلمد هللا من العلوم العربية ، والعقلية ، واملعارف  اوقد رزقين  ((
 قيم ، والقويحيح والسز به بني الصريفة ما أُمية الشرعية الشينيالد
والضعيف ، واخلطأ والصواب ، واحنلَّ عن قليب عقدة التقليد بعض 

 . )١( ))، وامتزج حتقيقي بالتحقيق واإلتقان  حناللاال
وهذا ظاهر يف بعض رسائله الفقهية ؛ حيث كان واسع االطِّالع على 

 . )٢(املذاهب واألقوال الفقهية 
 :مكانتھ العلمیَّة : ثانًیا 

ظهرت مكانته العلمية من خالل جمالسه ودروسه وتآليفه ، وبذله العلم 
من أبرز العلماء العاملني الصادعني باحلق يف الدولة لطالَّبه ، وكان 

، وكان ذا نشاط علمي ودعوي ، وكان من املشهورين املرموقني  العثمانية
 .بني األتراك 

ـ باإلمام ، وال شك أَنَّ اإلمامة يف الدين مرتلة  ارمحه  كان يلقَّب ـ
مانية آنذاك ، ويذكر أَنَّ عظيمة ، وكانت عظيمة أيضا يف الدولة العث

ـ كان العالم الوحيد الَّذي لُقِّب باإلمام من بني  ارمحه  الربكوي ـ
 . )٣(علماء األتراك يف زمانه 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣األربعني ، للربكوي ص  )١(
 .، وغريها  ٢٦،  ٢٤،  ٢٠معدل الصالة ص: انظر على سبيل املثال   )٢(
 . ١/٧٣رسالة سامل وهيب : انظر   )٣(



مذھبھ الفقھّي ، مكانتھ العلمیَّة ، أبرز شیوخھ] ١ف/١ق[ 
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ـ من جمددي اإلسالم يف القرن  ارمحه  وقد عد اإلمام الربكوي ـ
رافات ورادا العاشر اهلجري يف البالد التركية ؛ إذ كان جماهدا للبدع واخل

على أهلها ومبينا زيفهم وباطلهم ، حتى اعتربه بعض العلماء امتدادا ملدرسة 
 . )١( اشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

وممن اعترب الربكوي جمددا ؛ الشيخ حممد رشيد رضا ، حيث أشار إىل 
 . )٢(أنه من اددين يف تركيا 
ـ حمصورةً على تركيا  ارمحه  هرة الربكوي ـومع ذلك مل تكن ش

 .، بل إِنَّ صيته وعلمه انتشر يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي  فقط
 :أبرز شیوخھ : ثالًثا 

ـ أسبابا كانت بعد  ارمحه  الشك أَنَّ إلمامٍ وعاملٍ مثل الربكوي ـ
ا ، وأعظم األسباب عونا له على حتصيل العلوم النافعة وبروزه فيه اتوفيق 

 .العلماء الَّذين تلقّى عليهم ودرس بني أيديهم وتأثَّر م 
وقد تتلمذ الربكوي على كوكبة من العلماء واملشايخ يف زمانه ، وهم 

ـ مل يذكر من  ارمحه  بال شك كُثُر ، إالَّ أَنَّ غالب من ترجم له ـ
 :مشاخيه إالَّ القليل منهم فقط ، وهم 


حيث كان أحد العلماء يف زمانه ، واهتم بتعليم ابنه حممد منذ نعومة 

 هه العلميأظفاره ، وكان له بالغ األثر على توج. 
 ـــــــــــــــــ

 . ٣٧٨ـ  ٣٦٨دون يف اإلسالم ، لعبد املتعال الصعيدي صاد: انظر   )١(
 .تاريخ األستاذ اإلمام حممد عبده ، حملمد رشيد رضا ، مقدمة الكتاب ص ب : انظر   )٢(
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وكان يعرف بالشمس األصغر ، وقد درس الربكوي عنده يف مدرسة 

 . )١(نبول ، وتفقَّه عليه يف املذهب احلنفي حممود باشا باسط


كان من أشهر علماء عصره ، طلب العلم على ابن كمال وغريه ، 
 . )٢(تولَّى التدريس ثُم القضاء ، ثُم أصبح قاضي العسكر 


تولَّى التدريس يف مدينة قونية ، ثُم تدرج يف التدريس إىل أَنْ عين 

 .مدرسا يف مدارس حممد الفاتح باسطنبول 
ـ الَّذين تلقّى العلم عنهم ،  ارمحه  هؤالء أبرز شيوخ الربكوي ـ

شك أَنَّ عاملًا كالربكوي ال بد وأن يكون قد قرأ على العديد من  وال
 . )٣(علماء ، لكن هذا الَّذي وصلنا من مشاخيه يف املصادر املوجودة ال

 
¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٠١الشقائق النعمانية ص: انظر   )١(
 . ٥/١٥٥، معجم املؤلِّفني  ١/٥٤٧، هدية العارفني  ٤٧٦العقد املنظوم ص: انظر   )٢(
 . ١/٥٧رسالة سامل وهيب : انظر   )٣(



 

٥٤ 

 المطلب الخامس


  تلوح بھا األنوار فھي لوامُع } ألم تَر ُسُبَل البركوي محمٍَّد 

  وكان ألحكام الكتاب ُیتابُع }تمسَّك باآلثار عن صحب  

ان عقيدة هذا اإلمام هو كتبه الَّيت إن أهم مصدر ميكن االعتماد عليه لبي
 .ألَّفها ؛ إذ من خالهلا يظهر جبالٍء معتقده يف سائر أبواب العقيدة 

ـ شديد العناية بالكتاب والسنة ، متبعا لألثر  ارمحه  وقد كان ـ
وأقوال السلف ، وكان ذا غرية على الدين ، يظهر ذلك من خالل هذا 

؛  ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين  ((ينا الكتاب الَّذي بني أيد
حيث رد على كثريٍ من الفرق املبتدعة ، واجتهد يف بيان باطلها ، ومن مثَّ 

 .نقدها وإقامة احلجج والرباهني 
 :نظرة عامَّة في معتقد البركوي رحمھ الّلھ 

والسنة والرد على  إِنَّ الناظر جلهود هذا اإلمام جيده معتنيا بأدلَّة الكتاب
ـ وحبكم الواقع والبيئة كان  ارمحه  املبتدعة والفرق الضالَّة ، إالَّ أنه ـ

 . )١(مييل يف بعض املسائل العقدية إىل ما ذهب إليه املاتريدية األحناف 
 ـــــــــــــــــ

، وقد نشأ املاتريدي ) هـ  ٣٣٣ت ( هم أتباع أيب منصور حممد بن حممد املاتريدي   )١(
يف بالد ما وراء النهر ، وينسب إىل ماتريد ، وهي حملَّة قريبة من مسرقند ، يعترب مؤسسا 

طاش كربي زاده من رؤساء أهل السنة يف علم  للمذهب املاتريدي الكالمي ، حتى عده
 .الكالم من علماء احلنفية 

 .وهم يف األعم األغلب على األصول نفسها الَّيت سار عليها األشاعرة يف أبواب العقيدة   
= 
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وسوف يتركَّز احلديث فيما يتعلَّق بعقيدته على اجلوانب الَّيت خالف 
لف ، وسيكون فيها معتقد أهل السملا وافق فيه الس ة واجلماعة ، دون إيرادن

 ـ: احلديث على شكل مسائل ، وهي 


ـ ذهب يف تقسيمه للتوحيد إىل ما  ارمحه  يبدو أَنَّ الربكوي ـ
ذهبت إليه املاتريدية ، فالتوحيد عندهم هو اعتقاد الوحدانية الَّيت هي عندهم 

توحيد يف الذَّات ، وتوحيد يف : فةً سلبيةً تقال على ثالثة أنواع ص
 .، وتوحيد يف األفعال  الصفات

،  واحد يف ذاته ال قسيم لهعلى أنه تعاىل  اواتفقت عبارام يف توحيد 
 . )١(وواحد يف صفاته ال شبيه له ، وواحد يف أفعاله ال شريك له 

ـ يذهب إىل ما ذهبوا  ارمحه  نَّ الربكوي ـوهذا النص قد يوحي أَ
 )٢( ))... يتبع اخلياالت يف توحيد الفعل والصفات والذَّات وال  ((: إليه فيقول 

. 
ما مل ينضم إىل  اوال شك أَنَّ هذه األنواع ال تكفي يف النجاة عند 

 .ذلك توحيد العبادة 

 ـــــــــــــــــ
= 
، املاتريدية  ٣،  ٢، أصول الدين للبزدوي ص ١٥٢،  ٢/١٥١مفتاح السعادة : انظر   

 . ٩٧،  ٩٦،  ٩٣ريب صدراسةً وتقوميا للح
،  ١٨٩ص املاتريدية دراسة وتقوميا،  ١١٩،  ٢٣التوحيد للماتريدي ص: انظر يف ذلك   )١(

١٩٠ . 
 .من القسم احملقَّق  ٣١٠ص : انظر   )٢(
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ل ، وأنزل به الكتب ليس مقصورا به الرس افالتوحيد الَّذي بعث 
على هذه األنواع الَّيت يقررها األشاعرة واملاتريدية ، وإن كان فيما قرروه 

 . )١(من التوحيد ما هو داخل يف التوحيد الَّذي جاء به الكتاب والسنة 
 وذلك أَنَّ الرجلَ...  ((: ـ  ارمحه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ

لو أقر مبا يستحقّه الرب تعاىل من الصفات ، ونزهه عن كل ما يرتَّه عنه ، 
وأقر بأنه وحده خالق كلّ شيء ، مل يكن موحدا ، بل وال مؤمنا حتى 

وحده هو اإلله املستحق للعبادة ،  ا، فيقر بأَنَّ  اال إله إالَّ  يشهد أن
 . )٢( ))ال شريك له  وحده اويلتزم بعبادة 

ومن املعلوم أَنَّ كفَّار قريش وغريهم من مشركي العرب كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية ، ومل يخالفوا فيه ، فكانوا يقرون بتوحيد الفعل ، أي أَنَّ 

هم مع ذلك كانوا مشركني  اازق احمليي واملميت ، لكنهو اخلالق الر
 . )٣(ا ينفعهم توحيدهم شيئً مل

فتوحيد العبادة أول األمور وآخرها ؛ ذلك أَنَّ الرسل عليهم الصالة 
والسالم أول ما دعوا دعوا إليه ، ولو كان هناك شيٌء أهم منه لكان أوىل 

 يبأن يبدأوا به ، والنe  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى  ((: يقول

 . )٤( ))الَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َيْشَھُدوا َأْن ال ِإَلَه ِإ

 ـــــــــــــــــ
 . ١٩٤املاتريدية للحريب ص: انظر   )١(
 . ٢٢٦،  ١/٢٢٥ض درء التعار  )٢(
 . ١٨٠،  ١٧٩التدمرية ص: انظر   )٣(
 . ٢٠، برقم ١/٥١، ومسلم  ٣٨٥، برقم ١/١٥٣رواه البخاري يف صحيحه   )٤(
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ويف هذا احلديث بيانٌ واضح على أمهية التوحيد وتفسريه بالشهادتني إذ 
 . )١(ما النجاة يف الدنيا واآلخرة 


 لَّف إىل مايف بيان أول واجب على املُكـ  ا رمحه ذهب الربكوي ـ

 ...كما كان أول واجب على العبد النظر  ((: إليه املتكلِّمون ، حيث يقول ذهب 
(( )٢(. 

والنظر عند أرباب الكالم أول واجب على العبد املكلَّف ، ثُم القصد 
إىل النظر ، ثُم املعرفة ، ثُم الشك ، ومنهم من يقدم القصد إىل النظر ، 

وجيعله أو ه نزاع لفظي٣(ل واجب على املكلَّف ، ولكن( . 
والصحيح ـ كما هو مقرر عند أهل السنة واجلماعة ـ أَنَّ أول 

، ال ما ذهب إليه أرباب  اواجب على املكلَّف شهادة أن ال إله إالَّ 
م اقرأ باس eأول ما أوجب على نبيه  ((تبارك وتعاىل  فاالكالم املذموم ، 

وقد ذهب كثري من ... انظر ، واستدلّ حتى تعرف اخلالق : ربك ، مل يقل 
أهل الكالم إىل أَنَّ اعتراف النفس باخلالق وإثباا له ال حيصل إالَّ بالنظر ـ 
إىل أن قال ـ واملقصود هنا أَنَّ هؤالء الَّذين قالوا معرفة الرب ال حتصل إالَّ 

اجلهمية والقدرية ومن تبعهم ، وقد اتفق سلف  بالنظر هم من أهل الكالم
األمة وأئمتها ومجهور العلماء من املتكلِّمني وغريهم على خطأ هؤالء يف 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٢،  ١/٢١شرح العقيدة الطّحاوية : انظر   )١(
 .ل /ب/١١٥دامغة املبتدعني   )٢(
 . ١/٢٣، شرح العقيدة الطّحاوية  ٧/٣٥٣درء التعارض : انظر   )٣(
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 . )١( ))... إجيام هذا النظر املعين 


فقد استدلّ عليه حبدوث العالَم ، واستدلَّ على  اأما ما يتعلَّق بوجود 
،  وأنَّ األجسام ال تنفك عن األعراض ، فهي حادثةلك حبدوث األعراض ، ذ

وصانع العامل ال يشبه العامل وال شيئًا منه ؛ ألنه لو  ((: ـ  ارمحه  يقول ـ
 . )٢( ))كان يشبهه للزم حدوثه أو قدم العامل ، وكالمها منفيان 
، واجلواهر ال ختلو  فالعامل ينقسم عند املتكلِّمني إىل جواهر وأعراض

عن األعراض ، واألعراض حادثة ، وما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث ، 
 .فبالتايل تكون النتيجة أَنَّ هذا العامل حادث 

وال شك أَنَّ هذا املسلك يف إثبات الصانع عقيم ، يقوم على مقدمات 
 :معقَّدة ، وهي كالتايل 

 .إثبات األعراض  :أوًَّال 
 .ثُم إثبات لزوم األعراض لألجسام  : ثانًیا
 .ثُم إبطال حوادث ال أول هلا  :ثالًثا 

 .ثُم إلزام بطالن حوادث ال اية هلا  :رابًعا 
 .ثُم إثبات اجلوهر الفرد  :خامًسا 
 .ثُم إلزام كون العرض ال يبقي زمانيني  :سادًسا 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٣٠،  ٣٢٩،  ١٦/٣٢٨جمموع الفتاوى   )١(
 .ل /ب/١١٥دامغة املبتدعني للربكوي   )٢(
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 . )١(ثُم إثبات متاثل األجسام  :سابًعا 
هذه املقدمات السبع غري مسلّمة ، وهي من املسائل الصعبة  لكن

، أضف إىل ذلك أَنَّ أئمة اإلسالم مل يعتمدوا على هذه الطريقة يف  املعقّدة
 . )٢( اإثبات وجود 

ـ مسلك املتكلِّمني يف  ارمحه  وينتقد شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ
مل يدع الناس  eيعلم باالضطرار أَنَّ حممدا  مما ((دليل احلدوث بأنها طريقة 

ا إىل اإلقرار باخلالق ونبوة األنبياء ، وهلذا قد اعترف حذَّاق أهل الكالم 
كاألشعري وغريه ـ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم وال سلف  ـ

 . )٣( )) وأئمتها األمة
لة الَّيت التزمها املتكلِّمون جراء ـ االلتزامات الباط ارمحه  ثُم بين ـ

والتزم طوائف من أهل الكالم من املعتزلة  ((: قوهلم بدليل احلدوث ، فيقول 
 . )٤( ))... وغريهم ألجلها نفي صفات الرب مطلقًا ، أو نفي بعضها 


ـ يف مسألة الصفات ما بني اإلثبات  ارمحه  اضطرب الربكوي ـ

تأويل ، فنجده تارةً يوافق مذهب السلف يف إثبات الصفات ، وأُخرى وال
 .خيالفهم ومييل إىل التأويل فيها 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٨٦ص eجار النيب  ا ابن القيم وجهوده يف الدفاع عن عقيدة السلف ، لعبد: انظر   )١(
 . ١٩٩، مفتاح دار السعادة ص ٢/٢٣٥بيان تلبيس اجلهمية : انظر   )٢(
 . ٤٠،  ١/٣٩التعارض درء   )٣(
 . ١/٤١املصدر السابق   )٤(
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ـ املاتريدية يف إثبات صفات املعاين  ارمحه  فقد وافق الربكوي ـ
، وزاد عليهم يف إثبات صفة االستواء  ))اخل ... السمع والبصر واحلياة  ((

ـ رمحهم كما أثبتها الس لفا عداها ، فقال الَ مرمحه  ـ ، وأَوا  :)) 
احلياة : غريه ، هي  هي له صفات قدمية قائمة بذاته تعاىل ، ال هي هو ، وال
 . )١( ))... والعلم والسمع والبصر والقدرة واإلرادة والتكوين 

وافق ـ هلذه الصفات السبع جنده قد  ارمحه  وبإثبات الربكوي ـ
املتكلِّمني من املاتريدية ؛ إذ إِنَّ هذه الصفات السبع تسمى عندهم صفات 

 .إثباا  املعاين ، وهم يثبتوا على خالف مع السلف يف طريقة
وعلى ذلك نفى املاتريدية ما عدا هذه الصفات ؛ لزعمهم أَنَّ إثبات 

شبيه والتفات على حقيقتها يستلزم التفات باقي الصجسيم ؛ ألنَّ الص
أعراض ال تقوم إالَّ جبسم ، واألعراض حادثة ، وما ال خيلو عن احلوادث 

 .فهو حادث 
 وهلم شبه أُخرى على أساسها قالوا بنفي ما عدا هذه الصفات

 . )٢(السبع 
وال شك أَنَّ ما ذهبوا إليه باطلٌ شرعا وعقالً ، واجلواب على مزاعمهم 

 :كالتايل 
: ، فيقالُ هلم  )٣(نَّ القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض أَ  ـ ١

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٥الطريقة احملمدية ص  )١(
 . ٢٦ـ  ٢٥، أصول الدين للبزدوي ص ٧٤التوحيد للماتريدي ص: انظر   )٢(
 . ٧٧،  ٣١التدمرية ص: انظر   )٣(

= 
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يلزمكم أن تقولوا يف صفة الغضب ـ مثالً ـ كقولكم يف صفة العلم ، 
وكذلك : ال يعقل الغضب إالَّ ما يقوم جبسم ، فيقال هلم : فإِنْ قالوا 

 .يعقل علما إالَّ ما هو قائم جبسم ، وهكذا  ال
ا نفوه من الصفات نظري ما أثبتوه ، وهذا توضيح أنهم يلزمون فيم  ـ ٢

للقاعدة السابقة ؛ إذ إنهم نفوا صفة الرضى ـ مثال ـ ألنَّ إثباا 
يقتضي التشبيه والتجسيم ، فكذلك يلزمون يف صفة العلم الَّيت أثبتوها 

م هذا علما غري علإِنَّ : أنها تقتضي التشبيه والتجسيم ، فإن قالوا 
 ((، فكذلك يف الغضب ، هللا غضب غري غضب املخلوقني ،  املخلوقني

حينئذ فال فرق بني صفة وصفة ، فالفرق بينهما بإثبات أحدمها ونفي 
اآلخر ؛ فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطل يتضمن الفرق بني 

 . )١( ))املتماثلني والتناقض يف املقالتني 
، وجعلها من  )٢(اخلربية فقد أعملَ فيها سالح التأويل أما بقية الصفات 

 ـــــــــــــــــ
= 
 
 . ٦/٤٦جمموع الفتاوى   )١(
)٢(   هأويل بأنف اجلرجاين التعر :)) الش يء إىل الغاية املرادة منه قوالً كان أو فعالً رد ...(( 

 . ١٥٦ص
 :والتأويل له ثالثة معان هي   
أَنَّ التأويل هو صرف اللَّفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل : اَألوَّل   

، وسلّطوه  وهذا هو املراد ، وهو اصطالح كثري من املتأخرين من املتكلِّمني. يقترن به 
 .على نصوص الصفات 

 . ارمحه الَّذي يستعمله بعض املفسرين كابن جرير التأويل مبعىن التفسري ، وهذا  :الّثاني   
، شرح العقيدة  ٩٢،  ٩١التدمرية ص: انظر . احلقيقة الَّيت يؤول إليها الكالم  :الّثالث   

= 
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عما ال  اتعاىل ، كلّ ذلك بدعوى ترتيه  ااملتشابه الَّذي ال يعلمه إالَّ 
كما  ((: ـ  ارمحه  يليق به ، وخوفًا من تشبيهه باملخلوقات ، فيقول ـ

 )٢( ))...  )١( } {: جيب تأويل املتشاات مثل قوله تعاىل 
. 

وجنده يبالغ يف ترتيه الباري تعاىل ، لكنه أوقعه هذا الترتيه يف احملذور ، 
ونزوله  ((: ـ  ارمحه  وسلك به مسلك األشاعرة واملاتريدية ، فيقول ـ

 ))... عن ذلك  اإىل السماء الدنيا تفضل ورمحة ال نقلة وحركة ، تعاىل 
)٣( . 

مىت شاء كيف  اومن املعلوم أَنَّ صفة النزول صفة خربية فعلية يفعلها 
، يثبتون هللا نزوالً يليق جبالله إثباتا بال تشبيه ، وأهل السنة واجلماعة  Iشاء 

َيْنِزُل َربَُّنا  ((:  الصالةُ والسالم يف حديث النزولودليل ذلك قوله عليه 

اَلى ُكلَّ َلْیَلٍة ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا ِحیَن َيْبَقى َتَباَرَك َوَتَع

 . )٤( )) ...ُثُلُث اللَّْیِل اآلِخُر 
وسلف األمة جممعون على إثبات هذه الصفة العظيمة ، ومل يؤثر عن 
أحد منهم نفيها أو تأويلها ، فهم يثبتون هللا نزوالً حقيقيا كما يليق جبالله 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢٥٧ـ  ١/٢٥١الطّحاوية 
 ) . ١٠( ، آية سورة الفتح   )١(
 . ٥٨إنقاذ اهلالكني ص  )٢(
 .ل /أ/١١٧دامغة املبتدعني   )٣(
{: رواه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعاىل   )٤(    { 

 .، مع الفتح  ١٣/٤٦٤
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 . )١(وعظمته سبحانه 
ـ على من تأول النزول  ارمحه  وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ

 همحة أو غري ذلك بأنالر هنيا ومل ترتل  ((بأنماء الدمحة إىل السإذا نزلت الر
 . )٢( ))إلينا ، فأي منفعة لنا يف ذلك 

: ة ، فيقول ـ موقفه من الصفات اخلربي ارمحه  ويكمل الربكوي ـ
))  ، ما ما يشاؤه ، مها يد خلق وقدرة ولد يدان مها صفاته ، خيلق
بطش وجارحة ، تعاىل عن ذلك ، وله وجه هو صفته ، وهو وجه إكرامٍ  ال

 . )٣( ))عن ذلك  اوإقبالٍ ال وجه مقابلة ومواجهة ، تعاىل 
يقتضي  وتأويله هلذه الصفات ظاهر وواضح ؛ ألنَّ إثباا عندهم

التجسيم ، فيلزمون فيما نفوه بنظري ما أثبتوه من صفات ؛ ألنَّ القول يف 
بعض الصفات كالقول يف بعض ، فكما أَنَّ هللا صفات ال توهم التجسيم 

 . )٤(فكذلك احلال يف بقية الصفات ، فالتفريق بينهما تفريق بني املتماثلني 
فات الفعليا ما يتعلَّق بالصرمحه  ة فنجده ـأما هللا  اهلا ترتيهـ قد أو

الغضب  ((: من حلول احلوادث به ، ومن أمثلة ذلك قوله يف صفة الغضب 
 . )٥( ))من الكيفيات النفسانية ، حيدث عند غليان دم القلب إلرادة االنتقام 

انقباض النفس عن فعلٍ  ((: ويقول عن صفة احلياء وحقيقتها أنها 
 ـــــــــــــــــ

 . ٦/٢٣٤،  ٥/١٩٤، جمموع الفتاوى  ٥٨ملعة االعتقاد البن قدامة ص: انظر   )١(
 . ٣٥٥ـ  ٣٤٤املاتريدية للحريب ص: ، وانظر  ٥/٣٧٣جمموع الفتاوى   )٢(
 .ل /أ/١١٧دامغة املبتدعني   )٣(
 . ٣١التدمرية البن تيمية ص: انظر   )٤(
 . ١٤٠مقدمة املفسرين ص  )٥(
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وال جيوز وصفه تعاىل ... ن يعاب ويذم ، اشتقاقه من احلياة ، خبوف أ
 . )١( ))وجب تأويل احلياء بالترك الالزم لالنقباض ... بذلك املعىن 

من الكيفيات النفسية ، فال  ((: وكذا يف صفة الرمحة إذ قال عنها إنها 
 . )٢( ))البالغ غايته  املنعم احلقيقي: ومعىن الرمحن ... يصح اتصافه تعاىل به 

ـ يف الصفات الفعلية ، إالَّ أنه ليته  ارمحه  وهكذا يظهر لنا مذهبه ـ
سلك فيها مسلكه يف صفة االستواء ؛ حيث قرر يف صفة االستواء مذهب 

وهو يستوي على العرش ، واستواؤه عليه حق  ((: السلف فقال عنها 
على الوجه الَّذي قاله تعاىل ، وباملعىن  وصدق ، وحنن نؤمن به ، ونعتقده

 . )٣( ))الَّذي أراده ، وال نشتغل بكيفيته 
ـ يف مسألة  ارمحه  ومن أجل ذلك قد يحكم على الربكوي ـ

 . )٤(الصفات بالتردد بني اإلثبات والتأويل 
والقول بنفي الصفات الفعلية االختيارية احتجاجا بامتناع حلول 

تعاىل قولٌ ال دليل عليه ، وليس هلم فيه حجة عقلية  اث بذات احلواد
 . )٥(مسعية  وال

ـ يف تصوير مذهب  ارمحه  وقد أحسن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ
 ـــــــــــــــــ

 . ٢٧٧،  ٢٧٦املصدر السابق ص  )١(
 . ١١٣املصدر السابق ص  )٢(
 . ٢٩٧سابق صاملصدر ال  )٣(
 . ١/١١٢رسالة سامل وهيب : انظر   )٤(
ـ  ١٤١مناهج األدلّة البن رشد ص: ، وانظر كذلك  ٦/٢٢٢جمموع الفتاوى : انظر   )٥(

١٤٤ . 
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فاألصل يف هذا الباب  ((ـ : أهل السنة واجلماعة يف باب الصفات إذ يقول 
سله نفيا وإثباتا ، فيثبت هللا أن يوصف مبا وصف به نفسه ومبا وصف به ر

ما أثبته لنفسه ، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه ، وقد علم أَنَّ طريق سلف 
األمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات ، من غري تكييف وال متثيل ، ومن 

 . )١( ))... غري حتريف وال تعطيل 
ـ فيها عقيدة أهل  ارمحه  مسألة الكالم فقد خالف الربكوي ـأما 

 .السنة واجلماعة ، وأثبت هللا كالما نفسيا موافقًا يف ذلك املتكلّمني 
: ـ يف معرض إثبات صفات قدمية أزلية هللا تعاىل  ارمحه  فيقول ـ

 . )٢( ))... والكالم الَّذي ليس من جنس احلروف واألصوات  ((
لوقة ، قدمية أزلية بل الصفات كلّها غري خم ((: ويقول أيضا 

 . )٣( )) بذاته قائمة
معنى واحدا قائم  اوهذا ما قررته املاتريدية حيث زعموا أَنَّ كالم 

تعاىل ، وليس حبرف وال صوت ؛ ألنَّ احلرف والصوت خملوقان  ابذات 
أنه كالم نفسي ، وما يتلى من القرآن  ا، فمن أجل ذلك قالوا عن كالم 

 . )٤( اة أو حكاية عن كالم عبار
وأَما احلروف فاحلروف ليست  ((: ويقرر البزدوي هذا املذهب فيقول 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤،  ٣/٣ جمموع الفتاوى  )١(
 . ٤٥الطَّريقة احملمدية ص   )٢(
 .من القسم احملقّق  ٣٨١دامغة املبتدعني ص   )٣(
 . ٣٥٩املاتريدية للحريب ص: انظر   )٤(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

: تعاىل ، فإنَّ كالم العباد ال خيتص باحلروف ـ إىل أن قال ـ  ابكالم 
 . )١( ))تعاىل حروف ، بل احلروف للمنظوم  افكيف يكون كالم 
 سفيإِنَّ كالم  ((: وقال النة ليست من جنس  اتعاىل صفة أزلي

 . )٢( ))... احلروف واألصوات ، وهي صفة قائمة بذاته 
وكالم املاتريدية هنا بناًء على موقفهم من الصفات االختيارية ، 

شك أَنَّ هذا القول املُبتدع مل يدلّ عليه الكتاب وال السنة ، وال أثر عن  وال
 .سلف هذه األمة 

ملعلوم أنه ال يقال للكالم النفسي أنه كالم حقيقي ، فاألخرس ومن ا
كالم نفسي من غري  ايسمى متكلِّما ، وفساد قول القائلني بأَنَّ كالم  ال

 ـ: حرف وال صوت باطلٌ من وجوه 
قدمي النوع وحادث اآلحاد ، فهو متعلّق  اأَنَّ كالم : الوجھ اَألوَّل 

وقدرته ، فهو سبحانه مل يزل متكلِّما إذا شاء ، وكيف يشاء ،  اة مبشيئ
 . )٣(ومىت يشاء 

أَنَّ القول بنفي احلرف والصوت من املسائل الَّيت أحدثها : الوجھ الّثاني 
متكلّم حبرف وصوت ، قال شيخ  ااجلهمية ، والَّذي عليه سلف األمة أن 

د نص أئمة اإلسالم ، أمحد ومن قبله من األئمة على ق ((: اإلسالم ابن تيمية 
ينادي بصوت ، وأنّ القرآن كالمه  اما نطق به الكتاب والسنة من أَنَّ 

 ـــــــــــــــــ
 . ٦٧أصول الدين للبزدوي ص  )١(
 . ١٥٨تبصرة األدلَّة للنسفي ص  )٢(
 . ٣/٣٦٠منهاج السنة : انظر   )٣(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١( ))... تكلَّم به حبرف وصوت 
أَنَّ منشأ خطأ املاتريدية يف هذه املسألة هو عدم تفريقهم : الوجھ الّثالث 

 . )٢(خلوق وصفاته بني اخلالق وصفاته ، وامل
معنى واحدا  اأَنَّ من حججهم يف قوهلم هذا ؛ أَنَّ كالم : الوجھ الرَّابع 

 اال يتعدد وال يتبعض ، وتصور هذا القول يكفي يف فساده ؛ ألنَّ أمر 
 . )٣(بالصالة ليس كأمره بالصوم مثالً وهكذا دواليك 

أنه كالم نفسي من  اكالم  هذه بعض الوجوه لبيان فساد من قال عن
 . )٤(غري حرف وال صوت 


،  اآلخرة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاعباألبصار يف  االشك أَنَّ رؤية 

 .وليست من حماالت العقول 
{: تعاىل من املسائل الثَّابتة بدليل السمع كقوله تعاىل  اورؤية 

            { )وغريها من اآليات واألحاديث الَّيت  )٥
 .بلغت حد التواتر 

ـ ذهب إىل ما ذهبت  ارمحه  لكننا بإزاء هذا كلّه جند الربكوي ـ
 ـــــــــــــــــ

 . ٢/٥٨٤جمموع الفتاوى   )١(
 . ١٣١الرد على اجلهمية لإلمام أمحد ص: انظر   )٢(
 . ١٢/١٢٢جمموع الفتاوى : انظر   )٣(
 . ٣٧٥ـ  ٣٦٥املاتريدية للحريب من ص: وانظر للمزيد يف هذه املسألة   )٤(
 ) . ٢٣،  ٢٢( سورة القيامة ، اآليتان   )٥(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

إالَّ إليه املاتريدية ؛ حيث أثبتوا الرؤية بداللة السمع وجوازها يف العقل ، 
بإطالق ، وإنما قيدوها بنفي اجلهة واملقابلة ، لذا يقول يثبتوها  أنهم مل
باألبصار جائزة يف العقل ، واجبة  اورؤية  ((: ـ  ا رمحه ـ الربكوي

ال يف مكان وال على جهة من مقابلة ،  بالنقل يف الدار اآلخرة ، فيرى
 . )١( ))واتصال شعاع وثبوت مسافة 

هذا هو شأن ومسلك املتكلِّمني يف إثبات الرؤية مع نفيهم العلو و
 :واملقابلة ، وميكن أن نلخص الرد عليهم يف هذه املسألة يف النقاط التالية 

تعاىل يرى ولكن ليس يف جهة ؛ فقد أضحك  اأَنَّ من سلَّم أَنَّ   ـ ١
واآلثار واألخبار الناس على عقله ، إذ أَنَّ فساد هذا معلوم بالضروة ، 

 . )٢(ترد عليهم يف ذلك 
 . )٣(أنه من احملال اجتماع اإلقرار بالرؤية وإنكار اجلهة واملباينة   ـ ٢
أَنَّ الرؤية بدون معاينة وال مواجهة ال ميكن تصورها يف العقل ، مما   ـ ٣

أجلأ حذَّاقهم وأئمتهم إىل العدول عن هذا الرأي واللّحاق بركب املعتزلة 
 . )٤(الرؤية بالكلية يف نفي 

فإثبات الرؤية ذه الطَّريقة هو يف احلقيقة إثبات ملا ال ميكن رؤيته حيث 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠٠مقدمة املفسرين ص: ، وانظر كذلك  ١٩الطَّريقة احملمدية ص  )١(
 . ٢/٨٨ ، بيان تلبيس اجلهمية ١/٢٥٠عارض درء الت،  ١٦/٨٤جمموع الفتاوى : انظر   )٢(
 . ١٧٢خمتصر الصواعق ص: انظر   )٣(
 . ١٦/٨٥جمموع الفتاوى : انظر   )٤(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(جمع يف ذلك بني أمرين متناقضني 


السنة يف باب القضاء والقدر عموما  ـ أهل ارمحه  وافق الربكوي ـ
أفعال العباد ، وقال بالكسب ، ونفي تأثري قدرة  ، إالَّ أنه اضطرب يف مسألة

أحدمها : ولفعل العبد اعتباران  ((: ـ  ارمحه  العبد يف فعله ، فقال ـ
واآلخر من . حيث وجوده وحدوثه ، فهو ذا االعتبار خملوق هللا تعاىل  من

حيث وقوعه باالختيار منه ، فهو ذا االعتبار ـ وهو الكسب ـ نسب 
 . )٢( ))إىل العبد 

ومما جتدر اإلشارة إليه أَنَّ هناك فرق بني الكسب الَّذي قالت به 
 . )٣(األشاعرة ، وبني الكسب الَّذي تقول به املاتريدية 

إِنَّ : فاملاتريدية حاولت التوسط بني قول املعتزلة وقول اجلربية ، فقالوا 
العباد ، يقول  أفعال العباد خملوقة هللا تبارك وتعاىل ، وهي أيضا كسب من

إِنَّ حقيقة ذلك الفعل الَّذي هو للعباد من طريق الكسب ،  ((: املاتريدي 
 . )٤( ))وهللا من طريق اخللْق 

واالختالف احلاصل بني األشاعرة واملاتريدية يف الكسب هو يف معناه ، 
 ـــــــــــــــــ

 . ١٦/٨٧املصدر السابق   )١(
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣مقدمة املفسرين ص  )٢(
 ولقد أمجل الدكتور سامل وهيب يف رسالته يف مسألة الكسب ، ومل يوضح الفرق بني  )٣(

ـ يقول بالكسب على  ارمحه  قول األشاعرة وقول املاتريدية ، وقال إِنَّ الربكوي ـ
 . ١٣٠انظر يف رسالته ص. اإلطالق 

 . ٢٢٨التوحيد للماتريدي ص  )٤(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

صفة  تعاىل ، أما املؤثّر يف افاملاتريدية ترى أَنَّ املؤثّر يف أصل الفعل قدرة 
 .الفعل فهي قدرة العبد وهي الكسب 

أما األشاعرة فاملراد بالكسب عندهم مقارنة الفعل لقدرة العبد 
من غري أن يكون هناك منه تأثري أو مدخل يف وجوده سوى كونه  وإرادته
 . )١(حمال له 

فالكسب عند األشاعرة ؛ اقتران املقدور بالقدرة احلادثة ، وهو يف 
 . )٢(ور غري املعقولة والعسرية الفهم واإلدراك احلقيقة من األم

خالق للعباد وجلميع أفعاهلم  اومن املقرر عند أهل السنة واجلماعة أَنَّ 
وصفام ، فهو خالق لقدرة العبد وإرادته اللَّتني ما يوجد العباد مجيع 

ذه القوى اخلالق هل فاأفعاهلم ، وكذلك خالق للسبب التام وملسببه ، 
املوجودة يف العباد ، والعباد فاعلون ألفعاهلم على احلقيقة بالقوة الَّيت 

 . )٣(إياها  ا منحهم
ـ لبيان  ارمحه  هذا ما تيسر يل مجعه من كتب الربكوي ـ: أخريا 

خمالفته يف بعض مسائل االعتقاد ، وتبقَّى بعض املسائل الَّيت خالف فيها ؛ 
: لفصل الثّاين ضمن املبحث السادس ، يف املطلب الثَّالث أرجأا إىل ا

 .دراسة بعض املسائل الَّيت خالف فيها أهل السنة 

 ـــــــــــــــــ
 . ٥٠١، املاتريدية دراسةً وتقوميا ص ٨/١٤٥شرح املواقف : انظر   )١(
 
 . ٤٦٧،  ٨/١١٩جمموع الفتاوى : انظر   )٢(
 . ١٢،  ٨/١١املصدر السابق : انظر   )٣(



عقیدتھ] ١ف/١ق[ 
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¡``` 

 



 

٧٢ 

 المطلب السَّادس


 :وفاتھ : أّوًال 
{: قال تعاىل 

 { )١( . 
  وبطیب ذكرك فاھت السمَّاُر }شاعت بفضلك في الورى  

  شھدت بھ العلماء واألخباُر } أعطاك رّب العرش علًما نافًعا 

ـ الروح إىل بارئها ، وأسلم معها  ارمحه  د أسلم الربكوي ـلق
بقايا صرب حمبيه ، وأنات دموع مقربيه ، وذلك يف سنة إحدى ومثانني وتسع 

من اهلجرة النبوية من شهر مجادى األوىل على إثر مرض الطَّاعون الَّذي أملَّ مئة 
 . به

 اـ رمحه  ))بركى  ((، ودفن يف  يف سفره إىل اسطنبولوقد وافته املنية 
 . )٢(ـ رمحة واسعة 

،  طالَّبه وحمبيه والعلماء يف عصرهولقد كان للربكوي أثر كبري يف نفوس 
 .مما يبين لنا ما حظي به من مكانة علمية يف زمنه 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١٤٥( سورة آل عمران ، آية   )١(
،  ٩/١٢٣، معجم املؤلِّفني  ٢/٢٥٢، هدية العارفني  ٤٣٧العقد املنظوم ص: انظر   )٢(

 . ٦/٦١األعالم 



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  غداة ثوى إالَّ اشتھت أّنھا قبُر }ثوى طاھر األثواب لم تبق  

  )١( رأیُت الكریم الحرَّ لیس لھ عمر } الّلھ وقًفا فإنَّني علیك سالم 

وهكذا طويت صفحةٌ مشرقة من صفحات سلف األمة الربانيني بعد أن 
 .والعمل قضى اثنني ومخسني حجةً مليئة بالعلم 

ـ وأسكنه الفردوس األعلى من  ارمحه  اإلمام الربكوي ـ ارحم 
 والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك اجلنة ، وأحلقه بالنبيني

 .، وأحلقنا م أمجعني  رفيقًا
 :مرثیاتھ : ثانًیا 

ـ برحيله حزنا طويالً يف قلوب  ارمحه  لقد خلَّف اإلمام الربكوي ـ
حمبيه من الطالَّب والعلماء الَّذين سربوا عمق هذا اإلمام واعترفوا بإمامته 

أخالقه الكرمية ومشائله العظيمة ، ورأوا بصدقٍ جرأته وجاللته ، عاشوا مع 
 .يف بيان احلق ، وزئريه يف وجوه حاملي ألوية البدعة 

ـ ١٠١٤ت ( لذا نرى الشيخ العالَّمة علي بن سلطان حممد القاري احلنفي  ه
يطالعنا برائعة من روائعه يبين فيها مكانة هذا اإلمام وحياته احلافلة باجلهاد  )

 ـ:  )٢(والتضحية ، والَّيت منها 
  وبھ البریَّة قد نفع } الّلھ أیَّد شیخنا 

  شیخ الدِّیانة والورع } البركوي إمامنا 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٢١٨ديوان أيب متّام : انظر . من قصيدة أيب متّام يف رثاء حممد بن محيد الطّوسي   )١(
احلجيلي ، صحيفة املدينة  اقصيدة القاري يف مدح الربكوي ، حتقيق عبد : انظر   )٢(

 . ١/١٥٩، نقالً عن رسالة سامل وهيب  ١٨ص



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  وجمیع حّجتھم قطع } بسط المقالة بالھدى 

 :إىل أن قال 
  عدّو أصحاب البدع } واعلم بَأنَّ البركوي 

  سول وما شرعسنن الرَّ } فھو المجید الذاّب عن 

  جمع الّدیانة والورع } حبٌر تقّي حالم 

  عند البرّیة فارتفع } رفع اإللھ محّلھ 

 افعيد بن عيسى امليموين الشيخ حممقصيدة ) هـ  ١٠٢٣ت ( وللش
 :فيها يبين فيها مآثر هذا اإلمام يقول 

  لوامُع تلوح بھا األنوار فھي } ألم تر ُسُبل البركوّي محمَّد 

  وكان ألحكام الكتاب یتابُع }تمسَّك باآلثار عن صحب  

  إلیھ لقد كانت تشیُر األصابُع } ومن ھیبتھ التَّقوى بكل فضیلة 

  ولم یلھھ عن ذاك لھو متابُع } وكان بحمد الّلھ بالعلم عامًال 

  مُعوألفاظھ للعلم ُھنَّ جوا } فمذھبھ جدا إلى الحّق قائٌد 

  )١( ُیضيءلھم كالشَّمس إذ ھي طالُع } ھو البدر والنَّاس الّنجوم ونوره 

بن حممد الشافعي القدسي مفيت القدس  اوللشيخ علي بن حبيب 
ـ بعدما مسع عن جِده واجتهاده ،  ارمحه  قصيدة يف الربكوي ـ

 ـ:  )٢(ا وحرصه على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، منه

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٦٢رسالة سامل وهيب : انظر   )١(
 . ١/١٦٣رسالة سامل وهيب : انظر   )٢(



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  شرفت بك األقطاُر واألمصاُر } یا حافًظا للدِّین والّدنیا الَّتي 

  فیك اعتزاز البركيِّ ِنْعَم الدَّاُر } یا حّجة اإلسالم في أیَّامنا 

  حقا حباك الواحُد القھَّاُر } یا صاحب الدِّین المتین مع التَُّقا 

 ت لك األزمان وصف } أنت الَّذي حزت العلوم جمیعھا 

اإلمام الربكوي ، وأنزل على قربه شآبيب ووابل  ارحم 
 .والرضوان  املغفرة

¡``` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وفاتھ ومرثیاتھ] ١ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

٧٧ 

 المطلب السَّابع


 :صفاتھ : أّوًال 
ـ مع طول باعه يف العلم والتعليم ذا  ارمحه  كان الربكوي ـ
 .ا كرمية ، مع عظمة قدر ، وعلو مرتلة صفات محيدة ، وسجاي

 فَّةا ، ذا صالح وتقوى ، مع عا ورعرمحه ونزاهة ، وكان ـكان زاهد ا 
 .ـ متجافيا عن السالطني واألمراء ، كارها التزلُّف هلم 

وكان راضيا بالكفاف من الرزق ، مشاا يف سريته وأخالقه سلف 
 . )١( اهذه األمة عليهم رمحة 

ـ آيةً  ارمحه  كان ـ ((:  ))العقد املنظوم  ((قال عنه صاحب كتاب 
يف الزهد والصيانة ، وايةً يف الورع والديانة ، رأسا يف التجنب والتقوى ، 

 . )٢( ))متمسكًا مبا هو أمتُّ وأقوى 
ـ أنه امتنع عن صرف ما كان  ارمحه  ومما يذكر من ورعه ـ

، فبعد أن استقال من  ))أدرنة  ((تقاضاه من وظيفته الَّيت قام ا يف مدينة ي
هذه الوظيفة احلكومية يف أدرنة عاد إىل اسطنبول ، ثُم مال إىل الزهد 
واالنعزال عن احلياة ، وأرجع مجيع املال الَّذي كان يتقاضاه من هذه 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٣٧العقد املنظوم ص: انظر   )١(
 . ٤٣٧املصدر السابق ص  )٢(
 



صفاتھ وثناء العلماء علیھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 . )١(الوظيفة ، وكان قدره أربعة آالف درهم 
 كلمة احلق ، جريئًا يف بياا ، ال خياف يفـ قويا يف  ارمحه  ـوكان 

مان  از على أقرانه من العلماء يف ذلك الزلومة الئم ، ومن أجل ذلك متي
)٢( . 

واملتأمل فيما سطَّره بنان هذا العامل الرباينّ ؛ يدرك ويلحظ تلك الغرية 
قائما على احلق يف  ((ـ فكان  ارمحه  ه ـالدينية الَّيت صاحبته طوال حيات

كلّ مكان ، يرد على من خيالف الشريعة كائنا من كان ، ال يهاب أحدا 
 . )٣( ))لعلو رتبته ومسو مرتلته 

من حيمل لواء احلق  اويف األزمنة الَّيت يقلُّ فيها العلماء العاملون يقيض 
يحة ألئمة املسلمني وعامتهم ، ومما يذكر بصدقٍ وإخالص ، ويتمثَّل النص

جاء يف آخر عمره إىل القسطنطينية ،  ((ـ يف ذلك أنه  ارمحه  عنه ـ
ودخل جملس الوزير حممد باشا ، وكلَّمه يف قمع الظَّلمة ، ودفع املظامل 
بكلمات أحد من السيوف الصوارم ، ومأل بفرائد املواعظ ذلك النادي ، 

 . )٤( ))حياة ملن تنادي  كن الول
 . )٥(ويروى أَنَّ الوزير أجابه إىل مطالبه ، وعم النفع بتلك النصيحة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٨١ـ  ١٧٩حدائق احلقائق ص: انظر   )١(
 . ٤٣٧العقد املنظوم ص: انظر   )٢(
 . ٤٣٧املصدر السابق ص  )٣(
 . ٤٣٧العقد املنظوم ص  )٤(
 . ١٨٠حدائق احلقائق ص: انظر   )٥(



صفاتھ وثناء العلماء علیھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

ـ يف مناصحاته للوالة والسالطني ؛ أَنَّ  ارمحه  ومما يذكر عنه ـ
السلطان سليم الثّاين استدعاه إىل اسطنبول لالجتماع به ومساع النصح 

ـ كتب إليه رسالةً ينصحه فيها  ارمحه  لكن الربكوي ـوالتوجيه منه ، 
 . )١(، وينبهه على أمهية التمسك بالدين والبعد عن املفاسد 

 .رمحة واسعة  ارمحه 
 :ثناء العلماء علیھ : ثانًیا 

ـ علماء أجالَّء شعرا ونثرا ، يظهر من  ارمحه  أثىن على الربكوي ـ
 .يف جاللة قدر هذا العامل الرباين خالل ما سطَّروه 

فها هو صاحب العقد املنظوم علي بن بايل يبين مفاخره ومآثره ، فيقول 
ممن تعاىن العلم والعمل ، وحصل وكمل ، فالتحق يف شبابه  ((: عنه 

يف طرف عالٍ من الفضل ـ  ارمحه  وكان ـ... باملشايخ الكُمل 
الرسائل ، ومجع القواعد واملسائل ، ومجع العلم ، وتتبع الكتب و والكمال

 . )٢( ))وتبحر فيه ، وحوى من الفضل واملعرفة ما يكفيه 
اإلمام العالَّمة ، والفاضل  ((: وامتدحه العالَّمة داود القارصي بقوله 

الكرامة ، وحيد عصره يف التحقيق ، وفريد دهره يف التدقيق حممد أفندي 
 . )٣( ))عليه  ارمحة  الربكوي ـ

: وممن أثىن عليه العالَّمة حممد أمني الشهري بابن عابدين ، فقال عنه 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٧٠رسالة سامل وهيب : انظر   )١(
 . ٤٣٧ـ  ٤٣٦العقد املنظوم ص  )٢(
 . ٤حلديث ، للربكوي صشرح داود القارصي على منت أصول ا  )٣(



صفاتھ وثناء العلماء علیھ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

أفضل املتأخرين اإلمام العامل العامل ، احملقّق املدقّق الكامل ، الشيخ  ((
 . )١( ))الربكوي  حممد

واملوىل  بالشيخ اإلمام ، ((: ويصفه الشيخ حممد بن مجعة املقار احلنفي 
 . )٢( ))اهلمام ، العامل العامل ، الفاضل الكامل حممد أفندي الربكلي الرومي 

وممن بالغ يف الثِّناء عليه الشيخ حممد بن علي بن حممد البكري الصديقي 
العارف مبواله ، الالزق  ((: الَّذي شرح كتاب الطَّريقة احملمدية ، فقال عنه 

ه ، العامل النحرير ، احلائز لفضيليت البيان والتحرير ، به يف سره وجنوا
 . )٣( ))الدين حممد أفندي الربكلي  مشس
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٦٨جمموعة رسائل ابن عابدين   )١(
 . ١٧الباشات والقضاة يف دمشق ، حملمد بن مجعة ص  )٢(
 .أ ، خمطوطة /١املواهب الفتحية على الطَّريقة احملمدية البن عالّن الصديقي   )٣(



 

٨١ 

 المطلب الثَّامن


ـ فقط ،  ارمحه  مل أقتصر يف حبث اآلثار على مؤلَّفات الربكوي ـ
فاالبن أثر أبيه ، وكذا التلميذ هو بعض  (( بل مشل األبناء والتالميذ أيضا ،

 . )١( ))شيخه  آثار
 :أبناؤه وتالمیذه: أّوًال 

 :مل أر فيما اطَّلعت عليه من املصادر إالَّ ذكر ابنه األكرب ، وهو 


 ((بـ  م الصرف ، ونعتهكتابا يف علـ  ا رمحه وقد ألَّف الربكوي ـ
، وذكر يف هذا الكتاب أنه من  امن حبه البنه فضل  ))األمثلة الفضلية 
 . )٢(أحب أبنائه إليه 

العلوم والفنون عن والده ، وكان ذا علمٍ ومكانة  اولقد أخذ فضل 
 . )٣(ووعظ وإرشاد ، وكان فصيح اللِّسان حسن البيان جليل القدر 

 ـــــــــــــــــ
أيب يعلى ، دراسة احملقّق ،  للقاضي ))خمتصر املعتمد يف أصول الدين  ((اقتباس من رسالة   )١(

 . ١/٨٩حممد بن سعود السفياين 
، نقالً عن رسالة سامل ) خمطوط ( أ /٦٨شرح األمثلة الفضلية للربكوي : انظر   )٢(

 . ١/٦٦ وهيب
 . ٦٧٥حدائق احلقائق ص: انظر   )٣(
 



أبناؤه وتالمیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 




ـ وهو أول من شرح كتاب  ارمحه  من أخص تالمذة الربكوي ـ
 . )١( ابأمر من الربكوي رمحه  ))الطَّريقة احملمدية  ((


 . )٢(للربكوي  ))إظهار األسرار  ((اهتم بشرح كتاب 
ـ إالَّ أَنَّ عاملًا  ارمحه  هذا ما وقفت عليه من تالمذة الربكوي ـ

بد وأن يكون له طالّب وتالميذ تلقّوا عنه العلم ، لكن مل أقف على  مثله ال
 .ذكرهم فيما اطَّلعت عليه 

 : )٣(مؤلَّفاتھ : ثانًیا 
ـ وخلَّف وراَءه مؤلِّفات كثرية يف شتى  ارمحه  مضى الربكوي ـ

كبرية العلوم والفنون ، بلغت ستةً ومخسني كتابا ما بني أجزاء صغرية وأُخرى 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٦٧رسالة سامل وهيب : انظر   )١(
 . ١/١١٧كشف الظّنون : انظر   )٢(
اإلمام  ((: ـ رسالة  ارمحه  من أمجع املصادر الَّيت رأيتها يف ذكر مؤلَّفات الربكوي ـ  )٣(

سامل وهيب ساجناقلي ، وقد أفدت منها / للدكتور  ))الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع 
 ـ: كثريا يف هذا املطلب ؛ لعدة أسباب منها 

 .لِّف ، فهو تركي األصل سامل وهيب من بيئة املؤ/ لقرب الدكتور  ـ ١  
 .ـ ال تنتشر إالَّ يف تركيا غالبا  ارمحه  أَنَّ مؤلَّفات الربكوي ـ ـ ٢  
أَنَّ املؤلِّف يف رسالته أتى ـ تقريبا ـ على مجيع مؤلَّفات الربكوي ، سواًء ما  ـ ٣  

 .كان منها باللّغة التركية أو العربية ، وما كان خمطوطًا أو مطبوعا 
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. 
ـ باللّغة التركية مخسة كتب ، بعضها  ارمحه  وكان مما أَلَّف ـ

 . )١(وصايا عامة ، وبعضها فتاوى فقهية ، وغريها 
ـ حماوالً يف ذلك بيان ما كان مطبوعا  ارمحه  وسأبدأ هنا مبؤلَّفاته ـ

 .منها ، وما كان خمطوطًا وهي باللّغة العربية 
 :مؤلَّفاتھ في العقیدة 


ـ  ارمحه  وأصل هذه الرسالة باللّغة التركية ، ثُم ترمجها املؤلِّف ـ

 .غة العربية إىل اللّ
)  ١٠٣٥( للكتاب نسختان خطّيتان يف املكتبة السليمانية برقم 

 . )٢()  ١١٨٢ ( و


خلَّص فيه املؤلِّف بعض مسائل العقائد والعبادات ، وله نسخة خطية يف 
 . )٣()  ٣٧٠٦ (املكتبة السليمانية برقم 


هو شرح خمتصر لشروط اإلميان ، له نسخة خطية يف املكتبة السليمانية 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٣سامل وهيب أمساء كتبه باللّغة التركية يف رسالته / أورد الدكتور   )١(
 . ١/٨٤رسالة سامل وهيب : انظر   )٢(
 . ١/٨٤املصدر السابق   )٣(
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 . )١(وغريها )  ١٠٥١ (برقم 


، هلا نسخة خطية يف  )) اال إله إالَّ  ((وهي شرح لكلمة التوحيد 
يب ، وهلا شروح عديدة ، أشهرها شرح أ)  ٤٦٣ (املكتبة السليمانية برقم 

 . )٢()  ١٠١٧ (سعيد اخلادمي خمطوط باملكتبة السليمانية برقم 


وهو هذا الكتاب الَّذي بني أيدينا ، له نسختان خطّيتان ، األوىل بدار 
 . )٣()  ٢٧٦٢(  ، والثَّانية مبكتبة األزهر برقم)  ٣١٥( برقم الكتب املصرية 

هيفاء األمحدي / مت تبحقيق القسم اَألول ، وقامت الطَّالبة وقد ق
 .بتحقيق القسم الثّاين 

 :مؤلَّفاتھ في الفقھ 


ـ أثناء وجوده يف أدرنة ، وهلا نسخ عديدة يف  ارمحه  ألَّفها ـ
 . )٤(املكتبة السليمانية 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٥املصدر السابق   )١(
 . ١/٨٥املصدر السابق   )٢(
 . ١/٨٥املصدر السابق   )٣(
 . ١/٨٦رسالة سامل وهيب : انظر   )٤(
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 . )١(له نسخ عديدة يف مكتبات اسطنبول 


رد فيه املؤلِّف على األخطاء الَّيت وقع فيها ابن الكمال يف فتاواه املتعلِّقة 

 . )٢(ببعض املسائل الفقهية ، وهلا أربع نسخ يف مكتبات اسطنبول 


 . )٣()  ١٢٣٨( يوجد هلا نسخة خطية باملكتبة السليمانية برقم 


ـ بدعية املصافحة عقب الصلوات ،  ارمحه  بين فيها الربكوي ـ
وطبعت ضمن رسائل اإلمام الربكوي ، بعناية إبراهيم صوباشي باسطنبول 

 . )٤(م  ١٩٨٨عام 


 . )٥(له عدة نسخ خطية يف املكتبة السليمانية 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٦املصدر السابق   )١(
 . ١/٨٦املصدر السابق   )٢(
 . ١/٨٦املصدر السابق   )٣(
 . ١/٨٦املصدر السابق   )٤(
 . ٨٨ ١/٨٧املصدر السابق   )٥(
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 الة ، احتجوهو عبارة عن دراسة شاملة ملسائل تعديل األركان يف الص

 .فيه املؤلِّف بكثري من األحاديث ، ونقول لنصوص الفقهاء 
كما  هـ ، وطُبع ضمن رسائل الربكوي ، ٩٧٥ألَّفه الربكوي سنة 

 ١٤١٩طُبع عدة طبعات ، منها طبعة مكتبة أضواء السلف ، الطَّبعة األوىل 
 . اهـ بتعليق عبد التواب امللتاين رمحه 

م  ١٩٧٦كما ترجم الكتاب إىل اللّغة التركية عدة مرات ، آخرها عام 
 . )١(باسطنبول 


 . )٢()  ١١٧٤( السليمانية برقم له رسالة خطية باملكتبة 


ألَّفه بعد وفاة ابنه حممد حليم ، حتدث فيه عن أحوال أطفال املسلمني 

 .يف اآلخرة 
شرح  ((طُبع ضمن رسائل الربكوي يف اسطنبول ، كما طُبع امش 

 .هـ  ١٣٢٦ببريوت عام  ))شرعة اإلسالم 
 . )٣(هـ يف اسطنبول  ١٣٩٦التركية عام وله طبعة باللّغة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٨املصدر السابق   )١(
 . ١/٨٨املصدر السابق   )٢(
 . ١/٨٨املصدر السابق   )٣(
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 .القبور ـ ردا على البدع املتعلِّقة بزيارة  ارمحه  ألَّفها الربكوي ـ

طُبعت ضمن رسائل الربكوي يف اسطنبول ، كما طُبعت من قبل 
اإلرشاد بالرياض الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة و

 .هـ  ١٤٠٤عام 
حممد بن عبد الرمحن اخلميس ، دار / كما طُبعت بتحقيق الدكتور 

 .هـ  ١٤١٤العاصمة بالرياض ، سنة 
 . )١(اسطنبول  عديدة ، وترمجت الرسالة إىل اللّغة التركية يفوهلا طبعات 


ات ، له نسخة خطية مبكتبة ملَّت باسطنبول يتعلّق مبسائل العباد

 . )٢()  ١٨٦ ( برقم


وقد رد فيه املؤلِّف على من يأخذ اُألجرة على تالوة القرآن ، ووقف 
 .الغرض النقود هلذا 

 .ـ إىل اللّغة العربية  ارمحه  أَلَّفه بدايةً باللّغة التركية ، ثُم ترمجه ـ
يف اسطنبول ضمن رسائل الربكوي ، كما طُبع امش كتاب  طُبع

هـ ، وطُبع بتحقيق محدي  ١٣٢٦ببريوت عام  ))شرح شرعة اإلسالم  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٨٩املصدر السابق   )١(
 . ١/٨٩السابق املصدر   )٢(
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 . )١(هـ  ١٤٢٠عبد ايد السلفي ، طبعة دار الصميعي بالرياض ، عام 


سخة خطية باملكتبة ألَّفها الربكوي تكملة للرسالة األوىل ، هلا ن
 . )٢()  ٣٨٣٢( السليمانية برقم 


 . ))إنقاذ اهلالكني  ((وهي عبارة عن توضيح لرسالة 

له أكثر من أربعني نسخة خطية يف مكتبات اسطنبول ، وقد طُبع يف 
شرح  ((اسطنبول كذلك ضمن رسائل الربكوي ، كما طُبع امش 

 . ))اإلسالم  شرعة
إنقاذ  ((وطُبع كذلك بتحقيق محدي عبد ايد السلفي مع كتاب 

 . )٣( ))اهلالكني 


ـ على الَّذين اعترضوا على آرائه يف  ارمحه  رد فيها الربكوي ـ
 . )٤( ))شرح شرعة اإلسالم  ((وطُبعت امش . رسائله السابقة 


ـ على رسالة كتبها أبو السعود أفندي  ارمحه  رد فيه الربكوي ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ٩٠،  ١/٨٩املصدر السابق   )١(
 . ١/٩٠املصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٠املصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٠املصدر السابق   )٤(
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 .هـ  ٩٧٩يف جواز وقف املنقول والدراهم ، ألَّفه عام 
 ))شرح شرعة اإلسالم  (( طُبع الكتاب ضمن رسائله ، كما طُبع امش

 . )١(هـ  ١٣٢٦عام 


 .يوجد له ست وأربعون نسخة خطية يف مكتبات اسطنبول وغريها 
شرعة  ((طُبع الكتاب ضمن رسائل الربكوي ، كما طُبع امش 

 .ببريوت  ))اإلسالم 
وله ترمجة إىل اللّغة التركية ، وشرحه العلماء بعدة شروح ، منها شرح 

منهل الواردين من حبار الفيض على ذخر املتأهلني يف  ((ين ابن عابد
 . )٢( ))احليض  مسائل

 :مؤلَّفاتھ في التَّفسیر 


 تكلَّم يف املقدمة عن أصول التفسري باختصار ، ثُم فسر سورة الفاحتة ،
 .وسورة البقرة إىل اآلية التاسعة والتسعني 

هـ ؛  ١٤١٣عبد الرمحن بن صاحل بن سليمان الدهش عام  حقَّقه
 . )٣(رسالة ماجستري جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩١املصدر السابق   )١(
 
 . ١/٩١املصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٢املصدر السابق   )٣(
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، له نسخة خطية مبكتبة  uوهو عبارة عن تفسري لسورة يوسف 

 . )١()  ٤١٣٩( جامعة اسطنبول برقم 


ة يف مكتبات اسطنبول ، يف التجويد ، وله ثالث وعشرون نسخة خطي
 )٢(هـ  ١٣٠١هـ ، ويف أزمري سنة  ١٢٨٠وطبع يف اسطنبول أيضا عام 

. 


 . )٣(له عدة نسخ خطية مبكتبات اسطنبول 
 :مؤلَّفاتھ في الحدیث 


ـ  ارمحه  وهو عبارة عن شرح ألربعني حديثًا اختارها الربكوي ـ

يكمل شرحها ، حيث وافته املنية ، وأكمل بقية األحاديث  ومل
 .آقكرماين  حممد

هـ  ١٣٢٦طُبع الكتاب ثالث طبعات يف اسطنبول ، آخر طبعة سنة 
. 

 . )١(هـ  ١٢٩٠وترجم الكتاب إىل اللّغة التركية عام 
 ـــــــــــــــــ

 . ١/٩٢املصدر السابق   )١(
 . ١/٩٢ املصدر السابق  )٢(
 . ١/٩٢املصدر السابق   )٣(
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هلا عدة نسخ خطية ، وطُبع الكتاب ست مرات يف اسطنبول ، آخرها 

 . )٢(هـ ، وشرحها القارصي  ١٣٢٦عام 


ـ من  ارمحه  وهو عبارة عن جمموعة أحاديث مجعها الربكوي ـ
 .سبعني مرجعا حديثيا 

ة برقم له نسخة خطي١١٩٤( ة بيد املؤلِّف مبكتبة نور عثماني  ( ،
 . )٣(ونسخا أُخرى خطية مبكتبات اسطنبول 


)  ٨/١٣٣( له نسخة خطية مبكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة برقم 

 . )٤(جماميع الرسالة األوىل 
 :خالق والّزھد والّرقائق مؤلَّفاتھ في األ


ـ وأشهرها ، ألَّفه لبيان الفهم  ارمحه  من أعظم كتب الربكوي ـ

 .الصحيح ملعىن االلتزام بالكتاب والسنة وآثار سلف األمة 
وفرغ  وتكلَّم فيه عن بعض املسائل املتعلِّقة بالزهد والورع والتقوى ،

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١/٩٣املصدر السابق   )١(
 . ١/٩٣املصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٤املصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٤املصدر السابق   )٤(



أبناؤه وتالمیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

منتشرة  قبل وفاته بسنة واحدة ، وله طبعات كثريةهـ  ٩٨٠املؤلِّف منه عام 
. 

وقام كثري من العلماء بشرحه ، حتى وصل عدد الشروح إىل أكثر من 
 . )١(ثالثني شرحا 


وهو عبارة عن كتاب وعظي ، فيه تذكري حبقيقة الدنيا واملوت ، وأمهية 

 .تعاىل  االصاحلة ، وسعة رمحة األعمال 
، وله سبعون )  ١٤٧٧( له نسخة خطية باملكتبة السليمانية برقم 

 .نسخة خطية مبكتبات اسطنبول 
عامر الزيباري ، / طُبع الكتاب عدة مرات ، آخرها بتحقيق الدكتور 

 . )٢(هـ  ١٤١٦دار ابن حزم ببريوت ، عام 


طبعت هذه الرسالة بتحقيق حممد خري رمضان يوسف ، دار ابن حزم ، 
 . )٣(هـ  ١٤١٤ببريوت ، عام 


 .رد فيها  املؤلِّف على الرقص والدوران الَّذي يفعله املتصوفة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٤املصدر السابق   )١(
 . ١/٩٦املصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٦املصدر السابق   )٣(



أبناؤه وتالمیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(م  ١٩٨٨عام طبعت ضمن رسائل الربكوي باسطنبول 


 . )٢(م  ١٩٨٨طبع ضمن رسائل الربكوي باسطنبول عام 


 اخل ... وهي رد على أيب السعود أفندي ، حيث أجاز التغين واللّحن 
 . )٣(يوجد له أربع نسخ خطية باملكتبة السليمانية 

 :اتھ في الِفَرق اإلسالمّیة مؤلَّف


 . )٤()  ٢/٣٢( له نسخة خطية مبكتبة برلني برقم 


 . )٥(عوين إحلان / طبعت بتحقيق الدكتور 
 :مؤلَّفاتھ في آداب البحث 


 .ظرة ، واشتهرت بآداب الربكوي وتسمى برسالة املنا

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٦املصدر السابق   )١(
 . ١/٩٧املصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٧املصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٧املصدر السابق   )٤(
 . ١/٩٧املصدر السابق   )٥(



أبناؤه وتالمیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(ـ  ارمحه  هـ مع رسائله ـ ١٢٨١طُبعت يف اسطنبول عام 
 :مؤلَّفاتھ في السِّیاسة 


 . )٢(له عدة نسخ خطية باملكتبة السليمانية 

 :مؤلَّفاتھ في علم الَفَلْك 


سخة خطي٣()  ٨٨( ة مبكتبة انطاليا برقم له ن( . 
 :مؤلَّفاتھ في الّلغة العربّیة 


أليب  ))املقصود  ((وهو كتاب يف الصرف ، شرح فيه املؤلِّف كتاب 

 .سنة  ٢٣هـ وعمره  ٩٥٢حنيفة ، وألَّفه الربكوي سنة 
 . )٤(هـ  ١٣٣١طُبع الكتاب عدة مرات ، آخرها سنة 


 يوأضاف  ))املقصور  ((و  ))البناء  ((وهو عبارة عن خالصة لكتاب ،

 .ـ بعض اإلضافات  ارمحه  إليهما املؤلِّف ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٧املصدر السابق   )١(
 . ١/٩٨املصدر السابق   )٢(
 . ١/٩٨املصدر السابق   )٣(
 . ١/٩٨املصدر السابق   )٤(



أبناؤه وتالمیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١()  ٤١٠( له نسخة خطية باملكتبة السليمانية برقم 


الدولة العثمانية ، وهو من الكتب الَّيت كانت متداولة كثريا يف مدارس 
 . )٢(وله عدة شروح ، وطبع كثريا يف اسطنبول 


، وله نسخ خطية  اـ نسبةً إىل ابنه فضل  ارمحه  ألَّفه الربكوي ـ

 . )٣(كثرية يف مكتبات اسطنبول 


العثمانية ، وطُبع أكثر من يف النحو ، وكان يدرس يف مدارس الدولة 
 . )٤(أربعني مرة ، وله ثالثني شرحا 


 .وهو عبارة عن شرح لكتاب لب األلباب يف علم اإلعراب للبيضاوي 

 .)٥( هـ ١٤١٠حقِّق رسالة ماجستري يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة سنة 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٨املصدر السابق   )١(
 . ١/٩٩ق املصدر الساب  )٢(
 . ١/٩٩ املصدر السابق  )٣(
 . ١/١٠٠املصدر السابق   )٤(
 . ١/١٠٠ املصدر السابق  )٥(



أبناؤه وتالمیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 




 . )٢()  ٤٤٦( له نسخة خطية باملكتبة السليمانية برقم 


وهو كتاب يف النحو ، وكان مشتهرا يف تركيا ، وشرِح كثريا ، وطُبع 
 . )٣(طبعة  ٣٧يف اسطنبول أكثر من 

لعامل اهلمام ، تنقَّل فيها املؤلِّف بني وهكذا نرى هذا العلم اجلم من هذا ا
 .رياض الفنون والعلوم حتى ذاع صيته يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي 

رمحة واسعة ، وأجزل له األجر واملثوبة ، ونفعنا بعلمه ، إنه  افرمحه 
 .ويلُّ ذلك والقادر عليه 

¡``` 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٠٠ املصدر السابق  )١(
 . ١/١٠٠املصدر السابق   )٢(
 . ١/١٠٠املصدر السابق   )٣(



أبناؤه وتالمیذه ، مؤلَّفاتھ: آثاره ] ١ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ ٩٨ـ 

 
 

 الفصل الثَّاني
 اب وتقییمھالتَّعریف بالكت

 وفیھ ثمانیة مباحث

 

 :المبحث اَألوَّل  
 




 :المبحث الّثاني 
 


 :المبحث الّثـالث 

 


 :المبحث الرَّابع 
 


 :المبحث الخامس 

 


 :المبحث السَّادس 
 


 :المبحث السَّابع 

 


 :المبحث الثَّامن 
 





 

٩٩ 

 المبحث اَألوَّل


 :اسم الكتاب ) أ ( 
كما هو موضح يف  ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين  ((هو 

 .نسختني اخلطيتني طُرة ال
 . )١( ))دامغة املبتدعني يف الرد على امللحدين  ((: ويف األعالم 

 . )٢( ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين  ((: ويف معجم املؤلِّفني 
متَّت دامغة املبتدعني وكاشفة  ((: يف آخرها كتب  ))ل  ((ويف نسخة 
 . )٣( ))بطالن امللحدين 

 :تألیفھ  زمن) ب ( 
ـ  ارمحه  الَّذي يظهر أَنَّ هذا الكتاب من أواخر ما أَلَّف الربكوي ـ

يعترب من  ))الطّريقة احملمدية  ((، والَّذي حيمل على هذا االحتمال أَنَّ كتابه 
أواخر ما أَلَّف يف حياته ، وفيه بعض النصوص الَّيت نقلها املؤلِّف من الدامغة 

 .فترة التأْليف بينهما متقاربة  مما يرجح أَنَّ
من أواخر مؤلّفات  ))الطّريقة احملمدية  ((وبعض الباحثني يعد كتاب 

 ـــــــــــــــــ
 . ٦/٦١األعالم   )١(
 . ٩/١٢٣معجم املؤلِّفني   )٢(
 .ل /ب/١٣٠ن امللحدين دامغة املبتدعني وكاشفة بطال  )٣(
 



اسم الكتاب وزمن تألیفھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١(هـ  ٩٨٠الربكوي حيث أَلَّفه عام 
 :الكتب المشابھة لھ في التَّسمیة ) ج ( 

حصل هناك لبس بني كتاب الربكوي هذا وبني كتاب آخر يف الن؛و 
حلسام الدين حسن بن شرف  ))بتدعني وناصرة املهتدين دامغة امل ((باسم 

 إنه من تأليف احلسن بن: التربيزي املتوفّى سنة نيف وتسعني وسبع مئة ، وقيل 
رمحه  وإىل ذلك أشار الربكوي ـ،  )٢()  هـ ٧١٤ت ( السغناقي حجاج 

٣( ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين  ((ـ يف كتاب  ا( . 
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/٩٥لسامل وهيب . اإلمام الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع يف تركيا : انظر   )١(
 . ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٢(
 .من القسم احملقّق  ٢٩١، وص ))ل /أ/٣٧ ((الدامغة للربكوي : انظر   )٣(



 

١٠١ 

 المبحث الّثاني


ثابت النسبة لإلمام  ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين  ((كتاب 
ـ ، يدلُّ على ذلك الكتب الَّيت ترمجت للربكوي ،  ارمحه  الربكوي ـ

 :ونسبت هذا الكتاب إليه ، وهي كالتايل 
ة املبتدعني وكاشفة بطالن دامغ ((معجم املؤلِّفني ، حيث نعته بـ   ـ ١

 . )١( ))امللحدين 
 . )٢(الزركلي يف كتابه األعالم   ـ ٢
 . )٣(هدية العارفني   ـ ٣
 . )٤(تاريخ األدب العريب   ـ ٤

وممن نسب هذا الكتاب إىل اإلمام الربكوي كثري ممن درسوا حياته 
عامر / ، والدكتور  )٥(سامل وهيب يف رسالته / ـ الدكتور  ارمحه  ـ
 . )٦(يد الزيباري يف حتقيقه لكتاب جالء القلوب سع

 ـــــــــــــــــ
 . ٥/١٢٣م املؤلِّفني معج: انظر   )١(
 . ٦/٦١األعالم : انظر   )٢(
 . ١٠٤٤هدية العارفني ص: انظر   )٣(
 . ٩/٣٩١تاريخ األدب العريب : انظر   )٤(
 . ١/٨٥اإلمام الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع يف تركيا : انظر   )٥(
 . ١٥جالء القلوب ، مقدمة احملقّق ص: انظر   )٦(



نسبة الكتاب للمؤلِّف] ٢ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إالَّ أَنَّ محدي عبد ايد السلفي يف حتقيقه لكتاب إنقاذ اهلالكني ، جعل 
من الكتب املنسوبة  ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين  ((كتاب 

 . )١(للربكوي من دون جزم بذلك 
ؤلَّف ، ولعلَّ الربكوي ومل أقف على إشارة من املؤلِّف إىل هذا امل

ـ أغفل ذكر امسه على الكتاب ملا شاع من تسلَّط الصوفية  ارمحه  ـ
 .وبعض الفرق يف ذلك الوقت 

دامغة  ((أضف إىل ذلك أنه كُتب على طُرة نسخة دار الكتاب املصرية 
، ووجد أيضا كالم  ))املبتدعني للشيخ حسن بن شرف الدين التربيزي 

لصاحب كشف الظّنون يشري فيه إىل نسبة هذه النسخة للتربيزي ، وأنّ 
، وال شك أَنَّ هذه  ))... احلمد هللا الَّذي تفرد بكربيائه  ((: أوهلا قوله 

ـ  ارمحه  ـ ملقدمة الكتاب نفسه ، حيث بدأها املؤلِّفاملقدمة خمالفة 
 . )٢( ))... ه أصول الشريعة الغراء احلمد هللا الَّذي أحكم بكتاب ((: بقوله 

هذا لإلمام  ))دامغة املبتدعني  ((أعلم ـ أَنَّ كتاب  واوالَّذي يظهر ـ 
ـ ، وقد رأيت مواطن عدة يف كتاب الطّريقة  ارمحه  الربكوي ـ

احملمدية للربكوي فيها تشابه ، بل إِنَّ بعض املواطن تكون بالنص ، مما 
ـ حيث جرت  ارمحه  كم بصحة نسبة الدامغة للربكوي ـجيعلين أح

عادة العلماء يف مصنفام التشابه يف املواضع ، ويف بعض املواضع يكون 
 .هناك نقلٌ بالنص من كتاب إىل كتاب 

 ـــــــــــــــــ
 . ٨هلالكني ، مقدمة احملقّق صإنقاذ ا: انظر   )١(
 . ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٢(
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ومن املواضع املوجودة يف الطّريقة احملمدية وهي بالنص يف الدامغة ـ 
 :على سبيل املثال ـ ما يلي 

 . )١( ))... تعاىل  اجيب إكفار القدرية يف نفيهم كون الشر خبلق  ((
وهذا النص موجود يف الدامغة حيث نقله الربكوي عن الفتاوى 

 . )٢( البزازية
وقد استمر النص تقريبا أكثر من صفحة ، سواًء يف الطَّريقة احملمدية 

 .دامغة املبتدعني  أو
 

¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٩الطريقة احملمدية ص  )١(
من  ١٨٦وص  ))ل /أ/١٠ ((دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين : انظر   )٢(

 .احملقَّق  القسم



 

١٠٤ 

 لّثالثالمبحث ا


ـ قصد فيه الرد  ارمحه  الناظر لعنوان الكتاب يدرك أَنَّ املؤلِّف ـ
على املبتدعني ، وكشف عورهم ودحضهم ، وهذا ال يتأتى إالَّ بأمور بىن 

 .عليها املؤلِّف ، وأَصل بعض املسائل الشرعية فيه 
ـ سار فيه على  اه رمح والَّذي يظهر يل يف هذا الكتاب أن مؤلِّفه ـ

وجه متسق بني موضوعاته ؛ جعله حجةً على املبتدعني ، ورد عليهم 
 .باالستدالل من كتابٍ وسنة وأقوال سلف األمة 

ـ مبقدمة بين فيها أَنَّ أهم املهمات يف باب النصيحة  ارمحه  فبدأ ـ
 .هما من احملدثات التمسك بالكتاب والسنة واإلعراض عما خيالف

ـ مجلة طيبةً من األحاديث املنبهة على شأن  ارمحه  ثُم أورد ـ
 .اإلخالص وأمهيته 

 .ثُم عقد فصالً يف الترهيب من إرادة العبد بعمله الدنيا 
ـ حديث النصيحة  ارمحه  ثُم أردفه بفصلٍ يف النصيحة وضح فيه ـ

 .، وأقسامها ، وأمهيتها 
ثُم ذكر فصالً حتدث فيه عن أمهية التمسك بالكتاب والسنة ، وخطر 

 .االبتداع يف الدين ، أورد فيها بعض األحاديث واآلثار 
يف احملدثات ، ذكر فيه بعض األحاديث ـ فصالً  ارمحه  ثُم عقد ـ

 .من البدعة واإلحداث يف الدين  احملذِّرة
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ـ فصالً يف املذاهب الباطلة ، بدأ فيه ببعض  ارمحه  ثُم عقد ـ
األحاديث الَّيت بينت اتباع بعض هذه األمة لألمم السابقة وتقليدهم هلم ، 

 .وأُخرى يف بيان االفتراق يف هذه األمة 

أهل الظّاهر ، : وبين يف هذا الفصل صنفني من الفرق الضالّة ومها 
 .وأهل الباطن 

ـ بذكر أصول الفرق إمجاالً ، وهم ست فرقٍ ،  ارمحه  ثُم قام ـ
 ق اُألمرابعة لكلّ فرقة من الفق الترمع ذكر عدد الف. 

ـ بذكر أقوال بعض أهل العلم يف تكفري بعض  ارمحه  ثُم بدأ ـ
 .الفرق ببعض املقاالت 

 . الفلسفيةثُم بين خطر علم الكالم وازدياد ضرره بسبب اختالطه بالعلوم 

ـ فرق الصوفية ، ومقالة كلّ فرقة ، والرد على  ارمحه  ثُم ذكر ـ
 .بعضهم أحيانا 

ـ بعد ذكر فرق الصوفية إىل نقد إمام الصوفية  ارمحه  ثُم تطرق ـ
فصوص  ((االتحادية يف زمانه ابن عريب الطائي ، وذلك من خالل كتابه 

 ارمحه  ل يف هذا املوضع عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ، وقد نق ))احلكم 
، باختصار يسري ، انتقد فيه  ١٣٣إىل ص ٢/١٢٢ـ يف جمموع الفتاوى 

 . ))فصوص احلكم  ((ـ ابن عريب وكتابه  ارمحه  ابن تيمية ـ

ـ نقله هذا بالنقل عن السيف بن  ارمحه  ثُم أردف الربكوي ـ
حكم ما يف الفصوص من  ((يف السعودي يف كتاب له بعنوان اللّط عبد

 . ))االعتقادات املفسودة واألقوال الباطلة املردودة 
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ـ أقوال علماء احلنفية من املتقدمني مما يرد فيه  ارمحه  ثُم ذكر ـ
ـ  ارمحه  على أقوال امللحدين ، بدأ فيه بالنقل عن اإلمام الطحاوي ـ

 .علماء احلنفية وغريه من 

ـ عن القاضي عياض يف كتابه الشفاء يف حكم  ارمحه  ثُم نقل ـ
 يبالن سبe . 

وبدأ بعد ذلك بذكر أقوال بعض كبار الصوفية ، مما يبين فيه أمهية 
االعتصام بالكتاب والسنة يف مجيع األمور ، وترك املُحدثات ، وهو يف 

حاوي وعلماء احلنفية وبعض كبار الصوفية جنده ينقل كالمه ونقله عن الط
عن السيف عبد اللطيف السعودي يف كتابه ، وقد نقل كتاب السيف هذا 

 . ))القول املنيب عن ترمجة ابن عريب  ((ـ يف كتابه  ارمحه  السخاوي ـ

رة ـ عن أمهية االهتداء بالكتاب والسنة ، وخطو ارمحه  ثُم تكلَّم ـ
 .اإلعراض عنهما واتباع األمم السابقة 

ـ أمهية الوسطية يف هذه األمة وأمهية التوسط يف  ارمحه  ثُم ذكر ـ
 .األمور كلّها 

ـ عما يعتري بعض املتصوفة واجلهلة من الصعق  ارمحه  ثُم حتدث ـ
ويل السلف يف والغشيان ، وما يصاحب ذلك من الرقص والغناء ، ونقل أقا

 .ذمهم لذلك 

ـ بعض األحاديث يف ذم التفرق واالختالف يف  ارمحه  ثُم ذكر ـ
 .الدين ، وعاقبة من بدل وغير يف دينه 
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ـ عن أصول أهل األهواء ، وأنهم ستة أصناف  ارمحه  ثُم حتدث ـ
رية ، والروافضة ، احلرو: ، ومنها يتشعب اثنان وسبعون صنفًا ، وهم 

 .والقدرية ، واجلربية ، واجلهمية ، واملرجئة 

ثُم بدأ بعد ذلك بذكرها فرقة فرقة ، وما تشعب عن كلّ فرقة ، فيورد 
ـ بذكر ما  ارمحه  أوالً الفرقة األم وما يندرج حتتها من فرق ، ويهتم ـ

 .تدال بالكتاب والسنة انفردت به كلّ فرقة ، ومن مثَّ يرد عليهم مس

 ))ل /أ/٦٩ ((إىل  ))ل /أ/٤٦ ((ولقد أطال يف هذه النقطة من اللوحة 
 .وإىل هنا اية اجلزء اَألول من التحقيق . تقريبا 

ـ السنة وما يتعلَّق ا من أحكام ، وسنن الفطرة  ارمحه  ثُم ذكر ـ
الش اخل ... ارب كاخلتان ، وتقليم األظافر ، وقص. 

 .ـ عن ختم النبوة والوالية ، واحلقيقة احملمدية  ارمحه  ثُم حتدث ـ

 يبتكلَّم عن الوحي وأنواعه ، وما يتعلّق به ، وحكم اجتهاد الن ثُمe  ،
ـ بعض الشركيات واخلرافات الَّيت يدعى من خالهلا  ارمحه  وبين ـ

 .غريه معرفة الغيب كاخلطّ و

موضوعات متفرقة ومتعددة على النحو ـ بذكر  ارمحه  ثُم بدأ ـ
 : التايل

 .وأمهيته ، واحلثّ عليه  االتوكّل على  •
 .الشبهات ، والشهوات : أَنَّ هناك بابان يبتلى ما العبد يف الدنيا  •
 .خماطبة الكفّار بأصول اإلميان والشرائع  •
بغري علم كالذين  اـ من القول يف كتاب  ا رمحه ثُم حذَّر ـ •
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 .يؤولونه بتأويالت باطلة ، كجهلة املتصوفة والرافضة وغريهم 
ـ من العقائد الفاسدة ، وأمهية الرجوع إىل  ارمحه  ثُم حذَّر ـ •

 .العلماء ، وذكر من مجلة من يرجع إليهم األبدال واألوتاد واألولياء 
 .اجلن وأوصافهم  تكلَّم عن مؤمين •
بين فضل قراءة القرآن ، وأمهية تعلّمه ، والنهي عن تفسري القرآن  •

 .بالرأي ، وخاصةً الرأي الفاسد 
 .تعريف اإلسالم واإلميان  •
 .التقوى وحقيقتها ، ودرجاا ، وأمهيتها  •
 ـ: بعض األمور الَّيت دم اإلميان  •

 .عذام اعتقاد أَنَّ للكفّار حسنات ختفّف من   ▄ ١
 .اعتقاد عدم سالمة اخللْق من اإلميان والكفر عند خلقهم أوالً   ▄ ٢
 .اخلواطر السيئة الَّيت تدعو إىل الشرور   ▄ ٣

 .كيد الشيطان البن آدم  •
 .احلكمة ، معناها ، أنواعها  •
 . eفضل االستغفار ، وسبب استغفار الرسول  •
 .قصة هاروت وماروت  •
 .تعلِّقة به معناه ، واألحكام امل: السحر  •
 .عصمة األنبياء  •
، والقضاء  اثُم تكلَّم على مسائل يف اإلميان والعمل ، وصفات  •

والقدر ، وما يتعلَّق باليوم اآلخر ، كالنفخ يف الصور ، والبعث ، 
 .واحلساب ،  والعرض
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 .اخلوف والرجاء ، وأمهّيتهما ، واألمور املتعلِّقة ما  •
املودة يف القرىب والصحابة ، وفضل اخللفاء ثُم ختم كتابه بوجوب  •

 .أمجعني  e ا ، وعن صحابة رسولِ yاألربعة 

¡``` 
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١١١ 

 المبحث الّرابع


ـ يف كتابه هذا  ارمحه  تنقسم املصادر الَّيت اعتمد عليها الربكوي ـ
 ـ :إىل ثالثة أقسام 

 .املصادر العامة الَّيت ينقل منها العلماء واملؤلِّفون عادةً   ـ ١
 .املصادر الَّيت نقل منها وأشار إىل ذلك   ـ ٢
 .املصادر الَّيت نقل منها ومل يشر إىل ذلك   ـ ٣

 :وسأبدأ باملصادر العامة وهي كالتايل 
 .صحيح البخاري  ـ ١
 .صحيح مسلم  ـ ٢
 .سنن النسائي  ـ ٣
 .سنن أيب داود  ـ ٤
 .ذي سنن الترم ـ ٥
 .سنن ابن ماجه  ـ ٦
 .صحيح ابن حبان  ـ ٧
 .املستدرك للحاكم  ـ ٨
 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ـ ٩
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 .شرح السنة للبغوي  ـ ١٠
 .كتاب الزهد للبيهقي  ـ ١١
 .املعجم الكبري واألوسط والصغري للطّرباين  ـ ١٢
 .مسند البزار  ـ ١٣
 .كتاب الصمت البن أيب الدنيا  ـ ١٤
 .كتاب السنة البن أيب عاصم  ـ ١٥
 .حلدائق البن اجلوزي كتاب ا ـ ١٦
 .شعب اإلميان للبيهقي  ـ ١٧
وأشار إىل ذلك ـ  ارمحه  أما املصادر الَّيت نقل منها الربكوي ـ ــ
 : فهي

 .كتاب التوضيح  ـ ١
 .كتاب الشرعة  ـ ٢
 . ٣٥٠،  ٣١٩،  ٣١٨،  ٦/٣١٨الفتاوى البزازية  ـ ٣
 .كتاب امللتقط أليب القاسم السمرقندي  ـ ٤
 . ٣/١٠٥للموصلي  كتاب االختيار شرح املختار ـ ٥
 . ١/٢٣شرح املقاصد للتفتازاين  ـ ٦
 .كتاب النقاية  ـ ٧
 .كتاب خالصة الفتاوى  ـ ٨
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 .لطائف اإلشارات يف أصول الفقه  ـ ٩
 .كتاب فصل اخلطَّاب  ـ ١٠
 . ١٧العقيدة الطّحاوية ص ـ ١١
 . ٢١٩،  ٢/٢١٤كتاب الشفاء للقاضي عياض  ـ ١٢
 .دامغة املبتدعني للسغناقي  ـ ١٣
 .خمتصر احمليط للنطيحي  ـ ١٤
 .مع للمرغيناين شرح ا ـ ١٥
 .جامع الفتاوى  ـ ١٦
 .فتاوى حاوية للزاهدي  ـ ١٧
 .الغنية  ـ ١٨
 .حتفة الربرة لنجم الدين الكربى  ـ ١٩
 .آداب املريدين للسهروردي  ـ ٢٠
 .إرشاد املريدين لنجم الدين الكربى  ـ ٢١
 .مسند الفردوس للديلمي  ـ ٢٢
 .الواجدية شرح النقاية  ـ ٢٣
 .الكشاف للزخمشري  ـ ٢٤
 .النهاية للسغناقي  ـ ٢٥
 .ري النسفي تفس ـ ٢٦
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 .رسالة يا أيها الولد للغزايل  ـ ٢٧

 .إحياء علوم الدين للغزايل  ـ ٢٨

 .تلبيس إبليس البن اجلوزي  ـ ٢٩

 :ـ ومل يشر إىل ذلك  ارمحه  أما املصادر الَّيت نقل منها ـ ــ

ـ من بعض املصادر واملؤلَّفات ، ومل يشر  ارمحه  نقل الربكوي ـ
حات ـ كما سيمر معنا ـ لكنه أخفى إىل ذلك ؛ رغم إنه نقل عدة صف

ذكر أمسائها ، ولعلَّ مرد ذلك إىل تسلُّط بعض أهل البدع يف زمانه ، 
ـ عدم قبول الكالم إذا علم وعرِف مؤلّفها كشيخ  ارمحه  فخشي ـ

 :ـ ، وهذه املصادر كالتايل  ارمحه  اإلسالم ابن تيمية ـ

عن السيف عبد اللَّطيف بن عبد  ـ ارمحه  نقل الربكوي ـ ـ ١
عودي  ابيان حكم ما يف  ((من كتابه ) هـ  ٧٣٦ت ( الس

 ))الفصوص من االعتقادات املفسودة واألقوال الباطلة املردودة 
) هـ  ٩٠٢ت ( وقد أورد بعض هذا الكتاب اإلمام السخاوي 

،  ٢٣٨،  ٢/٢٣٦ )) املنيب عن ترمجة ابن عريبالقول  ((يف كتابه 
٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢ . 

رمحه  ـ أيضا عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ ارمحه  ونقل ـ ـ ٢
يسري  ١٣٣إىل  ٢/١٢٢ـ من جمموع الفتاوى  ا فبتصر

 .جدا 

 ((كتاب أثناء حديثه عن فرق الصوفية من ـ  ارمحه  نقله ـ ـ ٣
 ٢٥٣ـ من ص ارمحه  أليب اليسر البزدوي ـ ))أصول الدين 
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 .باختالف يسريٍ جدا  ٢٥٥إىل ص
ـ ويكاد  ارمحه  ومن الكتب الَّيت استفاد منها الربكوي ـ ـ ٤

بيان وآثار وعالمات االثنتني  ((ينقل عنها بالنص ؛ كتاب 
للعالَّمة حممد بن محيد الدين حممود بن عمر  ))وسبعني فرقة 

 . )١( ااحملمودي البلخي رمحه 
ـ الفرق وأصول أهل األهواء  ارمحه  حيث ساق البلخي ـ 

 م ، وردق ، وذكر مقاالرة فدب كلّ فرقة إىل عشعة ، وتالست
ويوجد . ـ هنا  ارمحه  عليهم متاما كما صنع الربكوي ـ
 . اعندي نسخة ملخطوطة البلخي رمحه 

ـ كثريا من كتب التفسري ،  ارمحه  ونقل الربكوي ـ ـ ٥
ة تفسري البغوي ، وتفسري القرطيب دون اإلشارة إىل ذلك وخاص

 :، ومنها على سبيل املثال 
 . ٢٤يف تفسري آية األنعام  ٨٨ـ  ٢/٨٧تفسري البغوي  •
 . ٩٣يف تفسري آية التوبة  ٨/١٤٦تفسري القرطيب  •
 .وغريها كثري جدا  •

 ((ـ يف كتابه  ارمحه  هذا ما تيسر يل يف ذكر مصادر الربكوي ـ
 . ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين 

 

 ـــــــــــــــــ
 .ه مل أقف على ترمجت  )١(
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¡``` 

 



 

١١٧ 

 المبحث الخامس


كتابه هذا خاصةً منهج يتميز ـ يف تأليف  ارمحه  لإلمام الربكوي ـ
ـ  ارمحه  ؛ حيث كان النتشار البدع يف زمانه أثر واضح يف تأليفه ـ به

 .ته الدينية ، وذلك من خالل تأصيله يف باب الرد على املخالف فتميز بغري
ـ يف هذا  ارمحه  وسوف يكون حديثنا عن منهج الربكوي ـ

 منهجه يف ذكره للفرق ، وتعدادها والرد الكتاب من حيث االستدالل ، ثُم
 .عليها ، ثُم منهجه يف إيراد املسائل 

 ـ:  منھجھ في االستدالل: أوًَّال 
ـ غالبا يستدلُّ  ارمحه  االستدالل بالكتاب والسنة ، فكان ـ  ـ ١

ـ بعزو  ارمحه  باملنطوق من األثر ، وأحيانا باملفهوم ، ويعتين ـ
األحاديث واإلتيان بنصها والروايات فيها تقريبا ، مع فهم واستنباط ، 

 .وعناية بوجه االستدالل من اآليات واألحاديث 
دالل ببعض أقوال الصحابة والتابعني ، كاستدالله ببعض االست  ـ ٢

النصوص الَّيت عنف فيها الصحابة على بعض البدع واحملدثات ، كنهي 
 . )١(القرآن  بالصعق عند الذِّكر وقراءةابن عمر وإنكاره على من يصاب 

االستدالل بأقوال العلماء ـ وخاصةً علماء احلنفية ـ يف بيان   ـ ٣
 ـــــــــــــــــ

 . ٢٨٢ص : انظر   )١(
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ل االعتقاد ، أو يف باب الرد على املخالف ، كاستدالله بكالم مسائ
اإلمام احللواين رئيس احلنفية يف زمانه على يه عن الرقص والوجد 

 . )١(وسلوك طريقة الصوفية 
االستدالل بأقوال الصوفية األوائل إلبطال ما أحدثه املتأخرون ،   ـ ٤

أيب علي الروذباري وغريهم كاستدالله ببعض أقوال أيب بكر الشبلي ، و
)٢( . 
االستدالل العقلي ـ أحيانا ـ املبين على فهم نصوص الوحيني ،   ـ ٥

، وكاستدالله العقلي على  )٣(كاستدالله على بطالن الكشف الصويف 
 . )٤(بطالن ما ذهبت إليه الكوزية من احلرورية 

 ـ: منھجھ في ذكر الِفَرق وتعدادھا ، والّرّد علیھا : ثانًیا 
اخلوارج : ـ أصول الفرق ستة ، وهم  ارمحه  عد الربكوي ـ  ـ ١

وفرقها اثين عشر فرقة ، والرافضة ، وفرقها اثين عشر فرقة ، والقدرية ، 
وفرقها اثين عشر فرقة ، واملرجئة ، وفرقها اثين عشر فرقة ، واجلهمية ، 

 . )٥(رقة وفرقها اثين عشر فرقة ، واجلربية وفرقها اثين عشر ف
ـ بذكر الفرقة األم ، وما تشعبت عنها من فرق ،  ارمحه  يبدأ ـ  ـ ٢

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٠٣،  ٢٩١ص : انظر   )١(
 . ٢٩٩، ص  ٢٥٠ص    ، ص : انظر   )٢(
 .   ص : انظر   )٣(
 . ٣٣٤ص : انظر   )٤(
 .   ص : انظر   )٥(
 



منھج البركوي ـ رحمھ اللَّھ ـ في كتابھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــ

 

ـ يف  ارمحه  ويظهر يل أنه ينقل يف إيراده للفرق عن البلخي ـ
، حيث يورد  )١( ))بيان وآثار وعالمات االثنتني وسبعني فرقة  ((كتاب 

كلّ فرقة ، ومن مثَّ ـ األقوال الَّيت ذهبت إليها  ارمحه  الربكوي ـ
 .الرد عليها ، وهو ما صنعه البلخي يف كتابه 

ـ على االثنتني وسبعني فرقة بالنار  ارمحه  حكم الربكوي ـ  ـ ٣
 . )٢(اعتمادا على ظاهر احلديث 

ـ يف الرد على الفرق نقضه ما ذهبت إليه  ارمحه  ومن منهجه ـ  ـ ٤
بعض اآليات واألحاديث الَّيت  كلّ فرقة وتعليل خطئهم ، ومن ثُم يورد

 .ترد على املسائل الَّيت خالفت فيها كلّ فرقة 
وأمثلة ذلك كثرية ، منها رده على احملكّمة فيما ذهبوا إليه بآيات تبين  

 . )٣(خطأهم فيما ذهبوا إليه 
ـ يف تفسريه لآليات الَّيت  ارمحه  ومن املالحظ متيز منهج الربكوي ـ 

 . )٤(على الفرق املخالفة  يرد ا
ـ ألمساء الفرق وأقواهلم سار على  ارمحه  ويف ذكر الربكوي ـ  ـ ٥

ـ يف  ارمحه  منوال البلخي كما سبق بيانه ، وكذلك ابن اجلوزي ـ
رمحه  تلبيس إبليس ، حتى إِنَّ كثريا من الفرق الَّيت أوردها الربكوي ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٤مبحث مصادر املؤلِّف ص : انظر   )١(
 . ٣٢٣ص : انظر على سبيل املثال   )٢(
 . ٣٣٧ص : انظر   )٣(
 . ٣٦٨ رد املؤلِّف على املضطرية من اجلربية ص: انظر على سبيل املثال   )٤(



منھج البركوي ـ رحمھ اللَّھ ـ في كتابھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــ

 

ا ـ ال اكْريف  تكاد جتد هلا ذ يف مقاالته أو البغدادي عند األشعري
 . )١(اخل ... الفَرق بني الفرق أو الشهرستاين يف امللل والنحل 

 ـ: منھجھ في إیراد المسائل : ثالًثا 
ـ قد مأل كتابه هذا بكثريٍ من املسائل  ارمحه  احلقيقة أَنَّ الربكوي ـ

 :راد املسائل على ما يلي العقدية وغريها ، وميكن تلخيص منهجه يف إي
 .يذكر املسألة والقول الصواب فيها   ـ ١
 .ثُم يذكر املخالفني يف هذه املسألة   ـ ٢
 .ويدعم ما رآه صوابا يف املسألة باألدلّة من الكتاب والسنة   ـ ٣
 .يرد على املخالفني يف املسألة ببعض أقوال أهل العلم   ـ ٤
 .اد قول املخالف ورمبا استخدم االستدالل العقلي لبيان فس  ـ ٥

 :وإليك هذا املثال 
عندما تكلَّم على مسألة الرقص والطّرب والدوران والضرب  ـ

 :بالقضيب ـ وقد أطال النفس فيها ـ بدأ بالتايل 
 . )٢(بيان أَنَّ الطّرب واللّهو من فعل السامري  ـ ١
 .يذكر املخالفني ضمنا يف كالمه  ـ ٢
 . )١(كتاب والسنة لبيان فساد ذلك ثُم دعم كالمه باآلثار من ال ـ ٣

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٧٣فرقة السابقية من اجلربية ص : املثال  انظر على سبيل  )١(
 . ٣٠٣،  ٢٧٩ص : انظر   )٢(
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ثُم ذكر أقوال الفقهاء يف حكم الرقص والصعق وخاصةً عند  ـ ٤
 . )٢(مساع الذِّكر والقرآن 

ـ يف إيراد املسائل كثرة  ارمحه  ويالحظ على منهج الربكوي ـ
رنج املسائل الَّيت ترِد ضمن املسألة الواحدة ، كإدخاله مسألة النرد والشط

 . )٣(ضمن مسألة الرقص والصعق 
¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ٢٧٩ص : انظر   )١(
 . ٢٨٩ص : انظر   )٢(
 . ٢٩٤،  ٢٩٣ص : انظر   )٣(
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١٢٣ 

 المطلب اَألوَّل


من أصعب القضايا وأشقِّها ؛ حكم طالب علمٍ صغري على أعمال إمام 
ـ ، لكنه اجتهاد  ارمحه  وعامل أفىن عمره يف العلم والتعليم كالربكوي ـ

، وإنْ وحده ال شريك له  I ااقتضاه احلال ، فإِنْ وفِّقْت فيه فمنِ 
ـ  ارمحه  أخطأت فمن نفسي والشيطان ، ولن يضر اإلمام الربكوي ـ

 .ما سطَّرته اليدان 
 :وإّن من أعظم ما ُیمیِّز ھذا الكتاب ما یلي 

واستنباط وجه الداللة ـ باآليات القرآنية ،  ارمحه  استشهاده ـ  ـ ١
ن ، بأسلوبٍ رائقٍ ، فهو إمام مفسر ، له دراية بأقوال املفسري منها

 .خمتصر 
، وأقوال  e استشهاده الواسع باألثر من أحاديث الرسولِ  ـ ٢

، وأقوال التابعني من علماء هذه األمة ، حتى بلغ جمموع  y الصحابة
 .ما استشهد به مئتني وأربعني حديثًا وأثرا 

يدلّ على استنطاقه للنصوص الشرعية ، وبيان وجه الداللة منها ، مما   ـ ٣
تعظيمه لألثر واطِّالعه الواسع على معانيها وأقوال سلف األمة فيها من 

 .الصحابة والتابعني 
غريته الدينية مما أحدثه أهل البدع ـ كالصوفية ـ ، فهو يف كتابه   ـ ٤

 ارمحه  هذا حبق دمغَ املبتدعني ، وكَشف بطالن امللحدين ، وهو ـ



محاسن الكتاب وممیزاتھ] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــ

 

الت املخالفني ، مع دقّته يف النقل عنهم ، مثال ذلك ـ على علمٍ مبقا
 . )١(نقله عن ابن عريب الصويف االتحادي 

سعة اطِّالعه وتبحرِه يف كتب العلماء ، واستخراج ما يؤيد ويبين   ـ ٥
الصواب الَّذي قرره يف املسألة ، كنقله عن اإلمام أيب جعفر 

 . )٣(نفية ، وكثري من علماء احل )٢( الطّحاوي
أنه ال يكتفي بإيراد األدلَّة فقط ، بل يبينها ـ غالبا ـ ويفسرها ،   ـ ٦

ويشرح ما احتاج منها إىل شرح ؛ مستندا يف ذلك إىل أقوال من سبقه 
 .من العلماء 

براعته يف عقد الفصول وترتيبها ـ وخاصةً اجلزء اَألول من الكتاب   ـ ٧
قسيمات والتفريعات الَّيت ختدم املوضوع ـ مع مراعاته الت. 

معرفته بأقوال الفرق ومذاهبها وتعدادها ، فقد اهتم بذلك اهتماما   ـ ٨
 .بالغا ، وواكب العلماء الَّذين قاموا بتعداد الفرق يف كتبهم 

ردوده الواضحة اجلميلة على الفرق يف املسائل الَّيت خالفوا فيها ، مع   ـ ٩
 .قوة االستدالل ووضوح احلجة 

حبثه لكثري من املسائل ، مع الربط بينها يف صورة جيدة ، كبحثه   ـ ١٠
 . )٤(ملسألة السماع والرقص والصعق الَّذي يدعيه املتصوفة 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢١٧ص : انظر   )١(
 . ٢٤١ص : انظر   )٢(
 . ٢٩١ص : انظر   )٣(
 . ٢٨٩ص : انظر   )٤(



محاسن الكتاب وممیزاتھ] ٢ف/١ق[ 
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ترتيبه للمسائل ، ويظهر ذلك من خالل كالمه عن احملدثات   ـ ١١
والبدع ، حيث بدأ الكالم بأمهية اتباع الكتاب والسنة ، والنهي عن 

... حدثات ، ثُم وضح أصناف املبتدعة ، ومثَّل ألقواهلم وعلمائهم املُ
 .وهكذا دواليك 

ـ وخاصةً يف  ارمحه  تأثُّره الكبري بشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  ـ ١٢
نقده للصوفية أهل احللول واالتحاد ، وهذا يظهر من نقل الربكوي عن 

جمموع الفتاوى يف معرض  شيخ اإلسالم قُرابة ثالث عشرة صفحة من
 )١(نقد شيخ اإلسالم ابن تيمية البن عريب الطّائي وكتابه فصوص احلكم 

. 
ومما مييز هذا الكتاب ؛ ظهوره يف تلك الفترة الَّيت كانت تعج   ـ ١٣

بالطّرق الصوفية ، وكثرة املبتدعات واحملدثات ، حيث بدا حرص 
لسنة ، وترك املُحدثات وبيان املؤلِّف على الرجوع إىل الكتاب وا

خطرها وضررها ، وهو ال يكتفي بذلك فحسب ، بل انتقد رؤوس 
 .البدع املنتشرة يف زمانه 

 
¡``` 

 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٤مبحث مصادر املؤلِّف ص : انظر   )١(



 

١٢٦ 

 المطلب الّثاني


، وما من عملٍ بشري إالَّ  eكُلٌّ يؤخذُ من قوله ويرد إالَّ املعصوم 
أصل ذلك االجتهاد وحتري الصواب ، ال ويعتريه بعض النقص واخلطأ ، و

ـ ، وإن كان الربكوي ظهرت غريته  ارمحه  هوى أدى إليه اجتهاده ـ
الدينية يف هذا الكتاب إالَّ أنه جانب الصواب يف بعض املسائل ويعذر فيها 

 :ـ ، ومما ظهر يل من مآخذ على هذا الكتاب ما يلي  ارمحه  ـ
ـ ببعض األحاديث الضعيفة ، وأحيانا ال  ارمحه  ـاستشهاده   ـ ١

 .أصل هلا ، وأحايني يأيت مبعىن احلديث ، وأُخرى بألفاظ مقاربة 
نقله عن بعض كتب العلماء دون عزوٍ أو إشارة إىل ذلك ، كنقله   ـ ٢

ـ قُرابة ثالث عشرة صفحة ،  ارمحه  عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ
كتابه  أصول الدين ، ونقله عن البلخي يفر البزدوي يف ونقله عن أيب اليس

)١( . 
إيراده لتفسري بعض اآليات وهو يف احلقيقة ينقل عن بعض املفسرين   ـ ٣

، ويكون النقل أحيانا بالنص دون إشارة إىل ذلك ، كنقله عن البغوي 
 . )٢(ـ يف عدة مواضع  ارمحه  ـ

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٤در املؤلِّف ص مبحث مصا: انظر   )١(
 . ٢٨٠،  ١٧٧ص : انظر   )٢(
 



المآخذ على الكتاب] ٢ف/١ق[ 
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لُّق هلا مبوضوع الكتاب األصلي ، إيراده لبعض املسائل الَّيت ال تع  ـ ٤
 . )١(احلكمة ، والعفَّة ، والشجاعة : كإيراده لرؤوس الفضائل 

كثرة املواضيع الَّيت ال ارتباط بينها وال صلة هلا مبوضوع الكتاب   ـ ٥
األصلي ، كإيراده ملوضوع السحر ومعناه ، وبعض ما يتعلَّق به 

 . )٢(أحكام  من
، وذلك نقالً عن بعض احلنفية يف ذلك ، توسعه يف باب التكفري   ـ ٦

 . )٣(وهذا خمالف ملا عليه أهل السنة واجلماعة من ضوابط للتكفري 
 كنسبته إىل األزارقة أنهم يقولونخطؤه يف نقله لبعض أقوال الفرق ،   ـ ٧

اإلميان قولٌ بال عمل ، وهذا خطأ ظاهر ، وخمالف ملعتقد اخلوارج : 
 . )٤(اإلميان  يف

د يسمي بعض الفرق بغري امسها ، إِما مبا اشتهرت به ، أو بغري ق  ـ ٨
 .، وهذا كثري جدا ، أشرت إليه يف مكانه  ذلك

ـ أهل السنة يف بعض املسائل ، وقد  ارمحه  خالف الربكوي ـ  ـ ٩
، وبعضها اكتفيت  )٥(أفردت أهم هذه املسائل يف مبحث مستقلّ 

 .وطنها من اجلزء احملقّق بالتعليق عليها يف م

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٧٢ص : انظر   )١(
 .من اجلزء الثّاين احملقّق    ص : انظر   )٢(
 . ٢٤٥ص : انظر   )٣(
 . ٣٢٥ص : انظر   )٤(
 . ١٢١املطلب القادم ص : انظر   )٥(



المآخذ على الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة دخول العمل يف مسمى : ومن املسائل الَّيت أفردا بالدراسة 
 .اإلميان ، ومسألة زيادة اإلميان ونقصانه ، ومسألة االستثناء يف اإلميان 
مسألة : وأَما املسائل الَّيت اكتفيت بالتعليق عليها يف موطنها ، فهي 

سائل االعتقاد ، ومسألة التكفري وضوابطه ، إطالق علم الكالم على م
 فسيوحيد وأنواعه ، ومسألة الكالم النحابة ، ومسألة التالص ومسألة سب
ونفي الصفات االختيارية ، وغريها من املسائل الَّيت مل يظهر رأي الربكوي 

 .فيها جبالٍء أو خالف فيها خمالفة يسرية 
 

¡``` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٢٩ 

 الّثالثالمطلب 




ـ أهل السنة يف بعض املسائل العقدية ،  ارمحه  خالف الربكوي ـ
ومرد هذه املخالفة ؛ ذلك التأثُّر الَّذي أصاب الربكوي باألشاعرة واملاتريدية 

 .ك يف مبحث عقيدته على وجه اخلصوص ، كما بينت ذل
وقد اخترت هنا دراسة بعض املسائل الَّيت خالف فيها أهل السنة 
واجلماعة ، واكتفيت بالتعليق على بعضها اآلخر يف موطنها ، وذلك 

 ـ: أسباب  لثالثة
   املسائل راسة ـ من أهما بالدأَنَّ هذه املسائل ـ الَّيت أفرد

السنة واجلماعة ، ويعترب من خالف فيها على حنو ما ذهب  العقدية عند أهل
 .إليه الربكوي من املبتدعة 

لذا كان اإلفراد هلا ألمهيتها ، وبيان احلق فيها ، ولتوضيح سبب تأثُّر 
 .الربكوي فيما ذهب إليه وخالف 

 عليق عليها يف احلاشية لطالبالت ت أَنَّ هذه املسائل لو اكتفيت
احلواشي بذلك ، وَألثْقلت الكتاب ا ، لذا رأيت إفرادها ذا املطلب طلبا 

 .لالختصار يف أصل الكتاب ، وإيفاًء لبحثها هنا 
 

ـ يف هذه املسائل ابتداًء إنما  ارمحه  وأحسب أَنَّ خطأ الربكوي ـ



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

إالَّ فهو من كان عن اجتهاد أداه إليه فَهم الدليل ال عن هوى يف نفسه ، و
ـ مهتم يف حتري احلق  ارمحه  املتأثِّرين مبدرسة شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ

 .رمحةً واسعة  افرمحه . والرد على املبتدعني 
   أَنَّ هذه املسائل الَّيت خالف فيها الربكوي اخلطأ فيها ليس

يترتب على اخلطأ فيها اخلطأ يف كغريها من املسائل ؛ إذ أَنَّ مسائل اإلميان 
اعتقاد اإلنسان ، وحيث أَنَّ هذه املسائل من األمور الَّيت تبين معتقد 

ـ وقد اضطرب يف بعضها كمسألة دخول العمل يف  ارمحه  الربكوي ـ
مسمى اإلميان ما بني إدخال للعمل فيه وإخراجه منه تارةً أخرى ، وبناًء 

سائل يف اإلميان على هذا األصل ، كزيادة اإلميان على ذلك ترتبت باقي امل
 .ونقصانه واالستثناء فيه 

 :دخول العمل في مسمَّى اإلیمان : َأوًَّال 
 ))قول وعمل  ((من القواعد العظيمة عند أهل السنة واجلماعة أَنَّ اإلميان 

فوا وهذه القاعدة أصلٌ يف الرد على مرجئة الفقهاء ابتداًء ؛ ألنهم خال
 .السلف يف العمل الظّاهر ، واتفقوا معهم يف عمل القلب 

وذلك أَنَّ اخلوارج  ((وأساس ضالل الفرق كلّها يف اإلميان واحد ، 
واملعتزلة واملرجئة ـ اجلهمية منهم والفقهاء والكرامية ـ اتفقوا على أصلٍ 

 . )١( ))...  يد وال ينقصال يزهو أَنَّ اإلميان شيٌء واحد : واحد انطلقوا منه 
ومع اتفاق املبتدعة على أَنَّ اإلميان شيٌء واحد ال يزيد وال ينقص إالَّ 
أنهم اختلفوا فيما بينهم يف مقتضيات هذا اإلميان ، وألزمهم ذلك بعض 

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٤٠٢ظاهرة اإلرجاء للحوايل   )١(
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 .اللّوازم الباطلة 
فعلى هذا األصل بىن اخلوارج قوهلم بتكفري مرتكب الكبرية ، واحلكم 

 .نار جهنم إن مات على ذلك خبلوده يف 
ووافقهم املعتزلة على هذا الالزم ، لكن يف األحكام فقط دون األمساء ، 
فقالوا باملرتلة بني املرتلتني ، فأزالوا عنه اسم اإلميان ومل يدخلوه يف مسمى 
الكفر ، أما يف املآل والعاقبة ـ أي يف أحكام اآلخرة ـ فقد وافقوا 

 .اخلوارج 
ملرجئة فإنهم رأوا النصوص الشرعية الَّيت تنص على دخول وأَما ا

املوحدين اجلنة مهما عصوا ـ مثالً ـ كثرية ، والنظر العقلي يدلّ على 
فساد ما ذهب إليه اخلوارج واملعتزلة ، وضموا إىل ذلك شبهةً أساسية 

ألعمال أَنَّ ارتكاب احملظورات وترك الفرائض من جنس ا: عندهم وهي 
 . )١(االعتقادات ، فأخرجوا العمل عن مسمى اإلميان  ال

املأثور  ((إذ أن  األقوال وأعدهلا وأحقِّهاأهل السنة إىل أصوب  اوهدى 
عن الصحابة وأئمة التابعني ومجهور السلف وهو مذهب أهل احلديث ، 

 . )٢( ))... يزيد وينقص  وهو املنسوب إىل أهل السنة أَنَّ اإلميان قول وعمل
عليهم ،  اوالقول بأَنَّ اإلميان قول وعمل حملُّ إمجاع السلف رمحة 

 ((: ـ هذا اإلمجاع فقال  ارمحه  وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ
وأمجع السلف أَنَّ اإلميان قول وعمل ، يزيد وينقص ، ومعىن ذلك أنه قول 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠٣،  ٢/٤٠٢املصدر السابق   )١(
 . ٧/٥٠٥جمموع الفتاوى   )٢(
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، وهذا يظهر  )١( ))ثُم قول اللِّسان وعمل اجلوارح  القلب وعمل القلب ،
 .معىن قول السلف أَنَّ اإلميان قولٌ وعمل ؛ فالقول قوالن ، والعمل عمالن 

 ها لبيان حقيقة اإلميان أو الردوقاعدة أَنَّ اإلميان قول وعمل إن قلنا إن
لى املخالف على املخالفني فالنتيجة واحدة ؛ إذ أن تقرير ذلك فيه رد ع

أيضا ، وهلذا كان هذا التعريف لإلميان هو التعريف املختار عند أهل السنة 
 . اواجلماعة كما مر معنا من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

وعلى القول بأَنَّ اإلميان قول وعمل نقل أئمة اإلسالم اإلمجاع ، فهاهو 
أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يف  سألت ((: ابن أيب حامت يقول 

؟ العلماء يف مجيع األمصار وما يعتقدان من ذلك أصول الدين وما أدركا عليه 
أدركنا العلماء يف مجيع األمصار حجازا وعراقًا وشاما ومينا ، فكان : فقاال 

 . )٢( ))... اإلميان قول وعمل يزيد وينقص : من مذهبهم 
وغريهم ـ  )٤(وابن عبد الرب  )٣(مجاع أيضا اإلمام الطربي وممن نقل اإل

 .عليهم  ارمحة 
أَنَّ اإلميان متعلِّق باإلنسان  ((وندرك من خالل هذا اإلمجاع املنعقد 

، شامل جلميع سكناته وحركاته ، مهيمن على ظاهره وباطنه ؛ إذ إنه  كلّه
 . )٥( ))مالً متعلِّق بالقلب واجلوارح من جهة كونه قوالً وع

 ـــــــــــــــــ
 . ٧/٦٧٢املصدر السابق   )١(
 . ١/١٩٨شرح أصول اعتقاد أهل السنة لالَّلكائي   )٢(
 . ١/٢٠٨املصدر السابق   )٣(
 . ٩/٢٣٨التمهيد : انظر   )٤(
 . ١١٧قواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ، حملمد السفياين ص  )٥(
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وال بد من التنبيه على أَنَّ اسم اإلميان إذا أُفْرِد مشل اعتقاد القلب وقول 
اللِّسان وعمل اجلوارح ، وإذا اقترن باإلسالم ، كان اإلسالم للشعائر 

 .الظَّاهرة واإلميان للشعائر الباطنة وأعمال القلوب 
العمل يف اإلميان وعدم وإذا كان من املقرر عند أهل السنة دخول 

، وقاموا  )١(انفكاكه عنه ؛ فإنَّ هناك من خالف يف هذا األصل وهم املرجئة 
بإخراج العمل عن مسمى اإلميان بشبهات واهية أَداهم إليها الفَهم اخلاطئ 
للنصوص الشرعية من جهة ، وردة الفعل إىل ما ذهب إليه اخلوارج واملعتزلة 

 .من جهة أُخرى 
مل يكفّر أحد من  ((: ـ  ارمحه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ

السلف أحدا من مرجئة الفقهاء ، بل جعلوا هذا من بدع األقوال واألفعال 
ال من بدع العقائد ، فإنَّ كثريا من النزاع فيها لفظي ، لكن اللَّفظ املطابق 

 األحد أن يقول خبالف قول للكتاب والسنة هو الصواب ، فليس 
ورسوله ، السيما وقد صار ذلك ذريعة إىل بدع أهل الكالم من أهل 
اإلرجاء وغريهم وإىل ظهور الفسق ، فصار ذلك اخلطأ اليسري يف اللَّفظ 
سببا خلطأ عظيم يف العقائد واألعمال ، فلهذا أعظم القول يف ذم اإلرجاء ، 

فتنتهم ـ يعين املرجئة ـ أخوف على هذه ل: حتى قال إبراهيم النخعي 
 . )٢( ))...  األمة من فتنة األزارقة

 ـــــــــــــــــ
رجئة يف اصطالح السلف هم مرجئة الفقهاء ، فاخلالف معهم حقيقي ، وأَما اجلهمية امل  )١(

ظاهرة اإلرجاء : انظر . فهم أشنع مقالةً من املرجئة ، إذ حصروا اإلميان يف التصديق فقط 
 . ١٢٤، قواعد األمساء واألحكام ص ٢/٤٠٦

 . ٥٨٨،  ٢/٥٨٧األخروي للسعدي  الوعد: ، وانظر كذلك  ٣٩٥،  ٧/٣٩٤الفتاوى جمموع   )٢(
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أَنَّ  ((: ويقرر النسفي عقيدة املرجئة يف اإلميان وإخراج العمل عنه بقوله 
أوجب األعمال على العباد ، على ما  ا تعاىل خاطب باسم اإلميان ، ثُم

وذا  ] ١٨٣: البقرة [  } {: تعاىل  اقال 
 .دليل التغاير وقصر اسم اإلميان على التصديق 

وبالوقوف على هذا يثبت بطالن قول من جعل األعمال إميانا ، وهو 
 . )١( ))قول فقهاء أصحاب احلديث وأكثر متكلّميهم 


ـ أصحاب هذا القول ، فأخرج العمل عن  ارمحه  وافق الربكوي ـ

 .مثراته مسمى اإلميان وإن كان قد جعله من 
قال يف معرض رده على األزراقة من اخلوارج ـ بعد قوهلم أَنَّ اإلميان 

ألنَّ اإلميان قولٌ ، فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ...  ((: قولٌ بال عمل ـ 
 . )٢( ))والعمل شرائعه 

ـ يف مواضع من  اوعادةً يفسر اإلميان بأنه شهادة أو كالم ال إله إالَّ 
 ((: رده على بعض فرق املرجئة ـ ، فيقول يف معرض رده على الشاكية 

 . )٣( )) األنَّ اإلميان كالم شهادة أن ال إله إالَّ 
،  ا اإلميان شهادة أن ال إله إالَّألنَّ  ((:  ض رده على العمليةويقول يف معر

 . )٤( ))وهو الكالم ال العمل 
 ـــــــــــــــــ

 . ٩٩التمهيد يف أصول الدين للنسفي ص  )١(
 .من القسم احملقَّق  ٣٢٥دامغة املبتدعني ص   )٢(
 .من القسم احملقَّق  ٣٩٤دامغة املبتدعني ص   )٣(
 .من القسم احملقَّق  ٣٩٨دامغة املبتدعني ص   )٤(
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يف مسألة دخول العمل يف ـ  ارمحه  وهذا الَّذي قرره الربكوي ـ
مقدمة  (( اإلميان من عدمه ، سار عليه يف أغلب مؤلَّفاته ، ففي كتابه مسمى

يف مجيع ما علمe  تصديق النيب  ((: إلميان شرعا بأنه عرف ا )) املفسرين
هو  )١(إمجاالً ، وعند مجهور احملقِّقني  ابالضرورة جميئه به من عند 

{: التصديق بالقلب وحده ، لقوله تعاىل      {  ]
 .قرار إلجراء األحكام وغريها ، وإنما اإل ] ٢٣: اادلة 

وذهب مشس األئمة وفخر اإلسالم إىل أنه هو التصديق واإلقرار ، إالَّ 
أَنَّ اإلقرار ركن زائد حيتمل السقوط ، وأَما عند مجهور احملدثني ومالك 

هو اعتقاد احلق واإلقرار به ، : والشافعي واألوزاعي واملعتزلة واخلوارج 
، فمن أقر وعمل ومل يعتقد خص باسم املنافق ، ومن أخلَّ والعمل مبقتضاه 

 . )٢( ))الكافر ، ومن اعتقد ومل يعمل خص باسم الفاسق باإلقرار خص باسم 
 ((: ـ رأيه يف اإلميان يف كتابه الطَّريقة احملمدية بأنه  ارمحه  ويبين ـ

 يبهو تصديق النe با ملرورة جميئه به ، واإلقرار به ، يف مجيع ما علض
 . )٣( ))واألعمال خارجة عن حقيقته ، فال يزيد وال ينقص 

واخللْق كلّهم  ((:  ))دامغة املبتدعني  ((ويقول يف موضع آخر من كتابه 
 . )٤( ))مستوون يف ذات اإلميان دون العمل ، والعمل ليس من اإلميان 

 ـــــــــــــــــ
 .يقصد جبمهور احملقِّقني عنده من األشاعرة واملاتريدية   )١(
 . ١٦٤مقدمة املفسرين ص  )٢(
 . ٢٠الطريقة احملمدية ص  )٣(
 .ل /أ/١١٥ني دامغة املبتدع  )٤(
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اإلميان دائم والعمل مؤقّت ،  ((: ـ بأَنَّ  ارمحه  ويعلِّل ذلك ـ
ويقبل اإلميان بغري عمل ، وال يقبل العمل بغري إميان ، وتارك اإلميان كافر ، 

 . )١( ))وتارك العمل ليس بكافر 


القول بأَنَّ األعمال خارجة عن حقيقة اإلميان غري صحيح ؛ ألنه ثبت 
رعيصوص الشجاة بداللة النة والنة اقتران العمل باإلميان ، وأنَّ دخول اجلن

من النار ما مجيعا ، وذكر اإلميان املطلق يف النصوص الشرعية مستلزم 
 .لألعمال ال ينفك عنها 

اإلميان املقتضي لتحقّق الوعد باجلنة والنجاة  ((وال شك وال ريب أن 
ار أو اخلروج منها قائمقول القلب واللسان ، : على أربعة أركان  من الن

وعمل القلب واجلوارح ، فمىت زال ركن منها بال عذر بطل اإلميان ، 
 . )٢( ))وانتفت مجيع آثاره األخروية 

وأساس خطأ املرجئة يف هذا الباب عدوهلم عن األصل األصيل وهو 
 .ا الفَهم اخلاطئ اتباع الكتاب والسنة ، واعتمادهم على آراٍء أداهم إليه

،  على دخول العمل يف مسمى اإلميانوألهل السنة واجلماعة أدلَّة كثرية 
{: وتالزم القول والعمل ، ومنها قوله تعاىل يف سورة العصر  

       {  ]٣: ر العص [  ،
وغريها من اآليات الدالَّة على اقتران العمل باإلميان ، وقد يذكر العمل قبل 

 ـــــــــــــــــ
 .ل /أ ـ ب /١١٥املصدر السابق   )١(
 . ٦٠٦،  ٢/٦٠٥الوعد األخروي للسعدي   )٢(
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{: اإلميان يف آيات أُخر ، وذلك فيه داللة على التالزم بينهما كقوله تعاىل 
 {  ] ١٩: اإلسراء [ ة ، وهذا يبين أمهي

 .تعاىل  ابه وجه  اإلميان وهو العمل الصاحل الَّذي يبتغىما تقدم على 
قال : قال  tوأختم حبديث شعب اإلميان الَّذي رواه أبو هريرةَ 

َقْوُل اِإليَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة ، َفَأْفَضُلَھا  ((:  e ا ُرسول

 . )١( )) َأْدَناَھا ِإَماَطُة اَألَذى َعِن الطَِّريِق، َو َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه
فذُكر هنا القول والعمل مجيعا ، وذا يظهر أَنَّ اإلميان حقيقة مركّبة 
من األعمال الظَّاهرة والباطنة ، وال بد من التالزم بني الظَّاهر والباطن ، 

فإذا كان القلب  (( فاإلرادة اجلازمة مع القدرة التامة تقتضي حتقّق املراد ،
صاحلًا مبا فيه من اإلميان علما وعمالً قلبيا ، لزم ضرورةً صالح اجلسد 

قول : بالقول الظَّاهر والعمل باإلميان املطلق ، كما قال أئمة أهل احلديث 
وعمل ، قول باطن وظاهر ، وعمل باطن وظاهر ، والظَّاهر تابع للباطن 

 . )٢( ))اهر ، وإذا فسد فسد الزم له مىت صلح الباطن صلح الظَّ
 :زیادة اإلیمان ونقصانھ : ثانًیا 

هذه املسألة من املسائل الكبرية بني أهل السنة وخمالفيهم يف باب 
 .، وهي مترتبة على مسألة دخول العمل يف مسمى اإلميان  اإلميان

، وشبهة املبتدعة يف ذلك أَنَّ اإلميان شعبة واحدة ال يزيد وال ينقص 
 .والتزموا عليها لوازم باطلة 

 ـــــــــــــــــ
)١(   ١/٥١/باب أمور اإلميان / كتاب اإلميان / رواه البخاري . 
 . ٧/١٨٧جمموع الفتاوى   )٢(



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

فاخلوارج كفَّروا مرتكب الكبرية بناًء على أَنَّ اإلميان قول وعمل ، لكنه 
 .شيٌء واحد ال يزيد وال ينقص 

 :وحاول املعتزلة التوفيق بني أصلني ضروريني متناقضين ومها 
 قيضني ال جيتمعان وال يرة أَنَّ النتفعان ؛ ألنَّ اإلميان القاعدة العقلي

 .شعبةٌ واحدة فال يزيد وال ينقص 
  داللة اإلمجاع على عدم تكفري مرتكب الكبرية. 

أما املرجئة فقد التزموا بالقاعدة العقلية لكنهم خرجوا من خالف 
 .اخلوارج واملعتزلة بإخراج العمل من اإلميان 

الزيادة والنقصان حتى يسلم  وبناًء على هذا كلّه فقد اجتمعوا على نفي
 .لكل طائفة ما ذهبت إليه 

 سفيصديق ، وهو ال يتزايد يف  ((: قال النوإذا ثبت أَنَّ اإلميان هو الت
نفسه ، دلَّ على أَنَّ اإلميان ال يزيد وال ينقص ، فال زيادة له بانضمام 

صديق يف احلالني الطّاعات إليه ، وال نقصان له بارتكاب املعاصي ، إذ الت
 . )١( ))على ما كان قبلهما 

وهذا الَّذي ذكره النسفي ينساق على ما ذهبت إليه املرجئة ، مع أنهم 
 .يتفقون مع الوعيدية فيما ذهبوا إليه من القول بعدم الزيادة والنقصان 

إِنَّ : ئل وأَما قول القا ((: ـ  ارمحه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ
اإلميان إذا ذهب بعضه ذهب كلّه ؛ فهذا ممنوع ، وهذا هو األصل الَّذي 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٢التمهيد للنسفي ص  )١(



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

تفرعت عنه البدع يف اإلميان ، فإنهم ظنوا أنه مىت ذهب بعضه ذهب كلّه مل 
به  اهو جمموع ما أمر : يبق منه شيء ، ثُم قالت اخلوارج واملعتزلة 

فإذا ذهب : ما قال أهل احلديث ، قالوا ، وهو اإلميان املطلق ك eورسوله 
 .شيٌء منه مل يبق مع صاحبه من اإلميان شيء فيخلد يف النار 

ال تذهب الكبائر وترك الواجبات : وقالت املرجئة على اختالف فرقهم 
الظَّاهرة شيئًا من اإلميان ؛ إذ لو ذهب شيٌء منه مل يبق منه شيء ، فيكون 

 . )١( ))... رب والفاجر شيئًا واحدا يستوي فيه ال


ألنَّ اإلميان ...  ((: قال يف معرض رده على املنقوصية من املرجئة 
 . )٢( ))... يزيد وال ينقص ؛ ألنه اإلقرار بواحدنية الرب تعاىل  ال

ل خارجة عن حقيقته ـ أي اإلميان واألعما ((: وقال يف موضع آخر 
 . )٣( ))ـ ، فال يزيد وال ينقص 


ال شك أَنَّ القول بعدم الزيادة والنقصان يف اإلميان قولٌ خمالف لداللة 

 .النصوص الشرعية 
 .فزيادة اإلميان ونقصانه ثابتة بنص الكتاب والسنة وإمجاع السلف 

 . ] ٢: األنفال [  } {: تعاىل  اال ق
 ـــــــــــــــــ

 . ٧/٢٢٣جمموع الفتاوى   )١(
 .من القسم احملقَّق  ٤٠٠ص  دامغة املبتدعني  )٢(
 . ٢٠الطريقة احملمدية ص  )٣(



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

{: تعاىل  اقال 
 { ]  ٤: الفتح [ . 

َال ِإَلَه ِإالَّ : َيْخُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل  ((:  eله ومن السنة قو

اللَُّه َوِفي َقْلِبِه َوْزُن َشِعیَرٍة ِمْن َخْیٍر ، َوَيْخُرُج ِمَن النَّاِر 

َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوِفي َقْلِبِه َوْزُن ُبرٍَّة ِمْن َخْیٍر ، : َمْن َقاَل 

َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوِفي َقْلِبِه َوْزُن : َقاَل َوَيْخُرُج ِمَن النَّاِر َمْن 

 . )١( )) َذرٍَّة ِمْن َخْیٍر
وغريها من األدلِّة املتوافرة والدالّة على زيادة اإلميان ونقصانه ، قال 

وأصحابه  eونصوص الرسولُ  ((: ـ  ارمحه  شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ
َيْخُرُج  ((: ضه ـ أي اإلميان ـ ، كقوله تدلّ على ذهاب بعضه وبقاء بع

 . )) ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِإيَماٍن
: وهلذا كان أهل السنة واحلديث على أنه يتفاضل ، ومجهورهم يقولون 

 . )٢( ))... يزيد وينقص 
والنقصان يف اإلميان عن وثبت لفظ الزيادة  ((: وقال شيخ اإلسالم أيضا 

 . )٣( ))الصحابة ، ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة 
بل إِنَّ الزيادة والنقصان تدخل أيضا يف التصديق الَّذي قال به 

، فالناس يتفاوتون يف التصديق القليب كلٌّ حبسب يقينه ومعرفته ،  املتكلِّمون
 ـــــــــــــــــ

)١(   ١/١٠٣/باب زيادة اإلميان ونقصانه / كتاب اإلميان / رواه البخاري . 
 . ٧/٢٢٣جمموع الفتاوى   )٢(
 . ٧/٢٢٤املصدر السابق   )٣(



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

إميان غريهم ، وكبار املتكلِّمني صرحوا كما أَنَّ إميان الصديقني أقوى من 
: حبصول الزيادة والنقص يف التصديق ، فهاهو اإلجيي يف مواقفه يقول 

 :واحلق أَنَّ التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهني  ((
  عفة والضالقو... 

 فصيلي يف أفراد ما علم جميئه بصديق الته جزء من اإلميان الت
 . )١( ))... يثاب عليه ثوابه على تصديقه باإلمجال 
ـ أَنَّ اإلميان يزيد وينقص  ارمحه  وقد بين شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ

 ـ:  )٢(من سبعة وجوه كالتايل 
   اس يتفاضلون يف األعمال الظَّاهرة ، وهذا يقتضيأَنَّ الن

م اإلميان وموجباته ؛ ألنه ميتنع أن يكون إميان تام يف القلب تفاضلهم يف لواز
 .بال قول وال عمل ظاهر 

   ، فاضل حاصل فيما يتعلَّق بأعمال القلوبفاوت والتأَنَّ الت
 اس يتفاضلون يف حبفالنورسوله  اe  وخشية ،وغريها من  ا

 .التفاضل يف األعمال الظَّاهرة  األعمال القلبية ، فمن باب أوىل يكون
   صديق والعلم يف القلب يتفاضل باعتبار اإلمجالأَنَّ نفس الت

بكلّ ما أخرب به على التفصيل أعظم  e والتفصيل ، فمن صدق الرسولِ
 .إمجاالً يقينا ممن صدقه 

   َّصديق الَّذي هو حقيقة اإلميان ـأَنـ كما تقول املرجئة  الت
 ـــــــــــــــــ

 . ٣٨٨املواقف ص  )١(
 . ٥٧٤إىل  ٧/٥٦٢جمموع الفتاوى : انظر   )٢(



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

يكون فيه التفاضل والتفاوت كسائر الصفات الَّيت تقوم باحلي من القدرة 
 .وغريها 

   ا ، فمن كانت اس يتفاوتون يف األدلَّة الَّيت يؤمنونأَنَّ الن
 .األدلَّة عنده أقوى كان أعظم وأفضل ممن كانت األدلَّة عنده أقلّ من ذلك 

  اس منا الن ا حيصل يف األدلَّة الَّيت يؤمنفاضل أيضأَنَّ الت
 .جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره 

   ةفسية ظاهرة وواضحة ، فإذا كانت القضايا النها قضيأَن
 .كاحلب ـ يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما ، فاإلميان أظهر من ذلك  ـ

ه وغريها يتبين من خالهلا تفاضل اإلميان يف القلب ، وأَما فهذه الوجو
 .التفاضل يف األقوال واألعمال الظَّاهرة فال يشتبه على أحد 

 :مسألة االستثناء في اإلیمان : ثالًثا 
أنا : املقصود باالستثناء يف اإلميان تعليقه باملشيئة ، وهو أَنْ يقول الرجلُ 

 . امؤمن إِنْ شاء 
قد وقع اخلالف يف هذه املسألة بسبب اخلالف يف حقيقة اإلميان ، و

 : )١(كالتايل  التحرمي ، أو اجلواز ، وهيوتتجه األقوال فيه إىل اإلجياب ، أو 
    ةالقول بتحرمي االستثناء ، وهو قول املرجئة واجلهمي

 . سان من نفسه كالتصديق بالربشيئًا واحدا يعلمه اإلنوحنوهم ممن جيعل اإلميان 
    ةالقول بوجوب االستثناء ، وهو قول الكالّبي

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٦٨، املاتريدية للحريب ص ٧/٤٢٩جمموع الفتاوى : انظر   )١(



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 .وافقهم  ومن
  ةنالقول جبواز األمرين باعتبارين ، وهو قول أهل الس

واجلماعة ، والَّذي يهمنا هنا هو القول بالتحرمي الَّذي قالت به املرجئة 
ة ومن وافقهم ، وهم منعوا االستثناء يف اإلميان ؛ ألنَّ حقيقة اإلميان واجلهمي

 .عندهم التصديق فقط ، أو التصديق مع القول دون العمل 
 سفيأنا مؤمن إن شاء : قول من يقول  ((: يقول النمع وجود  ا

، وأنا قاعد إن  اأنا قائم إن شاء : حقيقة التصديق كقول من يقول 
 . )١( ))، مع وجود حقيقة ذلك ، وذلك باطل فكذا هذا  ا اءش

فاالستثناء عندهم شك يف التصديق ، ومن شك يف تصديقه فهو كافر ، 
 .وهو يعين عندهم الشك يف اإلميان وهو باطل 


 االستثناء يف اإلميان ، ـ القائلني بتحرمي ارمحه  وافق الربكوي ـ

وعلَّل ذلك بأَنَّ اإلميان شيٌء ماضٍ فال يستثىن على ماض ، فيقول يف معرض 
االستثناء يف اإلميان باطل ؛ ألنه ماضٍ ال ... ....  ((: رده على املستثنية 

 . )٢( ))يستثىن على املاضي ، بل املؤمن مؤمن حقا ، والكافر كافر حقا 


القول بتحرمي االستثناء يف اإلميان مطلقًا غري صحيح ؛ إذ أَنَّ مرد ذلك 
إىل القول بأَنَّ اإلميان هو التصديق ، أو التصديق والقول ، وحجة من قال 

 ـــــــــــــــــ
 . ١٠٦التمهيد للنسفي ص  )١(
 .من القسم احملقَّق  ٤٠١دامغة املبتدعني ص   )٢(



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ق بتحرمي االستثناء أَنَّ االستثناء يف األصل يرفع العقود الشرعية كالطَّال
 .وغريه ، فكذلك يرفع عقد اإلميان ، واالستثناء شك يف اإلميان وهو كفر 

فهم نظروا إىل القول والتصديق بالقلب ، فحرموا االستثناء من أجل 
 .ذلك ؛ ألنَّ معناه الشك يف اإلميان 

بينما الصحيح جواز االستثناء يف اإلميان باعتبارين اثنني ، وذلك أَنَّ 
نة يقولون جبواز االستثناء يف اإلميان بناًء على فهمهم حلقيقته ، إذ أهل الس

 .إنه قول وعمل ، فاالستثناء يف األعمال ال يف أصل اإلميان 
: ومرادهم باالستثناء يف األعمال عدم تزكية النفس كما قال تعاىل 

}  {  ]ج٣٢: م الن [ . 
االستثناء يف اإلميان ال يكون يف القول  ((: ـ  ارمحه  قال اآلجري ـ

 . )١( ))والتصديق بالقلب ، وإنما االستثناء يف األعمال املوجبة حلقيقة اإلميان 
وأَما مذهب سلف  ((: ـ  ارمحه  ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ

وأصحابه ، والثَّوري ، وابن عيينة ،  أصحاب احلديث ، كابن مسعود
وأكثر علماء الكوفة ، وحيىي بن سعيد القطَّان فيما يرويه عن علماء أهل 
البصرة ، وأمحد بن حنبل وغريه من أئمة السنة ، فكانوا يستثنون يف 

 . )٢( ))... ، وهذا متواتر عنهم  اإلميان
ماعة واملاتريدية وغريهم من فيظهر لنا أَنَّ اخلالف بني أهل السنة واجل

 ـــــــــــــــــ
)١(  رريعة لآلج٢/٦٥٦ي الش . 
 . ٤٣٩،  ٧/٤٣٨جمموع الفتاوى   )٢(
 



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

املرجئة يف مسألة االستثناء يف اإلميان إنما هو راجع إىل اخلالف يف حقيقة 
 .اإلميان ، وذا تبين لنا عدم صحة القول مبنع االستثناء 

 :والصحيح جوازه كما ذهب إليه أهل السنة باعتبارين مها 
 .لعمل خوفًا من تزكية النفس باعتبار أَنَّ االستثناء متوجه إىل ا ـ ١
 .باعتبار عدم العلم بالعاقبة  ـ ٢

 
¡``` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دراسة بعض المسائل الَّتي خالف فیھا البركوي أھل السُّنَّة في ھذا الكتاب] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 

 



 

١٤٧ 

 المبحث السَّابع


نسختان خطِّيتان  ))دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين  ((لكتاب 
 :مها 

 :الّنسخة األولى 

)  ٢٧٦٢( ، ورقم احلفظ  ضمن املكتبة األزهرية مبصر ـ القاهرة
، وهي ضمن فهرس كتب املكتبة األزهرية إىل )  ٣٣٣٦٣( حليم باشا 

 :ووصف هذه النسخة كالتايل  هـ ، ورمزت هلا بالرمز  ١٣٦٦ عام
لوحة ، وإن كان قد كُتب على غالف هذه )  ١٣٠(  :عدد لوحاتھا  •

 .، وهو خطأ )  ١٣٣( النسخة أَنَّ عدد اللوحات 
 .سطرا )  ١٥( يف كلِّ وجه  :عدد األسطر  •
من الصعب حتديد نوع اخلطّ الَّذي كتبت به هذه النسخة ،  :نوع الخّط  •

هل هو نسخ أم رقعة ؟ ولكنه يف الغالب ال خيرج عنهما يف رسم 
 .األحرف أو نقط الكلمات ، مع اقترابه من خطِّ النسخِ نوعا ما 

على قواعد اإلمالء يف بعض األحيان ،  مل يسر كاتب هذا املخطوط •
خاصةً يف رسم األلف املقصورة واملمدودة ، وكذلك يف إثبات اهلمزة 
وإسقاطها ، وكذلك يف التاء املربوطة من ناحية النقط هلا ، ويف نقط 

 .الياء يف آخر الكلمة 
 .ة دون الصيغة الكامل eبعد ذكر النيبu  ( ( اكتفى الناسخ بكتابة  •
 جمهول ، مل يكتب امسه ال يف أولِ املخطوط وال يف آخره :ناسخ المخطوط  •



وصف مخطوطات الكتاب ، وزمن كتابتھا] ٢ف/١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

. 
أشار الناسخ إىل أنه فرغ منها يوم األربعاء من شهر  :زمن كتابة الّنسخة  •

 .هـ  ١٠٥٨مجادى اآلخرة سنة 
 :الّنسخة الّثانیة 

، )  ١/١٨٧( ضمن مكتبة دار الكتب املصرية بالقاهرة ، ورقم احلفظ 
 :، ووصف النسخة كالتايل  ورمزت هلا بالرمز 

لوحة بدون الساقط ، حيث سقط منها من )  ١٢٠(  :عدد لوحاتھا  •
إىل اللَّوح .. ) يف األرض الفساد  ((: عند قوله ) أ /٢١( اللّوح رقم 

 . ))ولكلّ حال من هذه األحوال آداب  ((: عند قوله ) أ /٢٦( رقم 
وأنْ يتحركُوا بالساكن  ((: عند قوله ) أ /١١٨( للَّوح كما سقط من ا  

 .إىل آخر املخطوطة  ))وال جيدون 
سطرا )  ٢١( يتراوح عدد األسطر يف كلِّ وجه ما بني  :أمَّا عدد األسطر  •

 .سطرا )  ٢٣( إىل 
 . كتبت به هذه النسخة فهو تقريبا مييل إىل اخلطّ الثّلثالَّذي أمَّا نوع الخّط  •
 .جمهول ، ومل يكتب امسه ال يف أولها وال يف آخرها  :ناسخ المخطوط  •
 .ال يوجد له ذكر  :تاریخ نسخ ھذه المخطوطة  •

وال يوجد للكتاب نسخ غري هاتني ـ حسب علمي ـ كما أنه ال 
 .يوجد له نسخة مطبوعة 

¡``` 

 
 



 

١٤٩ 

 المبحث الثَّامن


ختار يف إخراج النص حتى يكون على اعتمدت طريقة النص امل  ـ ١
 .أقرب صورة وضعه عليها املؤلِّف 

وحيث أن هناك كلمات بعض النسخ أوضح من بعض ، ولعدم كتابة  
أي من هذه النسخ خبطِّ املؤلِّف ، لذا عمدت إىل طريقة النص املختار ، 

 .وأُشري يف احلاشية إىل الفروقات بني النسخ إن وجدت 
بكتابة النص على الرسم اإلمالئي املتعارف عليه يف العصر  قمت  ـ ٢

 .احلاضر ، من غري أن أشري إىل ما خالف ذلك يف األصل 
قمت بإصالح ما وجدته من أخطاء يف املخطوطتني ، وأشرت إىل   ـ ٣

ذلك يف احلاشية ، إالَّ أَنْ يكون اخلطأ حنو حرف أو حرفني فإني ال أُشري 
 .ختصار إىل ذلك ؛ طلبا لال

قمت بوضع عناوين للفصول الَّيت مل يذكر هلا الربكوي عنوانا ،   ـ ٤
وهي يف الغالب قليلة ، بل نادرة ، وأدخلته يف أعلى الصفحة ، وجعلته 

 [        ] .بني معكوفني 
وضعت عناوين يف اهلامش األيسر للتنظيم ، وخاصة إذا طالت   ـ ٥

 .الفصول 
ات الساقطة والَّيت يقتضيها السياق ، اجتهدت يف إضافة بعض الكلم  ـ ٦

 .وهي يف الغالب قليلة 



عملي في المخطوط] ٢ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عزوت اآليات الواردة يف الكتاب إىل مكاا من سور القرآن الكرمي   ـ ٧
 .مع ذكر رقمها 

خرجت األحاديث واآلثار الواردة يف الكتاب ، وذلك بعزوها إىل   ـ ٨
ت به ، مصادرها ؛ فإِنْ كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفي

وإن كان يف غريمها أشرت إىل مصدره ، من غري قصد االستقصاء ، مع 
 .ذكر حكم احملدثني عليه ـ غالبا ـ سواًء املتقدمني أو املتأخرين 

ترمجت لَألعالم الواردين يف الكتاب ما عدا املشهورين كالصحابة   ـ ٩
 .واألئمة األربعة ، وحنوهم 

 .يف الكتاب ، وهي تزيد على مثانني فرقة  عرفت بالفرق املذكورة  ـ ١٠
 .عزوت أقوال الفرق إىل مظانها غالبا   ـ ١١
شرحت املفردات الغريبة يف النص ، وكذا املصطلحات الكالمية   ـ ١٢

 .وغريها 
ـ يف املسائل الَّيت خالف فيها أهل  ارمحه  ناقشت الربكوي ـ  ـ ١٣

أي أهل السنة فيها بالتعليق السنة واجلماعة ، ، فبعضها اكتفيت ببيان ر
عليه يف احلاشية طلبا لالختصار ، وبعضها اآلخر ـ وهي قليلة ـ 

 .أفردا بالدراسة ؛ ألمهيتها ، وكوا من كبار املسائل 
ـ ببعض األدلّة  ارمحه  زدت بعض املسائل الَّيت أوردها الربكوي ـ

 . من البحث أو التوضيح أو البيان ، وخاصة إذا مل يوفّها حقّها 
 

¡``` 



عملي في المخطوط] ٢ف/١ق[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

١٥٢ 

 صور المخطوط



المخطوط ]١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 



المخطوط ]١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 



المخطوط ]١ق[ 
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 

 

 



 

 ـ ١٥٦ـ 

 
 
 
 
 
 
 

 الِقْســُم الثَّانـي
 َتْحقیُق الّنّص

 
 



 

١٥٧ 

 

 ]المقدِّمة [ 
الْحمد للَّه الَّذي أَحكَم بكتابه أصولَ الشريعة الغراء ، ورفع خبطابه 

،  سمحة البيضاء ، وصارت كلمته الباقية راسخة األساسال )١(فروع احلنيفية 
 . )٢( } {وشاخمة البناء 
 حض؛ وأعلى مراتب العلماء ، وأضاء ما بني املشرقني معامل العلوم ،  )٣(أَو

 .بإرسال حبيبه سيد األنبياء 
واإلعياء ، على ما  )٤(متثاالً ألمره ـ بالقصور واحلصور وحنمده ـ ا

أمسع آذاننا أحسن احلديث والنداء ، من كتاب خالق األرض والسماء ، 
وأجرى على ألسنتنا الضعيفة املدح والثّناء ، ذلك من سبق رمحته يف االبتداء 

 .، وظهور كرامته يف االنتهاء 
 : وبعد

ت يف باب النصيحة يف الدين ؛ بيان التمسك فلما رأيت أهم املهما
 ـــــــــــــــــ

 . ))احلنفية  ((:  يف   )١(
 ) . ٢٤( سورة إبراهيم ، آية   )٢(
 . ))وضح  ((:  يف   )٣(
، النهاية  ٣٧٦القاموس احمليط ص: انظر . هو ضيق الصدر ، وأصله احلبس :  احلصور  )٤(

 . ١/٣٩٥يف غريب احلديث واألثر 
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، وبيان اإلعراض عما خيالفهما من  e ا تعاىل ، وسنة رسولِ ابكتاب 
احملدثات ، الالَّيت يأىب العقل والشرع عن قبوهلا من االعتقاديات ، 

، لكثرة ذلك يف ذلك الزمان ، فكلّ  )١(والعمليات ، والوجدانيات 
 ئفـــة طا

األهواء والبدع ، وأخلطوا يف الدين كثريا من  من أهل الزمان قد اتبعوا 
حبيث ال مييز اهلدى عن اهلوى ، وكان  )٣(جدا ؛ حتى صار  )٢(األباطيل 

 .كلّهم يفعلون ما ال يؤمرون ، وحيسبون أنهم مهتدون ؛ فال يستغفرون 
غلو والتجاوز عن طريق االقتصاد ، من ال )٤(وعلمت أَنَّ ذلك كلّه 

ألنَّ الفقه  ((؛  )٥(والتوغّل يف طرفيه من اإلفراط والتفريط ، فال بد من الفقه 
 . )٦( ))معرفة النفْسِ ماهلا وما عليها 
 ـــــــــــــــــ

ـ معاين هذه املصطلحات واملراد ا ؛ سواًء االعتقاديات أَو ا رمحه  بين املؤلِّف ـ  )١(
 . ١٥٠العمليات ، أو الوجدانيات ، وسيأيت التعليق عليها ص 

،  ١/١٧٩) ـ ه ٧٩٣ت ( شرح املقاصد للتفتازاين : وانظر يف هذه اإلطالقات   
 . مكتبة الكليات األزهرية: عبد الرمحن عمرية ، الناشر :  حتقيق

 . ))األباطل  ((:  يف   )٢(
 . ))صارت  ((:  يف   )٣(
 . ))كلّه كان  ((:  يف   )٤(
 . ))الفقه فيه  ((:  يف   )٥(
 . ١/٢٦٠، فيض القدير  ١/١٧٩شرح املقاصد   )٦(
يظهر من خالل هذا التعريف للفقه أنه باعتبار معناه العام ، وإالَّ فإنَّ الفقهاء عنوا و  

 رعية : بالفقه يف املصطلح الشفصيلية بأدلَّتها الترعيمعرفة األحكام الش. 
 . ٩/٢٥٢املغين البن قدامة : انظر   
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،  )١(فمعرفة النفس ماهلا وما عليها من االعتقاديات يسمى علم الكالم 
 ـــــــــــــــــ

ا رمحه  ع أنه سيمر معنا أَنَّ املؤلِّف ـأطلق املؤلِّف هنا علم الكالم على االعتقاد ، م  )١(
ـ هاجم علم الكالم ، ونقل الذم له ؛ لكن تسمية علم التوحيد بعلم الكالم شاع عند 

 :كالتايل عامة املتكلِّمني ، فنجد تعريف علم الكالم عند بعض املتكلِّمني 
امللقَّب بعضد الدين ـ وهو من أئمة  )) اإلجيي ((قال عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفَّار   

علم يقتدر معه على إثبات  ((: هـ ـ قال عن علم الكالم  ٧٥٦تويف سنة . املتكلِّمني 
 . ٧صاملواقف .  ))العقائد الدينية بإيراد احلجج ودفع الشبه 

 ، الدرر ٧٨ـ  ١٠/٤٦طبقات الشافعية : وانظر يف ترمجة اإلجيي   
 . ٢/٤٢٩منــة الكا

، سعد الدين ، وهو من أعالم املتكلِّمني  اأما التفتازاين مسعود بن عمر بن عبد   
أنه  ((: عن علم الكالم  ١/١٦٥هـ ، فيقول يف شرح املقاصد  ٧٩١، تويف سنة  أيضا

 . ))العلم بالقواعد الشرعية االعتقادية ، املكتسب من أدلَّتها اليقينية 
ـ يف درء التعارض عن أيب حامد تقسيمه ا رمحه  وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  

العلوم ، وأنه مل يذكر يف العلوم علم الكالم والفلسفة ؛ ألنَّ ما يشتمل عليه علم الكالم 
 .عليه من األدلَّة العقلية فالقرآن واألخبار مشتمل 

 . ١٨٦ـ  ٧/١٨٥لنقل درء تعارض العقل وا: انظر   
 .تعلُّمه وسوف مير معنا الكالم على حكم علم الكالم ، وي السلف عن   
ومقصودنا هنا أَنَّ غالب من أطلق علم الكالم على مسائل االعتقاد هم أهل الكالم   

قاد بعلم أنفسهم كما مر آنفًا النقل عن اإلجيي والتفتازاين ، وال شك أَنَّ تسمية علم االعت
الكالم تسمية فاسدة ، وليس هلا أصلٌ من كتاب وال سنة وال أثر عند أحد من سلف 

 .املبتدعة األمة ، بل هي من إطالقات املتكلِّمني 
موقف املتكلِّمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة ، لسليمان : انظر   

 . ١/٢٦ الغصن
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هي الفقه  )٢(وف واألخالق ، ومن العمليات علم التص )١(ومن الوجدانيات 
 . )٣( التوضيحاملصطلح كذا يف 

:  الكلّ للتفنن والتخلُّص ، وقد قيلفال بد من احلذر عن طريف االقتصاد يف 
تعاىل بالكالم وحده ؛ تزندق ، ومن طلبه بالزهد وحده ؛  امن طلب  ((

 )٥( )) )٤(تفسق ، ومن تفنن ؛ ختلَّص  ، ومن طلبه بالفقه وحده ؛ //ابتدع 

 ـــــــــــــــــ
 . ))ما تكون مدركة باحلواس الباطنة  ((: ا بأنه الوجدانياتعرف اجلرجاين   )١(
، والوجدانيات يف األصل ـ كما ذكر اجلرجاين ـ من إدراك كلّ  ٣٢٣التعريفات ص  

 .إنسان ما يف باطنه ؛ كإدراك اجلوع واألمل واللَّذّة 
 . ٢/٤٧٢، مدارج السالكني  ٩/٢٢٠جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر   
دانيات فيما بعد تطلق على املبالغة يف حتسني األخالق ورياضات النفس فأصبحت الوج  

علم السلوك هو معرفة  ((: قال صديق حسن القنوجي . كما هو احلال عند الصوفية 
أجبد .  ))النفس ماهلا وما عليها من الوجدانيات ، ويسمى بعلم األخالق ، وبعلم التصوف 

لذلك يعترب الوجد مصدرا من مصادر التلقّي عند الصوفية ، ويعتربه .  ٢/٣٢٨العلوم 
 .القشريي شيٌء يصادف القلب ويرِد عليه بال تعمد ، والكالم يف ذلك يطول 

، املصادر العامة للتلقي عند الصوفية ؛ لصادق سليم  ٦١الرسالة القُشريية ص: انظر   
 . ١٩٥صادق ص

يف مقابل  )) العمليات ((عليهم ـ إطالق مصطلح  ارمحة  علماء ـجرت عادة ال  )٢(
النظريات أو العلميات ، ويعنون بذلك ؛ ما يقوم به اإلنسان من تطبيق ملا تعلَّمه وفهمه ، 
وبعضهم يطلق العمليات على تزكية النفْس بإقامة العبادات ، ورفض الشبهات الدنيوية 

 . ١/٢٢٩مللل والنحل كالشهرستاين يف ا
 .مل أقف على هذا الكتاب   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
مل أجد هذا القول ذا اللَّفظ ، واحملفوظ ما ذكره أبو نعيم األصفهاين يف احللية بسنده   )٥(

من اكتفى بالكالم دون الزهد تزندق ، ومن اكتفى  ((: إىل أيب بكر الوراق أنه قال 
= 
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، فمن عرف ماله وما عليه يف كلّ الفنون ؛ كان من  )١( الشرعةكذا يف 
، فكان يف عيشه على الوساطة ،  )٢(أهل اخلالص يف دينه ومذهبه 

، ويراعي حدود شـرعه يف األمور كلّها علما وعمالً ، قالبا  والعدالة
 وقلبا ،

 ،  )٣(الكمال يف النفْس البشرية حبسب قوا النظرية والعملية فيكون على 

 ـــــــــــــــــ
= 

ون الكالم والفقه ابتدع ، ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق ، ومن بالزهد د
 اهـ. تفنن يف هذه األمور كلّها ختلَّص 

شعب اإلميان ، وكذلك  دار الكتب العلمية ـ بريوت. ، ط ١٠/٢٣٦حلية األولياء   
 ة ـ بريوت. ، ط ٢٩٦ـ  ٢/٢٩٥للبيهقيدار الكتب العلمي . 

شرح أصول اعتقاد .  ))من طلب الدين بالكالم تزندق  ((: أيب يوسف قوله  وروي عن  
دار طيبة ـ . ، ط ١/١٤٧أهل السنة واجلماعة للحافظ أيب القاسم هبة اهللا الاللكائي 

 . الرياض
 .مل أقف على هذا الكتاب   )١(
 . ))يف دينه وملَّته ومذهبه  ((:  يف   )٢(
شرية قوتان ما يصح السري والوصول إىل اهلدف أيا كان ، وأمسى طريق يف كلّ نفس ب  )٣(

 .تعاىل والدار اآلخرة  اوأنبل مقصد هو السري إىل 
     ةظريطلق عليها النة ، وقد ية العلميالقو. 
    ةة العمليالقو. 
  ة تظرية النة العلميأَنَّ القو ى عن طريق الفهم واإلدراك ، وتلقّي سائر وال شكنم

 .املعلومات يف هذه احلياة ، وبالتايل يكون املوفّق من ترجم هذه العلميات إىل عمليات 
وبالقُوة العملية يسري حقيقةً ؛ بل  ((: ـ عن القُوة العملية  ارمحه  يقول ابن القيم ـ  

يوسف بديوي ، : ، حتقيق  ٣٣٢طريق اهلجرتني ص.  ))عملية السري هو حقيقة القُوة ال
 . دار طيبة. ط

= 
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لعلمه باملبدأ واملعاد ، فبعدما أمجلت ذلك حاولت أن أذكره على التفصيل 
 .متوكِّالً على احلي الَّذي ال ميوت 

بيان تفصيل هذه امالت ؛  )١(ولكن ينبغي أن يذكر قبل الشروع يف 
؛ ألنَّ  )٢(ث الواردة يف النيات واإلخالص ، واحلذر عن الرياء بعض األحادي

 ااإلخالص أصلٌ عظيم يف مجيع األقوال واألفعال واألحوال ، كما قال 
{: تعاىل          { )اآلية ، وقال  )٣

 ـــــــــــــــــ
= 
مجع بني القُوة العلمية  eوالناس يتفاوتون يف القُوتني قوةً وضعفًا ، لكن نبينا حممدا   

عند والقُوة العملية ، وبلغ منهما املقام األعلى ؛ حيث يقول عليه الصالةُ والسالم ـ كما 
َفَواللَِّه ِإنِّي َألْعَلُمُھْم ِباللَِّه ،  ((: عنها ـ وفيه  االبخاري من حديث عائشة رضي 

 . ٦١٠١حكتاب األدب ، .  )) َوَأَشدُُّھْم َلُه َخْشَیًة
والفطرة ـ مثالً مشتملة على القُوة العلمية والعملية ـ تقتضي بذاا احلق ما مل مينعها   

مال يف اجتماعهما ؛ حبيث أَنَّ اإلنسان يعلم ثُم ال يعمل كحال املغضوب مانع ، والك
 .عليهم من اليهود ، أو يعمل بدون علم كالضالني من النصارى 

 .واملتأملُ جيد أَنَّ أحوال القلوب وأعماهلا إنما هي من قبل القُوة العملية   
، امللل والنحل  ٣٣٦ـ  ٣٥٥ني ص، طريق اهلجرت ١٠/٥٣٠فتح الباري : انظر   

 . ١٤٤، الرد على املنطقيني ص ٢/٢٠١
 . ))إىل  ((:  يف   )١(
هكذا جرت عادة العلماء يف استفتاح مصنفام ؛ تذكريا بعظَمِ شأن النية ، وليتنبه كلّ   )٢(

الرمحن   تعاىل ، قال عبدمن أراد تأليفًا أو قراءةً أو مدارسة لكتاب ما ؛ أَنْ يخلصِ النية هللا
لو صنفت األبواب ؛ جلعلت حديث عمر يف األعمال بالنية يف كلّ باب ، : بن مهدي 

جامع العلوم . من أراد أن يصنف كتابا ؛ فليبدأ حبديث األعمال بالنيات : وعنه أنه قال 
 . ١/٦١واحلكم البن رجب 

 ) . ٥( سورة الْبينة ، آية   )٣(
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نََّما َيْنُصُر اللَُّه َھِذِه اُألمََّة ِبَضِعیِفَھا ؛ إِ ((:  e ا رسولُ

، وهو  )١(رواه النسائي وغريه .  )) ِبَدْعَوِتِھْم َوَصالِتِھْم َوِإْخالِصِھْم
 .اإلخالص  يف البخاري وغريه من غري ذكر

َمْن َفاَرَق الدُّْنَیا َعَلى  ((: قال  e ا عن رسولِ tوعن أنسٍ 

لَِّه َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه ، َوِإَقاِم الصَّالِة ، َوِإيَتاِء اِإلْخالِص ِل

رواه ابن حبان ، .  )) الزََّكاِة ؛ فارقھا َواللَُّه تعالى َراٍض َعْنُه
 . )٢(صحيح على شرط الشيخني : واحلاكم ؛ وقال 

يا : نادى رجل فقال : وعن أيب فراس ـ رجل من أَسلم ـ قال 
، ويف لفظ آخر قال  ))اإلخالص  ((: ما اإلميان ؟ قال  ! ا رسول

يا : ، فنادى رجلٌ  َسُلوِني َعمَّا ِشْئُتْم ((:  e ا رســـولُ
 ـــــــــــــــــ

من حديث مصعب بن سعد  ٤٣٨٧، برقم ٣/٣٠رواه النسائي يف السنن الكربى   )١(
 .أبيه  عن

 .بلفظه  ٣١٧٨، برقم ٦/٣٥٢ ))اتىب  ((ورواه أيضا يف سننه   
 . ١/١٠٥صحيح الترغيب والترهيب : انظر . وصححه األلباين   
جلهاد والسري ، باب من استعان وهو عند البخاري ـ كما قال املؤلِّف ـ يف كتاب ا  

َھْل ُتْنَصُروَن  ((: بالضعفاء والصاحلني يف احلرب ، من حديث سعد أيضا ، بلفظ 

 . ٢٨٩٦، برقم ٦/١٠٤فتح الباري .  )) َوُتْرَزُقوَن ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكْم
وھو  ((: بزيادة  ٢/٣٣٢، واحلاكم يف املستدرك  ٧٠، برقم ١/٢٧رواه ابن ماجه   )٢(

،  ٥/٣٤١، والبيهقي يف شعب اإلميان  ))... ديُن اللَّه الَّذي جاءت به الرُّسل 
،  ))... وھو ديُن اللَّه الَّذي جاءت به الرُّسل  ((: ، وفيه زيادة  ٦٨٥٦برقم

 . ١٥٤٩، برقم ٤/٨٣٥والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة بتمامه 
  فه األلباين يف ضعيف الترهيب وضعومل أجده عند .  ١، برقم ١/١٩رغيب والت

 . حبان  ابن
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 ما!  ا رســولَ
فما اإلميان ؟ : قال . إقاُم الصَّالة وإيتاُء الزَّكاة  : اإلسالم ؟ قال 

رواه .  ))صديق التَّ :فما اليقني ؟ قال : قال . اإلخالص : قال 
 . )١(مرسل  البيهقي ، وهو

: يقُولُ  // eسمعت رسولَ اللَّه : قال  tوعن عمر بنِ الْخطَّابِ 
 . )٢( )) ِبالنِّیَّاِت: ـ ويف رواية ـ  ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّیَِّة ((

 
+     +     +     +     + 
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، وصححه األلباين كما يف صحيح الترغيب  ٦٨٥٨، برقم ٥/٣٤٢شعب اإلميان   )١(

 . ٣، برقم ١/١٠٤والترهيب 
،  e ا رواه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف بدُء الوحي إىل رسولِ  )٢(

 .فتح الباري ،  ١/١٥،  ١رقم
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 )٢(ترھیب  )١(فصٌل 
َبشِّْر َھِذِه اُألمََّة  (( : uقَالَ النيب : قَالَ  tبي بنِ كَعبٍ عن أُ

َوالدِّيِن َوالرِّْفَعِة َوالنَّْصِر َوالتَّْمّكن ِفي اَألْرِض ،  )٣( ِبالسََّناِء

َفَمْن َعِمَل ِمْنُھْم َعَمَل اآلِخَرِة ِللدُّْنَیا َلْم َيُكْن َلُه ِفي 

يف  )٥( حبانوابن  )٤( رواه أمحد والنسائي.  )) اآلِخَرِة ِمْن َنِصیٌب
 . )٦( صحيح اإلسناد: صحيحه ، واحلاكم ، والبيهقي ، وقال احلاكم 
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 . ساقطة من   )١(
 . ))ترغيب  ((:  يف   )٢(
، خمتار  ١٤/٤٠٣لسان العرب : انظر . ضوء الربق ، والسناء من الرفعة :  السنا  )٣(

 . ١/١٣٤الصحاح 
 . ))وأنس  ((:  يف   )٤(
 . ))وحبان  ((:  يف   )٥(
َبشِّْر َھِذِه  ((: بلفظ  ٤/٣١١واحلاكم يف املستدرك  ، ٥/١٣٤رواه أمحد يف املسند   )٦(

حديث صحيح هذا : وقال .  )) اُألمََّة ِبالسََّناِء ، َوالّنصرة ، َوالتَّْمِكیِن ِفي اَألْرِض
 . اإلسناد ومل خيرجاه

َبشِّْر َھِذِه اُألمََّة ِبالنَّْصِر  ((: بلفظ  ٤٠٥، برقم ٢/١٣٢وابن حبان يف صحيحه   

 . )) ...َناِء َوالتَّْمِكیِن والسَّ
،  ٥/٣٣٤، والبيهقي يف شعب اإلميان بنحو لفظ احلاكم  ٩/٤٢وأبو نعيم يف احللية   

 . ٦٨٣٣برقم
وهو عند املنذري يف الترغيب والترهيب باللَّفظ الَّذي أورده املؤلِّف ، وصححه األلباين   

ده الديلمي يف الفردوس مبأثور ، وأور ٢٣، برقم ١/١١٧صحيح الترغيب والترهيب 
رواه أمحد وابنه من طرق ، ورجال أمحد : وقال اهليثمي .  ٢١٧٢، برقم ٢/٢٧اخلطَّاب 

 . ١٧٦٤٦، برقم ١٠/٣٧٦جممع الزوائد . رجال الصحيح 



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

َبشِّْر َھِذِه اُألمََّة  ((:  eقال النيب : رواية للبيهقي قال  )١(ويف 

ي َوالسََّناِء َوالرِّْفَعِة ِبالدِّيِن ، َوالتَّْمّكن ِف )٢( بالّتیسیر

اْلِبالِد ، َوالنَّْصِر ، َفَمْن َعِمَل ِمْنُھْم َعَمَل اآلِخَرِة ِللدُّْنَیا 

 . )٤( )) َنِصیٌب )٣(لیس َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن 
يا : قال رجلٌ : ـ قال  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ

موطين ،  )٥(أن يرى تعاىل وأريد  ا إني أقف املوقف أريد وجه!  ا رسولَ
{ :حتى نزلت  eالنيب فلم يرد عليه       

      { )صحيح على : رواه احلاكم ، وقال .  )٦
 .  )٧( شرطهما

نع ، لَمنِ أَسب ديز نع  رمع نع ، أَبِيهt  ؛ جِدإِلَى املَس جرخ هأَن
: ما يبكيك ؟ قَالَ : يبكي ، فَقَالَ  e ا فَوجد معاذًا عند قَبرِ رسولِ

 ـــــــــــــــــ
 . ))يف رواية  ((:  يف   )١(
 . ))بالسري  ((:  يف   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
،  ٥/٣٣٤، وهو ذا اللَّفظ عند البيهقي يف شعب اإلميان  ١٥٥خترجيه ص  سبق  )٤(

 . ٦٨٣٥برقم
 . ))أُرى  ((:  يف   )٥(
 ) . ١١٠( سورة الكهف ، آية   )٦(
أقف  إني ايا نيب : قال رجل : قال  ((رواه احلاكم يف املستدرك عن طاووس   )٧(

 . ٤/٣٢٩ ))...  املواقف
 . ٩، برقم ١/٢٢وضعفه األلباين كما يف ضعيف الترغيب والترهيب   
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الیسیُر ِمَن الرَِّياِء  ((: ، قال  eسمعته من رسولِ اللَّه  )١(حديثٌ 

لیاء اللَّه تعالى ؛ َفَقْد َباَرَز اللََّه ِشْرٌك ، َوَمْن َعاَدى َأو

َتَعالى ِباْلُمَحاَرَبِة ، ِإنَّ اللََّه تعالى ُيِحبُّ اَألْبَراَر اَألْتِقَیاَء 

اَألْخِفَیاَء ، الَِّذيَن ِإَذا َغاُبوا َلْم ُيْفَتَقُدوا ، َوِإْن َحَضُروا َلْم 

ُرُجوَن ِمْن ُكلِّ َغْبَراَء ُيْعَرُفوا ، ُقُلوُبُھْم َمَصاِبیُح اْلُھَدى ، َيْخ

رواه ابن ماجة ، واحلاكم ، والبيهقي يف كتاب الزهد ، .  )) ُمْظِلَمٍة
 . )٢(صحيح ، ال علَّة له : وغريه ، وقال احلاكم 

ِإَذا َكاَن آِخُر  ((:  eقال النيب : قال  tعن أنس بن مالك 

قة يعبدون الّله تعالى الزَّمان ؛ صاَر ُأّمتي ثالث فرق ؛ فر

اللَّه تعالى رياء ، وفرقة  )٣( خالًصا ، وفرقة يعبدون

لیستأكلوا به الّناس ، فإذا جمعھم الّله  // )٤(يعبدون 

بعزَّتي : تعالى يوم القیامة ، قال لّلذي يستأكل 

بعزَّتك وجاللك : ؟ فیقول  وجاللي ما أردَت بعبادتي

ما جمعت ، انطلقوا  ما ينفعك: استأكل به الّناس ، قال 

بعزَّتي : به إلى الّنار ، ُثمَّ يقول لّلذي كان يعبده رياًء 

 ـــــــــــــــــ
 . ))حديث حديث  ((:  يف   )١(
أجده  ومل. صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : ، وقال  ٤/٣٢٨رواه احلاكم يف املستدرك   )٢(

 . ٢٠/١٥٣: يف الكبري  عند البيهقي يف كتاب الزهد ، ورواه الطَّرباينّ
ضعيف جدا ، فيه عيسى بن عبد الرمحن الزرقي املدين ؛ تركه النسائي : وقال األلباين   

 . ٢٠، برقم ١/٢٦ضعيف الترغيب والترهيب : انظر . وغريه 
 . ))يعبد  ((:  يف   )٣(
 . ))يعبدونه  ((:  يف   )٤(
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بعّزتك وجاللك رياء : بعبادتي ؟ قال  وجاللي ما أردت 

لم يصعد منه إليَّ شيء ، انطلقوا به : الّناس ، قال 

بعّزتي : إلى الّنار ، ُثمَّ يقول لّلذي كان يعبده خالًصا 

بعّزتك وجاللك أنت : تي ؟ قال وجاللي ما أردت بعباد

صدق : أعلم بذلك ، أردُت به ذكرك ووجھك ، قال 

 . )١(رواه الطرباين يف األوسط .  ))عبدي ، انطلقوا به إلى الجنَّة 
تعاىل فيثاب ، وبني أن يعصيه  ااعلم أَنَّ العبد مبتلى بني أن يطيع 

عالً وتركًا ، فال بد من فيعاقب ، فاالبتالء يتعلَّق باملشروع وغري املشروع ف
بيان الكلّ من معانيها وأحكامها ، ليسهل على الطَّالب دركها وضبطها ، 

 .التوفيق  بافنقول 
 

+     +     +     +     + 
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إذا كان يوم  ((: ، وبدايته  ٦٨٠٨، برقم ٥/٣٢٧ميان رواه البيهقي يف شعب اإل  )١(

رواه الطرباينّ يف األوسط ، : قال اهليثمي .  ))... القیامة ؛ صارت أّمتي ثالث فرق 
عبيد بن إسحاق العطّار ، وقد ضعفه اجلمهور ، ورضيه أبو حامت الرازي ، ووثّقه : وفيه 

وأورده .  ١٨٣٩٧، برقم ١٠/٦٣٥زوائد جممع ال. ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات 
،  ١/٣١ضعيف الترغيب والترهيب . وضعفه األلباين .  ١/٢٥٦الديلمي يف الفردوس 

 . ٢٥برقم
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 )١(]  النَّصیحةفصٌل في [ 

 ارِييمٍ الدمت نصيحة ؛ عا النأمt  بِيقَالَ النe  :))  الدِّيُن

: قَالُوا ،  )٢(] الدِّيُن النَِّصیَحُة [ یَحُة ، الدِّيُن النَِّصیَحُة ، النَِّص
ِللَِّه تعالى ولرسوله َوِلِكَتاِبِه َوَألِئمَِّة  : ؟ قَالَ اهللا لمن يا رسولَ

 . )٣(رواه مسلم .  )) اْلُمْسِلِمیَن ، َوَعامَِّتِھْم
يف  النصح، و )٤(هي إرادة اخلري كلمة جامعة يعبر ا عن مجلة  النصيحة

:  نصحت العسل ؛ إذا خلَّصته من الشمع ، وقيل: اخللوص ، يقال : اللَّغة 
 خاطه ، شبهوا فعل الناصح فيما : هي مأخوذة من نصح الرجلُ ثوبه أي 

 . )٥(يتحراه من الصالح بفعل اخلياط فيما يستبد من خلل الثَّوب 
 .عماد أمر الدين ؛ النصيحة : ومعىن احلديث 

اإلميان ، وترك اإلحلاد يف دينه ، وإخالص : ومعىن النصيحة هللا تعاىل 
 //وحقيقة هذه اإلضافة .  )٦(العمل فيما أمر به ، وشدة االحتراز عما ى 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
)٣(   يبيف صحيحه باب قولُ الن ب به البخاريبوe  :)) َِّه َوِلَرُسوِلِه الدِّيُن النَِّصیَحُة ِلل

كتاب . ، ومل خيرجه مسندا لكونه على غري شرطه  )) َوَألِئمَِّة اْلُمْسِلِمیَن َوَعامَِّتِھْم
 . ١/١٦٦اإلميان ، الباب الثّاين واألربعون 

 .، شرح النووي  ٢/٤٨ورواه مسلم ، باب بيان أَنَّ الدين النصيحة   
 . ٥/٦٢ثر النهاية يف غريب احلديث واأل  )٤(
 . ٢٤٤، القاموس احمليط ص ١/٢٧٦، خمتار الصحاح  ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )٥(
 . ))ى عنه  ((:  يف   )٦(
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 . )١(ناصح  تعاىل غين عن نصح كلّ ا؛ فإنَّ  راجعة إىل العبد يف نصيحة نفسه
، وبذل الطّاعة له  )٢(تصديقه ، وحسن مواردته : والنصيحة لرسوله 

، وتوقريه ، ونصرته ، وإحياء طريقته يف بثّ  )٣(] فيما أمر به وى عنه  [
 . )٤(الدعوة وإقامة السنة 
يقدر على  ال )٥( تعاىل وترتيله ، وبأنه ا اإلميان بأنه كالم: والنصيحة لكتابه 

ثله أحد من املخلوقني ، وإقامة حروفه يف التالوة ، والتصديق بوعده ووعيده ، م
،  )٦( وتبيني حمكمه ، والتسليم ملتشاهواالعتبار مبواعظه ، والتفكّر يف عجائبه ، 

 ـــــــــــــــــ
ـ صحيح  ارمحه  ، وهو بتمامه من قول اخلطايب ـ ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )١(

 ووي٢/٥٠مسلم بشرح الن . 
. مضاف إليه جمرور : خوذٌ من الورود على املاء ، ومواردته هي اإلتيان ، مأ:  املَورِدةُ  )٢(

 . ٦/١٠٥معجم مقاييس اللّغة البن فارس : انظر 
 . ساقطة من   )٣(
 . ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
{:  تبارك وتعاىل يف سورة آل عمران ، فقال سبحانه اذكره  املتشابهو احملكم  )٦(

{  ] ٧: آية [ . 
 ـ: واإلحكام والتشابه فيه العام وفيه اخلاص   
 .مجيع القرآن  هو اإلتقان واجلودة يف اللَّفظ واملعىن ، وهذا وصف به :اإلحكام العام  ـ  
 .هو تشابه القرآن يف الكمال واإلتقان ، فال يناقض بعضه بعضا  :التَّشابھ العام  ـ  
 .هو الوضوح والظّهور ، فال يشتبه معناه على أحد  :اإلحكام الخاص  ـ  
 .هو خفاء املعىن ، حبيث يشتبه على بعض الناس دون غريهم  :التَّشابھ الخاص  ـ  
 . ١/٢١٢الصواعق املرسلة . وما بعدها  ٩٦مرية البن تيمية صالتد: انظر   
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 .تأويل احملرفني ومتويه املبطلني  )١(والتفقّه يف علومه ، والذب عنه يف 
وهم الوالة من اخللفاء الراشدين فمن بعدهم ، ممن :  والنصيحة لألئمة

يلي أمر هذه األمة ، افتراض طاعام ، والتوقّر على مراشدهم ، وترك 
، وأن  اخلروج عليهم بالسيف إن ظهر منهم سوء ، وتنبيههم عند الغفلة 

ذلك يف  )٢(ال يغروا بالثَّناء عليهم ، وأن يدعو بالصالح هلم ، وقد يتأول 
األئمة الَّذين هم علماء الدين ؛ قبول ما أوردوه إذا انفردوا ، ومتابعتهم 

 . )٣(اجتمعوا  إذا

إرشادهم إىل مصاحلهم ؛ من تعليم ما : والنصيحة لعامة املسلمني 
جيهلون من أمر الدين ، وأمرهم باملعروف ، ويهم عن املنكر ، والشفقة 

،  لترحم على صغريهم ، وختوهلم باملوعظة احلسنةواعلى كبريهم وصغريهم ، 
 . )٦( احلدائق، و )٥( شرح السنة؛ كذا يف  )٤(وكف األذى عنهم 

 
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
يف   )٢(    :))  على شرح .  ))يتناول وويه موافق لقول اخلطايب كما نقله النوما أثبت

 . ٢/٥٠ مسلم
 . ١/١٦٧فتح الباري : انظر   )٣(
 .٥١ـ  ٢/٥٠ انظر بنحوه شرح النووي على مسلم  )٤(
املكتب اإلسالمي ، الطَّبعة . ، ط ٣٥١٤، حديث رقم ١٣/٩٣شرح السنة للبغوي   )٥(

 .األوىل 
 . ٢/٢٥كتاب احلدائق يف علم احلديث والزهديات البن اجلوزي   )٦(
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 مضمون هذا احلديث أنه ال حيلِّ ملسلم )١(مفهوم  ((:  *وقيل 
ما ال يليق بكماله وعظمته وجالله ثُم يسكت ـ إن  ايف حق  )٢(يسمع 

تعاىل  اـ أو يرضى به ، أو يسمع من يلحد يف آيات  مالكال أمكنه
 ومعاين كتابـه

عن مواقعه ، كتحليل  //العزيز ، وحيرفه عن مواضعه ، وخيرجه يف األحكام 
حترمي حالله ، أو تغيري كالمه ، أو مناقضة شيء من أحكامه  )٣(حرامه ، أو 

يرضى به ، وال يسمع من ثُم يسكت عن ذلك ـ إن أمكنه الكالم ـ أو 
 )٦(، أو يغضe  قوالً من أقوال نبيه  )٥(برسله الكرام أو يرد  )٤(ينتقض 

بصريح لفظ معلوم ، أو بتلويح قول مشـعر ذلك  )٧(] و [ قدره  من

 ـــــــــــــــــ
 اـ بالنقل عن السيف عبد اللّطيف بن عبد  ارمحه  من هنا يبدأ الربكوي ـ  * 

بيان حكم ما يف الفصوص من  ((: هـ يف كتاب له بعنوان  ٧٣٦وفّى سنة السعودي املت
 . ))االعتقادات املفسودة واألقوال الباطلة املردودة 

وقد نقل بعض ما يف كتاب السيف هذا ؛ اإلمام احلافظ الناقد حممد بن عبد الرمحن   
، وقام  ))ترمجة ابن عريب  القول املنيب عن ((: هـ يف كتابه  ٩٠٢السخاوي املتوفّى سنة 

،  ٣٧٦١خالد بن العريب مدرك ، رسالة ماجستري ، جامعة أم القرى ، رقم: بتحقيقه 
 .ضمن رسائل املكتبة املركزية 

 . ))ففهوم  ((:  يف   )١(
 . ))أن يسمع  ((:  يف   )٢(
 . ))و  ((:  يف   )٣(
 . ))ينقض  ((:  يف   )٤(
 . ))أو يرده  ((:  يف   )٥(
 . ))ويغض  ((:  يف   )٦(
 . و  زائدة يف  ))الواو  ((لعلَّ   )٧(
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 ألرباب
 .ثُم يسكت إن أمكنه اإلنكار ، أو يرضى به  الفهوم 

باملناصحة يف الدين ، وإعانتهم على  مفهوم: والنصيحة ألئمة املسلمني 
مصاحل املسلمني ، وأَما النصيحة لعامتهم فيما يأمرهم به من املعروف ، 

القدرة إليه ، مما  )١(وينهاهم عن املنكر ، واملساعدة والعون مبا تصل 
خص ويف  ا ، فع أخصويف الن ، تعاىل ورسوله ، ودفع ضرر األديان أهم
 . )٢( ))النصيحة أعم بذل 
 

+     +     +     +     + 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 . ))مبا اتصل  ((:  يف   )١(
بيان حكم ما  ((: ، نقالًعن كتاب  ٢/٢٣٦القول املنيب عن ترمجة ابن عريب للسخاوي   )٢(

 .للسيف السعودي  ))واألقوال الباطلة املردودة  يف الفصوص من االعتقادات املفسودة
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في بیان التمسُّك بالسنَّة وخطر [  )١(فصٌل 
 ] االبتداع

موعظَةً وجِلَتe  وعظَنا رسولُ اللَّه : عنِ الْعرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ 
كَأَنها موعظَةُ ! يا رسولَ اللَّه :  فَقُلْنا. منها الْقُلُوب ، وذَرفَت منها الْعيونُ 

ُأوِصیُكْم ِبَتْقَوى اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة  ((: قَالَ . مودعٍ فَأَوصنا 

َعَلْیُكم َعْبٌد ، َوِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َفَسَیَرى  )٢(َوِإْن َتَأمََّر 
 )٤(ِبُسنَِّتي َوَسنَِّة اْلُخَلَفاِء  اْخِتَالًفا َكِثیًرا ، َفَعَلْیُكْم )٣(

، َعضُّوا َعَلْیَھا ِبالنََّواِجِذ ، َوِإيَّاُكْم  )٥(الرَّاِشِديَن اْلَمْھِديِّیَن 

رواه أبو داود ، .  )) َوُمْحَدَثاِت اُألُموِر ؛ َفِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة
 )٦( حديث: ترمذي صحيحه ، وقال الماجه ، وابن حبان يف  والترمذي ، وابن

 . )٧( حسن صحيح
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
 . ))يأمر  ((:  يف   )٢(
 . ))فريى  ((:  يف   )٣(
 . ))خلفاء  ((:  يف   )٤(
 . ))املهدين  ((:  يف   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 مذي يف سننه ، باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب، والتر ١/٩٦رواه احلاكم يف املستدرك   )٧(

، وابن ماجه يف سننه ، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين  ٢٦٧٦، برقم  ٥/٤٣البدعة 
،  ١٨/٢٤٥، والطرباين يف الكبري  ٤/١٢٦، وأمحد يف مسنده  ٤٢، برقم ١/١٥املهديني 

، واإلرواء  ٤٠، برقم ١/٣١صحيح سنن ابن ماجه : انظر . وصححه األلباين 
 .أعلم  واحبان ،  مل أقف عليه يف املطبوع من صحيح ابن: قلت . ، وغريها  ٢٤٥٥برقم



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

أي اجتهدوا على السنة والزموها ، :  عضوا عليها بالنواجذ: قوله 
 عليها ؛ كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفًا من  )١(واحرصوا 

:  بالنون واجليم والذَّال املعجمة هي األنياب ، وقيل النواجذذهابه وتفلُّته ، و
 . )٢( األضراس

: فقال  e ا خرج علينا رسولُ: قال  )٣( tوعن أيب شريح اخلزاعي 
ألیس تشھدون أن ال إله إّال الّله وأّني رسوُل الّله ؟  ((

وطرفه  // ِإنَّ ھذا القرآن طرفه بید الّله: بلى ، قال : قالوا 

بأيديكم ، فتمّسكوا به ، فإّنكم لن تضّلوا ولن تھلكوا 

 . )٤(رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد  ))بعده أبًدا 
:  باجلحيفة ، وقال e كنا مع النيب: قال  t وروي عن جبري بن مطعم

ألیس أن ال إله إّال الّله وحده ال شريك له ، وأّني  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ))واحرصوها  ((:  يف   )١(
،  ٧/٢٧٢، وحتفة األحوذي  ٤/٢٧٤، وعون املعبود  ١٠/٥٠٤فتح الباري : انظر   )٢(

 . ٣/٤٠وشرح النووي على مسلم 
 . ))اخلداعي  ((:  يف   )٣(
، وكذا ابن حبان  ))أبشروا  ((: ، بزيادة يف أوله  ٢٢/١٨٨رواه الطرباين يف الكبري   )٤(

رواه الطّرباينّ يف الكبري ، ورجاله رجال الصحيح ، : قال اهليثمي .  ١٢٢، برقم ١/٣٢٩
 . ٣٩و  ٣٨، برقم ١/١٢٤صحيح الترغيب والترهيب  . وصححه األلباين 

   ا من  ))... أبشروا ، ألیس تشھدون  (( :رواية : قلتحديث أيب شريح اخلزاعي ، وأَم
فحديث أيب شريح . فهي من حديث جبري بن مطعم  ))... ألیس تشھدون  ((:  رواية

صحيح الترغيب : انظر . ، وحديث جبري بن مطعم صحيح لغريه  اخلزاعي صحيح
 . ١/١٢٤والترهيب 
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: قلنا رسوُل الّله ؟ وأّن القرآن جاء من عند الّله تعالى ؟ 
القرآن طرفه بید الّله فأبشروا ، فإنَّ ھذا  :بلى ، قال 

بأيديكم ، فتمسَّكوا به ، فإنَّكم لن  )١(تعالى ، وطرفه 

والطّرباين يف الكبري رواه البزار .  ))تھلكوا ولن تضّلوا بعده أبًدا 
 . )٢( والصغري

 وعن أيب سعيد اخلدريt  قال رسولُ: قال ا e  :))  من أكل

اس بوائقه ؛ دخل طّیًبا وعمل في سّنة ، وأِمَن الّن

 :إِنَّ هذا يف أمتك اليوم كثري ، قال !  اهللا يا رسولَ: قالوا الجّنة ، 
الدنيا يف كتاب  رواه ابن أيب .  ))وسیكون في قوم بعدي 
 . )٣(صحيح اإلســـناد : الصمت ، وغريه ، واحلاكم ، وقال 

من  ((: قال  eـ عن النيب  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ

 ))تمسَّك بسّنتي عند فساد أّمتي فله أجر مائة شھید 
 . )٤(حسن  رواه البيهقي من رواية. 

 ـــــــــــــــــ
 . ن ساقطة م  )١(
 .اهلامش نفسه )  ٣( سبق خترجيه أعاله برقم   )٢(
وسیكون في  ((: ، ويف لفظه يف آخره قال  ٤/١٠٤رواه احلاكم ، كتاب األطعمة   )٣(

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، ورواه البيهقي يف شعب : ، وقال احلاكم  )) قرون بعدي
: انظر . ، وضعفه األلباين  ٩قم، بر ١/٥٣، والاللكائي  ٥٧٥٢، برقم ٤/٥٤اإلميان 

 . ٦٨٥٥، السلسة الضعيفة رقم ٢٩، برقم ١/٣٦ضعيف الترغيب والترهيب 
ورواية البيهقي عن احلسن بن .  ٢/٣٢٧أورده ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال   )٤(

لى ، ومدار احلديث ع ٢/٣٠٤وأورده ابن حجر يف لسان امليزان . قتيبة املدائين 
: هالك ، وقال الدارقطين : بن قتيبة املدائين ، قال ابن حجر يف لسان امليزان عنه  احلسن

= 
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خطب : ـ قال  عنهما ارضي  وروي عن ابن عباس ـ
ِإنَّ الّله تعالى قد أعطى كّل ذي حقٍّ  ((: فقال  e ا رسولُ

ض ، وسنَّ سنًنا ، حّقه ، أال ِإنَّ الّله تعالى قد فرض فرائ

وحّد حدوًدا ، وأحّل حالًال ، وحرَّم حراًما ، وشرع الدِّين 

فجعله سھًال سمًحا واسًعا ، ولم يجعله ضیًِّقا ، إّال إّنه 

إيمان لمن ال أمانة له ، وال دين لمن ال عھد له ،  ال

ومن نكث ذّمة الّله تعالى طلبه ، ومن نكث ذّمتي 

لیه ، ومن نكث خاصمته ، ومن خاصمته فلجت ع

.  ))ذّمتي لم ينل شفاعتي ، ولم َيِرْد عليَّ الحوض 
باجليم أي ظهرت عليه :  فلجت عليه،  )١(احلديث رواه الطَّرباينّ يف الكبري 

 . )٢(باحلجة والربهان وظفرت به 
بن  رأَيت عمر: ـ أَنَّ ربيعة قَالَ  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ

إِني َألعلَم أَنك حجر  ((: الْخطَّابِ يقَبلُ الْحجر ـ يعين األسود ـ ويقُولُ 
 ـــــــــــــــــ

= 
، قال األلباين عن هذا  ٢/٣٠٥لسان امليزان . ضعيف : متروك احلديث ، وقال أبو حامت 

 . ٣٠، برقم ١/٣٦ضعيف الترغيب والترهيب : ضعيف جدا ، انظر : احلديث 
،  ١١/٢١٣، والطّرباينّ يف الكبري  ٢٤٥٨، برقم ٤/٣٤٣يف مسنده  رواه أبو يعلى  )١(

احلديث  )) ...أال ِإنَّ الّله لم يرّخص في القتل إّال ثالثة  ((: كلّهم بزيادة يف آخره 
 . ٧٩٨، برقم ١/٤١٧جممع الزوائد : انظر . 

،  ١/٣٧ب ضعيف الترغيب والترهي. ضعيف جدا : وقال األلباين عن هذا احلديث   
 . ٣٣برقم

، ومعجم مقاييس اللّغة البن  ٨٧ـ  ١١/٨٦ذيب اللّغة لألزهري : انظر   )٢(
 . ٤/٤٤٨ فارس
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يقَبلُكe   )١(اللَّه  // رسولَ  تنفَع والَ تضر ، ولَوالَ أَني رأَيت الَ
 رمذي ،رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والت.  )) قَبلْتك ما

 . )٢(والنسائي 
 يبنِي أَنَّ النلَغك بالم نعe  ََتَرْكُت ِفیُكْم َأْمَرْيِن َلْن  ((: قَال

َتِضلُّوا َما َتَمسَّْكُتْم ِبِھَما ؛ ِكَتاَب اللَِّه تعالى ، َوُسنََّة 

 . )٣(رواه الطَّرباينّ .  )) رسوله
 قَمنِ أَرب ديز نعوt  َقَالَ: قَال  يبالنe  :))  ِإنِّي َتاِرٌك ِفیُكْم

َثَقَلْیِن ، َما ِإْن َتَمسَّْكُتْم ِبِھَما َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي ، َأَحُدُھَما 

َأْعَظُم ِمَن اآلَخِر ؛ َوُھَو ِكَتاُب اللَِّه تعالى ؛ َحْبٌل َمْمُدوٌد 

َلْن  ، ِمَن السََّماِء ِإَلى اَألْرِض ، َوِعْتَرِتي َأْھُل َبْیِتي

يفترقا ، َيِرَداِن َعَليَّ اْلَحْوَض ، َفاْنُظُروا َكْیَف َتْخُلُفوِني 

 ـــــــــــــــــ
 . )) eالنيب  ((:  يف   )١(
رواه البخاري من حديث عابس بن ربيعة عن عمر بن اخلطَّاب ، باب ما ذكر يف   )٢(

 . ١/٥٤٠ري فتح البا: انظر .  ١٥٩٧احلجر األسود ، حديث 
ورواه مسلم ، كتا ب احلج ، باب استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطّواف ، من   

،  ٢/١٨١، وأبو داود  ١٦، اجلزء التاسع ،  ٣حديث ابن شهاب ، عن سامل ، عن أبيه 
،  ٥/٢٥٠، والنسائي بشرح السيوطي  ٨٦٠، برقم ٣/٢١٤، والترمذي  ١٨٧٣برقم
 . ٢٩٣٧برقم

، قال ابن عبد الرب عن  ١٦١٩، برقم ٦٤٨مالك يف املوطأ رواية حيىي اللّيثي ص رواه  )٣(
عند أهل العلم شهرة يكاد  eحمفوظ ، معروف ، مشهور عن النيب  ((أنه : هذا احلديث 

 . ٢٤/٣٣١التمهيد .  ))يستغىن ا عن اإلسناد 
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 . )١(رواه الترمذي .  )) ِفیِھَما
إِنَّ أَحسن الْحديث كتاب اللَّه ، وأَحسن  ((: قال  tوعن ابن مسعود 
 دمحم يديِ هدالْهe  ، اهثَاتدحورِ ماُألم رشو ،و }

 { ((  رواه البخاري)٢( . 
 

+     +     +     +     + 
 

 ـــــــــــــــــ
ري بلفظه من حديث زيد بن ثابت ، والطَّرباينّ يف الكب ٣/١٤رواه أمحد يف املسند   )١(

من حديث أيب سعيد اخلدري ،  ١/١٥٣، وكذا رواه يف الصغري  ٤٩٢٣، برقم ٥/١٥٤
 ((: ، ويف أوله  ٢/٢٩٧ورواه أبو يعلى يف مسنده من حديث أيب سعيد اخلدري أيضا 

 .احلديث  ))... إنِّي أوشك أن ُأْدعا فُأجیب 
مسلم يف فضائل الصحابة ، باب من فضائل ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند   

بن أيب طالب  عليt يف الفردوس .  ٢٤٠٨، برقم ١٥/٢٥٥ يلمي١/٧٦وأورده الد . 
   ا حديث زيد بن أرقم الَّذي أورده املؤلِّف هنا ، وعزاه إىل الترمذي ففيه : قلتوأَم

 ـ: بعض االختالف يف عباراته ، وهو كالتايل 
   ديز نا ـ قَاالَ عمهني اللَّه عضـ ر قَمنِ أَرب : ولُ اللَّهسقَالَ رe  :))  ِإنِّي َتاِرٌك

ِفیُكْم َما ِإْن َتَمسَّْكُتْم ِبِه َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي ، َأَحُدُھَما َأْعَظُم ِمَن اآلَخِر ؛ ِكَتاُب 

َوِعْتَرِتي َأْھُل َبْیِتي ، َوَلْن َيَتَفرََّقا  اللَِّه َحْبٌل َمْمُدوٌد ِمَن السََّماِء ِإَلى اَألْرِض ،

هذَا حديثٌ : قَالَ .  )) َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ اْلَحْوَض ، َفاْنُظُروا َكْیَف َتْخُلُفوِني ِفیِھَما
 غَرِيب نسح . يبسنن الترمذي ، كتاب املناقب ، باب مناقب أهل بيت النe ٥/٦٢٢ 

 . ٣٧٨٨، برقم
 . ٢٤٥٨، برقم ١/٤٨٢األلباين كما يف صحيح اجلامع  وصححه  
 e ا رواه البخاري ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن رسولِ  )٢(

 . ١٣/٢٦٣فتح الباري : انظر .  ٧٢٧٧، حديث 
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 المحدثات )٢(في  )١(فصٌل 
َمْن  ((:  eقَالَ رسولُ اللَّه : عنها ـ قَالَت  اعن عائشةَ ـ رضي 

رواه البخاري  )) ِمْنُه َفُھَو َردٌّ َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َھَذا َما َلْیَس
َغْیِر  )٤(َمْن َصَنَع َأْمًرا َعَلى  ((: داود ، ولفظه  ، وأبو )٣(ومسلم 

َمْن َعِمَل  ((:  ويف رواية ملسلم،  )٥(، وابن ماجه  )) َأْمِرَنا َفُھَو َردٌّ

 . )٦( )) َعَمًال َلْیَس َعَلْیِه َأْمُرَنا َفُھَو َردٌّ
 نعةَ واوِيعمt  َا رسولُ : قَالينف قَام ا e  ََأَال ِإنَّ َمْن  ((: فَقَال

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))عن  ((:  يف   )٢(
، باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود ،  رواه البخاري ، كتاب الصلح  )٣(

 . ٥/٣٥٥، فتح الباري  ٢٦٩٧حديث 
ومسلم ، كتاب األقضية ، باب نقض األحكام الباطلة ، ورد حمدثات األمور ،   

 . ١٢/٢٣، صحيح مسلم بشرح النووي  ١٧١٨ حديث
 . ))من  ((:  يف   )٤(
   من  ((لفظة : قلت(( ٢٤٥٠٤ واية الَّيت عند أمحد يف مسنده حديثهي الر  ،

 .الفكر  دار .ط
 ٢٤٥٠٤حديث / ٩، وأمحد يف املسند  ٤/٢٠٠رواه أبو داود ، باب يف لزوم السنة   )٥(

من حديث عائشة ، ومل أجده عند ابن ماجه كما عزاه املؤلِّف ، وقد أورده األلباين يف 
   . ١/١٢٨صحيح الترغيب والترهيب 

،  ))... من أحدث  ((: أورده أبو داود كما أشرت ، ولكن بعد حديث عائشة : ت قل  
 .قال ابن عيسى ، وساق احلديث : وقال بعده 

. رواه مسلم ، كتاب األقضية ، باب نقض األحكام الباطلة ، ورد حمدثات األمور   )٦(
 ووي١٢/٢٤صحيح مسلم بشرح الن . 
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َقْبَلُكْم ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ، اْفَتَرُقوا َعَلى ِثْنَتْیِن َوَسْبِعیَن 

َھِذِه األّمة َسَتْفَتِرُق َعَلى َثالٍث َوَسْبِعیَن ،  )١(ِملًَّة ، َوِإنَّ 

ي النَّاِر ، َوَواِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة َوِھَي ِثْنَتاِن َوَسْبُعوَن ِف

َوِإنَُّه  ((: ، وزاد يف رواية  )٣(رواه أمحد وأبو داود .  )) )٢( اْلَجَماَعُة
 ـــــــــــــــــ

 . ))فإن  ((:  يف   )١(
 . ))أهل السنة  ((: زيادة  يف   )٢(
، وأمحد يف  ٤٥٩٧، برقم ٤/١٩٧رواه أبو داود ، كتاب السنة ، باب شرح السنة   )٣(

: وصححه ، وحسنه األلباين ، انظر  ١/١٢٨، واحلاكم يف املستدرك  ٤/١٠٢مسنده 
 . ٣/١١٥صحيح سنن أيب داود 

  
 :َأوًَّال   
 : احلديث ، وقوة االحتجاج به ، ومن هؤالء العلماءيرى كثري من أهل العلم صحة هذا   
، وكذلك يف اقتضاء الصراط  ٣/٤٤٣شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف منهاج السنة   

 . ))هذا حديث حمفوظ  ((: حيث قال .  ١/١١٩املستقيم 
هذه أسانيد تقام ا  ((: بعد أن ساق بعض الطّرق للحديث وقال احلاكم ـ أيضا ـ   

 . ))احلجة يف تصحيح احلديث 
ـ يف مواضع كثرية من كتبه ، ومنها على سبيل املثال  ارمحه  واحتج به ابن القيم ـ  

 . ٢/٤١٦الصواعق املرسلة : 
 . ٢/١٨٥وكذلك احتج به الشاطيب يف االعتصام   
حديث افتراق األمة إىل نيف وسبعني فرقة ، : صنعاينّ يف مؤلَّف صغري بعنوان واألمري ال  

 .حتقيق السعدان 
 . ١/١٣والشهرستاين يف امللل والنحل   
 :ثانًیا   
 . ٣/٢٩٢بينما يرى ابن حزم عدم صحة إسناد هذا احلديث كما يف الفصل   
 . ١/١٨٦زير يف العواصم والقواصم وسار على منواله يف رده ـ كذلك ـ ابن الو  
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َكَما  )٢(ِمْن ُأمَِّتي َأْقَواٌم َتَجاَرى ِبِھْم اَألْھَواُء  )١(َسَتْخُرُج 

َمْفِصٌل  )٣(ٌق َوال َيَتَجاَرى اْلَكَلُب ِبَصاِحِبِه ال َيْبَقى ِمْنُه ِعْر

هو داء :  )٥( اخلطّايببفتح الكاف والالم ؛ قال .  )٤( ))ُ ِإالَّ َدَخَلُه الَكَلب
 من عضة )٦(يعرض لإلنسان 
 يدخل //عالمة ذلك يف الكلب أن حتمر عيناه ، وال يزال : الكلْب ، قال 

 . )٨(إنسانا ساوره  )٧(ذنبه بني رجليه ، فإن رأى 
ما تحت ظلِّ  ((:  eقال النيب : قال  tي عن أيب أُمامة ورو

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٢٨ ))خيرج  ((، وعند احلاكم  ٤/١٩٧ ))سيخرج  ((الثابت كما عند أيب داود   )١(
 . ))أهواء  ((:  يف   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
،  ٤٥٩٧، برقم ٤/١٩٧وصححه ، وأبو داود  ١/١٢٨رواه احلاكم يف املستدرك   )٤(

، وحسنه  ٨٨٥و  ٨٨٤، برقم ١٩/٣٧٦، والطّرباينّ يف الكبري  ٤/١٠٢وأمحد يف املسند 
 . ٤٥٩٧، برقم ٣/١١٥األلباين صحيح سنن أيب داود 

محد بن حممد بن إبراهيم بن اإلمام العالَّمة ، احلافظ اللّغوي ، أبو سليمان : اخلطَّايب هو   )٥(
، له كتاب معامل السنن شرح  ، ولد سنة بضع عشرة وثالثة مئة خطّاب البسيت اخلطّايب

تويف ببست يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان . سنن أيب داود ، و كتاب يف غريب احلديث 
 .ومثانني وثالث مئة 

 . ٢/٢١٤، وفيات األعيان  ١٧/٢٣سري أعالم النبالء : انظر   
 . ))اإلنسان  ((:  يف   )٦(
 . ))فأرى  ((:  يف   )٧(
وانظر كالم .  ٤/٣٨٥لسان العرب : انظر . أي وثب عليه وعضه :  ساوره ومعىن  )٨(

 . ١/٤٤، والترغيب والترهيب  ٤/٢٧٣معامل السنن : اخلطايب هذا 
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 )) )١(السَّماء من إله ُيعبد أعظم عند الّله من ھوى ُيّتبع 
 . )٢(رواه الطَّرباينّ يف الكبري ، وابن أيب عاصم يف كتاب السنة . 

وَأمَّا المھلكات ؛  ((: قال  e ا عن رسولِ tوعن أنسٍ 

رواه  ))، َوَھًوى ُمتََّبٌع ، َوِإْعَجاَب المرء بنفسه  َفُشحٌّ ُمَطاٌع
 . )٣(البزار وغريه 

 )٤( ِإنَّ اللََّه َحَجَب ((:  eقال النيبt  وعن أنسِ بن مالك 
رواه  )) التَّوبة َعْن كلِّ َصاِحِب ِبْدَعٍة ؛ َحتَّى َيَدَع ِبْدَعَتُه

 . )٥(وإسناده حسن  الطَّرباينّ 
،  كتاب السنة من حديث ابن عباسابن ماجة وابن أيب عاصم يف ورواه 

 ـــــــــــــــــ
 . ))متبع  ((:  يف   )١(
، وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء  ٧٥٠٢، برقم  ٨/١٠٣رواه الطَّرباينّ يف الكبري   )٢(

ضعيف الترغيب . ، وقال األلباينّ عن هذا احلديث أنه موضوع  ٢/٣٠١الرجال 
 . ٣٩، برقم ١/٤٠والترهيب 

فيه زائدة بن أيب الرقاد ، وزياد : قال اهليثمي .  ٦/٤٧رواه الطَّرباينّ يف األوسط   )٣(
 . ٣١٤، برقم ١/٢٧٠جممع الزوائد : انظر . النمريي ، وكالمها خمتلف يف االحتجاج به 

 . ٢/٨٨وأورده الديلمي يف الفردوس   
 . ٤٥٣، برقم ١/٣١٢صحيح الترغيب والترهيب . حسن لغريه : قال األلباين   
 . ))ال حجب  ((:  يف   )٤(
: ، وإسحاق بن راهوية يف مسنده من دون قوله  ٤/٢٨١رواه الطَّرباينّ يف األوسط   )٥(

 . ٣٩٨، برقم ١/٣٧٧ )) َحتَّى َيَدَع ِبْدَعَتُه ((
 . ٥٤، برقم ١/١٣٠وصححه األلباين كما يف صحيح الترغيب والترهيب   
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َأَبى اللَُّه تعالى َأْن َيْقَبَل َعَمَل  ((:  eقال النيب :  )١(ولفظهما 

 . )٢( )) َصاِحِب ِبْدَعٍة َحتَّى َيَدَع ِبْدَعَتُه
 يبا من حديث حذيفة ، ولفظه قال النرواه ابن ماجه أيضe  :

ْقَبُل اللَُّه تعالى ِلَصاِحِب ِبْدَعٍة َصْوًما ، َوَال َحجا ، َي ال ((

َوَال ُعْمَرًة ، َوَال ِجَھاًدا ، َوَال َصْرًفا َوَال َعْدًال ؛ َيْخُرُج ِمَن 

 . )٣( )) اْلَعِجیِن اِإلْسالِم َكَما َيْخُرُج الشََّعُر ِمَن
ِإيَّاُكْم  ((:  e يبقال الن: قَالَ  t العرباضِ بنِ سارِيةَوعنِ 

 . )٤(رواه أبو داود .  )) ؛ َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة َضالَلٌة َواْلُمْحَدَثاِت
 ِإنَّ إبلیس قال ((: قال  e ا أَنَّ رسولَ tوروي عن أيب بكرٍ 

، فأھلكوني باالستغفار ، فلمَّا  )٦( أھلكتھم بالذُّنوب:  )٥(

م يحسبون أنَّھم رأيُت ذلك أھلكتھم باألھواء ، فھ

 . )٧(رواه ابن أيب عاصم وغريه  )) مھتدون فال يستغفرون

 ـــــــــــــــــ
 . ))ومن لفظهما  ((:  يف   )١(
 ٧، وضعفه األلباين كما يف ضعيف سنن ابن ماجة ص ٥٠، برقم ١/١٩رواه ابن ماجة   )٢(

 . ٥، برقم
ضعيف . موضوع : عن هذا احلديث  ، قال األلباين ٤٩، برقم ١/١٩رواه ابن ماجه   )٣(

 . ١٤٩٣، والسلسة الضعيفة ، حديث رقم ٤، رقم ٧سنن ابن ماجه ص
 . ١٦٤سبق خترجيه ص ص   )٤(
 . ))قد : قال  ((:  يف   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 )) ...فأھلكوني بال إله إالَّ اللَّه واالستغفار  ((: فظ رواه أبو يعلى يف مسنده بل  )٧(

: انظر . موضوع : ، قال عنه األلباين  ٩، وكذا ابن أيب عاصم يف السنة ص ١/١٢٣
= 
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 ((:  eقال النيب : ـ قال  عنهما ارضي  بن عمر ـ اوعن عبد 
َفَمْن َكاَنْت َفْتَرُتُه  )١( ِلُكلِّ َعَمٍل ِشرٌَّة ، َوِلُكلِّ ِشرٍَّة َفْتَرٌة

، َوَمْن َكاَنْت َفْتَرُتُه ِإَلى َغْیِر ِإَلى ُسنَِّتي َفَقِد اْھَتَدى 

 . )٣( )) )٢( َذِلَك َفَقْد َھَلَك
 

+     +     +     +     + 
 
 

 ـــــــــــــــــ
= 

، وكذلك السلسلة الضعيفة ، حديث  ٤١، برقم ١/٤٠ضعيف الترغيب والترهيب 
 . ٥٥٦٠رقم

: انظر . والسكون بعد احلدة ، واللِّني بعد الشدة اإلنكسار والضعف ، : هي  الفترة  )١(
 . ٤٥٤ص، والقاموس احمليط  ٥/٤٣لسان العرب 

 . ٥/١٩٣النهاية يف غريب احلديث واألثر : والفترة هنا مبعىن الكسل والتواين ؛ انظر   
 .وبعدها بياض مبقدار كلمة .  ))رواه  ((: زيادة  يف   )٢(
: بن عمرو بن العاص ، ويف آخره قال هشيم  ازار يف مسنده من حديث عبد رواه الب  )٣(

ِإنَّ ِلُكلِّ َعَمٍل ِشرًَّة ، َوِلُكلِّ  ((:  eثُم قال : قال حصني بن عبد الرمحن يف حديثه 

البحر : انظر . احلديث  )) ...ِشرٍَّة َفْتَرٌة ، فإمَّا إلى ُسنَّة ، وإمَّا إلى بدعة ، 
٢٣٤٦، برقم ٣٣٩ـ  ٦/٣٣٨ار الزخ . 

 ٢/٦٢، وله شاهد من حديث أيب هريرة كما عند ابن حبان  ٢/٢١٠وأمحد يف مسنده   
 رمذي٤/٥٤٨، والت . 

 . ٥٦، برقم ١/١٣١صحيح الترغيب والترهيب : انظر . وصححه األلباين   
   عن عبد : قلت احلديث مرويبن عمرو بن العاص ـ ا ضر يا امهنـ ، وليس  ع

: انظر . ـ فليتنبه لذلك  عنهما ارضي  بن عمر ـ اكما ذكر املؤلِّف أنه عن عبد 
 . ١/١٣١صحيح الترغيب والترهيب 
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 )١(فصٌل في المذاھب الباطلة 
َمْن  َلَتْرَكُبنَّ ُسَنَن  ((:  eقال النيبt  وعن أيب عبيدة 

 . )٢( )) َقْبَلُكْم وأحوالھم
 يبقال النe  :))  ِشْبًرا  //َلَتْتَبُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم

ِبِشْبٍر ، َوِذَراًعا ِبِذَراٍع ، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ 

 َفَمْن: َقاَل الْيهود والنصارى ؟ ! يا رسولَ اللَّه : قيلَ . َلَتِبْعُتُموُھْم 
)٤( )) )٣( . 

كلّ عشرين عاما : عن عكرمة .  )٥( } {: قوله تعاىل 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
تفسريه عن أيب مل أجده ذا اللَّفظ يف دواوين السنة ، ولكن ذكر هذا األثر البغوي يف   )٢(

 . ٨/٣٧٦عبيدة ، ومل يرفعه 
   ى التيمي ، له كتاب : قُلتري : انظر .  ))جماز القرآن  ((لعلَّه أبو عبيدة معمر بن املثنس

 . ٩/٤٤٥أعالم النبالء 
 ... َلَتْرَكُبنَّ ُسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِشْبًرا ِبِشْبٍر َوِذَراًعا ِبِذَراٍع ((: واحملفوظ بلفظ   

، حيث ساق اهليثمي   ٧/٥١٦، جممع الزوائد  ٦/٢٠٤املعجم الكبري :  انظر. احلديث  ))
 .األحاديث الَّيت فيها اتباع سنن من مضى 

 . ))فمن كان  ((:  يف   )٣(
رواه البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء ، باب ما ذُكر عن بين إسرائيل ، حديث   )٤(

 . ٦/٥٧١فتح الباري : انظر .  ٣٤٥٦رقم
.  ٢٦٦٩ومسلم ، كتاب العلم ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى ، حديث رقم  

 . ١٦/٣٣٥صحيح مسلم بشرح النووي :  انظر
 ) . ٢٠( سورة االنشقاق ، آية   )٥(
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 . )٢(كذا يف البغوي .  أمرا مل يكونوا عليه )١( يحدثون
َلَیْأِتَینَّ َعَلى ُأمَِّتي كَما َأَتى  ((:  eالنيب  )٣(] قال [ و 

؛ َحْذَو النَّْعِل ِبالنَّْعِل ، َحتَّى ِإن  َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل

ِفي ُأمَِّتي َمْن  )٤(َمْن َلْو َأَتى ُأمَُّه َعالِنَیًة َلَكاَن  ِمْنُھْم

َيْصَنُع َذِلَك ، َوِإنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َتَفرَُّقوا َعَلى ِثْنَتْیِن 

َثالٍث َوَسْبِعیَن  )٦(ُأمَِّتي َعَلى  )٥(، َوَتْفَتِرُق  َوَسْبِعیَن ِملًَّة

من هي يا رسولَ اللَّه ؟ : قَالُوا . َواِحَدًة  ِملًَّة ، ُكلُُّھْم ِفي النَّاِر ِإالَّ
 . )٧( )) َما َأَنا َعَلْیِه َوَأْصَحاِبي :قَالَ 

 ـــــــــــــــــ
 . ))حتدثون  ((:  يف   )١(
: انظر . سنده عن مكحول لكن ذكره املروزي يف كتاب الفنت ب. مل أجده عند البغوي   )٢(

 . ١/٣٩كتاب الفنت للمروزي 
كلّ عشرين عاما جتدون أمرا : وذكر هذا األثر القرطيب يف تفسريه عن مكحول قال   

 . ١٩/٢٧٩. تكونوا عليه  مل
: عن مكحول أيضا ، بلفظ  ٦/٥٥٠الدر املنثور للسيوطي : وانظر كذلك   

 . ))... حتدثون  ... ((
 . من  ساقطة  )٣(
 . ))لكانت  ((:  يف   )٤(
 .وهو املوافق ملا يف الترمذي . ، ولعلّ الصحيح ما أثبت  ))وتفرقت  ((: يف األصل   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
بن  ارواه الترمذي باختالف يسري يف بعض احلروف والكلمات من حديث عبد   )٧(

 ...هذَا حديثٌ حسن غَرِيب مفَسر : وقال ،  ٢٦٤١، برقم ٥/٢٦بن العاص  عمرو
 . ١/١٢٩وكذا احلاكم يف املستدرك   
 . ٥٣٤٣، رقم ٢/٩٤٣صحيح اجلامع : انظر . وحسنه األلباين   
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 عتفيما تتب من : ؛ أحدمها  )٢(ذلك يف صنفني  )١(وأنا الفقري وجدت
 ـــــــــــــــــ

 االستقراء؛ و ))االستقراء  ((هذه العبارة تدلّ على دليل املؤلِّف يف تقسيم الفرق ، وهو   )١(
 .ىل حكم كلّي تتبع اجلزئيات للوصول إ

وهذا التقسيم الَّذي قسمه الربكوي للفرق الضالّة هو تقسيم هلم باعتبار موقفهم من   
النص وكيفية التعامل معه ؛ فمنهم من يتعامل مع النص الظَّاهر ، وهؤالء مثل اخلوارج 

لعلوم باطنة ، وهؤالء  اخل ، ومنهم من يرى أَنَّ الظَّاهر جمرد رموز وإشارات... والروافض 
، بيان تلبيس  ١/٣٨٤الصواعق املرسلة : انظر على سبيل املثال . هم أهل الباطن 

 . ١٣/٢٣٦، جمموع الفتاوى  ١/٨٩، النبوات  ١/٢٦٣ اجلهمية
ـ للفرق الضالّة بأهل الظَّاهر  ارمحه  لكن الَّذي يهمنا هنا ؛ أَنَّ تقسيم الربكوي ـ  

، واملشهور ؛ أَنَّ علماء الفرق يقسمون الفرق  اتقسيم خاص به رمحه  وأهل الباطن
باعتبار احلكم ، فيقسموا إىل فرقٍ إسالمية كاخلوارج واألشاعرة واملعتزلة ، وفرق غري 
إسالمية كغالة الشيعة ، والباطنية ، وغالة الصوفية ، وهذا ما درج عليه عبد القاهر بن 

 . ٢٣٠ـ  ٤ص ))الفَرق بني الفرق  ((دي يف كتابه طاهر البغدا
ومن علماء الفرق من يورد الفرق إيرادا على أنها ال خترج عن دائرة اإلسالم ، كما فعل   

.  ))مقاالت اإلسالميني ، واختالف املُصلِّني  ((: أبو احلسن األشعري ، حيث مسى كتابه 
 . ٦٥وانظر يف ذلك ص

تقسيم الفرق باعتبار قواعد ومسائل تندرج حتتها عدةُ فرقٍ ؛ حبسب ومنهم من جعل   
،  ١/١٠ذلك  الشهرستاين يف امللل والنحل ، وانظر يفأقواهلا وآرائها ، وهذا ما سار عليه 

 . ١/٣٦وكذا ابن حزم يف الفصل ، وانظر يف ذلك 
نهم متفقني على منهاج واحد فما وجدت مصنفَين م ((: ولقد أجاد الشهرستاين بقوله   

 .فكلّ عالمٍ وما يفضي إليه اجتهاده .  ١/٩ ))يف تعديد الفرق 
كُتب يف حاشية املخطوطة   )٢(   : ص ، /ب/٥مطلب يف أَنَّ الفرق الضالّة صنفني

ـ أنه تناول البحث يف بيان الفرق الضالّة  ارمحه  وهنا نلحظ يف طريقة املؤلِّف ـ
 .هم إىل قسمني أو صنفني ، وذلك بالنظر يف أحواهلم واعتقادام وآرائهم بتقسي

أهل الظَّاهر ،  ـ ١ـ أصناف الفرق الضالّة يف صنفني ؛  ارمحه  فجعل املؤلِّف ـ  
 .أهل الباطن  ـ ٢

= 
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من أهل التصوف ادعاًء ، ممن يدعي علم الباطن : أهل الظَّاهر ، واآلخر 
ووجدت ضاللة الصنف الثّاين أشد من الصنف اَألول ، فال بد من بيان 

 .أحوال كالَ الصنفني 
؛ فمنهم فرق  )٢(الصنف اَألول وهم املذكورون يف كتب الكالم  )١(أما 

 ـــــــــــــــــ
= 
: وقد شاع يف كالم كثري من الناس  ((: ـ  ارمحه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  

الظَّاهر ، وعلم الباطن ، وأهل الظَّاهر ، وأهل الباطن ، ودخل يف هذه العبارات حق  علم
 ارمحه  ، لكن الَّذي يظهر من صنيع الربكوي ـ ١٣/٢٣٢جمموع الفتاوى .  ))وباطل 

 للظَّاهر املعلوم شرعا كالباطنيةأنه جعل هذا التقسيم ؛ ملا يدعيه أهل الباطن يف خمالفتهم ـ 
والقرامطة من اإلمساعيلية والنصريية وأمثاهلم ممن وافقهم من الفالسفة وغالة املتصوفة واملتكلِّمني 

. 
والَّذين سوف مير معنا احلديث عنهم ؛ أصبح باقي  ))الباطنية  ((فلعظم خطر أهل الباطن   

 .الفرق يف كفَّة أُخرى 
الفرق يف الصنف اَألول ـ أعين أهل الظَّاهر ـ إمجاالً وطريقة املؤلِّف هنا أنه بدأ بسرد   

، ويسلِّط النقد فيه على الصوفية ملا ) أهل الباطن ( ، ثُم يبدأ بالكالم على الصنف الثّاين 
شاع يف زمنه آنذاك ـ ثُم بعد ذلك يعود املؤلِّف إىل أصحاب الصنف اَألول من أهل 

عداد لفرقهم الظَّاهر بشيء من التفصيل والت. 
 . ))وأما  ((:  يف   )١(
قد يطلق بعض املؤلِّفني مصطلح علم الكالم على الكتب الَّيت عنيت باحلديث عن   )٢(

 :، وذلك لسببني  الفرق
ما اشتهر عن مؤلّفي هذه الكتب من خوضهم يف علم الكالم والفلسفة ،  :السَّبب اَألوَّل   

 .ألشعري يف مقاالت اإلسالميني ، والشهرستاين يف امللل والنحل كأيب احلسن ا
هو ما حيصل عادة يف هذه املؤلّفات من مناقشة آلراء بعض الفرق الَّيت  :السَّبب الّثاني   

 .تبنت القواعد الكالمية كاجلهمية واألشاعرة واملعتزلة 
ذه الكتب لكتبهم ، وأن يطلق عليها واحلق يف ذلك ؛ الرجوع إىل تسميات أصحاب ه  

كتب الفرق أو املقاالت ، أو امللل والنحل ، ولو كان مؤلّفوها من أهل الكالم ، ألنَّ 
= 
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 .)٢( روافض، وهم أيضا اثين عشر فرقةومنهم ال. )١(اخلوارج ، وهم اثين عشر فرقة
 ـــــــــــــــــ

= 
 .الغرض القائم من تأليفها إنما هو بيان حال هذه الفرق ومقاالم 

سبيل اإلمجال ، وقد  يبدأ املؤلِّف هنا بذكر فرق الصنف اَألول ـ أهل الظَّاهر ـ على  )١(
ـ أصول الفرق ست كما ترى ، وجعل حتت كلّ فرقة اثنا عشر فرقة  ارمحه  جعل ـ

 .، حتى يكتمل بعد ذلك إىل ثنتني وسبعني فرقة ، والثَّالثة والسابعون الفرقة الناجية 
العدد أمر ال يتأتى  وجعلُ أصول الفرق ست غري مسلَّمٍ به ، كما أَنَّ تعداد الفرق ذا  

ينضبط ، وقد طاشت األحالم يف هذا احلديث ، وسوف يعود إليها بعد مناقشة  ال أو
الصنف الثّاين من أصناف الفرق الضالّة وهم الصوفية ، وذلك بتحرير أقواهلم ، وذكر 

ل هنا طوائفهم وفرقهم ومقاالم ، وحتى ال نؤخر البيان عن وقت احلاجة ، فإني أُمج
 .كما أمجل املؤلِّف ، ثُم إذا أتينا عند التفصيل يكون املقام مناسبا 

بعد قبوله  t هم أولئك النفر الَّذين خرجوا على علي بن أيب طالب: فاخلوارج   
التحكيم ، ومسوا أيضا باحلرورية الحنيازهم يف أول أمرهم إىل قرية حروراء بالقرب من 

اخلوارج يف بداية أمرهم يدورون يف فلك تكفري مرتكب الكبرية ، وإنكار  الكوفة ، وكان
الشفاعة ، وتكفري بعض الصحابة ، واستحالل الدماء ، ثُم تطور مذهبهم حتى أصبحوا 
من الفرق الكالمية ، وسيأيت مزيد بسط ملذهبهم ومعتقدام ، وفرقهم وتعدادها يف 

 . ٣٢٣ ص
،  ١/٩١، امللل والنحل  ٧٢، الفَرق بني الفرق ص ١/١٦٧مقاالت اإلسالميني : انظر   

اخلوارج  ((، دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني  ٤٥التبصري يف الدين لإلسفراييين ص
ا ، دراسات يف األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منه ٥١ألمحد جلي ص ))والشيعة 

 . ١٨١لناصر العقل ص
هناك من يدمج يف اإلطالق بني الروافض والشيعة ، وهناك من يفرق بينهما ، وسوف   )٢(

يأيت معنا توضيح هلذه املسألة يف حينها ، والَّذي يهمنا هنا أَنَّ املؤلِّف استخدم يف التعبري 
شيعة ، بينما احلق أَنَّ الرفض مرحلة بالروافض ، وكأَنه يرى أَنَّ هذا اإلطالق يعم مجيع ال

، دراسات يف األهواء والفرق ،  ١/٨٨مقاالت اإلسالميني : انظر . من مراحل التشيع 
لذا يصعب هنا اإلسهاب يف بيان تعريف خاص بالشيعة .  ١٨٢لناصر العقل ص

مامية فرقًا أيضا ، لكن الرافضة ، خاصةً وأنَّ للشيعة فرقًا وللرافضة الَّيت تسمى باإل أو
= 
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ومنهم فرق املرجئة ، وهم .  )١(وهم اثين عشر أيضا  ومنهم فرق القدرية 
،  )٣( املشبهة ، وهم اثين عشر أيضاومنهم فرق اجلهمية أي .  )٢( اثين عشر أيضا

 . )١( )٤(] ومنهم فرق اجلربية ، وهم اثين عشر أيضا [ 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ٣٤٠سيأيت معنا بسط لذلك يف حينه ص 

كان لفظ الشيعة يف أول األمر يطلق ـ غالبا ـ على  ((: يقول الدكتور ناصر العقل   
 دراسات يف األهواء والفرق.  ))على سائر الصحابة  tاملفضلة لعلي بن أيب طالب 

 .لذا انبنت يف الغالب مجيع املعتقدات عند الشيعة على اإلمامة .  ١٨٢ص
حيث إِنَّ القدرية  ))القدرية  ((: ـ أمجلَ يف العبارة بقوله  ارمحه  وهنا جند املؤلِّف ـ  )١(

 .منها القدرية األوىل قدرية معبد وغيالن ، ومنها القدرية الثّانية وهم املعتزلة 
ية األوىل كانت أول أمرها يف القرن اَألول ، وكانت ال تتجاوز الكالم يف القدر فالقدر  

ونفيه ، ثُم تطور احلال م يف القرن الثّاين ، وأصبحوا معتزلة ينطلقون يف معتقدام من 
 .أصوهلم اخلمسة الَّيت بنوا عليها معتقدهم 

، الفَرق بني الفرق  ٦٣ الدين ص، التبصري يف ١/٢٣٥مقاالت اإلسالميني : انظر   
 . ١٨٣، دراسات يف األهواء ص ١١٤ص

أشهر مسائل املرجئة يف اإلميان ؛ هو إرجاؤهم العمل عن حقيقة اإلميان ، وأنّ اإلميان   )٢(
يزيد وال ينقص ، ويف األشهر أَنَّ إطالق املرجئة يقصد به اخلائضني يف مسائل اإلميان  ال

.  إالَّ كُتاب الفرق واملقاالت جيعلون هذا اإلطالق أوسع، ومرجئة اجلهمية ، من مرجئة الفقهاء 
،  ٢٠٢، الفَرق بني الفرق ص ١/٢١٣، مقاالت اإلسالميني  ١/١١١امللل والنحل : انظر 

 . ١٨٥، دراسات يف األهواء والفرِق والبدع ص ٧٨القدرية واملرجئة لناصر العقل ص
م بن صفوان ، أشد الفرق ضالالً وخطرا ، ينفون األمساء والصفات ، هم أتباع اجله  )٣(

وينكرون بعض السمعيات ، وهم جربية معطِّلة ، وكثري من السلف واألئمة يخرجون 
اإلبانة البن : انظر . بن املبارك وغريه  ااجلهمية اخلالصة من الثّنتني والسبعني فرقة كعبد 

،  ٢١١، الفَرق بني الفرق ص ١٧/٤٤٧، جمموع الفتاوى  ٣٨٠ـ  ١/٣٧٩بطّة 
 . ١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني 

 . ساقطة من   )٤(
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فال بد من بيان أحوال هؤالء الفرق ، وإن أشكل على البعض أحواهلم 
، وأنا أذكر ما  )٣(عدم تكفري أهل القبلة  )٢(بناًء على قاعدة أهل السنة يف 

 ـــــــــــــــــ
= 
اجلرب هو نفي الفعل عن العبد ، وأنه كالريشة يف مهب الريح ، واجلرب يدخل فيه   )١(

ثُم تطور اجلرب حتى  أصناف عدة كاجلهمية واملرجئة والنجارية ، واجلهمية جربية خالصة ،
، دراسات يف األهواء  ١/٦٧امللل والنحل : انظر . أصبح يف الصوفية وأهل الكالم 

 . ٦٧، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ص ١٨٥ص
 . ))من  ((:  يف   )٢(
 :يتعلَّق بكالم املؤلِّف هنا مسألتان   )٣(
ة أهل السنة يف عدم تكفري أهل القبلة ليست على إطالقها ، أَنَّ قاعد: المسألة األولى   

فعدم تكفري أهل القبلة بإطالقٍ غري مسلَّم به ، بل أهل السنة واجلماعة وسطٌ يف هذا الباب 
 .ال نكفِّر من أهل القبلة أحدا ، وبني من يكفِّر من دون قيد أو شرط : بني من يقول 

الباب تنطلق من تفريقهم يف باب التكفري ، بني التكفري املعين ، ووسطيتهم يف هذا   
 .والتكفري على العموم 

من فعل كذا من املكفّرات فهو : فأهل السنة يطلقون التكفري على العموم كقوهلم   
من قال القرآن خملوق فهو كافر ، هكذا يطلقون احلكم : ، وكقول بعض األئمة  كافر
 .قٍ دون تعيني بإطال

 .أما املعين فال يناط به وصف الكفر حتى تتوفَّر شروطٌ وتنتفي موانع   
ـ يف معرض كالمه عن تكفري اخلوارج  ارمحه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  

لكن تكفري الواحد املعين منهم واحلكم بتخليده يف النار موقوف على ثبوت  ((: واملارقني 
روط التكفري وانتفاء موانعه ، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفري ش

والتفسيق ، وال حنكم للمعين بدخوله يف ذلك العام حتى يقوم املقتضي الَّذي ال معارض 
 . ٢٨/٥٠٠جمموع الفتاوى .  ))له 

؛ جيب القول بإطالقه التكفري العام كالوعيد العام ...  ((: ويف موضع آخر يقول   
وعمومه ، وأَما احلكم على املعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار ؛ فهذا يقف على الدليل 

 . ١٢/٤٩٨جمموع الفتاوى .  ))موانعه  فإنَّ احلكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاءاملعين ، 
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 
عموم ، وكذلك الوعيد ، ولكن وهكذا يظهر لنا أَنَّ أهل السنة يطلقون التكفري بال  

احلكم على املعين بالكفر أو الوعيد ال بد من حتري الدقّة فيه ، والتأكّد من توفّر الشروط 
وانتفاء املوانع ، وقد تنتفي هذه الشروط واملوانع يف حق املعين ، وليس بني التكفري املطلق 

 .املوانع وط وتنتفي والتكفري املعين تالزم حتى تتوفّر الشر
 .والتقليد اجلهل ، واخلطأ ، واإلكراه ، والتأويل ، : فمن موانع التكفري مثالً   
ـ ذكر مسألة التكفري هنا يف سياق كالمه عن  ارمحه  أَنَّ املؤلِّف ـ: أمَّا المسألة الّثانیة   

ض الفرق ، وهذا يقودنا الفرق الضالّة ، وسوف ينقل عن بعض األئمة والعلماء تكفري بع
 بعني فرقة الواردة يف احلديث ؛ هل هي فرقحيح على الثّنتني والسإىل معرفة احلكم الص

 وضالل ؟كفرية يحكم بكفرها ؛ أم أنها فرق ابتداع 
ال شك أَنَّ املراد بالفرق يف حديث االفتراق فرق الضاللة املبتدعة الَّيت مل تصل بدعتها   

، وهي داخلةٌ يف أُمة اإلجابة مع توعدها بالنار ال على جهة التكفري والتخليد ،  إىل الكفر
 .الوعيد بل وعيد كسائر نصوص 

 :أمور والَّذي يؤيد أَنَّ هذه الفرق من فرق األمة ، ولكنها مبتدعة   
اق ، ومل خيرجهم ذلك أَنَّ اليهود والنصارى نعتوا بأمسائهم يف حديث االفتر :األمر اَألوَّل   

وكذلك احلال يف هذه الفرق يف هذه األمة ؛ ال خيرجون . عن كوم يهودا أو نصارى 
 .وضالل عن أهل القبلة ، وإن كان فيهم ابتداع 

مفهوم املخالفة يف احلديث دلَّ على أَنَّ املراد بالفرق فيها فرق املبتدعة ؛  :األمر الّثاني   
ناجية أنها أهل السنة ، ومل يصفها باإلسالم حتى يحكم على باقي وذلك بوصف الفرقة ال

 . ٢٥٢صضوابط التكفري للقرين : انظر . الفرق بالكفر 
ـ هلذا احلديث كما  اأَنَّ هذا الفهم هو فهم السلف الصاحل ـ رمحهم  :األمر الّثالث   

 . ٣/٣٥٠ ـ يف جمموع الفتاوى ارمحه  ذكر شيخ اإلسالم ـ
 :التايل  وبعد هذا اإلمجال خنلص إىل  
      معنا بلة ليست على إطالقها كما مرة يف عدم تكفري أهل القنأَنَّ قاعدة أهل الس.

   هم مبتدعة وضالّلة ، ولكنرق األممن ف رق يف حديث االفتراق ؛ فرقأن املراد بالف
 .امللَّة  ا كلّهم كفَّارا ، وليسوا كلّهم خارجني منكلّهم من أهل الوعيد ، لكن ليسو

، اإلميان البن تيمية  ١٧/٢١٨،  ٣/٣٥٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر   
، نواقض اإلميان  ٢٥٢، ضوابط التكفري للقرين ص ٢/١٨٥، االعتصام للشاطيب  ٢٠٦ص

 . ٢٢٥،  ١/٢٠٩، نواقض اإلميان االعتقادية للوهييب  ٥٢القولية والعملية لعبد اللّطيف ص
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 .ورد يف الكتاب والسنة وأقوال علماء األمة من بيان أحواهلم وأقواهلم 
{: تعاىل  اأما الكتاب قال 

 { )١( . 
قال لعائشة  e ا عنه ـ أَنَّ رسولَ اـ رضي  )٢(وروي عن عمر 

{: يا عائشة  ((:  //ها ـ عن ارضي  ـ   
 {  ھم أصحاب الِبَدع وأصحاب األھواء من ھذه األّمة

(( )٣( . 
{وقوله تعاىل   {  واية معىن اآليةأي أنت : على هذه الر

، وفيه  )٤( عذام بريء منهم ، وهم منك براء ، أو ليست بيدك توبتهم وال
. حثُّ للمؤمنني أن ال يتفرقُوا يف الدين ، وجيتنبوا عن البدع ما استطاعوا 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١٥٩( سورة األنعام ، آية   )١(
 . ساقطة من   )٢(
،  ٧/١٥٠، وأورده القرطيب يف تفسريه  ٧٢٣٩، برقم ٥/٤٤٩البيهقي يف شعب اإلميان رواه   )٣(

 .ة ، كلّهم بألفاظ متقاربة واختالفات يسري ٣/٢٠٨والبغوي يف تفسريه 
   د ، انظر : قال اهليثميغري ، وإسناده جيوائد : رواه الطَّرباينّ يف الص٧/٩٢جممع الز . 
   ا منه ما رواه أبو هريرة : قُلتقريبt  يبعن النe  قال :)) }   

 {  ل البدع واألھواء من ھذه األّمةھم أھ: قال (( 
 حيح غري معلل بن نفيل ، : ، قال اهليثميرواه الطَّرباينّ يف األوسط ، ورجاله رجال الص

، وتفسري  ٧/١٤٩، وانظر كذلك تفسري القرطيب  ٧/٩٢جممع الزوائد . وهو ثقة 
 . ٥/٤١٤ الطربي

، وتفسري  ٣/٢١٠لترتيل للبغوي ، ومعامل ا ٥/٤١٥جامع البيان للطّربي : انظر   )٤(
 ٧/١٥٠القرطيب 
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 .واآليات كثرية يف هذا الباب جدا 
 ارضي  وأَما السنــة فهي أيضا كثرية ؛ عن ابن عباس ـ

 :ـ قال  عنهما
 يبقال النe  :)) ِفي  )١(ُأمَِّتي َلْیَس َلُھَما  ِصْنَفاِن ِمْن

 . )٢( )) َنِصیٌب ؛ اْلُمْرِجَئُة َواْلَقَدِريَُّة اِإلْسالِم 
: يقول  eمسعت النيب :  )٣(ـ قال  عنهما ارضي  عن ابن عمر ـ

َيُكوُن ِفي ُأمَِّتي َخْسٌف َوَمْسٌخ ، َوَذِلَك ِفي اْلُمَكذِِّبیَن  ((

 . )٤( )) ِباْلَقَدِر
 يبوعنه عن النe  :))  اْلَقَدِريَُّة َمُجوُس َھِذِه اُألمَِّة ؛ ِإْن

 . )٥( )) َمِرُضوا َفال َتُعوُدوُھْم ، َوِإْن َماُتوا َفال َتْشَھُدوُھْم

 ـــــــــــــــــ
 . ))هلم  ((:  يف   )١(
)٢(   صحيح ، وابن : ، وقال  ٢١٤٩، برقم ٤/٣٩٥رواه الترمذي حسن حديث غريب

لیس ...  ((: ، كلّهم بلفظ  ٥/٣٧٠، والطَّرباينّ يف األوسط  ٦٢، برقم ١/٢٤ماجه 

 . ٧٤رقم،  ١١ضعيف سنن ابن ماجه ص: انظر ، وضعفه األلباين ،  )) ... لھما
 . ساقطة من   )٣(
، وابن  ٢/١٠٨، وبنحوه عند أمحد يف املسند  ٢١٥٣، برقم ٤/٣٩٧رواه الترمذي   )٤(

، وحسن إسناده األلباين ، صحيح سنن ابن ماجه  ٤٠٦١، برقم ٢/١٣٥٠ماجه 
 . ١٠٦برقم،  ١/٣٨، مشكاة املصابيح  ٤١٣٤، برقم ٣/٣٣٠

، والطَّرباينّ يف  ٤٦٩١، برقم ٤/٢٢١، وأبو داود  ١/٨٥رواه احلاكم يف املستدرك   )٥(
 ١١٥٠، برقم ٤/٦٣٩، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ٣/٦٥األوسط 

 . ٣/١٤٣صحيح سنن أيب داود . من حديث ابن عمر ، وحسنه األلباين 
  م جموس ؛ ألنَّ اهفُوا بأنصوكذلك وو ، وس يقولون بإهلني ؛ إله اخلري ، وإله الشر

منهاج السنة : انظر . خالق اخللْق ، واإلنسان خالق فعل نفسه  االقدرية القائلني بأَنَّ 
 . ١٦/٢٣٧، الفتاوى  ٣/٢٩٤
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 وعن عمرt  يبعن النe  ال ُتَجاِلُسوا َأْھَل اْلَقَدِر ،  ((: قال

 .وغري ذلك .  )١( )) َوال ُتَفاِتُحوُھْم
وقال  ((:  )٣(]  البزازية[ الفتاوى قال يف :  )٢(وأَما أقوال علماء األمة 

تعاىل ،  اجيب إكفار القدرية يف نفيهم كون الشر خبلق :  )٤( الزاهدي
، وجيب إكفار الكيسانية يف  )٦(أَنَّ كلّ فاعلٍ خالق فعل نفسه  )٥(ودعواهم 

 ـــــــــــــــــ
،  ٤/٢٣٠، وأبو داود  ٧٩، برقم ١/٢٨٠، وابن حبان  ١/٨٥رواه احلاكم   )١(

 ٣٨٥ضعيف سنن أيب داود ص. ، وضعفه األلباين  ١/٣٠د يف املسند ، وأمح ٤٧٢٠برقم
 . ٤٦٩٢رقم، 

يبدأ املؤلِّف هنا بالنقل عن بعض علماء األحناف يف تكفري بعض الفرق ، منهم الغالية ،   )٢(
 .ومنهم دون ذلك 

يف   )٣(    و ،  :))  ة ،  ))البزازيها الفتاوى البزازيحيح أناة ، والصوهي املسم
باجلامع الوجيز للشيخ اإلمام حافظ الدين حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن البزاز 

، وهو كتاب جامع خلّص فيه زبدة مسائل الفتاوى  ٨٢٧الكردي احلنفي املتوفّى سنة 
يه والواقعات من الكتب املختلفة ، ورجح ما ساعده الدليل ، وذكر األئمة أَنَّ عل

 .ـ لبنان  دار املعرفة ـ بريوت. ، وهو مطبوع امش الفتاوى اهلندية ، ط التعويل
، من كبار أئمة  خمتار بن حممود بن حممد أبو الرجاء جنم الدين الزاهدي الغزميين  )٤(

كتاب  ((، و  ))حتفة املنية  ((، و  ))شرح خمتصر القدوري  ((األحناف ، من تصانيفه 
مات . ، صرح ابن وهبان وغريه أنه كان معتزيل االعتقاد ، حنفي الفروع  ))احلاوي 

، األعالم  ٣٤٩الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ص: انظر . هـ  ٦٥٨ سنة
 . ٨/٧٢ للزركلي

   دة كما سيمرا يف االعتقاد ، فإنَّ املعتزلة فرق متعدوعلى القول أَنَّ الزاهدي كان معتزلي
، لذا جند أَنَّ بعض الفرق تقول ببعض األقوال الَّيت ختالفها فيه فرقة أخرى كما هو  معنا

 . ١٢٧الفَرق بني الفرق ص: انظر . احلال عند النظَّام مثالً ، وانفراده ببعض املسائل 
 .ويف دعواهم : يف املطبوع من الفتاوى البزازية   )٥(
نفاة القدر ، وعلى الغالة يف إثباته ، واملراد به هنا  القدرية لفظ يقال باالشتراك على  )٦(

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 :النفاة ، وهم نوعان 
وتتمثَّل يف مقوالت معبد اجلهين ، وغيالن الدمشقي ، والقدرية  :ـ القدریَّة األولى  ١  

ها ، ال يعلم األشياء إالّ بعد وقوع ااألوىل نفاة العلم الَّذين يقولون إِنَّ األمر أُنف ، وأنّ 
: انظر . عليهم  افهؤالء كفَّار وال شك يف ذلك ، وقد كفَّرهم الصحابة رضوان 

، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ٨/٤٥٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
٤/٧٠٦ . 

 .وهم نفاة عموم اخللْق واملشيئة ، وهؤالء هم املعتزلة  :ـ القدریَّة الّثانیة  ٢  
:  انظر. وكالم املؤلِّف هنا متعلَّق م ، وقد وافقه على ذلك بعض أهل العلم فكفّروهم   

 . ١٢/٤٨٦جمموع الفتاوى 
واملشهور عند أهل العلم عدم تكفري املعتزلة ، وأنهم من أهل البدع ، وما ورد من   

؛  قرآن خملوق فهو كافرإِنَّ ال: من قال : إطالق الكفر على مقاالم ، كقول اإلمام أمحد 
 .فهو تكفري على سبيل العموم واإلطالق ، ال على سبيل التعيني 

 . ٧/٣٨٥جمموع الفتاوى : وانظر   
واملعتزلة فرق شتى ، أوصلها بعض كتاب الفرق إىل اثنتني وعشرين فرقة ، لكنها جتتمع   

لعدل ، والوعد والوعيد ، التوحيد ، وا: على أمور يسموا األصول اخلمسة ، وهي 
شرح األصول : انظر . واملرتلة بني املرتلتني ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 

 . ٧٣٩،  ٦٩٥،  ٦٠٩،  ٢٩٩،  ١٤٩اخلمسة ص
 ـ: ومما يتعلّق بكالم املؤلِّف هنا عن املعتزلة أمران   
ذا القول انفرد به إبو إسحاق النظَّام ، وه انفي املعتزلة كون الشر خبلق  :األمر اَألوَّل   

 .، وكذلك الواصلية من املعتزلة  ١٢٧الفَرق بني الفرق ص: انظر . من املعتزلة 
تعاىل خلْقه  وافالشر يشمل الظُّلم ، والكذب ، وغش الناس ، وغصب أمواهلم مثالً ،   

كلّها  امع املعتزلة يف كون أفعال وفعله وقضاؤه وقدره خري كلّه ، لذا يتفق أهل السنة 
لكلّ  احسنة ، وأنه ال يفعل القبيح ، لكن اخلالف معهم إنما هو يف حقيقة خلق 

وإرادته هلا ، واإلرادة منها اإلرادة الكونية ، ومنها  ااألشياء ، وأا ال خترج عن خلق 
و اخلالق للعباد وأعماهلم ، وأنَّ ذلك ه U االشرعية ، واملعتزلة مل ينظروا إىل أَنَّ 

خلق الظُّلم مثالً ، فمن فعل الظُّلم  افاعالً ألعماهلم ، فكون  ايوجب أن يكون  ال
= 
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، وإكفار الروافض يف قوهلم برجعة  )٢(تعاىل  اعلى  )١(إجازم البداء 
 ـــــــــــــــــ

= 
تعاىل ،  امن الظّلم شيٌء إالّ باعتبار تقدير  اينسب إليه هذا الفعل ، وال ينسب إىل 

وهو دعواهم أَنَّ كلّ  :األمر الّثاني ىل األمر واخللْق واملشيئة من مراتب القدر ، وهلذا نأيت إ
فاعلٍ خالق فعل نفسه ، وهذه املسألة اضطرب فيها أهل املذاهب ، فجاءت اجلربية ونفت 

 .ال بقدرة العبد  اأفعال العباد تقع بقدرة : الفعل عن العبد ، وقالوا 
: ؛ ألنهم يقولون  ا بقدرة إِنَّ فعل العبد يقع بقدرته هو ال: وخالفهم املعتزلة فقالوا   

 .إِنَّ العبد خيلق فعل نفسه 
خالقه ، وما يقع من  ا، فإنَّ  اأما أهل السنة ، فإنهم يقررون أَنَّ كلّ موجود غري   

،  العبد فهو فعل له ينسب إليه ، ففعل العبد ينسب إليه ، وإن كان العبد وفعله خملوقان هللا
، لكن الرائحة  امن الروائح فهي داخلة يف اجلملة يف خملوقات  اخلقه  ما: مثالً 

من صفة ،  با، فأهل السنة فرقوا بني ما يقوم  اتنسب إىل صاحبها ، وال تنسب إىل 
، منهاج  ١١٧ـ  ٢/١١٦جمموع الفتاوى : انظر . وما يقوم يف املخلوقات من صفة 

، التبصري يف معامل الدين للطَّربي  ٤/١٥٤٨،  ٢/٤٥٥واعق املرسلة ، الص ١/٤٠٩السنة 
،  ١٧٩ـ  ٨٧ـ  ٥٣ـ  ٥١، شفاء العليل ص ١١٤، الفَرق بني الفرق ص ١٧٠ص

، شرح  ١٦٨،  ١٥٣، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة لعواد املعتق ص ٧٥خلق أفعال العباد ص
 . ٣٢٣األصول اخلمسة ص

 . ))ليد ا ((:  يف   )١(
: الكيسانية ، فرقة من فرق الرافضة ، وبعض علماء الفرق ينسبها إىل رجلٌ يقال له   )٢(

، كما سار على ذلك الشهرستاين يف امللل  tكيسان ، كان موىل لعلي بن أيب طالب 
بن أيب عبيد والنحل ، إالَّ أنَّ فريقًا آخر يرى أَنَّ الكيسانية هم املختارية أتباع املختار 

 االثَّقفي ، وكان املختار يسمى كيسان ، ويؤيد هذا أنه كان يقول جبواز البداء على 
) القول بأَنَّ الكيسانية هم املختارية ( تعاىل ، ومن هؤالء العلماء الَّذين يرون هذا الرأي 

 .البغدادي ، وابن حزم ، واإلسفراييين ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية 
سبحانه  امبعىن أنه زعم أَنَّ  ((تعاىل ،  اومن مذهب املختار أنه جيوز البداء على   

 اوتعاىل يغير ما يريد تبعا لتغير علمه ، وأنه يأمر بالشيء ثُم يبدو له فيأمر خبالفه ، تعاىل 
مللل ا: ، وانظر  ١٧٤دراسة عن الفرق للدكتور أمحد جلي ص ))عن ذلك 

= 
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،  )١(] وانتقال روح اإلله إىل األئمة [ األموات إىل الدنيا ، وتناسخ األرواح 
األمر [ وأنَّ األئمة آهلة ، ويف قوهلم خبروج إمام ناطق باحلق ، وانقطاع 

غلط يف الوحي إىل  )٣( إىل أن خيرج ، وبقوهلم إِنَّ جربيل )٢(] والنهي 
 . )٤(دون عليe   حممد

 ـــــــــــــــــ
= 

، مقاالت  ٣٣، التبصري يف الدين ص ٣٨، الفَرق بني الفرق ص ١/١١٨ والنحل
 . ٤/١٣٧، الفصل يف امللل والنحل  ١/٩١اإلسالميني 

، وما يف  واملثبت ما يف : قُلت .  ))وانتقال إمامة األئمة إىل األئمة  ((:  يف   )١(
ة املطبوع من الفتاوى البزازي. 

 .وما أثبته من املطبوع من الفتاوى البزازية .  ))أمر وي  ((:  و  يف   )٢(
 .، وما أثبته من املطبوع  ))جربائيل  ((:  ، ويف  ))جربائل  ((:  يف   )٣(
على كالم املؤلِّف هنا عن الروافض فيه إمجال وحيتاج إىل تفصيل ؛ فالروافض يصدق   )٤(

الغالة واملعتدلة ، والروافض لقب يطلق على الشيعة ، لزمهم هذا اللّقب لرفضهم إمامة 
. رفضتموين ، فبقي عليهم هذا االسم : زيد بن علي ، وتفرقهم عنه ، وقال هلم زيد 

 ٣٦ـ  ٣٥، الفَرق بني الفرق ص ٥٢املسلمني واملشركني للرازي صاعتقادات فرق :  انظر
مقاالت : انظر .  عنهما اإنما مسوا رافضة لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر رضي  :، وقيل 

 . ١/٨٩اإلسالميني 
، وأهم فرق  ٢٩ص. ويطلق البغدادي الرافضة على الزيدية والكيسانية واإلمامية   

الغالة الَّذين  والشيعة طوائف شتى ؛ فمنهم. الروافض الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية 
يقولون بألوهية األئمة ، وبأنّ الرسالة لعلي وغري ذلك من املقاالت الكفرية كاخلطَّابية ، 
والبيانية ، واملغريية ؛ وهؤالء كفّار بال شك ، وقد عدهم العلماء من الفرق اخلارجة عن 

، ودراسة  ٥٣ـ  ١٣لفرق ص، الفَرق بني ا ١٢٦التبصري يف الدين ص: انظر . اإلسالم 
 . ١٨٢عن الفرق يف تاريخ املسلمني ألمحد جلي ص

والشيعة من فرقها من ال يشك يف كفره ، ومنهم من ال يكفَّر ، ومن العلماء من يفرق   
الوعد األخروي للدكتور عيسى السعدي : انظر . بني العامي واملقلِّد ، وهذا هو املختار 

 .دها ، وما بع ٢/٨٦٦
= 
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 .وأحكام هؤالء أحكام املرتدين 
 .فهو كافر يف الصحيح  tأنكر خالفة أيب بكر  )١(ومن 

 . )٢(الصحيح  فهو كافر يف  tعمر  //ومن أنكر خالفة 
، وجيب  )١(مجيع األمم سواهم  )٣(وجيب إكفار اخلوارج يف إكفار 

 ـــــــــــــــــ
= 
 :أما أقوال الروافض هنا الَّيت نقلها املؤلِّف فهي كالتايل   
انظر يف . بن سبأ اليهودي  اوأول من قال بالرجعة عبد  :رجعة األموات إلى الدُّنیا  ـ  

، دراسة عن الفرق ألمحد  ١/١٤٠، امللل والنحل  ٤٥ـ  ٤٠الفَرق بني الفرق : الرجعة 
 . ٣٤٩وسوف يأيت الكالم عن الرجعة ص  ، ٢٠٧جلي ص

وهو القول بأَنَّ األرواح تصري بعد مفارقة األبدان إىل أجناس  :القول بتناسخ األرواح  ـ  
.  احليوان واحلشرات والطّيور الَّيت تناسبها وتشاكلها ، ويتوصل ذا القول إىل إنكار املعاد

، امللل والنحل  ٢٣٧ـ  ٤٠، الفَرق بني الفرق  ١١٤بن القيم صالروح ال: انظر 
 . ٣٤٨، وسوف يأيت الكالم عن التناسخ ص ١٣٦، التبصري يف الدين ص ١/١٤٠

. ة ، وغريهم وهذا قال به كثري من الرافضة كالسبائية ، واخلطّابي :القول بتألیھ األئمَّة  ـ  
 . ١/١٤٠، امللل والنحل  ٢٣٣الفَرق بني الفرق ص: انظر 

 .عشرية وهذا من عقائد اإلمامية اإلثين  :القول بخروج إمام ناطق بالحّق  ـ  
:  انظر. وهذا قال به الغرابية ، وكفرهم ظاهر  :القول بَأنَّ جبریل غلط في نقل الوحي  ـ  

 . ٥٩ص ، اعتقادات فرق املسلمني ١٢٨الدين ص، التبصري يف  ٢٥٠الفَرق بني الفرق ص
 . ساقطة من   )١(
خالفة أيب بكر وعمر هي من كمال  ((ـ أَنَّ  ارمحه  ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  )٢(

، والطَّعن فيها أو إنكارها وجحدها طعن يف  ٧/٤٦٦منهاج السنة .  )) eنبوة حممد 
اع الصحابة وعدالتهم ، حيث أمجعت األمة على خالفتهما وتقدميهما وفضلهما إمج

يضر ا امهنع . 
   يضر ة على خالفة أيب بكر أعظم من االجتماع على بيعة عليوإمجاع األما امهنع  .

 . ١٣٣ـ  ١٨/٢٣الصواعق احملرقة : ، وانظر كذلك  ٨/٣٣٨منهاج السنة : انظر 
 . ))كفر  ((:  يف   )٣(
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 . )٢(فارهم يف إكفار عثمان وعلي وطلحة والزبري وعائشة إك
يف انتظار نيب من العجم ينسخ دين سيدنا  )٣(] اليزيدية [ وجيب إكفار 

 . eحممد 
تعاىل ، ويف  ايف نفي صفات :  )٥(] النجارية [ إكفار  )٤(وجيب 

 ـــــــــــــــــ
= 
وذا القول قالت األزارقة من اخلوارج ، وكفّروا كلّ من خالفهم ، ونقل البغدادي   )١(

 ١٦٩ـ  ١/١٦٨ ، مقاالت اإلسالميني ٨٣ـ  ٨٢الفرق صالفَرق بني : انظر . تكفريهم 
. 

 . ١/١٥٦، مقاالت اإلسالميني  ٧٣الفَرق بني الفرق ص: انظر   )٢(
يف   )٣(    :))  و يف  ))التربدية ،    :))  ةمن .  ))التربيزي حيح ما أثبتوالص

 .الفرق  كتب
واليزيدية هم أتباع يزيد بن أيب أنيسة ، وهو من اخلوارج ، وبقول اليزيدية هذا حكم   

،  ٢٧٩ق صالفَرق بني الفر: انظر . عليهم أهل العلم بالكفر وخروجهم من اإلسالم 
 . ١/١٠٨، امللل والنحل  ٢٤، التبصري يف الدين ص ١/١٠٣مقاالت اإلسالميني 

 . ساقطة من   )٤(
 .وهذا غلط .  ))النجاسية  ((:  ، و يف  ))جناسية  ((:  يف   )٥(
 .والصحيح من كتب الفرق واملقاالت أنها النجارية   
أتباع احلسني بن حممد النجار ، ظهروا أيام املأمون ، ووافقوا املعتزلة يف والنجارية هم   

بذاته يف كلّ مكان ، وهلم أقوال معلوم فسادها كهذا  ابعض أصوهلم ، وقالوا بأَنَّ 
الربغوثية ، والزعفرانية ، : هنا ، واملشهور منهم كما يقول البغدادي ثالث فرق القول 

 . واملستدركة
:  انظر يف مقولتهم هذه الَّيت ذكرها املؤلِّف. وقد وافق النجارية املعتزلة يف نفي الصفات   

، التبصري يف الدين  ١/٦٩، امللل والنحل  ٢٠٩ـ  ٢٠٨ـ  ٢٠٧الفَرق بني الفرق ص
،  ١/٥٥٦اجلهمية  ، بيان تلبيس ٦٨املسلمني واملشركني ص، اعتقادات فرق  ١٧ص

 . ٣٧٧يت الكالم عنهم صوسوف يأ
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 .القرآن جسم إذا كتب ، وعرض إذا قُريء :  قوهلم
،  )٢( كاألجسام فهو مبتدع ال كافرال  )١( تعاىل جسم اإِنَّ : قال  ومن

، وكذا من أنكر  )٣(ومن قال بتخليد أهل الكبائر فهو مبتدع 
 . )٤( القرب عذاب

، وكذا من أنكر  )٥(ومن أنكر شفاعة الشافعني يوم القيامة فهو كافر 
 ـــــــــــــــــ

 . ))جسد  ((:  يف   )١(
مرتَّه عن اجلسم ذا  فالفظ اجلسم فيه إمجال ؛ فإن أُريد به املعىن اللّغوي وهو البدن ؛   )٢(

منهاج :  انظر. إنه جسم ذا املعىن فهو مبتدع وال شك يف ذلك : االعتبار ، ومن قال 
 . ٥٣، التدمرية ص ١/٧٣السنة 

وإن أُريد باجلسم املعىن الكالمي ، وهو املوجود ، أو القائم بنفسه ، أو املشار إليه ؛   
موجود ، وقائم بنفسه ، ويشار إليه إشارة حسية ، والسلف على ذلك ،  اشك أَنَّ  فال

 .و ومل ينف هذا املعىن إالّ املعطّلة نفاة العل
التدمرية : انظر . ويف كالم املؤلِّف هنا إمجال ، واَألوىل تفصيله على النحو الَّذي ذكرنا   

 . ١٠٩، ابن تيمية السلفي ص ٥٤ـ  ٥٣ص
جسم باالعتبار اَألول هو هشام بن  اوقد ذكر شيخ اإلسالم أَنَّ أول من قال إِنَّ   

 افضية من: انظر . احلكم الرن١/٧٣هاج الس . 
 . ٢١٦ـ  ٦٥الفَرق بني الفرق ص: انظر . تعاىل جسم  اوزعمت الكرامية أَنَّ   
 ٦٩٧،  ٦٨٧ـ  ٦٦٦شرح األصول اخلمسة ص: انظر . وبه قال اخلوارج واملعتزلة   )٣(

ـ  ٢٥٥، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة للمعتق ص ٧/٥١٠، جمموع الفتاوى  ٧٢٩ـ 
٢٥٧ . 

 . اجلهم بن صفوان ، واملعتزلة ، واخلوارج ، والضرارية من اجلهمية: ممن أنكر عذاب القرب و  )٤(
، مقاالت  ٩٩التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع أليب احلسني امللطي ص: انظر   

 . ٦٩فرق املسلمني واملشركني ص، اعتقادات  ٢٤٧، اإلبانة لألشعري ص ١/٤٣٠اإلسالميني 
منهم اجلهم بن صفوان ، ومن تبعه من اجلهمية ، وكذا : وقد أنكر الشفاعة طوائف   )٥(

= 
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 . )١(امليزان يوم القيامة 
 .، فهو مبتدع وضالّ  )٤(العدل  )٣(]  هو[ امليزان وقال  لو أَول )٢(] أما  [

ليس للعبد فعل : ؛ والصواب إكفارهم يف قوهلم  )٥(واختلفوا يف اربة 
 . )٦(أصالً 

، وأنه حي قادر  )١(اإلنسان غري اجلسد : يف قوله  )٧( وجيب إكفار معمر
 ـــــــــــــــــ

= 
 .املعتزلة ، واخلوارج يف حق مرتكب الكبرية 

، الفصل يف امللل  ١/٤٧٤، مقاالت اإلسالميني  ٩٨التنبيه والرد للملطي ص: انظر   
٤/٥٤ . 

)١(   ة يرون أَنَّ امليزان حقيقينن أنكر امليزان أهل السة ، واملعتزلة ، : ذو كفّتني ، ومماجلهمي
 .واخلوارج 

 . ١١٠ـ  ٩٨، التنبيه والرد للملطي ص ٤/٥٤الفصل يف امللل : انظر   
 .، وأثبتها من املطبوع حتى يستقيم الكالم  و  ساقطة من   )٢(
 . ))فهو  ((:  و  يف   )٣(
 . ))وال ميزان يوم القيامة ملن يزن  ((: ملطبوع زيادة بعدها يف ا  )٤(
عليهم ـ كابن املبارك  ارمحة  وهم جهمية خالصة ، كفّرهم السلف ـ. أي اجلربية   )٥(

 . ١٨١، ويوسف بن أسباط ، وسبق احلديث عن ذلك ص 
، الصواعق  ٦٨اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ص ، ١/٨٥امللل والنحل : انظر   )٦(

 . ١١٤، خلق أفعال العباد ص ١/٢٣٢املرسلة 
 . ))نعمان  ((: يف املطبوع من الفتاوى البزازية   )٧(
ومعمر هذا تنسب إليه فرقة املعمرية ، وهو ابن عباد السلمي ، رأس املالحدة ، وذنب   

 .، له فضائح وشنائع خرج ا إىل اإلحلاد والكفر الصراح القدرية ، معتزيلّ املعتقد 
 .وإليه تنسب فرقة املعمرية ، وهي إحدى فرق املعتزلة   
 . ١/٦٥، امللل والنحل  ٧٣، التبصري يف الدين ص ١٥١الفَرق بني الفرق ص: انظر   
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 . وصاف اجلائزة على األجسامخمتار ، ليس مبتحرك وال ساكن ، وال جيوز عليه األ
 . )٢(] يرى وال يرى [  اإِنَّ : وجيب إكفار قوم من املعتزلة يف قوهلم 

 . )٣(] ال يرى شيئًا أصال [ تعاىل  اإِنَّ : وإكفار من قال منهم 
يسب الشيخني ويلعنهما  كان  )٥(الروافض إن :  )٤( اخلالصةويف 

على أيب بكر وعمر ال يكون [ وإن كان يفضل عليا  ، )٧( )٦(كان كافرا 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ))جسد  ((:  يف   )١(
 . ))ال يرى شيئًا أصالً  ((: ية يف املطبوع من الفتاوى البزاز  )٢(
 . ))يرى وال يرى  ((: يف املطبوع من الفتاوى البزازية   )٣(
 . ٢٠٣الظَّاهر أنه كتاب خالصة الفتاوى ، وسيأيت ص  )٤(
 . ))إذا  ((:  يف   )٥(
 . ))فهو كافر  ((: ، ويف املطبوع من الفتاوى البزازية  ))فهم كفَّار  ((:  يف   )٦(
)٧(   يبى النe  أو شتم ، فقال ا بسبض ألصحابه عمومعرعن الت :))  َال َتُسبُّوا

َأْصَحاِبي ، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَھًبا ؛ َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحِدِھْم َوال 

 .مع الفتح  ٧/٢١رواه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة .  )) َنِصیَفُه
وهنا نقل املؤلِّف أَنَّ سب أبا بكر وعمر ولعنهما كفر ، وبعد قليل ينقل عن صاحب   

 .االختيار شرح املختار أَنَّ سب أحد من الصحابة أو بغضه ضالل وليس بكفر 
  م يقتضي التهي يف احلديث املتقدحابة على نوعني والنالص هم : حرمي ، وسبا أن يسبإِم

على العموم ، فهذا كافر ، وإما أن يسبهم على سبيل اخلصوص ، فهذا ينظر إىل الباعث 
 .على ذلك ثُم يحكم عليه 

ـ ولعنهما فهذا كفر ، وهو من عادة  عنهما ارضي  وأما سب أيب بكر وعمر ـ  
، شرح  ٥٧٠، الصارم املسلول ص ١٤٠الصواعق احملرقة ص: انظر . مامية الروافض اإل

 .، وسيأيت بعد قليل مزيد إيضاح  ٢٥٢ـ  ٢/٢٥١العقيدة الواسطية البن عثيمني 
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 . )١(] كافرا ؛ لكنه مبتدع 
 . )٥(كافر  )٤( ، إالّ إذا قال باستحالة الرؤية فهو )٣(مبتدع  )٢(] واملعتزيلّ [ 

 . )٦(واملشبهي مبتدع ، إالّ إذا أراد باليد ؛ اجلارحة ، فهو كافر 
 ـــــــــــــــــ

والصحيح فيمن فضل عليا .  ))عليهما فهو مبتدع  ((: يف املطبوع من الفتاوى البزازية   )١(
 . ٢٥٢ـ  ٢/٢٥١رح العقيدة الواسطية ش: انظر . أنه مبتدع 

يف   )٢(    و   :))  ى .  ))واملعتزلةة حتازيوما أثبته من املطبوع من الفتاوى البز
 . ٢/٢٧١يستقيم الكالم 

 . يظهر من تبديع املؤلِّف هنا للمعتزلة أَنَّ هناك من أقواهلم ما يكفّرون به كما سيمر بعد قليل  )٣(
 . ))فهو حينئذ  ((: املطبوع من الفتاوى البزازية يف   )٤(
 اهذا وجه آخر ينقله املؤلِّف يف املذهب وهو أَنَّ املعتزيلّ يكفَّر يف قوله باستحالة رؤية   )٥(

تعاىل بالبصر ، وقد صرح بنفي الرؤية املعتزلة ، ويرون تكفري من يقول إنه يرى 
 . ٤/١٣٩ي عبد اجلبار املغين للقاض: انظر .  باألبصار

وقد متسك املعتزلة يف قوهلم بنفي الرؤية بشبهات نقلية وعقلية يطول بسطها هنا ،   
 . ٣٥٥،  ٣٣٨وسوف مير معنا احلديث عنها عند ذكر تعداد الفرق ص 

ـ  ١٢٨املعتزلة وأصوهلم اخلمسة ص: هم ؛ كتاب وانظر يف تفصيل شبهام والرد علي  
 . ١٣٠ـ  ١٢٩

تعاىل  اواملؤلِّف سبق وأن أطلق التكفري للقدرية مطلقًا من قوهلم بنفي كون الشر خبلْق   
 .وكذلك ادعاؤهم أَنَّ كلّ إنسان فهو خالق لفعل نفسه 

 .لكفر على من ينفي الرؤية وهنا حكم عليهم باالبتداع ، وهو الصحيح ؛ لكنه أطلق ا  
واملشهور عن السلف خالف ذلك ، فاملعتزلة مبتدعة ، وليسوا كفَّارا كما سبقت   

 .اإلشارة إليه 
 . ١٣٣املعتزلة وأصوهلم اخلمسة ص: انظر . وأَما نفيهم الرؤية فهم متأولون يف ذلك   
 ٨١التعريفات للجرجاين ص. يف معىن  الداللة على مشاركة أمر بآخر: يف اللّغة  التشبيه  )٦(

، واملشاة هي مساواة الشيء لغريه من كلّ وجه ، والتعبري القرآين جاء بذم التمثيل 
 .والتكييف 

= 
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 . )١( )) )١(واملبتدع صاحب كبرية 
 ـــــــــــــــــ

= 
 :والمشّبھة صنفان   

 .بذات املخلوقات ، وصنف شبهوا صفاته بصفات غريه  اصنف شبهوا ذات   
  فات وكالم املؤلِّف هنا يتعلَّق بالصهة الصمعجم ألفاظ : انظر . نف الثّاين ، أعين مشب

 . ٢٢٨ـ  ٢٢٥، الفَرق بني الفرق  ٩٩العقيدة للفاحل ص
واملؤلِّف هنا جعل املشبهي مبتدع ، وجعل مناط كفره ؛ إرادته باليد اجلارحة ، وكالم   

لى وجه احلقيقة تشبيه ؛ املؤلِّف هنا فيه لبس وإمجال ، فإن أراد أَنَّ وصف الرب باليد ع
فإنَّ هذه الصفة ورد ا القرآن والسنة ، وإثباا على الوجه الالئق دون متثيل أو حتريف 

وما جيري  اهو املتعين ، ولكن كثريا من أهل البدع ينكرون إطالق هذه الصفة على 
 .بعاض وأنّ إثباا يقتضي التشبيه مرتَّه عن األ امجراها من الصفات اخلربية حبجة أَنَّ 

وإن أراد أَنَّ إثبات اليدين على وجه مياثل صفات املخلوقني فهذا تشبيه دون شك ؛   
ولكن قائله مبتدع ، وليس بكافر كما هو املشهور بني العلماء ، فإنَّ العلماء يبدعون 

اعتقادهم أَنَّ ظاهر : التكفري ، وهي هؤالء املشبهة ، وال يكفّروم ؛ ألنَّ لديهم شبهة متنع 
 .نصوص الصفات يدلّ على ما مياثل صفات املخلوقني 

مثل اإلنسان متاما يف كلّ  اوالَّذين يكفّرهم العلماء هم املشبهة الَّذين يزعمون أَنَّ   
اسألوين عن كلّ شيٍء ، واعفوين عن الفرج  ((: شيء ، كما يؤثر عن داود اجلواريب 

: وانظر أيضا .  ٣/٥٣١، اعتقاد أهل السنة لاللكائي  ١/١٠٥امللل والنحل .  ))للِّحية وا
،  ٢/٤٢٥، الصواعق املرسلة  ١١٩، التبصري يف الدين ص ٣١العقيدة التدمرية ص

٤/١٢٣٥ . 
لشريعة ، البدعة طريقة يف الدين خمترعة تضاهي ا ((: عرفها الشاطيب بقوله  البدعةو  )١(

، وأهل البدع يشمل  ١/٣٧االعتصام  ))يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطّريقة الشرعية 
 .من أحدث يف الدين ما ليس منه سواًء يف االعتقاد أو األقوال أو األعمال 

ومن البدع ما يكون مكفّرا ، كبدع غالة الفرق ، ومنها ما يكون مفسقًا ، ومنها   
حقيقة : انظر . قلُّ من ذلك ، ويفرق أيضا بني الداعية إىل بدعته وغري الداعية يكون أ ما

، موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء  ١/٢٥٢البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي 
 . ٢/٦١٣والبدع 
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سئل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة واجلماعة ،  )٢( امللتقطويف 
، وتفضل الشيخني ، وترى املسح على  )٣(أن حتب الشيخني  ((:  فقال

 . )٦( ))كلّ بر وفاجر  )٥(، وتصلِّي خلف  )٤(اخلفّني 
وكلّ بدعـة ختالف دليالً  ((:  )٧( االختيار شــرح املختارويف 

 ـــــــــــــــــ
= 
)١(  امش الفتاوى اهلندي ة ، وهي مطبوعةازيقل عن الفتاوى البز٦/٣١٨ة إىل هنا ينتهي الن 

 . ٣١٩ـ 
هو كتاب امللتقط يف الفتاوى احلنفية أليب القاسم حممد بن يوسف السمرقندي ، اشتمل   )٢(

على أبواب الفقه على شكل مسائل ، وهو مطبوع بتحقيق حممود نصار والسيد يوسف 
 . تابالك ومل أجد هذا القول عن أيب حنيفة يف هذا. أمحد ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

 
 .ومها أبا بكر وعمر ، وهذا مما أمجع عليه أهل السنة واجلماعة خالف الروافض   )٣(
وذلك خالفًا للرافضة الَّذين ال ميسحون على اخلف ، وهو من شعار الرافضة كما قال   )٤(

 . ٤/١٥١منهاج السنة : انظر . شيخ اإلسالم 
 . ))على خلف  ((:  يف   )٥(
، منهاج  ٣٠٤الفقه األكرب ص: انظر . هذا املعتقد هو عقيدة أهل السنة واجلماعة عامةً   )٦(

، اعتقاد أهل  ٢/٣٠، بيان تلبيس اجلهمية  ١/٢٩٥، مقاالت اإلسالميني  ٦/٤٢٠السنة 
 . ١/١٨٣السنة 

 .مل أجد أثر أيب حنيفة هذا يف املطبوع من كتاب امللتقط  :مالحظة  
، أبو الفضل جمد الدين املوصلي ، ولد  عبد اللَّه بن حممود بن مودود بن حممود: مؤلِّفه   )٧(

باملوصل سنة تسع وتسعني ومخسمائة ، كان من علماء األحناف ببغداد ، له تصانيف 
يف عنفوان  ))املختار  ((ألَّف كتاب  ))االختيار شرح املختار  ((عدة ؛ منها هذا الكتاب 

الفوائد : انظر . هـ  ٦٨٣مات سنة .  ))االختيار  ((م صنف شرحا له ، ومساه شبابه ، ثُ
وكتاب االختيار هذا من .  ١/٥٧٠، كشف الظّنون  ١٨٠البهية يف تراجم احلنفية ص

 .الكتب املعتربة عند فقهاء احلنفية 
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 )١(يوجب 
، وكلّ بدعة ال ختالف بذلك ، وإنما  )٢(فهو كفر  //قطعا [ العمل به 

 ظاهرا فهو بدعة وضاللة ، وليس كفرا )٣(] ختالف دليالً يوجب العمل به 
أمجع ، وسب أحد من  )٤(، واتفقت األئمة واألمة على تضليل أهل البدع 

، وأنّ عليا مل يكفّر شامته  )٥(الصحابة وبغضه ال يكون كفرا لكن يضلّل 
 ـــــــــــــــــ

 . ))توجب  ((:  يف   )١(
 . ))كافر  ((:  يف   )٢(
 . ة من ساقط  )٣(
 . ))البدعة  ((:  يف   )٤(
 :عليهم ـ على قولني  ااختلف أهل العلم يف حكم ساب الصحابة ـ رضوان   )٥(
أو انتقصهم أو عام يف عدالتهم ، وهو حالل  yتكفري من سب الصحابة  :القول اَألوَّل   

الصحابة كعبد الرمحن ابن أبزى  وإىل هذا القول ذهب بعض. الدم إالّ أن يتوب من ذلك 
الشرح : انظر . ، وبعض التابعني كاألوزاعي وابن عيينة والفريايب واملروزي وغريهم 

، شرح العقيدة  ٥٧٠، الصارم املسلول ص ١٦٢ـ  ١٦٠واإلبانة البن بطّة ص
 . ٣١٨، الصواعق احملرقة ص ٥٢٨الطّحاوية ص

: انظر . حابة ال يكفر ، بل يفسق ويضلَّل ويؤدب ويعزر أن ساب الص :القول الّثاني   
 . ٣٠٩ـ  ٣٠٨ـ  ٢/٣٠٧، الشفاء للقاضي عياض  ٥٦٨الصارم املسلول ص

 :وبعض أهل العلم يرى أَنَّ السب نوعان   
سبهم ألمر متعلّق بدينهم وعدالتهم ، فهذه ردة وزندقة كما قال أبو زرعة  :اَألوَّل  ـ  

 .فاعلم أنه زنديق  e إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسولِ: رازي ال
 ـ: سبهم ألمر يف الدين ، وهذا على ثالثة أقسام  :الّثاني  ـ  
سب الصحابة على العموم ، كالقول أنهم جبناء ، فهذا كفر ، وقد : القسم اَألول   

 .سبق بيانه 
يص بعض الصحابة بالسب ، كالوصف بالبخل ، فمن ورد النص ختص: القسم الثّاين   

 .بكرمه ، فواصفه بتلك الصفة كافر أيضا 
= 
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 . )٢( )) )١(حتى مل يقتله 
 .هذا كالمه ، وذيل الكالم فيه طويل 

ومقصودنا ؛ بيان بطالن مذاهبهم ، وبيان وجوب احلذر عنهم كما قلنا 
ن معرفة النفس ماهلا وما عليها يف فن الكالم ، فينبغي للمؤم:  )٣(يف الدباجة 

؛ ومن ذلك كان التوغُّل  )٥(املذاهب  )٤(أن يكون على احلذر من خلط 
علم الكالم مذموما ؛ ألنَّ الكالميني خلطوا كثريا يف علم الكالم من   يف

، وخاضوا  )٢(واإلهليات  )١(، وأدرجوا فيه معظم الطبيعيات  )٦(الفلسفيات 
 ـــــــــــــــــ

= 
ختصيص بعض الصحابة بالسب ، كالوصف باجلنب ، ممن مل يرد النص : القسم الثّالث   

 .بشجاعته ، فهذا يفسق ويبدع 
 . ٨٦حابة ، لذياب الغامدي ، صتسديد اإلصابة فيما شجر بني الص: انظر   
 . ))مل يقتل  ((:  يف   )١(
 . م ١٩٩٦دار البشائر ، دمشق . ، ط ٣/١٠٥االختيار شرح املختار   )٢(
؛  املُدبج؛ النقش ، و الدبجيقصد املؤلِّف ما ذكره يف بداية كالمه يف هذا الكتاب ، و  )٣(

 .املزين ، ومقدمة الكتاب 
 . ١/٢٠١، أجبد العلوم  ١٨٧القاموس احمليط ص :انظر   
 . ))خلطة  ((:  يف   )٤(
 . ))املذهب  ((:  يف   )٥(
حمب احلكمة ، وتطلق اصطالحا على دراسة : لفظة يونانية األصل ، ومعناها :  الفلسفة  )٦(

وأصوهلا ، وعللها ؛ املبادئ  األوىل للوجود والفكر ، وحماولة الكشف عن ماهية األشياء ، 
 .بطريقة عقلية حمضة 

 ـ: وللفلسفة فروع كثرية ؛ وهلذا قسم العلماء الفالسفة إىل ثالثة أصناف   
الدهريون ، والطّبيعيون ، واإلهليون ، وهذا الصنف األخري هم الَّذين يعتين م علماء   

ء الفالسفة ؛ أرسطو ، ويلقّب الكالم والعقيدة ؛ ألنَّ عنايتهم باإلهليات ، وأبرز هؤال
= 
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ز من الفلسفيات لوال اشتماله على ال يتمي )٤(؛ حتى كاد  )٣(يف الرياضيات 
السمعيات ، ومن عادة مشايخ الدين اإلعراض عن تدقيقات الفالسفة ؛ ألنَّ 

، من  فيما ال يعنيهم ؛ التباعهم العقل الصرفدأب الفالسفة تضييع أوقام 
،  )٦( تدرك اجلزئيات املادية بالذّاتال  )٥(] أي العقل [ إِنَّ النفس : قوهلم 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .باملعلِّم اَألول ، وهو الَّذي نقل علمه الفارايب وابن سينا ، ونشراها بني املسلمني 
القول بقدم العامل ، القول : وقد كثرت أغاليط الفالسفة يف اإلهليات ، وأشهرها ثالثة   

ـ  ١٠٣املنقذ من الضالل ص: انظر . دان يعلم الكليات دون اجلزئيات ، إنكار معاد األب ابأَنَّ 
 . ٢/٥٧، امللل والنحل  ١٣١٠، املوسوعة العربية امليسرة ص ٢/٨٥٧، املورد املنري للبعلبكي  ١١٢

. ذكر الغزايل يف افت الفالسفة أنها علوم كثرية ، وأصوهلا مثانية أقسام :  الطَّبيعيات  )١(
 . ١٤٩ص

: انظر . م العامل من حيث احلركة والسكون والتغير أجسا: وموضوع الطبيعيات   
 . ٦٤مقاصد الفالسفة للغزايل ص

وهو مقصد الفالسفة األعظم ؛ إذ إِنَّ موضوعه أعم األمور ، وهو الوجود :  اإلهليات  )٢(
 .اخل ... املطلق من حيث إنه وجود فقط ، ككونه جوهرا ، وعرضا ، وكلّيا ، وجزئيا 

مقاصد الفالسفة : انظر . ر عقائد الفالسفة يف اإلهليات على خالف احلق وأكث  
 . ٦٤ـ  ١٠ص

هي نظر يف احلساب واهلندسة ، وموضوعه :  الرياضياتو.  ))الرياضات  ((:  يف   )٣(
مقاصد : انظر . باجلملة ؛ الكمية ، وبالتفصيل ؛ املقدار والعدد ، وفروع هذا العلم كثرية 

 . ٦٤ـ  ١٠لفالسفة ا
. الطَّبيعيات واإلهليات والرياضيات هي علوم الفالسفة ، ويضاف إليها املنطقيات  *  

 . ١٠مقاصد الفالسفة ص: انظر 
 . ))كان  ((:  يف   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
والنفس  .ـ مراد الفالسفة بالنفس ، وهي العقل  ارمحه  هنا أوضح املؤلِّف ـ  )٦(

الفلكية الَّيت ختيلها الفالسفة هي عندهم من اردات الَّيت ال تتعلَّق باجلزئيات ؛ ألنَّ 
= 
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، فالكلّ باطل يف اإلسالم ؛  )١(إِنَّ الواحد ال يكون مبدًءا ألثرين : وقوهلم 
 ـــــــــــــــــ

= 
تدرك اجلزئيات ، وإنما تدرك األمور على وجه كلِّي ؛ ألنها لو تعلَّقت  اردات ال

 .باجلزئيات املتغيرة لتغيرت تبعا هلا ، وهذا نقص ينايف كماهلا 
والعامل ،  الذا اخترع الفالسفة فكرة العقول العشرة ؛ حتى تكون وسائط طبيعية بني   

عندهم عقلٌ حمض ، وال ميكن  وا.  اوحتى يتم تصور صدور املوجودات املادية عن 
صدور ما يناقض هذا العقل احملض كاملاديات ، فأتوا ذه الفكرة حتى تكون كالواسطة 

 .والعامل  ابني 
والعقل العاشر هو العقل الفعال ، وهو الواسطة بني العقليات واملاديات ، فابن سينا   

تعاىل الَّذي يعبرون عنه هنا باإلدراك ، حصروه يف  اومن معه من الفالسفة حصروا علم 
 .ض الكليات دون اجلزئيات ؛ إذ اَألول موجود ال يف مادة ؛ ألنه عقل حم

لو  اوالَّذي مينع عن إدراك األشياء كلّها هو التعلُّق باملادة ، وهم فرارا من تغير علم   
فقط بالكليات دون اجلزئيات ، وقد كفَّرهم  اارتبط باجلزئيات املتغيرة ؛ جعلوا علم 

 .الغزايل ذا القول 
 ة يف اإلسالم للقرين، املعرف ٢١٠ـ  ١٢٥افت الفالسفة للغزايل ص: انظر   

 . ٣٧٦ـ  ١٠٤ص
ألنَّ الفالسفة يرون أَنَّ الواحد ال يصدر عنه إالّ واحد ، وهذا واضح يف قوهلم بالعقول   )١(

وهو العقل احملض عندهم قد فاض عنه العقل اَألول ،  اإِنَّ : العشرة ، فيقولون يف ذلك 
، وأنّ ذلك حني يعقل مبدأه يصدر عنه ثُم صدر عن العقل اَألول فلك ، وهو جرم ونفس 

عقل آخر ، وهكذا يستمر الصدور إىل أن ينتهي األمر إىل العقل العاشر وهو العقل الفعال 
فتنتهي بذلك صدور العقليات ؛ حيث تصدر عن العقل الفعال املادة األوىل الَّيت تشترك 

 .فيها مجيع األجسام ، وهي ما تسمى باهليويل 
يسلم هلم القول بأَنَّ الواحد ال يكون مبدًءا ألثرين ، أو كما يعبرون هم عنه  وذا  

ـ وهو عندهم  اومؤدى القولني ؛ أنَّ . إِنَّ الواحد ال يصدر عنه إالّ واحد : بقوهلم 
حمض ـ كيف ميكن صدور ما هو مادي ـ وهو العامل ـ عنه ، واملادي نقيض  عقل

 .؟  احملض للعقل
، القضاء والقدر يف اإلسالم لفاروق الدسوقي  ١٠٤املعرفة يف اإلسالم للقرين ص: انظر   

= 
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؛ ألنَّ سعي العقل فيها حتصيل  )١( ))ألنَّ نظر العقل يف امللَّة يتبع هداه  ((
؛ ألنَّ سعي العقل  )٣( )) يتبع هواه )٢(ويف الفلسفة  ((املعقول من املنقول ، 

 . )٤(املقاصد  ، كذا يف شرحفيها حتصيل املعقول مطلقًا 
ومعظم املعلومات الدينية مستفادة من اخلرب الصادق دون العقليات 

؛ فلذلك ذم الفقهاء االشتغال يف علم  )٥(املطلقة الَّيت فيها نظر الفالسفة 
حمي امسه  )٧(من اشتغل بالكالم :  )٦(الكالم ؛ حتى قال أبو اللَّيث احلافظ 

 . )١( النقاية يف كتاب الكراهيةكذا يف .  )٨(من العلماء 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٤٩٤ـ  ٢/٤٩٢، شرح املقاصد للتفتازاين  ٣/٣٤٥
 . ١/٢٣شرح املقاصد لسعد الدين التفتازاين   )١(
 . ))الفلسفية  ((:  يف   )٢(
 . ١/٢٣شرح املقاصد   )٣(
، من علماء الكالم  مر بن عبد اللّه الشهري بسعد الدين التفتازاينمسعود بن ع: مؤلِّفه   )٤(

كتاب شرح املقاصد ، يف ثالث : املشهورين ، له مؤلَّفات عدة ، أمهّها وأشهرها 
، طبعة دار الكتب العلمية ، بريوت ، رتبه املؤلِّف على ستة مقاصد تعلَّقت  جملّدات

 .هـ  ٧٩٣ة تويف سن. باملباحث الكالمية 
من املقرر عند أهل السنة واجلماعة أَنَّ األدلّة الشرعية السمعية متضمنة لألدلّة العقلية ،   )٥(

 .ولكن العقليات املطلقة مذمومة 
يف كتاب امللتقط يف الفتاوى احلنفية أليب القاسم حممد بن يوسف السمرقندي املتوىف   )٦(

وعن أيب اللَّيث الفقيه احلافظ ـ وهو كان بسمرقند متقدما يف  (( :هـ قال  ٥٥٦سنة 
،  ٢٧٥ص.  ))من اشتغل بالكالم ؛ حمي امسه من العلماء : الزمان على أيب اللَّيث ـ قال 

 .دار الكتب العلمية ، بريوت . حممود نصار ، السيد يوسف أمحد ، ط: حتقيق 
 . ))من الكالم  ((:  يف   )٧(
)٨(   وقال الذّهيب :))  ما رأيت من املتفقّهة : مسعت ابن سريج يقول : قال أبو الوليد الفقيه

= 
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تعلُّم علم الكالم والنظر فيه :  )٣( الفتاوى  )٢( خالصةكراهية  //ويف 
 واملناظرة وراء قدر احلاجة منهي. 

أوصى بأن يباع من كتبه ما :  )٤( لطائف اإلشاراتويف كراهية وصية 
، وله كتب من علم الكالم ؛  )٦(صاياه و )٥(هو خارج من العلم وتنفيذ 

 ـــــــــــــــــ
= 

سري أعالم  ))من اشتغل بعلم الكالم فأفلح ، يفوته الفقه ، وال يصل إىل معرفة الكالم 
 .وكالم األئمة يف ذلك كثري .  ١٤/٢٠٢النبالء 

بن مسعود بن تاج  اوكتاب النقاية هذا لعبيد . ية مل أجد هذا القول يف كتاب النقا  )١(
الشريعة ، ويلقّب بصدر الشريعة األصغر ، وكتاب النقاية اختصار لكتاب الوقاية لتاج 

فتح باب العناية  ((: الشريعة ، وهو من كتب الفقه احلنفي ، وهناك شرح للنقاية بعنوان 
: دار األرقم ، وانظر . ري ، يف ثالث جملّدات ، طلعلي بن سلطان القا ))بشرح النقاية 

 . ١٨٥الفوائد البهية ص
 
 
 . ))خالضة  ((:  يف   )٢(
، كان  طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد بن احلسني افتخار الدينكتاب خالصة الفتاوى ل  )٣(

وكتاب خالصة . نهر عدمي النظري يف زمانه ، فريد أئمة الدهر ، شيخ احلنفية مبا وراء ال
، وهو كتاب معترب عند العلماء ،  ))اخلزانة  ((و  ))الواقعات  ((الفتاوى هذا خلَّصه من 

 . ١٤٦الفوائد البهية ص: انظر . معتمد عند الفقهاء 
لكن هذا النص الَّذي ذكره املؤلِّف موجود يف . ومل أستطع احلصول أو االطّالع عليه   

ازي٦/٣٥٠ة الفتاوى البز . 
كتاب لطائف اإلشارات أحد كتب األصول والفقه احلنفي ، وتوجد له نسخة يف   )٤(

 .مكتبة احلرم ، ومل أستطع الوقوف عليه 
 . ))وبتنفيذ  ((:  يف   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
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 . )١(يباع ذلك ؛ ألنه خارج من العلم 
واملروي أَنَّ إمامة املتكلِّم ـ وإن كان حبق ـ ال جيوز ؛ حممول على 
الزائد وراء احلاجة  والتوغُّل فيه ؛ ألنَّ تعلُّم علم الكالم والنظر فيه واملناظر 

، وكذا تعلُّم علم النجوم  )٢(عند اجلمهور  فيه وراء قدر احلاجة منهي عنه
قدر ما يعلم به مواقيت الصالة والقبلة ال بأس به فيه ، وما وراء ذلك مبرتلة 

عليكم : قيل :  اخلالصة، و تعليم املُتعلِّم؛ كذا يف  )٣(املرض ، فتعلُّمه حرام 
منهيا عنه بسبب بالعتيق ، وإياكم واحملدثات ؛ فلما كان تعلُّم علم الكالم 

خلط الفالسفة فيه ، فكيف احلال يف الوجدانيات املسماة بعلم التصوف 

 ـــــــــــــــــ
 . ١/١٨شرح العقيدة الطحاوية : انظر   )١(
تقرير مسائل االعتقاد به مذموم مطلقًا ، وقد تواتر تعلّم علم الكالم ، واملناظرة به ، و  )٢(

النقل عن األئمة يف ذمه ، والتحذير منه ، بل أوصى بعضهم جران أهله املشتغلني به ، 
شرح العقيدة : انظر .  اوحكم بضرم ونفيهم ، كما روي عن الشافعي رمحه 

كالم والتأويل حملمد صديق حسن خان ، قصد السبيل إىل ذم ال ١٨ـ  ١/١٧الطّحاوية 
 .، وما بعدها  ٤٥ص

 :علم الّنجوم نوعان   )٣(

علم تأثري ، وهو االستدالل مبا يقع على األرض بتأثري النجوم وسريها ،  :النَّوع اَألوَّل   
ذي وهذا حمرم ، ويف تكفري قائله نزاع بني أهل العلم ؛ ألنَّ فيه ادعاء لعلم الغيب ، وهو الَّ

 .يسمى بالتنجيم 
علم تسيري ، أي تعلّم سري النجوم ، وحركاا لالستدالل بذلك على القبلة  :النَّوع الّثاني   

وكتعلَّم منازل القمر ، وهذا النوع جائز كما أجازه اإلمام . واألوقات والفصول 
 .وغريه  أمحد

، معارج القبول  ٣٢٧ص، تيسري العزيز احلميد  ٢٥/١٩٢جمموع الفتاوى : انظر   
٢/٥٥٩ . 
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من  )٤(والعنديات  )٣(الترهات  )٢(؛ حيث خلطوا فيه من  )١(واألخالق 
أنواع التلبيســـات واإلحلادات واألباطيل ، وكانوا فيها فرقًا ال يحصى 

 ، وشـــيعا
يف الفصل الثّالث والعشرين يف بيان   )٥( البيانشتى ، كما قال صاحب 

؛ أفعاهلم  )٧(سين : وهم اثين عشر نفرا ؛ أحدهم  ((:  )٦(أهل التصوف 
 ـــــــــــــــــ

ـ هنا مبناقشة الصنف الثّاين من أصحاب املذاهب الباطلة ،  ارمحه  يبدأ املؤلِّف ـ  )١(
 .فيما سبق  ١٧٩ص : انظر . وهم أهل الباطن من الصوفية والباطنية 

 . ساقطة من   )٢(
الطّرق الصغار غري اجلادة املتشعبة عن الطَّريق األعظم ، وأُطلقت على :  الترهات  )٣(

 .األباطيل 
 . ٣٢، خمتار الصحاح ص ١٣/٤٨٠لسان العرب : انظر   
القاموس : انظر . من املعاندة ، وعند أي خالف ، ورد احلق وهو يعرفه :  العنديات  )٤(

 . ١٩١، خمتار الصحاح ص ٣٠٢احمليط ص
الدين  أليب املعايل حممد احلسيين العلوي ، ذكره حممد حميي ))بيان األديان  ((أظنه كتاب   )٥(

، وأنه أخرجه الدكتور حيىي  ٦عبد احلميد يف تقدميه لكتاب الفَرق بني الفرق ص
أستطع  ومل. سع عشر ، ونشره يف جملَّة كلية اآلداب ، الَّد اَألول من العدد التا اخلشاب

 .االطّالع على هذا الكتاب 
مل تكن معروفة يف القرون الثَّالثة املفضلة ، وإنما حدث ذلك فيما  ))الصوفية  ((لفظة   )٦(

بعدهم ، واختلف يف املعىن الَّذي اشتقّت منه اختالفًا كبريا ، ويرجح شيخ اإلسالم ابن 
صوفية نسبة إىل لبس الصوف ، وهذا هو األظهر اللتباس معىن ـ أَنَّ ال ارمحه  تيمية ـ

التصوف بالزهد والزهاد يف أول ظهوره ، وإن كان طرأ عليه فيما بعد التأثُّر بالديانات 
 .الوثنية والفلسفات القدمية 

،  ١٨ـ  ١٦ـ  ١١/٦، وجمموع الفتاوى  ٢٥٣أصول الدين للبزدوي ص: انظر   
 . ٥١ـ  ٥٠ويف لعبد الرمحن عبد اخلالق صالفكر الص

 . ))سنوية  ((:  يف   )٧(
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للشريعة والطّريقة مجيعا ؛ وهم أهل السنة والطَّريقة  )١(وأقواهلم موافقة 
بال حساب ، وبعضهم حبساب  ، فيدخلون اجلنة ؛ بعضهم )٢(واجلماعة 

 ـــــــــــــــــ
 . ))موافق  ((:  يف   )١(
جعل بعض العلماء كصاحب البيان هذا وغريه ؛ الزهاد األوائل كإبراهيم بن أدهم ،   )٢(

ة من فرق والفضيل بن عياض ، وبشر احلايف ، وحنوهم من العباد والزهاد ، أنهم فرق
التصوف ؛ وذلك ظنا منهم أَنَّ هناك صلة بني التصوف والزهد ، ولذلك نِسب إىل 

 .التصوف كلّ من عرِف بالزهد والرغبة عن الدنيا 
 . ٦٧الفكر الصويفّ لعبد الرمحن عبد اخلالق ص: انظر   
وبيان فرقهم ، ولكنه يوهم دخول  وقد يكون هذا تقسيم من قبل من كتب يف التصوف  

ـ يفرق  ارمحه  من عرف بالزهد ضمن الصوفية ، إِالَّ أَنَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ
 رين كابن عريبة املتأخاد الَّذين ذكرنا ، وبني الصوفياد والعبة األوائل وهم الزهبني الصوفي

 .والتلمساين وغريمها 
، وما بعدها ، املصادر العامة للتلقي عند الصوفية  ١١/١٣جمموع الفتاوى  :انظر   

 .وما بعدها  ٣٨ص
وكان أول منشأ التصوف بالبصرة من اجتهاد بعض صاحليها يف العبادة ، وخوفهم   

وزهدهم ، كعتبة الغالم ، وعطاء السليمي وأمثاهلما ، ومل يكن عندهم ما عند غالة 
ن الشطحات ، بل كانوا من أهل السنة واجلماعة ، وإن كانت تغلب على الصوفية م

 .قلوم بعض األحوال ، فيحصل هلم بسببها إما غشيان أو صرع أو شهق 
لكن الَّذي ينبغي التنبيه عليه أَنَّ لفظة التصوف مل تكن معروفة يف القرون الثّالثة   

عية الَّيت ميدح صاحبها ، وأهل السنة واجلماعة يف أقواهلم ، وال هو من األمساء الشر املفضلة
 .وأحواهلم يسريون وفق الكتاب والسنة 

وهناك من يدعي أَنَّ هناك تصوف سني ، وذلك بالنظر إىل حال الزهاد األوائل كما   
آنفًا  مر. 

هـ ، تقدمي  ٤١٢ملتوفّى سنة كتاب األربعني يف شيوخ الصوفية للماليين ، ا: انظر   
 . ١٥عامر صربي ص
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يسري وعذاب قليل ، فيخرجون من جهنم ويدخلون اجلنة ، وال يؤبدون يف 
 .النار كالكافرين واملنافقني 

،  ، و )٢( : ؛ فمنهم  )١(بدعيون ضالّون : والبواقي 
 ، ، و ، و ، و ، و و
 . ، و )٤( ، و ، و )٣( و

النظر إىل وجه اجلميل من : فإنهم يقولون  )٥(فأما مذهب احللولية 
النسوان واألمرد حالل ، وفيه صفة احلق ، ويرقصون ، ويدعون التقبيل 

 .حمض  //وهذا كفر  . )٦(واملعانقة 

 ـــــــــــــــــ
 ٤٧٨ـ املتوىف سنة  ارمحه  ما سيورده املؤلِّف هنا سبقه إليه أبو اليسر البزدوي ـ  )١(

،  ٢٥٣هـ ، ص ١٣٨٣، حتقيق هانز بيتر ليس ، ط  ))أصول الدين  ((هـ يف كتابه 
 .ويكاد يكون الكالم هنا بالنص عما يف أصول الدين 

 . ))احللوية  ((:  يف   )٢(
 
 . ))املتكاسلية  ((:  يف   )٣(
 . ))الواقعية  ((:  يف   )٤(
 . ))احللوية  ((:  يف   )٥(
ذكر البغدادي يف الفَرق بني الفرق أَنَّ احللولية عشر فرق ، كلّها خارجة عن فرق   )٦(

 . ٢٥٤ص. اإلسالم 
  ة الغالة واحللوليرق الصوفيرقة من فة هنا باعتبارها ف. 
. ومن الفرق الَّيت قالت حبلول اإلله يف الصور اجلميلة ؛ احللمانية ، وكُفِّروا بذلك   

، جمموع  ٢/١٩٦، االستقامة البن تيمية  ٢٥٩الفَرق بني الفرق ص:  انظر
ر الصويفّ لعبد الرمحن عبد اخلالق ، الفك ٢/٦٢٣، منهاج السنة  ٢/٣٧٨ الفتاوى

 . ٦٨٧ـ  ٥٩ص
= 
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الرقص ، وضرب اليد حالل ، ويقولون : فإنهم يقولون  )١(وأَما احلالية 
 . e وهذه بدعة ليس يف سنة الرسولِ. للشيخ حالة ال يعترب عند الشرع 

 العبد إىل مرتبة األولياء يسقطإذا وصل : فإنهم يقولون  )٢(وأَما األوليائية 
 . eالويلّ أفضل من النيب  : الشرع ، ويقولون  )٣(ه تكلُّف عن

 .وهذا كفر 
 ـــــــــــــــــ

= 
وما ذكره املؤلِّف هنا عن احللولية موجود بنصه يف كتاب أصول الدين للبزدوي   

 . ٢٥٤ص
 .مل أقف على هذه الفرقة فيما بني يدي من املصادر   )١(
م الويلّ حتى جعلوه يف الرتبة نسبة إىل مجاعة من الصوفية ؛ بالغوا يف تعظي: األوليائية   )٢(

، وعند ابن عريب ومن تبعه أَنَّ نبوة التشريع انقطعت ،  eواملرتلة فوق النيب والرسول 
 .وأَما نبوة التحقيق فلم تنقطع ، وهي الوالية عندهم 

ل من وقد صرح ابن عريب يف فصوص احلكم أَنَّ الوالية أعظم من النبوة ، بل أكم  
 :الرسالة ، ومن كالمه يف ذلك قوله 

 فويق الرَّسول ودون الولّي } مقام الّنبّوة في برزٍخ 

،  ٤/١٧١،  ٢/٢٢١، وما بعدها ، جمموع الفتاوى  ١٣٤فصوص احلكم ص: انظر   
 . ٨/٢٢منهاج السنة 

ألنه ـ بزعمهم ـ  والويلّ عند الصوفية كابن عريب وغريه ؛ ما استحق هذه املرتلة إالّ  
. بال واسطة ، فهو أعلى مرتلةً من النيب الَّذي يتلقَّى الوحي بواسطة املَلَك  ايأخذ عن 

 . ٨/٢٢منهاج السنة : انظر 
وأفضل األولياء أكملهم تلقّيا  ((،  eاملتبع هلدي النيب  اوالويلّ حقا هو القائم بأوامر   

الفكر الصويف : وانظر كذلك .  ١/٢٥٢الصفدية .  ))أبو بكر عن األنبياء ، وهو 
، وما ذكره املؤلِّف هنا عن األوليائية هو  ٤/٢١، الفصل يف امللل  ٣٤٦ـ  ٣٤٥ص

 . ٢٥٣بالنص يف أصول الدين ص
 . ))تكليف  ((:  يف   )٣(
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الصحبة قدمية ، وا يسقط األمر : فإنهم يقولون  )١(وأَما الشمراخية 
، وباقي املالهي ، وال حرام بينهم  )٢(والنهي ، ويحلُّون الدف ، والطّنبور 

 .من جهة النساء ، فدمهم مباح 
إذا وصل العبد إىل درجة احملبة سقط عنه : فإنهم يقولون  )٣(وأَما احلبية 

 ـــــــــــــــــ
ضمن فرق اخلوارج ، ومل أر  املشهور يف كتب الفرق واملقاالت أَنَّ الشمراخية تذكر  )١(

التنبيه : انظر . فيما اطّلعت عليه من املصادر من ذكر الشمراخية ضمن فرق الصوفية 
 . ١/١٢٦، مقاالت اإلسالميني  ١٧٨والرد للملطي ص

وادعاء سقوط التكاليف الشرعية ؛ من شعار أهل التصوف ، فالعبادات عندهم إنما هي   
لعوام وأَما هم فلهم شعارات تعبدية خاصة ، والويلّ عندهم يصل إىل مرحلة تسقط عنه ل

التكاليف الشرعية ، وأَما احلالل واحلرام ؛ فانطالقًا من عقيدة الوحدة والوجود عندهم 
: نظر ا. يحرمون شيئًا ؛ ألنَّ الكلّ عني واحدة ، ولذلك كان منهم الزناة واللّوطية  ال

 . ٦٢ـ  ٦١، الفكر الصويف  ٧٨فصوص احلكم ص
. هو العود ، مصنوع من اخلشب ، وقد كانت احلبشة يف القدمي تلعب به :  الطّنبور  )٢(

 . ١٦٧، خمتار الصحاح  ٧٩٣، القاموس احمليط ص ١/٥٩٤لسان العرب : انظر 
إذا أحب عبدا رفع عنه اخلطَّاب  ا إِنَّ: للعبد ، وهم يقولون  انسبةً إىل حمبة : احلبية   )٣(

والتكاليف الشرعية ، وهذه قمة الوالية عند الصوفية ، حيث يصل عندهم العارف إىل 
هذه الدرجة بنوعٍ من الرياضات واألذكار ، فتسقط عنه العبادات ، فال يصلُّون ، 

 .يصومون ، بل حتى العورات ال يستروا  وال
  الل ، إذ أَنَّ ستر العورات من األمور الَّيت أمجع  وال شكأَنَّ هذا من أقبح اجلهل والض

 .عليها العقالء ، وكشفها مستهجن عقالً وعرفًا ، فضالً عن حرمته شرعا 
، التنبيه والرد للملطي  ١/٣٤٤، مقاالت اإلسالميني  ٦٨٦الفكر الصويف ص: انظر   

 . ١٠٨ص
هنا عن احلبية يكاد يكون بنصه عند البزدوي يف أصول الدين  وما أورده املؤلِّف  

 . ٢٥٣ص
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 . )٢(، وال يسترون عورم  )١(التكاليف 
فإنهم كاحلالية ، لكنهم يدعون وطئ احلور يف حاالم  )٣(وأَما احلورية 

 .اغتسلوا فإذا أفاقوا 
احلرام ،  )٥(مر باملعروف ، ويحلُّون فيتركون األ )٤(وأَما اإلباحية 

 .ويبيحون النساء 
 .فيتركون الكسب ، ويسألون األبواب  )٦(وأَما مذهب املتكاسلية 

: الفاسق ، كما قال جلّ وعال  )١(فيلبسون لباس  )٧(وأَما املتجاهلية 
 ـــــــــــــــــ

 . ))تكليف  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
نسبة إىل احلور ؛ ألنهم يزعمون رؤية احلور يف املنام ، وأنهم جيامعون ، وبعضهم   )٣(

من يدعي وطئ احلور العني  ))يه والرد التنب ((وقد عد امللطي يف . يدعي ذلك يقظةً 
 . ٩٣ص: انظر . وجمامعتهن من ضمن فرق الزنادقة ، ومساهم بالروحانية 

فرق الصوفية هذه ، وانّ احلورية هؤالء  ))أصول الدين  ((وذكر البزدوي يف كتابه   
يسقطون على األرض من كثرة  استباحوا الرقص والغناء ، واملبالغة يف الرقص ، حتى إنهم

 . ٢٥٤أصول الدين للبزدوي ص: انظر . التعب ، ثُم يقومون ويغتسلون لزعمهم جمامعة احلور العني 
األموال كلّها على اإلباحة ، وكذا الفُروج ، وليس : ذكر البزدوي عنهم أنهم يقولون   )٤(

 .الناس وفروج نسائهم للمالَّك إالَّجمرد االكتساب ، ويستبيحون أموال 
 . ))اإلباحتية  ((، ومساهم  ٢٥٤أصول الدين للبزدوي ص: انظر   
 . ))حيلون  ((:  يف   )٥(
عن املتكاسلة أنهم رضوا مبلء البطن من الطَّعام  ))أصول الدين  ((ذكر البزدوي يف   )٦(

 . ون ، بل ينامون يف غالب األزمانحراما كان أو حالالً ، ويسكنون يف احلانات ، ال يكسب
 . ٢٥٥أصول الدين للبزدوي ص: انظر   
قوم يضربون املزامري ، ويشربون اخلمر ، ويأتون ببعض : ذكر عنهم البزدوي أنهم   )٧(

= 
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}        { )٢(  وقال ،e  :))  َمْن

 . )٤( )) َفُھَو ِمْنُھْم )٣(] ِبَقْوٍم  [َتَشبََّه 
 .قطّ  اتعاىل غري  اال يعرف : فإنهم يقولون  )٥(وأَما الواقفية 

 )٧(فيتركون العلم ، وينهون عن التدريس ، ويتابعون  )٦(وأَما اإلهلامية 
 . )٨( ))حجاب ، واألشعار قرآن الطّريقة  القرآن ((: احلكماء ، ويقولون 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢٥٥أصول الدين للبزدوي ص: انظر . الفواحش ، ويلبسون ثياب الفسقة 
 . ساقطة من   )١(
 ) . ١١٣( آية سورة هود ،   )٢(
 .وما أثبته من نص احلديث .  ))قوما  ((:  و  يف   )٣(
 )) َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُھَو ِمْنُھْم ((: رواه أبو داود من حديث ابن عمر ، ولفظه   )٤(

: ، وصححه األلباين ، انظر  ٨/١٧٩، والطَّرباينّ يف األوسط  ٤٠٣١، برقم ٤/٣٤
 . ٦١٤٩، برقم ٢/١٠٥٩صحيح اجلامع 

 . ))الواقعية  ((:  يف   )٥(
 . ٢٥٤أصول الدين للبزدوي ص: انظر . وهم كما نقل عنهم الربكوي هنا   
يف النفس من األمور الَّيت  اما يلقى يف الروع ، واإلهلام ؛ ما يلقيه : يف اللّغة  اإلهلام  )٦(

 . ١/٢٥٣، خمتار الصحاح  ١٢/٥٥٥سان العرب ل: انظر . تبعث على الفعل أو الترك 
وهو نوع من أنواع الوحي ، لكن أهل التصوف جعلوه طريقًا من طرق الكشف   

من دون واسطة  اعندهم ، وخصوا به األولياء ؛ لعلو رتبتهم ومرتلتهم ، وتلقّيهم عن 
إلهلام والقول به عند الصوفية زعموا ـ ومل أجد من ذكر هذه الفرقة بعينها ، إالّ أَنَّ ا ـ

 . ٢٦٦، مصادر التلقّي عند الصوفية ص ٢٥٥أصول الدين للبزدوي ص: انظر . حجة معتربة 
 . ))وتابعوا  ((:  يف   )٧(
: ، عن ابن ناصر ، عن أيب علي البنا قال  ٣٩٥أورد ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص  )٨(

القرآن حجاب ، والرسول حجاب ،  ((: ل كان يقول كان عندنا بسوق السالح رج
 اهـ ))فافتنت به مجاعة ، فأمهلوا العبادات ، واختفى خمافة القتل  ))ليس إالَّ عبد رب. 

= 
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هذه الطَّائفة الضالني املضلني  وأمثال هذه األقوال كثرية جدا فيما بني 
تعاىل من مقاالت الضالني ومعتقدام ، انظر إىل ما قال  بااملفترين ، نعوذ 

 ارع ومن أسرارهم االطِّالع على صحة ش ((:  )١(صاحب فصل اخلطَّاب 
 هذه الشريعة من حيث ال يعلم العلماء ا ؛ فإنَّ الفقهاء واحملدثني أخذواهلم يف 

يف الكشف  e ا عن رسولِ اأهل  //علمهم ميتا عن ميت ، وأخذ 
بالبينة الَّيت هم عليها من ربهم ، والبصرية الَّيت  اعلى األمر اجللي أو عن 

ميتا عن ميت ، : إىل قوله : انظر .  )٢( ))تعاىل عليها  اخللْق إىل ا دعوا ا
من كان مستنا فليسنت مبن قد مات ؛ فإنَّ  ((:  tوإىل قول ابن مسعود 

، كانوا  e اللَّه عليه الفتنة ، أولئك أصحاب رسولِ )٣(احلي ال تؤمن 
،  )٥(علما ، وأقلُّها تكلَّفًا  )٤(أفضل هذه األمة ، أبرها قلوبا ، وأعمقها 

اختارهم اللّه تعاىل لصحبة نبيه ، وإلقامة دينه ، فاعرفوا هلم فضلهم ، 
واتبعوهم على آثارهم ، ومتسكوا مبا استطعتم من أخالقهم وسريهم ، فإنهم 

 . )١( ))املستقيم  )٦(كانوا على اهلدي 
 ـــــــــــــــــ

= 
وقد ذكر ابن اجلوزي حال هذه الطائفة من الصوفية الَّذين عزفوا عن العلم ، ويرون أن   

 .ال واسطة هي إهلام وكشوفات االشتغال به بطالة ، ويرون أَنَّ علومهم ب
 . ٣٩٤تلبيس إبليس ص: انظر   
 .الكتاب مل أقف على هذا   )١(
 . ٥/٢٦٥ـ  ٤جمموعة الرسائل واملسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر   )٢(
 . ))يؤمن  ((:  يف   )٣(
 . ))وأعمها  ((:  يف   )٤(
 . ))مكلَّفًا  ((:  يف   )٥(
 . ))هدى  ((:  يف   )٦(
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تعاىل ، وكالم  ام ، فعليكم بكال t هذا كالم ابن مسعود
وكالم أصحاب رسوله ، وإياكم وكالم من خالفهم ،  e  رسوله

مأموله ،  )٢(فظفر مرجوه  e ا فالسعيد من وافق أصحاب رسولِ
والشقي من خالف ذلك فهلك مبخالفته وتأويله ، وسلك غري سبيل املؤمنني 

،  املبتدع واملخترع قوالً خمالفًا يسمع منوتعليله كيف  )٤(، غرضه  )٣(املتقني 
 )٥(تعاىل لنا الدين مبا أنزله على سيد املرسلني ، وما درج  اوقد أكمل 

بالوفاة عليه الصالةُ والسالم حتى أوضحه وبينه أحسن تبيني منقول عنه من 
 التباعغري شك ، ساملٍ من شرك وإفك ، فاتبعه أهل االصطفاء ، ومتيزوا يف ا

،  )٦( والوفاء ، وزاغ من احلق قلوب املخالفني ، فمشوا ضالِّني مضلِّنيباإلخالص 
فإنَّ كلّ أمة ال بد فيها من فتان وعلى لسانه يلقي الشيطان ، وال ميكن 

 .جدال  )٧(] و [ ظهوره إالّ زمن فترة هالك أو شبهة ضالل يف منشأ مراء 

 ـــــــــــــــــ
= 
: أورده التربيزي يف مشكاة املصابيح عن ابن مسعود ، وقال األلباين يف التعليق عليه   )١(

: ، وحكم عليه باالنقطاع ، انظر  ٢/٩٧أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله 
 . ١٩٣، برقم ١/٦٧مشكاة املصابيح 

 . ١/٣٠٥ عنهما ابن عمر رضي  اعن عبد  نعيم يف احللية األثر بتمامه أبووأورد هذا   
 . ))مرجعه  ((:  يف   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ))مبرضه  ((:  يف   )٤(
يف   )٥(    :))  قال .  ))ومادحذيب اللّغة : انظر . درج قرنٌ بعد قرن ؛ أي فنوا : ي

 ١/٣٩٤القاموس احمليط . د به املشي واالنقراض ، ويرا ١٠/٦٤٢لألزهري . 
 . ))املضلّني  ((:  يف   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
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ت مئة عام من اهلجرة ظهرت مبادئ تلك الفترة وملَّا كملت س (( *
، وأُعطي يف ألفاظه  )١(بظهور من ينتسب إىل العلم والتصوف 

 // )٣(؛ الكتســابه العلوم الفلسـفية والطَّبيعية  )٢(التصرف  من نوعا
 وغريها

ذِّهن عبارات العلوم الَّيت ال خري فيها ، فتولِّد هذه املركَّبات يف ال  من
وأنواع إشارات بلسان يستغرب ، وعند غري العارف التقي يستعذب ، 
وهي فاسدة املعاين ، واهية املباين ، خمالفة لظواهر النصوص ومعاكسة لقول 

، فمعلوم بغري توقُّف وال ختوف أَنَّ كلّ خمالف  )٥( ))كلّ نيب خمصوص  )٤(
جناب احلق مبعود ، ومن صدقه  للكتاب والسنة قوله مردود ، وهو عن

مما  )٦( رأيت األقوال تنشأ من أهل اإلرشادضلَّ وعقد دينه به احنلَّ ، لقد 
تقدم وصفه من الفساد ، وكلّ ما استمر الباطل تأكَّد يف الظّنون ، ويغتبط 

 من نصر دين احلق د٧(به اجلاهل املفتون ، فال ب( دقوقد  من علماء الص ،)١( 
 ـــــــــــــــــ

 اـ بالنقل عن السيف عبد اللّطيف بن عبد  ارمحه  من هنا يبدأ الربكوي ـ  * 
وال بيان حكم ما يف الفصوص من االعتقادات املفسودة واألق ((: السعودي يف كتابه 

 . ٢/٢٣٨القول املنيب عن ترمجة ابن عريب للسخاوي : انظر .  ))الباطلة املردودة 
 .يشري املؤلِّف هنا إىل ابن عريب ، حيث سلَّط النقد عليه وعلى كتابه كما سيمر معنا   )١(
 . ))التصوف  ((:  يف   )٢(
 . ))الفلسفة والطّبيعة  ((:  يف   )٣(
 . ))لقوله  ((:   يف  )٤(
القول املنيب عن ترمجة ابن عريب : انظر . اية النقل عن السيف السعودي   )٥(

خاوي٢/٢٣٨ للس . 
 .التسمية  الكالم ، ومل أقف على سبب هذهيقصد م الصوفية كما هو ظاهر من سياق   )٦(
 . ))احلق احلق  ((:  يف   )٧(
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عوا منادي اإلسالم ينادي الصالة جامعة للقيام بوجوب فرضٍ الزم ، مس
بصحيح عقد جازم ، لنصيحة رب العاملني ، ونصرة كتابه املبني ، ودينه 
الَّذي أُظهر على كلِّ دين ، فإنهم إنما أرادوا الكفر وإفساد الدين ، وموهوا 

من حيث يأمنون  )٢(عقول الضــعفاء من املســــلمني ، وختلوهم 
، 

؛  e ا إىل رسولِ ولبسوا عليهم فيما ال يعلمون ، بإضافة ما قالوا 
، نافرة عما  e ا لعلمهم أَنَّ عقول املسلمني قابلة ملا جاء عن رسولِ

تعاىل من اخلذالن ومن نزغات الشيطان ،  باخيالفه ، فأضلُّوهم نعوذ 
 {: تعاىل  ا قال        

 { )ة قوهلم .  )٣قهم واعتقد صحفمن صد
 تعاىل ؛ فيقتل مثل اتعاىل ، مبدالً لكلمات  اكان كافرا ملحدا يف آيات 

هؤالء ، ويراح املسلمون من شرهم ، وإفشاء الفساد بينهم يف دينهم ، 
ألهل اإلميان مل يزالوا من قدمي الزمان ضالالً  )٤(وهؤالء قوم يسمون الباطنية 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ساقطة من   )١(
، القاموس  ٧/٢٩٨ذيب اللّغة : انظر . املخادعة والتجسس يف حني غفلة :  اخلتلُ  )٢(

 . ٣/٥٣٦احمليط 
{: وقد بدأ املؤلِّف اآلية من قوله ) .  ١١٢( سورة األنعام ، آية   )٣(

{ . 
 :تى ، جيمعها أمور عدة ، منها لفظٌ يقال باالشتراك على طوائف ش: الباطنية   )٤(
 .تأويل النصوص الظاهرة ، وإثبات معان باطنة هلا ، فلكلٍّ ظاهرٍ عندهم باطن  ـ ١  
اللجوء إىل الرموز واإلشارات يف تفسري النصوص وإخراجها عن معانيها الظّاهرة  ـ ٢  

. 
= 
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 التصلُّح ، والتدين ، وادعاء التحقيق ، وهـم على أســوأ، وعادــم 
،  أعداء الدين ، وسوس امللَّة؛ فإنهم  )١(ذر منهم ، فاحلذر كلّ احل //الطَّريق 

،  هلم يتبعونه وال رب يعبدونهوشر من اليهود والنصارى ؛ ألنهم قوم ال دين 
 )٢(ومن مسع هذه املقالة القبيحة تعين عليه إنكارها بلسانه ، بل جيب عليه 

، فإن عجز عن اإلنكار  منع قائلها بالضرب إن مل يرتجر باللِّســــان
 بلسانه

 ـــــــــــــــــ
= 
 .العملية الكيد لإلسالم ، وهدم الدين ، وإبطال شعائره وأحكامه  ـ ٣  
وأَما الباطنية فإنما لُقِّبوا ا لدعواهم أَنَّ  ((: يقول الغزايل ـ مبينا حال الباطنية ـ   

لظواهر القرآن واألخبار بواطن جتري جمرى اللب من القشر ، وأا بصورها توهم عند 
ارات إىل حقائق معينة اجلهال األغبياء صورا جلية ، وهي عند العقالء واألذكياء رموز وإش

: ، وانظر  ٢٢ـ  ٢١فضائح الباطنية ص ))... وغرضهم األقصى إبطال الشرائع ... 
 . ٢٨١الفَرق بني الفرق ص

 .ـ الباطنية ، والقرامطة ، واإلمساعيلية : وللباطنية ألقاب أشهرها ثالثة   
اك ارتباط فكري بني بعض الفرق وقد دخلَ الفكر الباطين يف أغلب الفرق ، وأصبح هن  

 .والباطنية ؛ فالصوفية والتشيع مراتع خصبة للباطنية ، وهكذا 
اإلمساعيلية ، : ومن الفرق الباطنية الَّيت كان هلا التأثري األعظم يف العامل اإلسالمي   

 .والقرامطة ، والصوفية ، والدروز ، والنصريية 
 الباطنية يف العامل اإلسالمي يف نواحي خمتلفة ، سواًء سياسية أم فكرية أم وجتلَّى تأثري  

 .اجتماعية ، وضررهم أعظم من ضرر اليهود والنصارى 
،  ٢٦٦ـ  ٢٦٥دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ، ألمحد جلي ص: انظر   

 . ٤٣٥،  ٢٠ـ  ١٩احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي حملمد أمحد اخلطيب ص
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
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 )٢(بقلبه ، وذلك من  ؛ وجب عليه إنكار ذلك  )١(] والضرب بيده [ 
 هذه النسخة وأظهرها عند من )٣(تعاىل من نظر  ا، ورحم  أضعف اإلميان

علىالقلوب واألديان عائدة ، مسع هذه املقالة الفاسدة الَّيت ضررها 
تعاىل برمحته من مضالَّت الفنت ، وجعلنا ممن متسك بالكتاب ،  ا عصمنا

 .بالسنن واتبع أحكامه 
هذه الكلمات املذكورة املنكورة ، وكل كلمة  (( *وال شك يف كون 

منها هي الكفر الَّذي ال نزاع فيه بني أهل امللل من املسلمني واليهود 
نصارى ، فضالً عن أن يكون يف شريعة اإلسالم ، فماذا يقول علماء وال

إنسان [ للحق مبرتلة  ((: يف كلّ وقت وأنَّ اإلنسان  )٤(الزمان يف قول القائل 
، يقتضي أَنَّ آدم جزء من  )١( ))الَّذي يكون به النظر  )٥(] العني من العني 

 ـــــــــــــــــ
 . ))أو بيده  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))حفظ  ((:  يف   )٣(
ـ  ارمحه  ـ بالنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ ارمحه  من هنا يبدأ املؤلِّف ـ  * 

، لكن  ٢/١٢٢جمموع الفتاوى . د يف فصوص احلكم البن عريب على بعض ما وريف رده 
الربكوي ينقل عن شيخ اإلسالم بتصرف يسري جدا ، لذا وضعت الكالم بني عالميت التنصيص 

. 
،  حممد بن علي بن حممد احلامتي الطائي األندلسيأبو بكر حميي الدين : هو  ابن عريبو  

 .هـ  ٦٣٨تويف سنة . ت األمحر عند الصوفية ، من غالة املتصوفة الشيخ األكرب والكربي
 . ٥/٣١١، لسان امليزان البن حجر  ٣/٦٥٩ميزان االعتدال للذّهيب : انظر   
من هنا يبدأ املؤلِّف بالرد على بعض كالم ابن عريب يف كتابه فصوص احلكم ، ويبتدئ   )٤(

 يف الفص ا عن شيخ هنا يف نقل بعض كالم ابن عريبقل ما زال مستمرل ، والناَألو
 . ٢/١٢٢اإلسالم من جمموع الفتاوى 

 .احلكم ، وهو موافق ملا يف فصوص  وما أثبته من .  ))عني اإلنسان  ((:  يف   )٥(
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 هس وبعض منه ، وأنتعاىل وتقد أفضل أجزائه وأبعاضه ؛ وهذا هو احلق
والكلمة الثّانية . ، وهو معروف من أقواهلم  )٢(حقيقة مذهب هؤالء القوم 

؛ وهلذا  )٣( ))إِنَّ احلق املرتَّه هو اخللْق املشبهة  ((: توافق ذلك ، وهو قوله 
. فاألمر اخلالق املخلوق ، واألمر املخلوق اخلالق  ((: قال يف متــام ذلك 

 كلّ
 )٤(ال ، بل هو العني الواحدة ، وهو العيون  ذلك من عني واحدة ، 

، فالولد عني  )٦( } )٥( {  ،}{الكثرية 

 ـــــــــــــــــ
= 
فص حكمة إهلية يف  ((: ، الفص اَألول ، وهو بعنوان  ٥٠فصوص احلكم البن عريب ص  )١(

ـ بريوت ـ لبنان ، الطّبعة الثّانية . ط.  ))ة كلمة آدمي هـ ١٤٠٠دار الكتاب العريب  ،
 .عفيفي حتقيق أيب العالء 

ويعد كتاب الفصوص من أعظم كتب ابن عريب ، وميثِّل خالصة مذهبه ، وقد نظمه يف   
وص مرتبة سبع وعشرين فصا ، ابتدأها بفص حكمة إهلية يف كلمة آدمية ، ثُم مرورا بفص

 .حممدية على أمساء األنبياء ، ثُم ختمها بفص حكمة فردية يف كلمة 
وكالم ابن عريب يف فصوصه فيه من الزندقة والضالل الشيء الكثري ، فكالمه دائر على   

 .له  النصوص مبا يوافق زندقته ، وقد نقل البقاعي تكفري العلماءالوحدة املطلقة ، ويلِّ أعناق 
، ابن عريب الصويف يف ميزان البحث  ١٥٠ـ  ١٩مصرع التصوف للبقاعي ص: انظر   

 . ١٧صوالتحقيق لعبد القادر السندي 
 . ٢٢٠وهم أهل وحدة الوجود ، وسيأيت البيان هلم يف ص   )٢(
 . قدوسية يف كلمة إدريسيةة فص حكم: ، الفص الرابع ، وهو بعنوان  ٧٨فصوص احلكم ص  )٣(
تبارك وتعاىل ، ومعىن كالمه ؛ أي ال فرق بني  اأي  ))احلق املرتّه  ((: ويقصد بقوله   

 .الوجود اخلالق واملخلوق ، وهذه عقيدة أصحاب وحدة 
 .وهو موافق ملا يف فصوص احلكم  وما أثبته من .  ))العني  ((:  يف   )٤(
 . ))أبت  ((:  يف   )٥(
 ) . ١٠٣( سورة الصافَّات ، آية   )٦(
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فظهر  )٣( } {نفسه ،  )٢(سوى  )١(أبيه ، فما رأى يذبح 
؛ ال ، بل حبكم ولد  إنسان ، وظهر بصورة ولدرة كبش من ظهر بصورة بصو

 ))سوى نفسه  )٦(فما نكح  )٥( } {عني الوالد ،  )٤(من هو 
)٧( . 

وهو الباطن على كلّ فهم إالّ على فهم من  ((:  )٨(يف موضع  //وقال 
 . )٩( ))إِنَّ العامل صورته وهيئته : قال 

فهو [ إالّ هو ؟  )١٠(على من وما مثَّ . من أمسائه احلسىن العلي  ((: وقال 
وهو من . أو عن ماذا ، وما هو إالّ هو ؟ فعلوه لنفسه .  )١١(] العلي لذاته 

فاملسمى حمدثات هي العلية لذاا ، . حيث الوجود عني املوجودات 

 ـــــــــــــــــ
 . ))بذبح  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 ) . ١٠٧( سورة الصافَّات ، آية   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 ) . ١( سورة النساء ، آية   )٥(
 . ٧٨حلكم صالتعليق على فصوص ا: انظر . الضمري عائد على آدم   )٦(
 . ٧٨فصوص احلكم ؛ الفص الرابع ص  )٧(
 .ما يزال النقل مستمرا من كتاب فصوص احلكم ، ومن مثَّ الرد عليه   )٨(
 . ٦٨ص. فصوص احلكم ، فص حكمة سبوحية يف كلمة نوحية   )٩(
 
 . ))دماغه  ((:  يف   )١٠(
 .احلكم طبوع من كتاب فصوص وأضفتها من امل و  ساقطة من   )١١(





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 . )١( ))وليست إالّ هو 
. فهو عني ما ظهر ، وهو عني ما بطن يف حال ظهوره  ((: إىل أن قال 

، وهو ظاهر  )٣(عنه ؛ سواه  )٢(وما مثَّ من يراه غريه ، وما مثَّ من يبطن 
، وغري ذلك من  )٦( سعيد اخلراز )٥( أبو، وهو املسمى  )٤(لنفسه باطن عنه 

 . )٧( ))أمساء احملدثات 
العلي لنفسه هو الَّذي يكون له الكمال يستغرق به ف ((: إىل أن قال 

عرفًا وعقالً  مجيع األمور الوجودية والنسب العدمية سواًء كانت حممودة 
تعاىل  اوشرعا ، أو مذمومةٌ عرفًا وعقالً وشرعا ، وليس ذلك إالَّ ملسمى 

 ـــــــــــــــــ
 . ٧٦صفصوص احلكم   )١(
  عني اخللْق عنده ومن تبعه ، وهذا ظاهر بوحدة الوجود ، فاحلق وهذا تصريح من ابن عريب 

 ٦٣ـ  ٦٢مصرع التصوف ص: انظر .  )) وليست إالّ هو (( :بقوله  ا عندما جعل احملدثات هي
. 

 .نطق ي:  ٢/١٢٣يف جمموع الفتاوى   )٢(
 .ساقطة من املطبوع من فصوص احلكم   )٣(
 . ))منه  ((:  يف   )٤(
 . ))بأيب  ((:  يف   )٥(
 . ))احلراز  ((:  يف   )٦(
إنه أول من تكلَّم يف : ، شيخ الصوفية ، يقال  أمحد بن عيسى البغدادي اخلراز: وهو   

ا السة ، علم الفناء والبقاء ، صحب سريقمر الصوفي هعت بأنون املصري ، نقطي ، وذا الن
توفّي سنة ست . أُنكر عليه بعض األلفاظ ، وكفّروه ا ، وينقل عنه القشريي يف رسالته 

 .ومئتني سنة سبعٍ وسبعني : ومثانني ومئتني ، وقيل 
 . ٤/٢٧٦بغداد  ، تاريخ ١٣/٤١٩، سري أعالم النبالء  ١٠/٢٤٦حلية األولياء : انظر   
 . ٧٧صفصوص احلكم   )٧(
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ت ، وأخرب أال ترى احلق يظهر بصفات احملدثا ((: وقال .  )١( ))خاصة 
 )٤(الذَّم ؟ أال ترى أَنَّ  )٣(عن نفسه ، وبصفات النقص ، وبصفات  )٢(بذلك 

كما  )٦(حق له  )٥(املخلوق يظهر بصفات احلق من أوهلا إىل آخرها ، وكلّها 
 للحق وأمثال هذا الكالم على مذهب من  )٧( ))هي صفات احملدثات حق ،

، ويدعون التحقيق  )٨(أهل وحدة الوجود  قال إِنَّ الوجود واحد يسمون
 ـــــــــــــــــ

 . ٧٩فصوص احلكم ص  )١(
 . ٨٠، وما أثبته من املطبوع من فصوص احلكم ص ))ذلك  ((:  و  يف   )٢(
 .، وأثبتها  املطبوع من فصوص احلكم  و  ساقطة من   )٣(
 .ليست يف املطبوع من فصوص احلكم   )٤(
 . ))وكلّ  ((:  يف   )٥(
 . ))قوله  ((:  و  يف   )٦(
 . ٨٠فصوص احلكم ، فص حكمة مهيمية يف كلمة إبراهيمية ص  )٧(
قد حلَّ يف بعض األشخاص ، وهي عقيدة احللول واالتحاد  املَّا ادعى الصوفية أَنَّ   )٨(

هلذا املذهب الباطل أن يصل م احلال إىل  املتلقّاة عن النصرانية ؛ كان من الطّبيعي امتدادا
 .القول بوحدة الوجود 

أنه ليس هناك إالّ وجود واحد ، وأنَّ كلّ شيٍء إنما : والقول بوحدة الوجود يعين   
وجود  واحد ، فوجود هذا العامل هو عنيوالوجود ـ كلّ الوجود ـ شيء  فا،  ا هو
ا . 

يس عندهم رب وال عبد وال مالك وال مملوك ، فالعابد هو نفس وعلى هذا ترتب أنه ل  
 . ٤٤٠ص، معجم ألفاظ العقيدة  ١١٥الفكر الصويف ص: انظر . العبد املعبود ، والرب هو 

ومن الطّرائف يف الردود على أهل وحدة الوجود ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية   
من قال إِنَّ يف الكون : ال بعض شيوخ هؤالء وهلذا ق ((: ـ يف تناقضهم  ارمحه  ـ

جمموع .  ))فمن الَّذي كذب ؟ فأفحمه : فقال له آخر . فقد كذب  ا سوى
 . ٢/٣٠٥ الفتاوى

ولقد استطاع ابن عريب أن يصوغ هذه العقيدة صياغةً كاملة ، وقررها وقعدها ، وبىن   
= 
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؛ فكُلَّما يتصف  )١(والعرفان ، وهم جيعلون وجود اخلالق عني املخلوقات 
به املخلوقات من حسنٍ وقبح وذم ، إنما املتصف به عندهم عني اخلالق ، 
وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود املخلوقات منفصل عنها أصالً ؛ 

ا مثَّة غري أصالً ال للخالق وال سواه ، فعباد األصنام مل يعبدوا بل عندهم م
{: غريه عندهم ؛ ألنه ما عندهم له غري ؛ وهلذا جعلوا قوله تعاىل 

 { )٢(  اهر أَالَّ تعبـــــدوا إالَّ إيمبعىن قد)؛ إذ  )٣
 ليــس

وهلذا  تعاىل  اعندهم غري له يتصور عبادته ، وكلُّ عابد صنمٍ إنما عبد 
إِنَّ موسى أنكر : وقال  //،  )٥( )٤(إِنَّ عباد العجل مصيبون : قال من قال 

كان موسى أعلم  ((: ، وقال  )٦(على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل 
تعاىل  احاب العجل ، لعلمه أَنَّ باألمر من هارون ؛ ألنه علم ما عبد أص

 ـــــــــــــــــ
= 

 .الواضحة الٍ مقيت للنصوص الشرعية عليها ، وضرب هلا أمثاالً من الكتاب والسنة بإغف
، درء  ١/٢٩٤وما بعدها ، الصواعق املرسلة  ٣٤٥ـ  ٢/٣٤٤جمموع الفتاوى : انظر   

 . ، وما بعدها ١١٦، الفكر الصويف ص ١/٢٦٨الصفدية ،  ٢/٣٠٥تعارض العقل والنقل 
 . ))املخلوق  ((:  يف   )١(
 . ) ٢٣( سورة اإلسراء ، آية   )٢(
فهو يرى أنها  )) ٧٢فصوص احلكم ص ((ويرى ابن عريب أَنَّ معىن هذه اآلية أي حكم   )٣(

من القضاء الكوين القدري ، بيد أَنَّ احلق يف هذه اآلية أَنَّ القضاء مبعىن األمر أي القضاء 
 .الديين الشرعي ، فهو سبحانه أمر بعبادته وحده ال شريك له 

 . ٣/٣٩كثري  تفسري ابن: انظر   
 . ))مصيبني  ((:  يف   )٤(
 . ٣/٥١٩، مدارج السالكني  ١٢٠مصرع التصوف للبقاعي ص: انظر   )٥(
 . ٢/١٢٤، جمموع الفتاوى  ١٩١فصوص احلكم ص: انظر   )٦(
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تعاىل بشيء إالَّ وقع ، فكان  اإالَّ إياه ، وما حكم  )١(قد قضى أَالَّ تعبدوا 
، فإنَّ  )٢(عتاب موسى أخاه هارون ملا وقع األمر يف إنكاره وعدم اتباعه 

، وهلذا  )٣( ))العارف من يرى احلق يف كلّ شيء ، بل يراه عني كلّ شيء 
، وأنه كان مصيبا يف ادعائه  )٤(علون فرعون من العارفني احملقِّقني جي

وملا كان يف منصب التحكُّم صاحب الوقت وإن جار يف  ((: ،  الربوبية
، أي وإن كان  )٦( } {: الناموسي ؛ لذلك قال  )٥(العرف 

على منهم مبا أعطيته يف الظَّاهر من التحكُّم الكلّ أربابا نسبةً ما ، فأنا األ )٧(
فيكم ، وملَّا علمت السحرة صدق فرعون فيما قال مل ينكروه ، بل اقروا له 

فالدولة لك ، فصح قول فرعون  )٨( } {: بذلك ، وقالوا 
 :} { )٩(  ١٠( ))، وإن كان غري احلق( . 

أَنَّ فرعون مات مؤمنا بريئًا من الذّنوب ، : ومن أخف أقواهلم  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ))أَالَّ تعبد  ((:  يف   )١(
 .وكذا يف املطبوع .  ))اتساعه  ((:  يف   )٢(
 . ١٩٢صوص احلكم ، فص حكمة إمامية يف كلمة هارونية ، صف  )٣(
هو عني  فا{ {: ألنَّ فرعون عندهم رأى الوجود شيئًا واحدا ، فقال   )٤(

 . ٦٦مصرع التصوف ص: انظر . وقد سبق احلديث عن الوحدة . املوجودات 
 .وما أثبته من املطبوع من فصوص احلكم .  ))عرف  ((:  و  يف   )٥(
 ) . ٢٤( سورة النازعات ، آية   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
 ) . ٧٣( سورة طه ، آية   )٨(
 ) . ٢٤( سورة النازعات ، آية   )٩(
 . ٢١١ـ  ٢١٠فصوص احلكم ، فص حكمة علوية يف كلمة موسوية ، ص  )١٠(
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 كمــا
تعاىل  اقرة عني فرعون باإلميان الَّذي أعطاه  وكان موسى :  )١(قال 

قبل أن كتب  )٢(عند الغرق ، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من اخلبث 
وقد علم .  )٤( )) ما قبله )٣( الم َيُجبُّاإلس ((عليه شيئًا من اآلثام ، و 

باالضطرار من دين أهل امللل املسلمني واليهود والنصارى أَنَّ فرعون من 
تعاىل يف القرآن قصة كافر  ا )٥(] يقُص [ تعاىل ، بل مل  باأكفر اخللْق 

ر من ، وال ذكر عن أحد من الكفَّا )٦(بامسه اخلاص أعظم من قصة فرعون 
كفره وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن فرعون ، وأخرب عنه وعن قومه 

{أنهم يدخلون   { )فإنَّ لفظ آل فرعون كلفظ آل لوط  )٧ ،
تعاىل من  ، فإذا جاءوا إىل أعظم عدو هللا )٨(يدخل فيه املضاف باتفاق الناس 

 أعدائـه فجعلوه حمقا فيما أعظـم )١٠( ]مـن [ هـو من  )٩(اإلنس أو 
 ـــــــــــــــــ

، مصرع  ٢١٢ابن عريب يف فصوص احلكم عن إميان فرعون صانظر يف ذلك ما ذكره   )١(
 . ١٢٩ـ  ١٢٧التصوف ص

 . ))... شيئًا  ألنه قبضه عند إميانه قبل أن يكتسب ((:  ، زيادة ٢/١٢٥الفتاوى يف جمموع   )٢(
 . ))حتت  ((:  يف   )٣(
محد والطَّرباينّ ، ورجاهلما رواه أ: ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد  ٤/١٩٨رواه أمحد   )٤(

 . ٩/٥٨٦ثقات 
 . ))يعص  ((:  يف   )٥(
 .سورة تعاىل قصة فرعون وقومه يف تسعة عشر  اوقد ذكر   )٦(
 ) . ٤٦(  سورة غافر ، آية  )٧(
واملعىن . مضاف إليه جمرور بالفتح : مفعول به منصوب وهو مضاف ، وفرعون : آل   )٨(

 .النار يدخلون  أَنَّ فرعون وقومه
 . ))و  ((:  يف   )٩(
 .املعىن ، وأضفتها من جمموع الفتاوى حتى يستقيم  و  ساقطة من   )١٠(
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 .)٣( بسائر مقاالم )٢( فكيف // ما قال أعظم مما قال الكفَّار، علم أَنَّ  )١( كفر
وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أَنَّ اخلالق بائن من خملوقاته ، وال يف 

ملا قالوا  )٦(اجلهمية  )٥(، والسلف واألئمة كفَّروا  )٤(خملوقاته شيء من ذاته 
وكان مما أنكروه عليهم أنه كيف يكون يف البطون .  )٧(إنه يف كلّ مكان 

واتفق سلف األمة وأئمتها .  )٨(واألخلية والنجاسات واألقذار  واحلشوش 
،  )٩(تعاىل ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله  اأَنَّ 

 ـــــــــــــــــ
 . ))كفر باللّه  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
عماهلم ذلك أَنَّ الكفّار األصليني كانت مشكلتهم يف توحيد األلوهية ؛ حيث صرفوا أ  )٣(

تعاىل من األصنام واألوثان وغريها ، لكنهم كانوا يقرون بأصل توحيد الربوبية ،  الغري 
زلفى كما  ايف عبادام ، ظنا منهم أنها تقرم إىل  اوادعوا الوسائط بينهم وبني 

 .تعاىل عنهم  احكى 
أعظم وضالهلم أبني ؛ حيث جعلوا  أما هؤالء الصوفية أهل وحدة الوجود فكفرهم  

الوجود شيئًا واحدا ، والتزموا على ذلك لوازم باطلة أنكرها عليهم العقالء فضالً عن 
 . امللل  أهل

، شفاء  ٧١، اجتماع اجليوش اإلسالمية ص ١٦٩العلو للعلي الغفار ص: انظر يف ذلك   )٤(
، شرح أصول  ٢/١٤٥لسنة ، منهاج ا ٣/١٠٧٢، الصواعق املرسلة  ٣٠٧العليل ص

 . ١/١٧٧االعتقاد أهل السنة 
 . ))أكفروا  ((:  يف   )٥(
 . ))اجلهيمية  ((:  يف   )٦(
ـ  ١/٢٦٥، التسعينية البن تيمية  ١/٣٧٩اإلبانة البن بطّة العكربي : انظر يف ذلك   )٧(

 . ١/٢٢٤، بيان تلبيس اجلهمية  ٣٧٢
 . ٨/٣٧٤منهاج السنة : انظر   )٨(
قد تشكل هذه العبارة على بعض الناس ، ويظن أنها موافقة ملا ذهب إليه املتكلِّمون يف   )٩(

= 
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تعاىل خبلقه فقد كفر ، ومن جحد  امن شبه  ((: من األئمة  وقال من قال
تعاىل به نفسه  اتعاىل به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف  اما وصف 

وأين املشبهة اسمة من هؤالء ؟ فإنَّ أولئك غاية .  )١( ))وال رسوله تشبيها 
قدمي وهي حمدثة ،  )٢(كفرهم أن جيعلوه مثل املخلوقات ، لكن يقولون هو 

جعلوه عني احملدثات ، وجعلوه نفس األجسام املصنوعات ،  )٣(وهؤالء 
واآلفات الَّيت يوصف ا كلّ كافر ، وكلّ فاجر  )٤(ووصفوه جبميع النقائص 

عن إفكهم وضالهلم ،  ا، وكلّ شيطان ، وسبع وحية من احليات ، فتعاىل 
منهم  ه ولكتابه ولرسوله ولعباده املؤمننيتعاىل ينتقم لنفسه ولدين وا. 

 ـــــــــــــــــ
= 

التوحيد ، لكن قد يراد ذه العبارة أمران ، فإن كان املراد بنفي التشبيه نفي شيٍء مما 
 .السلف ذهب ثبت من الصفات اخلربية أو االختيارية فليس هذا من م

وإن كان املراد إثبات الصفات مع نفي الشبيه ، فهذا هو احلق الَّذي عليه السلف كما   
{: قال تعاىل      {  ] ورىا هو مراد .  ] ١١: الشوقطع

 .هنا شيخ اإلسالم 
ة تدلّ على أنواع التوحيد الثّالثة عند األشاعرة ، وهي وقد يتوهم البعض أَنَّ هذه العبار  

وهذه األنواع ال تكفي يف النجاة . وحدة الذّات ، ووحدة الصفات ، ووحدة األفعال 
،  ٢٧٠املواقف يف علم الكالم لإلجيي ص: انظر . مل ينضم إىل ذلك توحيد العبادة  ما اعند 

، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف  ١٧٩، التدمرية ص ٣/٢١شرح املقاصد 
 . ١٨٧ص، املاتريدية ألمحد احلريب  ١/١٧، خلالد عبد اللَّطيف حممد نور  اتوحيد 

سري  ))... خبلْقه فقد كفر  امن شبه  ((: رواه الذّهيب بسنده عن نعيم بن محاد قال   )١(
 . ١٧٢علي الغفّار ص، العلو لل ١٠/٦١٠أعالم النبالء 

 . ))قد  ((:  يف   )٢(
 .أي القائلني بوحدة الوجود   )٣(
 . ))النقائض  ((:  يف   )٤(
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؛ حيث  )٢(إِنَّ النصارى إنما كفروا لتخصيصهم : يقولون  )١(وهؤالء 
، فكلّ ما قالته النصارى يف املسيح  )٣( } {: قالوا 

وقد قال قائل . به  )٤(كفره ، ومعلوم شتم النصارى هللا و ايقولون يف 
يعين أَنَّ .  )٦( ))شرك ، وإنما التوحيد يف كالمنا  )٥(القرآن كلّه  (( : منهم 

أَنَّ الرب هو : القرآن يفرق بني الرب والعبد ، وحقيقة التوحيد عندهم 
،  فرق ال: فأي الفَرق بني زوجيت وبنيت إذًا ؟ قالوا : العبد ، فقال هلم قائل 

 . )٧(حرام عليكم : حرام ، قلنا : لكن هؤالء احملجبون قالوا 
 ـــــــــــــــــ

 .أي الصوفية أصحاب وحدة الوجود   )١(
ألنَّ النصارى نظروا إىل الصورة الناسوتية البشرية ، ومل ينظروا إىل الصورة : يقولون   )٢(

: انظر . ـ فيتخيل السامع أنهم نسبوا األلوهية للصورة الناسوتية  اوهو  الالهوتية ـ
 . ١٤١فصوص احلكم ص

ـ يف معرض نقده البن عريب وأهل وحدة  ارمحه  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  
، ولو عمموا  االنصارى إنما كفروا ملا خصصوا املسيح بأنه هو : ويقولون  ((: الوجود 

 . ١١/٢٤٢جمموع الفتاوى .  ))ملا كفروا 
 ) . ٧٢( سورة املائدة ، آية   )٣(
 . ))وكفر به  ((:  يف   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
األديب ، املشهور  سليمان بن علي بن عبد اللّه التلمساين: قائل هذه العبارة هو   )٦(

فحول الشعراء ، وكبار االحتادية الصوفية ، كان يتعاطى بالعفيف ، والعفَّة منه براء ، من 
تويف . اخلمر ، وله فجور وشناعات ، نسب إليه القول باحللول واالتحاد والزندقة والكفر 

 .هـ  ٦٩٠سنة 
 . ٥/٤١٢، شذرات الذّهب البن العماد  ١٣/٣٠٩البداية والنهاية : انظر   
 . ١/٢٤٤، الصفدية  ٢/٢٠١جمموع الفتاوى  :وانظر يف مقولة التلمساين هذه   
 . ١١/٢٤١جمموع الفتاوى : انظر   )٧(
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وهؤالء إذا قيل يف مقالتهم أنها كفر مل يفهم هذا اللَّفظ حاهلا ؛ فإنَّ 
،  )٢(جزٌء من كفرهم  //كافرٍ  )١(اجلنس حتته أنواع متفاوتة ، بل كفر كُلِّ 

 .نصريي جزء مني : قال ؟ ف )٤(أنت نصريي :  )٣(وهلذا قيل لرئيسهم 
إنا لنحكي كالم اليهود  ((: يقول  )٥( عبد اللّه بن املباركوكان 

 . )٧( )) )٦(والنصارى ، وال نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية 
غايتهم القول  )٩(؛ فإنَّ أولئك  )٨(وهؤالء شر من أولئك اجلهمية 

 ـــــــــــــــــ
 . ))كلّه  ((:  يف   )١(
وهذا من ردود املؤلِّف اجلميلة على أهل وحدة الوجود ، حيث جعل كفرهم جنس حتته   )٢(

، وهذا فيه أنواع كما هو مقرر يف املنطق ، فأصبح كفر الكفّار اآلخرين جزء من كفرهم 
 .داللة على عظمة جرمهم 

 . ٤٧ـ  ٤٦رسالة يف املنطق ألمحد الدمنهوري ص: انظر   
 . ١١/٢٤١، جمموع الفتاوى  ٤/٣٠٢اجلواب الصحيح : انظر . هو التلمساين   )٣(
النصريية أتباع أيب شعيب حممد بن نصري ، وهي طائفة من الطّوائف الباطنية ، ويعتربون   )٤(

الصواعق املرسلة : انظر . ، وبتناسخ األرواح  tالشيعة الغالة ، وقالوا بألوهية علي  من
، دراسة عن  ١/٦٩السنة  ، منهاج ٤/٣٠٣ـ  ١/٩٥اجلواب الصحيح ،  ٣/١١٢٠

 . ٣٢١، احلركات الباطنية ص ٣١١الفرق جللي ص
، عامل زمانه ، وأمري األتقياء يف  أبو عبد الرمحن عبد اللّه بن املبارك بن وضاح: هو   )٥(

هـ ، أحد أئمة أهل السنة ااهدين الغزاة ، كان قائما بالسنة ،  ١١٨، ولد سنة  وقته
، اجلرح  ٨/٣٧٨سري أعالم النبالء : انظر . هـ  ١٨١وقامعا للبدعة ، مات سنة 

 . ٥/١٧٩ والتعديل
 . ))اجلهيمية  ((:  يف   )٦(
 .التاسعة . ، مؤسسة الرسالة ، ط ٨/٤٠١سري أعالم النبالء للذّهيب : نظر ا  )٧(
 . ))اجلهيمية  ((:  يف   )٨(
 .أي اجلهمية   )٩(
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قوهلم إنه وجود كلّ مكان ،  )٢( ، وهؤالء )١(تعاىل يف كلّ مكان  ا بأَنَّ
 . )٣(عندهم موجودان أَنَّ أحدمها خالق واآلخر خملوق  ما

وقد علم املسلمون واليهود والنصارى باالضطرار من دين املرسلني أَنَّ 
تعاىل فإنه كافر يف مجيع  امن قال على أحد من البشــر أنه جزء من 

 ؛ امللل
هي  هذا ، ومل يقل أحد أَنَّ عني املخلوقات  )٤(مل تقل  إذ النصارىواليهود

،  املخلوق ، وال احلق املرتَّه هو اخللْق املشبهأجزاء اخلالق ، وال أَنَّ اخلالق هو 
وال أَنَّ املشركني لو تركوا عبادة األصنام جلهلوا من احلق بقدر ما تركوا 

امللل ؛ فإنَّ أهل امللل  )٥( منها ، هو من الكفر املعلوم باالضطرار من مجيع
، مجيعا وا عن عبادة األصنام وكفَّروا من يفعل ذلك متفقون على أَنَّ الرسل 

وأنّ املؤمنني ال يكونوا مؤمنني حتى يتربؤا من عبادة األصنام ، وكلّ معبود 
{: تعاىل  اتعاىل كما قال  اسوى      



 ـــــــــــــــــ
هؤالء اجلهمية زعموا ترتيههم هللا تعاىل ، فتأولوا نصوص العلو والفوقية ، واالستواء ؛   )١(

هو يف كلّ مكان بذاته ، :  شر مما فروا منه ؛ فقالوا فرارا من التحيز ، لكنهم وقعوا يف
 .فجعلوه يف البيوت واحلشوش واألخلية واألماكن القذرة ، وهذا يقول به قدماء اجلهمية 

 . ٤٠، الرد على الزنادقة واجلهمية لإلمام أمحد ص ١/٢٣٤الصواعق املرسلة : انظر   
 .أي أهل وحدة الوجود   )٢(
 .أحدمها حال واآلخر حمل :  ٢/١٢٧ جمموع الفتاوى يف  )٣(
 . ))يقل  ((:  يف   )٤(
 . ))مجيل  ((:  يف   )٥(
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 { )١( . 
}

 { )وقال اخلليل ألبيه وقومه  )٢ ، :}          
 { )٣( . 

يف ذريته النبوة والكتاب ،  ااحلنفاء الَّذي جعل  )٤(وقال اخلليل ـ إمام 
  { :ـ لقومه  )٥( واتفق أهلل امللل على تعظيمه
    //  {)٦( .

الَّذي قالوا من أكفر الكفر عند امللل من اليهود والنصارى فضالً  )٧(وهذا 
؛ فإنَّ اليهود والنصارى  عن املسلمني أن حيتاج أن يشهد عليه بنص آخر

رك عبادة األصنام جاهالً من يكفِّرون عباد األصنام ، فكيف من جيعل تا
إِنَّ العامل يعلم من عبدوا يف أي صورة  ((: احلق بقدر ما ترك منها مع قوله 

ظهر حتى عبد ، وأنّ التفريق والكثرة كاألعضاء يف الصورة احملسوسة ، 
،  )٨( ))يف كلّ معبود  اغري  املعنوية يف الصور الروحانية ، فما عبدوكالقوى 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٤( سورة املمتحنة ، آية   )١(
 ) . ٧٧ـ  ٧٥( سورة الشعراء ، اآليات   )٢(
 ) . ٢٧ـ  ٢٦( سورة الزخرف ، اآليتان   )٣(
 . ))هو إمام  ((:  يف   )٤(
 . ))عظيمه  ((:  يف   )٥(
 ) . ٨٠ـ  ٧٩( سورة األنعام ، اآليتان   )٦(
 . ))وهو  ((:  يف   )٧(
 . ٧٢فصوص احلكم ، فص حكمة سبوحية يف كلمة نوحية ص  )٨(
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شفعاء  )١(ل هو أعظم من كفر عبادة األصنام ؛ فإنَّ أولئك اتخذوهم ب
{:  ا، وقال  )٢( } { :ووسايط كما قالوا 

             {)٣(  ،
خالق السموات واألرض وخالق األصنام ، كما قال  با )٤(وكانوا يقرون 

تعاىل ا :} { )وقال،  )٥ 
تعاىل  ا :}   { )اس  )٦قال ابن عب ،
من خلق السموات واألرض فيقولون  )٧(يسأهلم  ((: ـ  عنهما ارضي  ـ
يعبدون غريه  ا ٨( ))، ثُم( . 

لَبيك الَ شرِيك لَك ، إِالَّ شرِيكًا هو لَك : وكانوا يقولون يف تلبيتهم 
و كُهلمت لَكا موهلذا قال تعاىل .  )١٠( )٩(م :}

 ـــــــــــــــــ
 . ))اتخذهم  ((:  يف   )١(
 
 ) . ٣( سورة الزمر ، آية   )٢(
 ) . ٤٣( سورة الزمر ، آية   )٣(
 . ))يقرؤن  ((:   يف  )٤(
 ) . ٢٥( سورة لقمان ، آية   )٥(
 ) . ١٠٦( سورة يوسف ، آية   )٦(
 . ))سأهلم  ((:  يف   )٧(
وما يؤمن أَكْثَرهم  ((: ـ  عنهما ارضي  روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ـ  )٨(

م ، إذ: اآلية ، قال ...  بِاللَّهماء ؟ ومن خلق األرض ؟ : ا قيل هلم من إميامن خلق الس
 . ٧/٣١٢تفسري الطربي .  ))اللّه ، وهم مشركون : ومن خلق اجلبال ؟ قالوا 

 . ))ومالكه  ((:  و  يف   )٩(
: ـ قَالَ  عنهما ارضي  من حديث ابنِ عباسٍ ـ ٢/٨٤٣روى مسلم يف صحيحه   )١٠(

= 
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 { )ا  وهؤالء أعظم ؛ من جهة )١أَنَّ هؤالء جعلوا عابد األصنام عابد

تعاىل مبرتلة أعضاء اإلنسان من  اللّه تعاىل ال عابدا لغريه ، واألصنام من 
اإلنسان ، ومبرتلة قوى النفْس من النفْس ، وعباد األصنام اعترفوا بأنها غريه 

 ب، وأا خملوقـة ، ومن جهـة أَنَّ عباد األصنـام مـن العر
خلقها ؛ لكنهم  // )٣(واألرض خالقًا غريها  )٢(كانوا يقرون بأَنَّ للسموات 

إليه زلفى من غري سلطان هلم ، وهؤالء ليس  )٤(عبدوا األصنام ليقربوا 
عندهم للسموات واألرض وسائر املخلوقات رب مغاير للسموات واألرض 

وهلذا جعلوا قوم عاد . اخلالق وســائر املخلوقات ، بل املخلوق هو 
 وغريهم

يف عني القرب ، وجعلوا  )٥(صراط مستقيم ، وجعلوهم  من الكفّار على 
وقد علم . أهل النار يتنعمون يف النار كما يتنعم أهل اجلنة يف اجلنة 

باالضطرار من دين اإلسالم أَنَّ عادا قوم هود ، ومثود ، وفرعون وقومه ، 
 ـــــــــــــــــ

= 
َوْيَلُكْم :  eفَيقُولُ رسولُ اللَّه : ، قَالَ  لَبيك ال شرِيك لَك: كُونَ يقُولُونَ كَانَ الْمشرِ

إِالَّ شرِيكًا هو لَك تملكُه وما ملَك ، يقُولُونَ هذَا وهم يطُوفُونَ : ، فَيقُولُونَ  َقْد َقْد
 تيباب ما . بِالْب ، أو عمرة ، وما ال يباح صحيح مسلم ، كتاب احلج يباح للمحرم حبج

 .، وبيان حترمي الطِّيب عليه 
 ) . ٢٨( سورة الروم ، آية   )١(
 . ))السماوات  ((:  يف   )٢(
 . ))غريها غريها  ((:  يف   )٣(
 . ))ليقربوه  ((:  يف   )٤(
 . ))وجعلهم  ((:  يف   )٥(
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تعاىل ، وأنهم  اتعاىل قصته من الكفّار أعداء  ائر من قص وسا
يف اآلخرة ، وأنه لعنهم وغضب عليهم ، فمن أثىن عليهم  معذَّبون
من املقربني ومن أهل النعيم فهو أحلد من كلّ ملحد يكذِّب  وجعلهم

من جنس  )١(ه تعاىل ؛ فإن اتعاىل ، ونيب أرسله  ا كتاب أنزله بكلّ
الَّذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى ،  )٣(الباطنية اإلمساعيلية  )٢(القرامطة 

يقول بقدم العامل ،  )٤(، وهو  قوهلم يتضمن الكفر جبميع الكتب والرسلفإنَّ 
تعاىل ،  اتعاىل ، العامل صورة  اإِنَّ العامل هو : وال حيرم فَرجا ، ويقول 

 ـــــــــــــــــ
 . ))إن ف ((:  يف   )١(
محدان بن قرمط أظهر الزهد والتقشف يف أول : نسبة إىل رجل يقال له : القرامطة   )٢(

والقرامطة فرقة من فرق الباطنية ، وظاهر . حياته فاجتمع عليه بعض الناس فسموا قرامطة 
أقوالٌ شنيعة  مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر احملض ، جحدوا الشرائع ، وأحلدوا يف الدين ، هلم

 .يف اإلله والنبوة والتكاليف الشرعية ، وعموما هم باطنية ، وقد سبق احلديث عن الباطنية 
وما بعدها ، دراسة عن الفرق ألمحد جلي  ٤٤ـ  ٢٢فضائح الباطنية ص: انظر   

 . ١٣٥، احلركات الباطنية ص ٢٨٨ص
، بل هي من أخبثها ، وهي نسبة إىل زعيمهم اإلمساعيلية أيضا من فرق الباطنية   )٣(

بن إمساعيل بن جعفر ، واإلمساعيلية فرق شتى ، أوصلها بعضهم إىل ست فرق ،  حممد
 :ولإلمساعيلية أصالن مها 

 .التأويل الباطين  ـ ٢. اإلمامة  ـ ١  
خر والتكاليف والنبوة واليوم اآل باوهم كسائر الباطنية يف املعتقد فيما يتعلّق   

الشرك األكرب ؛ وذلك  بامثالً ؛ يقوم على إشراكهم  افمعتقدهم يف .  الشرعية
 .باعتقاد آهلة متعددة 

، فضائح  ٤٠٣ـ  ٢/٣٥١أصول اإلمساعيلية للدكتور سليمان السلومي : انظر   
 . ٥٧، احلركات الباطنية ص ٢٦٥، دراسة عن الفرق ص ٢٤الباطنية ص

)٤(   أي ابن عريب. 
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الَّذين يثبتون واجب  )١(؛ فهذا أعظم من كفر القائلني بقدم العامل  ادية وه
 )٤(، وال مسعوا  )٣(، ويقولون إنه صدر عنه الوجود املمكن  )٢(الوجود 

 ـــــــــــــــــ
كثري  القائلون بقدم العامل هم الفالسفة ، وهذه إحدى املسائل الَّيت كُفِّروا ا ، وقد رد عليهم  )١(

 .من العلماء كالغزايل يف افت الفالسفة ، وشيخ اإلسالم يف درء التعارض وغريه 
السفة بقدم العامل هو أَنَّ العلَّة ، وأساس قول الف ))أرسطو  ((وأول من قال بقدم العامل   

التامة يف األزل جيب أن يقارا معلوهلا يف األزل ، فال يوجد معلول إالَّ بعلَّة تامة ، 
 .تكون علَّة تامة إالَّ مع معلوهلا  وال

، قدم  ١٦١الرسالة العرشية البن سينا ، نقالً عن كتاب ابن تيمية السلفي ص: انظر   
 . ١٨٧امل لكاملة الكواري صالع

وقد نسب إىل شيخ اإلسالم القول بقدم العامل ، وهذا خطأ ؛ إذ القدم عند شيخ   
ـ يطلق على القدم يف األنواع ، والقدم يف اآلحاد أو األفراد ، وهو  ارمحه  اإلسالم ـ

 .ـ يقول باألول دون الثّاين  ارمحه  ـ
 . ١٨٥، قدم العامل لكاملة الكواري ص ٦/٢٣١ـ  ٥/٥٣٧جمموع الفتاوى : انظر   
، وما بعدها ، بيان تلبيس  ١/٣٣١درء التعارض : وللمزيد يف موضوع قدم العامل ينظر   

 . ١/١٤٨، منهاج السنة  ٢١ـ إىل ـ  ١/١٠، الصفدية  ١/١٤٨اجلهمية 
)٢(   هف اجلرجاين واجب الوجود بأنعر :)) يكون وجوده من ذاته وال حيتاج إىل  هو الَّذي

 . ٣٢٢التعريفات ص.  ))شيٍء أصالً 
 .تعاىل  اوقد أطلق املتكلِّمون واجب الوجود على   
،  ٨/٢٥، منهاج السنة  ١/٥٩، بيان تلبيس اجلهمية  ٢/٢٩٥جمموع الفتاوى : انظر   

 . ٤٣٥معجم ألفاظ العقيدة ص
 . ))واملمكن  ((:  يف   )٣(
: انظر . الَّذي ال يقتضي شيئًا من الوجود أو العدم كالعامل : والوجود املمكن هو   

 . ٢٩٦التعريفات للجرجاين ص
 . ))تسمعوا  ((:  يف   )٤(
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والتلمسـاين وأمثاهلم ، فكيف  )٢( القنوي، و )١( ابن سـبعنيكالم  من
 أذكـر

ى من مل يعرف حاهلم كما التبس أمر يذكرونه ، لكن التبس أمرهم عل  ما
وانتسبوا إىل التشيع فصاروا  )٣(القرامطة الباطنية ملّا ادعوا أنهم فاطميون 

؛ فإنهم من أعظم الزنادقة  )٥(، وكذا هؤالء االحتادية  )٤(يبطنون كفرهم 

 ـــــــــــــــــ
، قطب الدين ، املعروف  عبد احلق بن إبراهيم بن حممد بن نصر املرسي األندلسي: هو   )١(

ة ، من كبار الصوفية القائلني بوحدة الوجود ، ودرس بابن سبعني ، من أهل مرسي
 .هـ  ٦٦٩عاما سنة  ٥٥الفلسفة ، مات يف مكّة وعمره 

 . ٤/٥١، األعالم للزركلي  ٥/٣٢٩شذرات الذّهب : انظر   
،  حممد بن إسحاق بن حممد بن يوسف بن علي القنوي الروميصدر الدين : هو   )٢(

 اابن عريب ، قال بالوجود املطلق الَّذي ال يتعين ، تعاىل  ، من كبار تالميذ صويف
مات . قوله ، وكان الصدر الرومي متفلسفًا ، وهو يف ضالله أشد من ابن عريب  عن
 .هـ  ٦٧٣ سنة

 . ٢/٢٠٠، الوايف بالوفيات للصفدي  ٨/٤٥طبقات الشافعية للسبكي : انظر   
 . ٢٢٦وسبقت ترمجة التلمساين ص   
 . ))قاطيمون  ((:  يف   )٣(
،  ١/٢٧، مقاالت اإلسالميني  ٢٢، الفَرق بني الفرق ص ٢٠التنبيه والرد ص: انظر   )٤(

 . ١٣٥، احلركات الباطنية ص ٢٩٢، دراسة عن الفرق ص ١/٣٦الفصل يف امللل 
احللولية ، فاالتحاد سبب يف القول بوحدة الوجود ، فالعامل عند االحتادية خيتلفون عن   )٥(

 .االحتادية ليس إالَّ مظاهر متعددة حلقيقة واحدة وهي الوجود اإلهلي 
   ة ابن عريبة ليس عندهم وجودان ، ال خالق وال خملوق ، ومن كبار االحتاديواالحتادي

 .املخلوق فأصبحا شيئًا واحدا الصويف ، لكن عندهم أَنَّ اإلله اتحد مع 
لذلك يطلق العلماء عادةً على االحتادية أهل وحدة الوجود ؛ ألنَّ مؤدى القول باالحتاد   

 .القول بوحدة الوجود 
= 
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قبل  )١( الَّذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر ؛ ال تقبل توبتهم إذا أُخذوا
 الواجبات ؛ ألنهم أفسدوا العقول واألديانالتوبة ، فإنَّ القيام عليهم من أعظم 

يف  //على خلْقٍ من املشايخ والعلماء وامللوك واألمراء ، وهم يسعون 
، فضررهم يف الدين أعظم من  ااألرض فسادا ، ويصدون عن سبيل 

هم ، ويترك دينهم لقُطَّاع الطَّريق ، ضرر من يفسد على املسلمني دنيا
وإضالهلم أعظم من أن يوصف ، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية ، من 

ال يعرف حبقيقة أمرهم ، ومن قال [ كان عاميا من شيعتهم وأتباعهم ، فإنه 
إن كان  )٢(] لكالمهم تأويالً موافقًا للشريعة فإنه من رؤوسه وأئمتهم فإنه 

 . )٣( ))يا يعرف كذب نفسه فيما قال فليتأمل ذك
انظر إىل .  )٤(] من أهل العلم [ فيجب تكفري هؤالء على كلّ مؤمن 

سر  وقفوا على  (( *قبح قول من قال يف حق قوم من أهل العلم أنهم 
القدر ، وهم على قسمني ؛ منهم من يعلم ذلك إمجاالً ، ومنهم من يعلم 

، والَّذي يعلمه مفصالً أعلى وأمتَّ من الَّذي يعلمه جممالً ، فإنه يعلم  مفصالً
 ـــــــــــــــــ

= 
، موقف  ١٨، معجم ألفاظ العقيدة ص ١٤٧موقف ابن القيم من الصوفية ص: انظر   

 . ١٦٧ابن تيمية من التصوف والصوفية ص
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 .باختصارٍ وتصرف يسري  ١٣٣ـ  ٢/١٢٢هنا اية النقل عن جمموع الفتاوى   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
بيان  ((: ـ بالنقل عن السيف السعودي يف كتابه  ارمحه  من هنا يبدأ الربكوي ـ  * 

القول : انظر .  ))عتقادات املفسودة واألقوال الباطلة املردودة حكم ما يف الفصوص من اال
 .ويتداخل النقل مع جمموع الفتاوى .  ٢/٢٤٢املنيب عن ترمجة ابن عريب للسخاوي 
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إياه مما أعطاه عينه من العلم به ،  اتعاىل فيه ، إِما بإعالم  اما يف علم 
يكشف له عينه الثابتة ، وانتقاالت األحوال عليها إىل ما  )١(] أن [ وإما 

تعاىل به ؛  ايكون يف علمه بنفسه مبرتلة علم ، فهو أعلى ، فإنه  يتناهى
أفهم قصده املفسود واجتراءه على الرب  )٢( ))ألنَّ األخذ من معدن واحد 

املعبود حتى ساوى بينه وبني عبد من عبيده يف العلم بعواقب األمور إىل 
وهلذا قال  ((: ـ  )٣(فَساق الكالم ـ حتى قال : ال اية له ، ثُم إنه قال  ما
: عليه من قوله تعاىل  )٥(ملا حتوي  )٤( )) َشیََّبْتِني ُھوٌد َوَأَخواتھا ((: 
} { )ال يدري هل أمر مبا يوافق اإلرادة فيقع له ، أو  )٦ هفإن

إىل هذا الكالم املنكور والفساد : انظر .  )٧( ))مبا خيالف اإلرادة فال يقع 
من  )٩(ذي فهم ونور ، وهو إن كان ما قرره  )٨(ر عند كلّ الظَّاه

 بعض أهل العلم على سر القدر فيه حتى يكون يف علمه بنفسه مبرتلة وقوف
 ـــــــــــــــــ

 . ))بأن  ((:  يف   )١(
 . ٢/٢٠٥جمموع الفتاوى   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
، ورواه  ١١٠٩، برقم ٥/٣٧٠ tأنس رواه سعيد بن منصور يف سننه من حديث   )٤(

 t، والبزار من حديث أيب بكر  ٥٩٩٧، برقم ٣/٢٦٨عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه 
، وصححه  ٢٢/١٢٣، والطَّرباينّ يف الكبري  ٢/١٨٤، وأبو يعلى يف مسنده  ١/١٦٩

 . ٣٧٢٠، برقم ١/٦٩٢صحيح اجلامع : انظر . األلباين 
 . ))ري جت ((:  يف   )٥(
 ) . ١١٢( سورة هود ، آية   )٦(
 . ٩٩ـ  ٩٨فصوص احلكم ، ص  )٧(
 . ساقطة من   )٨(
 . ))من فوق يف الكلمة الشيبة  ((قرره : زيادة بعد قوله  يف   )٩(
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إىل ما ال يتناهى ؛ تفىن دونه   وأنه يعلم انتقاالت األحوالتعاىل به ،  ا علم
كان ذلك  )٢(ألخرويــة ، فإن يف اآلباد ا )١(اآلماد الدنيوية ويتسـرمد 

 جائـزا
 يبغري الن يف حقe //  ٣(كما زعم(  فمنعه بعض ذلك يف حق ،

يبالن e  قصة الَّيت أمر  )٤(من أعظم االفتراء واالجتراء والنفإنَّ املد ،
يبالن e  سبة إىل ما ال يتناهى كطرفة عني أو أدىنفيهامن ذلك  باالستقامة بالن

اآلماد واستقرار اآلباد ، فقد استخف عقول الناس ، وأطلق لسانه  بالنسبة إىل
 )٥(تعاىل ما يستحقّه من  ا عقل وال نقل وال قياس ، فعليه من مبا ال يقبله

، فإنَّ آخر  أعظم فجوره وفسقه ، واالختصار فيما يطول شرحه أمجل
أو  )٧(إِما إحلاد :  )٦(] كاألول يف املعىن [ كالمه وإن طال الشرح هو 

رب العباد ، فمن قبل كالمه  )١(به عن  )٩( ما جاءتالرسل ورد  )٨(تنقيص 
 ـــــــــــــــــ

 . ))ويتسهر  ((:  يف   )١(
 .م الَّذي ال ينقطع الدائ: دوام الزمان من ليل أو ار ، ومعناه : هو  التسرمدو  
 . ٢٨٨، القاموس احمليط ص ٣/٢١٢لسان العرب : انظر   
 . ))فإنه  ((:  يف   )٢(
 
 . ))زعمه  ((:  يف   )٣(
 . ))والنقيض  ((:  يف   )٤(
 . ))ما  ((:  يف   )٥(
 . ))املعىن اَألول  ((:  يف   )٦(
 . ))اد اإلحل ((:  يف   )٧(
 . ))نقيض  ((:  يف   )٨(
 . ))ما جاء  ((:  يف   )٩(
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،  * ))مراده ، ومن فهم مراده وصدقه فقد كفر  املفسود خسر إذا مل يفهم
 .حيلّ للعلماء واحلكّام ، والسالم على كلّ لبيب فهام  ال )٢(فالسكوت 
اخلليل خليالً لتخلُّله وحصره مجيع  إنما مسي ((: إىل ما قال وانظر 
 مــــا

 )٤( فساق يف بســيط كالمه يف تقرير  )٣( ))اتصفت به الذّات اإلهلية 
ذلك وإثباته إلبراهيم عليه الصالةُ والسالم ، ثُم نسي حكم ما قرره يف حقِّه 

ولو  (( إنه صدق الرؤيا: يه الصالةُ والسالم قال بعد ذلك عن إبراهيم علحتى 
 {: ، ثُم إنه ساق الكالم إىل قوله تعاىل  )٥( ))صدق يف الرؤيا لذبح ابنه 

 { )أي الظَّاهر ، يعين االختبار يف العلم ، هل يعلم  ((:  )٦
اخليال  )٧( ري أم ال ؟ ؛ ألنه يعلم أَنَّ موطنيقتضيه موطن الرؤيا من التعبما 

 ))يطلب التعبري ، فغفل فما وفَّى املوطن حقّه ، وصدق الرؤيا ؛ هلذا السبب 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ))من  ((:  يف   )١(
 . ٢/٢٤٤القول املنيب : إىل هنا النقل عن السيف السعودي ، انظر   * 
 . ))فالسكوت فيه  ((:  يف   )٢(
 . ٨٠فصوص احلكم ، ص  )٣(
 . ))تقدير  ((:  يف   )٤(
 . ٨٦فصوص احلكم ، ص  )٥(
واملعىن الصحيح لآلية أَنَّ إبراهيم صدق الرؤيا وامتثل أمر ربه ، وأضجع ابنه للذّبح ،   

: انظر . فلما أسلما وتلَّه للجبني ؛ ناداه إليه أن صدقت الرؤيا الَّيت أريناكها يف منامك 
 . ١٠/٥٠٩تفسري الطربي 

 ) . ١٠٦( سورة الصافات ، آية   )٦(
 . ))مواطن  ((:  يف   )٧(
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)١( . 
الكرام ، وكالمه  )٢(تعاىل وعلى رسله  اانظر كيف أكثر جرأته على 

،  سالم أنه ما وفَّىعلى خصوصيام باألوهام ، حتى جعل اخلليل عليه الصالةُ وال
تعاىل قال  وا :} { )جعله غافالً ال يعلم تعبري  )٣ املنام ثُم

 ، ونسي حكم ما ادعاه فيه من كمال رتبة اخللقة ما ذكرها وبينها وقررها
 //مجيع  له وحصرهمسي اخلليل خليالً لتخلُّ )٤(إنما  ((: يف الكالم ؛ إذ قال 

 مــا
 بعد ذلك يف حقِّه مثل ذلك القول ، ثُم يقول )٥( ))اتصفت به الذّات اإلهلية 

وغريه من   )٦( ابن سريينويعوزه علما كان لبعض هذه األمة احملمدية مثل 
 ـــــــــــــــــ

 . ٨٦فصوص احلكم ، ص  )١(
 . ))رسوله  ((:  يف   )٢(
 ) . ٣٧( سورة النجم ، آية   )٣(
 :ـ األقوال يف معىن هذه اآلية ، وهي  ارمحه  ذكر ابن جرير ـ  
 .أَنَّ وفَّى مبعىن بلَّغ رساالت ربه إلىخلْقه  :القول اَألوَّل   
 .أنه وفَّى مبا رأى يف املنام من ذبح ابنه  :القول الّثاني   
 . ١١/٥٣٢تفسري الطربي : انظر . وفَّى ربه عمل يومه  :القول الّثالث   
وفَّى شرائع : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال  ((: ـ  ارمحه  ثُم قال ـ  

تعاىل ذكره أخرب عنه أنه وفَّى ؛ فعم باخلرب  األنَّ اإلسالم ومجيع ما أُمر به من الطَّاعة ؛ 
 . ١١/٥٣٣تفسري الطربي .  ))عن توفيته مجيع الطَّاعة ، ومل خيصص بعضا دون بعض 

 . ١٧/٧٤اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : وانظر كذلك   
 . ساقطة من   )٤(
 . ٨٠فصوص احلكم ، ص  )٥(
، موىل أنس بن مالك ، مسع من كثري من  د بن سريين األنصاريحممأبو بكر : هو   )٦(

= 
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 . )١(املعبرين املشهورين 
د ، استخف عقول فانظر إىل هذا الفساد ، وسوء التصور واالعتقا

الناس فقال ، وأطلق لسانه بكلّ زور وحمال ، وأمثال هذه كثرية يف كالمه 
اللّبيب املتبصر  )٢(بال حساب مما خيالف السنة والكتاب ، يقف عليه كلّ 

األريب ، فنذكر من أقوال أئمة احلنفية املتقدمني من العلماء األقدمني مما 
، ثُم نذكر أحاديث سيد املرسلني الَّيت ا حيفظ  )٣( نيرد أقوال امللحدي

 ـــــــــــــــــ
= 

إنَّ : الصحابة ، ويل القضاء بالبصرة ، وكان فقيها عاملًا ورعا أديبا ، ومن أقواله املشهورة 
وكان شديدا على أهل األهواء ، اشتهر . هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم 

 .هـ ، بعد احلسن البصري مبئة يوم  ١١٠مات سنة . بتعبري الرؤى 
 . ٢/٢٦٣األولياء  ، حلية ٧/١٩٣طبقات ابن سعد ،  ٤/٦٠٦سري أعالم النبالء : انظر   
 . ساقطة من   )١(
 .زائدة  ))كلّ  ((قد تكون   )٢(
، يف باب الرد على املبتدعني كان ألهل السنة واجلماعة مجيعا قدم السبق يف ذلك   )٣(

 ارمحه  يكن هذا األمر حمصورا على علماء األحناف ، لكن نظرا ألنَّ الربكوي ـ ومل
 .ـ على مذهب األحناف ، فإنه ينقل عنهم يف الغالب يف باب الرد على أهل البدع 

 ـ: إالَّ أنه ال بد من التنبيه يف هذا املقام على عدة أمور   
 االرد على املبتدعة وأهل األهواء ال بد أن يكون منطلقًا من كتاب أَنَّ : األمر اَألوَّل   

 .، وفهم السلف الصاحل لنصوص الوحيني  eوسنة رسوله 
 عليهم ـ يف ردودهم على أهل البدع كانوا اأَنَّ السلف ـ رمحة : األمر الّثاني   

ق من الكتاب والسنة وفهم ال يقابلون البدعة بالبدعة ، بل كان هدفهم تبيني احل
 .الصاحل  السلف

كان علماء أهل السنة واجلماعة ينهون عن اخلوض يف علم الكالم : األمر الّثالث   
والفلسفيات ، ومن مثَّ جاءت ردودهم منضبطة بالكتاب والسنة ، بعيدةً كلّ البعد عن 

فيكون بقدر الرد عليهم ، دون املسائل الكالمية ، إالَّ إن اُحتيج إىل ذلك ، 
= 
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، ليكون عامليها على  )١(الدين ، ويوجب االحتراز عن بدع املبتدعني 
 .التوفيق  وبااملتني ،  )٢( االبصرية واليقني ، ويتمسكوا حببل 

أمحد بن حممد بن سالمة فر قال الشيخ اإلمام العالَّمة أبو جع (( *
تعاىل ما زال  اإِنَّ :  )٤( عقيدته املشهورةاحلنفي يف  )٣( األزدي الطحاوي

 ـــــــــــــــــ
= 

 .بالسفسطات  االنشغال
أَنَّ علماء األحناف املتقدمني منهم بالذّات ، هلم قدم السبق يف الدفاع عن : األمر الرَّابع   

العقيدة اإلسالمية كأيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن ، وكاإلمام 
عليهم ـ وقد أملح شيخ اإلسالم  اريهم ـ رمحة الطّحاوي ، وابن أيب العز احلنفي وغ
 . ٥/٢٥٦ابن تيمية إىل ذلك يف جمموع الفتاوى 

أَنَّ الناظر يف ردود بعض األحناف ، وخاصةً يف جمال التكفري جيد احلنفية : األمر الخامس   
هر يف يف باب اإلميان ـ عند التأصيل ـ مرجئة ، وعند التفريع خوارج ، وهذا ظا

 .تكفريهم بدون النظر إىل الشروط واملوانع 
، منهج االستدالل على مسائل االعتقاد لعثمان بن  ٢/٨٠١االعتصام للشاطيب : انظر   

 . ١٩٦ـ  ١/١٩٣، املاتريدية للشمس السلفي األفغاين  ١/٤٠علي بن حسن 
 . ))املبتدين  ((:  يف   )١(
 . سقط من  )) ا ((لفظ اجلاللة   )٢(
القول املنيب : انظر . ـ بالنقل عن السيف السعودي  ارمحه  من هنا يبدأ الربكوي ـ  * 

٢/٢٤٤ . 
أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة بن عبد امللك األزدي احلجري أبو جعفر : هو   )٣(

شرح : منها هـ ، صاحب التصانيف الكثرية ، و ٢٣٩، ولد سنة  املصري الطحاوي
وكانت العقيدة . معاين اآلثار ، وشرح مشكل اآلثار ، العقيدة الطحاوية ، وغريها 

 .مبصر  ٣٢١مات سنة . هلا القبول ، وتلقّاها العلماء بالشرح  ا الطحاوية من املتون الَّيت كتب
 . ٥٩لبهية ص، الفوائد ا ١١/١٧٤، البداية والنهاية  ١٥/٢٧سري أعالم النبالء : انظر   
هو كتاب صنفه العالَّمة الطحاوي يف العقيدة على مذهب أهل السنة واجلماعة ، ذكر   )٤(

فيه عقيدة أهل السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللَّة أيب حنيفة وصاحبيه ، وما يعتقدونه 
= 
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من صفته ،  )٢(مل يكن  )١(بصفاته قدميا قبل خلقه ، مل يزدد بكوم شيئًا 
خلق  )٣(وكما كان بصفاته أزليا ، كذلك ال يزال عليها أبديا ، ليس منذ 

د اسم اخلالق ، وال بإحداثه الربية استفاد اسم الباري ، له معىن اخللْق استفا
اخلالق وال خملوق ، وكما أنه  )٥(، ومعىن  )٤(الربوبيـــة وال مربوب 

 )٦(حميي 
، استحق هذا االسم قبل إحيائهم ، وكذلك استحق   )٧(املوتى بعدما أحيا 

على كلّ شيء قدير ، وكلّ شيء  )٩(ه إن )٨(اسم اخلالق قبل إنشائهم ، ذلك 

 ـــــــــــــــــ
= 

ائل األمساء يف أصول الدين ؛ من إثبات الصفات ، وأنَّ القرآن غري خملوق ، ومس
وأُخذت عليه بعض املسائل ، . واألحكام ، والوعد والوعيد ، ومسائل التكفري ، وغريها 

 .كإخراج العمل عن مسمى اإلميان وغريها 
 . ٦مقدمة الشيخ حممد بن مانع على العقيدة الطحاوية ص: انظر   
يف   )١(   كن قبلهم شيء فاعل مل يزدد من صفة مل ي ((: زيادة  ))شيئًا  ((: بعد قوله

 . ))صفته 
مكتبة . ، ط ١٧١ص.  ))مل يكن قبلهم من صفته  ((: يف املطبوع من العقيدة الطحاوية   )٢(

 .طربية 
 . ))بعد  ((: يف املطبوع من العقيدة الطحاوية   )٣(
يف   )٤(    و  :))  املطبوع ، زائد ، ليس يف  ))يف  ((، وحرف  ))وال مربوب يف

 .واألوىل حذفه 
 . وما أثبته من املطبوع من العقيدة الطّحاوية،  ))... معىن اخلالق  ((:  و  يف   )٥(
 .وما أثبته من املطبوع من العقيدة الطحاوية .  ))حييي  ((:  و  يف   )٦(
 . ))بعد أن أحىي  ((:  يف   )٧(
 . ))وذلك  ((:  يف   )٨(
 . ))بأنه  ((: يف املطبوع من العقيدة الطحاوية   )٩(
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{إليه فقري ، وكلّ أمر عليه يسري ، ال حيتاج إىل شيء ، 
  { )ن معانيها ومفهوم  )٢(فهذا  )١فصل من عقيدته ، تتضم

 .ألفاظها ضد أقوال هؤالء املذكورين 
.  )٣( )) تعاىل مبعىن من معاين البشر فقد كفر ا صفمن و (( :ثُم قال فيها 

، وقولــه  )٤( ))إِنَّ احلق املرتَّه هو اخللْق املشــبه  ((: فكيف مـن قال 
 إِنَّ ((: 

 . //وغري ذلك من األقوال القبيحة املتقدمة  )٥( ))العامل صورته وهويته 
 اإِنَّ من رد حكم كتاب  ((: ثُم الطّحاوي يف العقيدة املذكورة قال 

تعاىل  ا )٧(، وهم قد ردوا من حكْمٍ حكَم  )٦( ))تعاىل فهو من الكافرين 
، وبينه رسوله عليه الصالةُ والسالم من أصول الشرائع الَّيت ال تنقض  به

 ؛ وأنهم )٨(تنسخ ، ككفر عباد األصنام ، وضالل خمالفي الرسول  وال
تعاىل ، وأنهم من أهل النار ، وهلم فيها اخلزي  امبخالفتهم ؛ أعداُء 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١١( سورة الشورى ، آية   )١(
 . ))فهذه  ((:  يف   )٢(
 . ٢١العقيدة الطّحاوية ص  )٣(
 . ٧٨فصوص احلكم ص  )٤(
 . ٦٨فصوص احلكم ص  )٥(
ومن رد حكْم الكتاب  ((: واملوجود يف املطبوع كالتايل .  ٣٠العقيدة الطّحاوية ص  )٦(

 . ))كان من الكافرين 
 . ساقطة من   )٧(
 . ))الرسل  ((:  يف   )٨(
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 رمديديد الس١(والعذاب الش( . 
مها واحد ؛ يعين اجلنة والنار يف الذّوق ، وإنما تغير :  )٢(وقال املذكور 

والعاصي  محراء ، وأنَّ الطَّائع يف اللّون ، هذه خضراء ، وتلك سوداء أو 
 . )٣(أصالً  مرضيون مستحقُّون الوعد ، وما مثّة وعيدواملؤمن والكافر والكلّ 

األمن واليأس ينقالن عن  ((: وقد قال الطحاوي يف عقيدته املذكورة أَنَّ 
، وأنّ اعتقاد عدم حكم الوعيد يف حق من حقَّت عليه كلمة  )٤( ))امللَّة 

تعاىل من ذلك بفضله إنه على  اعصمنا . العذاب غاية األمن واية الكفر 
 .قدير كلّ شيء 

 )٦(من أصحاب اإلمام  )٥(ثُم نذكر بعد ذلك ما ذكره األوسي 
 ـــــــــــــــــ

 . ))السرمد  ((:  يف   )١(
 . ٩٢ـ  ٩١أي ابن عريب يف فصوصه ، وذلك ص  )٢(
ي يف وهذا ضالل ظاهر لكل عاقل ، حيث إِنَّ العقالء ال يساوون بني املطيع والعاص  )٣(

لكن ابن عريب يف نفيه للوعيد بناًء على أَنَّ الكافر ! األمور الدنيوية ، فكيف باآلخرة ؟
. واملؤمن والطّائع والعاصي كلّهم مرضيون فيستحقّون بتمام الرضى الوعد دون الوعيد 

:  يقول يف فصوصه حتت فص حكمة علية يف كلمة إمساعيلية. بل ما مثَّة وعيد عنده أصالً 
فتقابلت احلضرتان . عن عبيده ، فهم مرضيون ، ورضوا عنه فهو مرضي  افرضي  ((

فما يف الوجود مثل ، فما يف الوجود ضد ، فإنَّ الوجود حقيقة واحدة ، ... تقابل األمثال 
 . ٩٢ص ))والشيء ال يضاد نفسه 

  ريعة ذُكر فيها الوعد والوعيد حترهيب ، ومن املعلوم أَنَّ هذه الشرغيب والتى يتحقّق الت
وسنة هذه الشريعة يف ذكر اجلزاء ؛ أن يشفع الوعد بالوعيد ؛ حتقيقًا حلكمة التربية  ((

 . ١/٢٠٥الوعد األخروي للدكتور عيسى السعدي .  ))بالترغيب والترهيب 
 . ٤٦ص.  ))ملّة اإلسالم  ((: يف املطبوع من العقيدة الطّحاوية   )٤(
 .مل أقف على ترمجته   )٥(
 . ))إمام  ((:  يف   )٦(
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قال يف قصيدة له بيتا من . أيب حنيفة يف تصنيف له يف األصول  )١( األعظم
ي ا الشعر ، وشرح بعده ألفاظًا كثرية ذكر أنه يكفَّر ا قائلها ، ومن رض

 :فقال من قائلها ، 
  )٢( بطوع ردِّ دین باغتفاِل } ولفظ الكفر من غیر اعتقاد 

أَنَّ من تكلَّم بكلمة الكفر فضحك غريه كفر ، :  )٣(فكان مما شرحه 
 .كفر استحسنه  أو

 .كفر يليق به  )٤(تعاىل مبا ال  اومن وصف 
 .كفر نيب من األنبياء  )٥( ومن عاب نبيا من األنبياء كفر ، أو صغر اسم

 .أو مل يرض بسنته كفر 
 .كفر  )٦(ومن أنكر وعده أو وعيده 

يوجد يف كلِّ : ، أو قال  )٧(يف ست جهات كفر  ا: ومن قال 
 .كفر  )٨( مكان

أنا ال أُحبه : فقال  )٩(حيب القَرع واخللَّ  eالنيب  كان : أو قال 
 ـــــــــــــــــ

 .اللَّفظ وصححتها هكذا حتى يستقيم .  ))أعظم  ((:  و  يف   )١(
 .عليه مل أقف   )٢(
 . ))شرح  ((:  يف   )٣(
 . ))مما  ((:  يف   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))ووعيده  ((:  يف   )٦(
 . ٢١٦الفَرق بني الفرق ص: انظر . وبه قال الكرامية   )٧(
 .وقال ذا اجلهمية   )٨(
 . ))أو اخللّ  ((:  يف   )٩(
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ه١(يكفر  فإن( . 
 .من سخر بالشريعة أو حبكمٍ من أحكامها فقد كفر و

 .يثبت حرمته بالقرآن كفر  إِنَّ اخلمر مل: ومن قال 
كالم : كالم معنوي ، أو قال : أو صدق كالم أهل األهواء ، أو قال 

 .له معىن صحيح فإنه يكفر 
ان وأهل الكافر والشيط //تعاىل يرحم  امن يعرف أَنَّ : ومن قال 

األهواء فإنه يكفر ، فكيف من اعتقد ذلك يف قوم نوح ، وقوم هود ، 
وفرعون ، وجعل كلّ كافر وفاجر وفاسق وعاهر عند ربه مرضيا ـ كما 
تقدم قوله ـ فعليه ما يستحق إن كان مات على اعتقاد ما وضعه 

 . )٢( كتابه يف

 ـــــــــــــــــ
ـ الكفر على باب العادات ،  ارمحه  هذه من األعاجيب ؛ إذ أطلق األوسي ـ  )١(

ي أمر من األمور إالَّ والعادات األمر فيها يسري ، والتكفري حكم شرعي ال يطلق على أ
 .بدليل شرعي ، كما أنه ال يكفَّر املعين إالَّ بضوابط شرعية 

. وفتح باب التكفري على مصراعيه خطره على األمة عظيم ، ويترتب عليه آثار كبرية   
 . ٩ضوابط التكفري للقرين ص: انظر 

 .مه يف فصوص احلكم يقصد بالكالم األخري ابن عريب ، وخاصةً كال  )٢(
 ـ: واختلف الناس يف ابن عريب على ثالثة أقسام   
: حكم بكفره ، وصنف رسائل يف خروجه عن اإلسالم ، ومنهم  :القسم اَألوَّل   

 ١٥٠موقف ابن القيم من الصوفية ص: انظر . ، والتفتازاين ، ومالّ علي قاري  السخاوي
. 

مصرع : انظر . ن عريب ومن كفَّره من األئمة والعلماء وقد نقل البقاعي تكفري اب  
 . ١٥٠التصوف ص

= 
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اعلم  ((: ، قال  ءالشفايف كتاب  )١( عياضونذكر ما ذكر القاضي 
، أو عابه ، أو أحلق به  eتعاىل وإياكم أَنَّ مجيع من سب النيب  اوفَّقنا 

نقصانا يف نفسه أو نسبه أو دينه ، أو خصلة من خصاله ، أو عرض به ، 
شبهه بشيء على طريق السب له واإلزدراء عليه ، أو التصغري لشأنه ،  أو
يب له ؛ فهو ساب له ، واحلكم فيه ؛ حكم الساب ؛ الغض منه والع أو
يســـتثىن فصالً من فصول  )٣(] ال [ كما بينتــه ، و  )٢(] يقتلُ  [

 هذا الباب

 ـــــــــــــــــ
= 
 .جعله من أكابر األولياء ، ومن سادة العلماء ، كعبد الوهاب الشعراين  :القسم الّثاني   
 .يرى أنه من األولياء ، وال جيوز مطالعة كتبه ، منهم السيوطي  :القسم الّثالث   
 . ١٥١قف ابن القيم من الصوفية صمو: انظر يف ذلك   
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصيب أبو الفضل : هو   )١(

هـ ، تولَّى القضاء وعمره مخس وثالثون سنة ، كان عاملًا  ٤٧٦، ولد سنة  األندلسي
من األحاديث  جبميع العلوم والفنون ، وأجلُّ تواليفه وأشرفها كتاب الشفا لوال ما فيه

 ري: انظر . هـ  ٥٤٤أخرى ، مات سنة املفتعلة ، وله تصانيفبالء  س٢٠/٢١٢أعالم الن 
 . ١٢/٢٢٥، البداية والنهاية 

طبعة دار الكتب العلمية .  ))الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ((وأَما كتاب الشفا فامسه   
لوال ما قد  ))الشفا  ((أجلُّها وأشرفها كتاب تواليفه نفيسة ، و: قال الذّهيب . ببريوت 

يثيبه على  واحشاه باألحاديث املفتعلة ، عملَ إمامٍ ال نقد له يف فن احلديث وال ذوق ، 
 . ٢٠/٢١٦سري أعالم النبالء .  ))... حسن قصده 

أبوابٍ وفصول ، ؛ على  ايف تعظيم  القسم اَألول: إىل قسمني وقد قسم القاضي كتابه   
 .والقسم الثّاين فيما جيب على األنام ، على أبواب وفصول كذلك 

 . ٢/٢١٤، وأضفتها من كتاب الشفا  و  ساقطة من   )٢(
 . ٢/٢١٤، وأضفتها من كتاب الشفا  و  ساقطة من   )٣(
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، وذكر   )٢( ))أو تلوحيا  )١(كان  على هذا املقصد ، وال منتري فيه ، تصرحيا
نة موجبان أَنَّ من قصد الكتاب والس ((: قال  )٣( ابن عتابيف كتابه عن 

 يبالنe  ا ، وإن قلَّ ـ فقتلهبأذى أوحا أو مصرض٤( ))واجب  نقص ـ معر( 
. 

املرسلني  )٦(ما ذُكر من كالم هؤالء املذكورين من تنقيص  )٥(انظر 
كثري بين بال غيم ،  )٧(واألنبياء تصرحيا ال تلوحيا ، وهو يف كالمه ومضاره 

ند اجتماع املسلمني من املتقدمني واملتأخرين واليهود والنصارى فمعلوم ع
عبد األصنام ينقضه عليه ظاهر الكتاب ، وال حتمله  )٨(] من [ والصابئني أَنَّ 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ٢/٢١٤صطفى ، للقاضي عياض كتاب الشفا بتعريف حقوق امل  )٢(
:  و  ويف .  ٢/٢١٩. وليس ابن عباس  ))ابن عتاب  ((: يف كتاب الشفا   )٣(

 . ))ابن عباس  ((
، مسند األندلس ، كان فاضالً  عبد الرمحن بن حممد بن عتاب القرطيب األندلسي: وهو   

، تذكرة احلفَّاظ  ١٩/٥١٤سري أعالم النبالء : ر انظ. هـ  ٥٢٠مات سنة . زاهدا عاملًا 
٤/١٢٧١ . 

 . ٢/٢١٩كتاب الشفا   )٤(
 . ٢/٢٥٠القول املنيب : وهنا ـ أيضا ـ ينتهي النقل عن السيف السعودي ، انظر   
 . ))انظركم  ((:  يف   )٥(
 . ))تنقيصه  ((:  يف   )٦(
 
 . ))ومصاده  ((:  يف   )٧(
 . ))ما  ((:  و  يف   )٨(





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 .تعاىل  اعلى هتك أستار حمارم  )١(الكرامات 
تعاىل إالَّ من  اال يعظِّم حرمات  ((:  )٢( جعفر بن أمحدوقال  (( *

 ـــــــــــــــــ
 .على أيدي أوليائه  U اأمر خارق للعادة ، يظهره : هي  الكرامة  )١(
وهي عند أهل السنة واجلماعة جيوز وقوعها مبا دون خوارق األنبياء ، وختتص الكرامات   

 .وأفعاهلم  باألولياء الصاحلني املوافقني للكتاب والسنة يف أقواهلم
لكن مثَّت ضوابط هلذه الكرامات ، ينبغي أن تراعى حتى ال حيصل اللَّبس واخلَلْط ،   

 ـ: ومن ثَم االحنراف ، وهذه الضوابط كالتايل 
 .أن يكون صاحب الكرامة مؤمنا تقيا  ـ ١  
 .أن ال يدعي صاحبها الوالية ؛ ألنَّ الوالية تزكية للنفس  ـ ٢  
أن ال تكون سببا يف ترك شيٍء من الواجبات ؛ ألنَّ الكرامة حصلت بسبب  ـ ٣  

 .تعاىل  ا طاعة
 .أن ال ختالف أمرا من أمور الدين ، فال يستبيح حراما بسببها أو ما شابه ذلك  ـ ٤  
، مقدمة  اشرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ـ قسم كرامات أولياء : انظر   

 . ٣٤الدكتور أمحد سعد ص
وال حتمله الكرامات على هتك أستار  ((: وهنا ذكر الربكوي عبارةً مجيلة ، وهي   

ويف هذا الكالم رد على غالة الصوفية الَّذين اتخذوا من الكرامات .  ))تعاىل  ا حمارم
 .ستارا خيفون حتته شهوام الدنيئة 

  يميرمحه  ة ـيقول شيخ اإلسالم ابن تة  ((: ـ  ااحلني تدلّ على صحوكرامات الص
جمموعة الرسائل .  ))، وال تدلُّ على أَنَّ الويلّ معصوم  eالدين الَّذي جاء به الرسولُ 

 . ٢٣٧ـ  ٢٢٧ص موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية: ، وانظر  ٤/١٥١البن تيمية 
القول املنيب : ـ بالنقل عن السيف السعودي انظر  ارمحه  وي ـمن هنا يبدأ الربك  * 

٢/٢٥٨ . 
،  أمحد بن محدان بن علي احلريي النيسابوريكذا يف األصل ، والصحيح أنه أبو جعفر   )٢(

 .هـ  ٣١١مات سنة . حافظ من الزهاد األتقياء 
 . ٢/٧٦١فّاظ ، تذكرة احل ١٤/٢٩٩، سري أعالم النبالء :انظر   
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تعاىل ، ومن  اتعاىل إالَّ من عرف  اتعاىل ، وال يعظِّم  ام عظَّ
تعاىل خضع له وانقاد يف خضوعه ، وخضوعه يتولَّد من تعظيمه  ا عرف

لربه ، فإذا عظَّم ربه ؛ صغر كلّ ما سواه ، ويتولَّد من ذلك ؛ تعظيم 
كلّ قلبه ، بأن يعظِّم  تعاىل يف ا، وذلك لتعظيم حرمات  حرمات املؤمنني

 يعطيه من
 . // )١( ))ويعرفه 

 األرواح تلطَّفت فتعلَّقت عند لدغات  ((:  )٢( أبو بكر الشبليوقال 
احلقيقة ، فلم تر غري احلق معبودا يستحق العبادة ، وأيقنت أَنَّ املُحدثَ 

؛ أوصله إليه ، فيكون يدرك القدمي بصفات معلولة ، وإذا صفَّاه احلق  ال
 . )٣( ))احلق أوصله ، ال هو وصل 

ليس خيطر الكون ببايل ، وكيف خيطر الكون ببال من  ((: وقال 
 . )٤( ))الكون  عرف

! يا أبا بكر : رأيت الشبلي يف املنام فقلت له  ((: وقال بعض أصحابه 
 ـــــــــــــــــ

 . ٣٣٤طبقات الصوفية ص  )١(
شيخ .  جعفر بن دلَف: ، وقيل  جعفر بن يونس: ، وقيل  دلَف بن جحدرامسه : قيل   )٢(

قال عنه . الطّائفة ، أبو بكر الشبلي ، ولد بسامراء ، كان فقيها ، عارفًا مبذهب مالك 
 عتذر عنه كان حيصل له جفاف دماغ وسكر ، فيقول أ ((: الذّهيبشياء ي((  .

 .هـ  ٣٣٤سبعا ومثانني سنة ، وتويف ببغداد سنة صحب اجلنيد ، عاش .  ١٥/٣٦٧ السرية
، طبقات الصوفية  ١٠/٣٦٦، حلية األولياء  ١٥/٣٦٧سري أعالم النبالء : انظر   

 . ٣٣٧ص
 . ٣٣٩طبقات الصوفية ص  )٣(
 . ))الكون  ((: بدالً من  ))عرف املكون من  ((: وفيه .  ٣٤١طبقات الصوفية ص  )٤(
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،  اأعظمهم تعظيما حلرمات : أصحابك بصحبتك ؟ قال  )١(من أسعد 
، وأقومهم حبقِّه ، وأسرعهم مبادرةً يف مرضاته ،  اوأهلجهم بذكر 

تعاىل من  ابنقصان نفسه ، وأعظمهم تعظيما ملا عظَّمه  )٢(وأعرفهم 
 . )٣( ))عباده  حرمة

تعاىل قدر الوسائط بعلو مهمهم ، فلو كشف على  ارفع  ((: وقال 
 . )٥( ))ولتقطّعوا  )٤(لبطلوا األولياء ذرةً مما كشف لألنبياء 

قد سئل عمن يسمع املالهي  ((:  )٧( )٦( أبو علي الروذباريوقال 
هي حالل ؛ ألني وصلت إىل درجة ال يؤثِّر يفَّ اختالف :  ويقول

 . )١( ))وصل لعمري ، ولكن إىل سقر : ؟ فقال  )٨(]  األحوال [
 ـــــــــــــــــ

 . ))من أسعد من  ((:  يف   )١(
 . ))وأعرقهم  ((:  يف   )٢(
 . ٣٤١طبقات الصوفية ص: انظر   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
قدر الوسائط بعلو مهمهم  ارفع  ((: ، ونصه كالتايل  ٣٤٦طبقات الصوفية ص: انظر   )٥(

 . ))فلو أجرى على األولياء ذرةً مما كشف لألنبياء لبطلوا وتقطَّعوا  ،
 . ))الزود بادي  ((:  يف   )٦(
، سكن  حسن بن هارون: ، وقيل امسه  أمحد بن حممد بن القاسم بن منصور: قيل امسه   )٧(

لطّريقة ، كان مصر ، وصحب اجلنيد ، وكان الروذباري شيخا للصوفية ، عارفًا بعلم ا
 .هـ  ٣٢٢عاملًا وفقيها وحمدثًا ، تويف سنة 

 . ٣٥٤، طبقات الصوفية ص ١٠/٣٥٦، حلية األولياء  ١٤/٥٣٥سري أعالم النبالء : انظر   
وما أثبته من طبقات الصوفية ، .  ))األخالف  ((:  ، ويف  ))األخالق  ((:  يف   )٨(

 .وهو األقرب 
ما مير على السالك أو العارف من صفات متغيرة ، : وال عند الصوفية واألح  

= 
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الفروع الصحيحة  ((:  )٢( أبو علي بن عبد الوهاب الثقفيوقال 
إالَّ من أصل صحيح ، فمن أراد أن تصح له أعمالـه على  )٣(تتفرع  ال

 السنة
تصحيح ظواهر األعمال بصحة  فليصحح اإلخالص يف قلبه ؛ فإنَّ 

 . )٤( ))اإلخالص  بواطن
م أقدار األولياء ال يعظِّ ((:  )٦( احلسني بن بنان املصري )٥(] أبو [ وقال 

 ـــــــــــــــــ
= 

، والرجاء ، والرهبة ، والوجد ، والذّوق ، وغري ذلك ، وهي ترد على السالك  كاخلوف
 .من غري تكلُّف 

احلال عند القوم معىن يرِد على القلب من غري تعمد وال اجتالبٍ وال  ((: يقول القشريي   
 . ٥٧الرسالة القشريية ص ))... اكتسابٍ من طرب أو حزن 

، تلبيس إبليس  ١٠٨موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية للبناين ص: وانظر كذلك   
 . ٢٠٦ص

 . ٣٥٦طبقات الصوفية ص  )١(
وري حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن عبد الوهاب الثَّقفي النيساب: هو   )٢(

افعيف ، اختلف مع  الشصواهد ، العابد ، اشتغل بالتث ، الفقيه ، العالَّمة ، الزاحملد ،
 .هـ  ٣٢٨مات سنة . ابن خزمية يف مسألة اإلميان واللّفظ وغريها 

، طبقات الصوفية  ٤٠٢، الرسالة القشريية ص ١٥/٢٨٠سري أعالم النبالء : انظر   
 . ٣٦١ص

 . ))ال يتفرع  ((:  يف   )٣(
 . ٣٦٤طبقات الصوفية ص: انظر   )٤(
 
 . ، وأثبتها من طبقات الصوفية ، والرسالة القشريية ، وهو الصحيح و  ساقطة من   )٥(
، من كبار مشايخ مصر ، صحب أبا سعيد اخلراز ،وكان ذا  أبو احلسني بن بنان: هو   )٦(

 .النفس عن احلرام ، ويأمر باجتنابه ، ومل أقف على سنة وفاته وجد ، وكان عفيف 
= 
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 . )١( )) اإالَّ من كان عظيم القدر عند 
تعاىل ال خيفى عليه  ااملتمسك بكتاب  ((:  )٢(]  احلسني[ أبو وقال 

،  املشاهدة ال على الغفلةشيء من أمر دينه ودنياه ، بل جيري يف أوقاته على 
فة ، وقلوب األشياء من القلوب ، وقلوب األولياء أوعية املعر )٣(يأخذ 

 العارفني أوعية احملبة ، وقلوب احملبني أوعية الشوق ، وقلوب املشتاقني أوعية
 ا  //اُألنس ، ولكلّ حال يف هذه األحوال آدابمن مل يستعملها يف أوقا

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١٠/٣٦٢ ، حلية األولياء ٣٩٩الرسالة القشريية ص،  ٣٨٨طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ٣٩٠طبقات الصوفية ص: انظر   )١(
وم نوح وتعظيم الصاحلني والغلو فيهم كان أول سببٍ حلدوث الشرك يف البشرية يف ق  

عليه الصالةُ والسالم ، ومن القواعد املقررة يف الشريعة سد الذّرائع املفضية إىل الشرك ؛ 
 يبى الن احلني واألولياء ، وقديف الص ومن ذلك الغلوe  رفع فوق مرتلته الَّيتأن ي

 .أياها  ا أنزله
   يبلذلك ينبغي أن نقتفي أثر النe  ى نعرضه على الكتاب ، وأنحت بأحد ال نغتر

 .والسنة ، ثُم بعد ذلك نعرف أنه ما زال يف نطاق العبودية هللا تعاىل 
، موقف ابن القيم من الصوفية  ٥٩، الفكر الصويف ص ٢/٢٢٤جمموع الفتاوى : انظر   

 . ١٩٥ملصطفى مراد ص
 .والصحيح ما أثبته من طبقات الصوفية .  ))أبو احلسن  ((:  و  يف   )٢(
، من كبار مشايخ الصوفية الفُرس  علي بن هند الفارسي القرشيأبو احلسني : وهو   

وعلمائهم ، صحب اجلُنيد وجعفر احلذَّاء ، وكان صاحب أحوال ومقامات ، له كالم 
 .، ومل أقف على سنة وفاته  امجيل يف التقوى ومراقبة 

 . ١٠/٣٦٢، حلية األولياء  ٣٩٩طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ))بأخذ  ((:  يف   )٣(
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 . )١( ))هلك من حيث يرجو النجاة 
خللْق إىل توحيده تعاىل دعا ا اإِنَّ  ((:  )٢( أبو إسحاق ابن إبراهيموقال 

واإلميان به ؛ تصديقًا وحتقيقًا باللِّسان ، ومباشرة األعمال باجلوارح ، وهذا 
 . )٣( ))هو اإلميان 
القيام بآداب العلم وشرائعه مبلِّغٌ بصاحبه إىل  ((:  )٤( أبو إسحاقوقال 

 . )٥( ))مقام الزيادة والقبول 
س يف اجلاهلية يتبعون ما يستحسنه وكان النا:  )١( )٦( أبو عمرووقال 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤٠١ـ  ٣٩٩صطبقات الصوفية   )١(
وتقسيم القلوب ذه الطَّريقة ؛ إىل قلوب األولياء ، والعارفني ، واحملبني ، واملشتاقني ،   

ة ، ليس عليها أثارة من كتاب أو سنمن سلف هذه هي تقسيمات صوفي ة ة أو أحداألم. 
القلب احلي ، والقلب املريض ، والقلب : والقلوب يف الكتاب والسنة هي على ثالثة أنواع   

وأَما هذه القلوب الَّيت ذكرها أبو احلسني بن هند إنما هي منازل من منازل القلوب ، . امليت 
 .وسيأيت قريبا . لقلوب إىل قلبني ويف حديث حذيفة قُسمت ا. وأحوال تعرض للقلب 

، موقف ابن تيمية من التصوف  ١٠٦ـ  ١٠٥شفاء العليل البن القيم ص: انظر   
 . ١٠٧صوالصوفية 

، من مشايخ الصوفية يف زمانه ، مات  أبو إسحاق بن إبراهيم القرميسيين: هو   )٢(
 .هـ  ٣٣٠ سنة

 . ١٥/٣٩٢، سري أعالم النبالء  ١٠/٣٦٠حلية األولياء  ، ٤٠٢طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ٤٠٢صطبقات الصوفية   )٣(
، من كبار مشايخ الرقَّة ـ مدينة على الفرات ـ أسند  إبراهيم بن أمحد بن املولَّد: هو   )٤(

 . ااحلديث ، من مشايخ الصوفية ، له كالم لطيف يف اإلنابة واإلقبال على 
 . ١٠/٣٦٤، حلية األولياء  ٤١٠طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ٤١١ص طبقات الصوفية: انظر   )٥(
 . ))عمر  ((:  يف   )٦(
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فردهم إىل الشريعة واالتباع ، فالفعل  eفجاء النيب  عقوهلم وطبائعهم 
استحسنه حماسن الشريعة ، يستقبح  )٢(] استحسن ما [ الصحيح الَّذي من 

 . )٤( )) )٣(ما استقبحه 
 ـــــــــــــــــ

= 
، سكن  حممد بن إبراهيم بن يوسف بن حممد النيسابوري الزجاجأبو عمرو : هو   )١(

تقدمني يف حلقات ، صحب جلَّة مشايخ الصوفية كاجلنيد واخلواص ، كان من امل مكّة
. إنه مل يبل أو يتغوط يف احلرم أربعني سنة وهو مقيم به : الذِّكر ، ويرجع إىل قوله ، قيل 

 .هـ  ٣٤٨مات سنة 
 . ١٠/٣٧٦، حلية األولياء  ٤٣١طبقات الصوفية ص: انظر   
 . ساقطة من   )٢(
 . ١٠/٣٧٦، حلية األولياء  ٤٣١طبقات الصوفية ص  )٣(
، فالعقل ...  ((: وأصل عبارة أيب عمرو الزجاج يف طبقات الصوفية واحللية هكذا   

وهذه العبارة .  ))الصحيح ، هو الَّذي يستحسن حماسن الشريعة ، ويستقبح ما تستقبحه 
 . اأضبط من الَّيت نقلها الربكوي رمحه 

 ـ: اختلف فيها الناس على أقوالٍ ثالثة مسألة التحسني والتقبيح هذه من املسائل الَّيت   )٤(
أَنَّ احلُسن والقبح إنما يدرك بالعقل ، فالعقل هو احلاكم باحلسن والقبح  :القول اَألوَّل  ـ  

 توجب ذلك ، أو لوجوه ةحقيقي ا لذاته ، أو لصفةأو قبيح يف نفسه إِم نسوالفعل ح ،
 .واعتبارات هو عليها 

،  ٦/٢٦املغين للقاضي عبد اجلبار : انظر . قول به املعتزلة ومن وافقهم وهذا القول ي  
 . ١٦٣، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة للمعتق ص ٣/٢٠٧شرح املقاصد 

أَنَّ احلُسن والقبح إنما يدرك بالشرع ، والعقل ال يدلُّ على احلُسن أو القبح  :القول الّثاني  ـ  
 . وذا قال األشاعرة. العباد شيٌء قبل ورود السمع  قبل ورود السمع ، فال جيب على

 . ٢/٦٩٥ ، الوعد األخروي ٣/٢٠٧شرح املقاصد ،  ٢٥٨اإلرشاد للجويين ص: انظر   
وهو القول الوسط ؛ فالتحسني والتقبيح لألشياء ليس عقليا أو شرعيا  :القول الّثالث  ـ  

ها بالعقل ، ومنها ما يدرك بالشرع ،ومنها ما بإطالق ، فمن األشياء ما يعلم حسنها وقبح
 .يدرك ما معا 

= 
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الفضيل بن بكالم من أئمة أهل التحقيق  )١(وخنتم كالم هؤالء السادة 
: قال  )٤( } {: قرأ عند قوله تعاىل  )٣(إذ  )٢( عياض

يقبل إِنَّ العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل  ((: أخلصه وأصوبه ، قال 
،  مل يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا 

 . )٥( ))الص أن يكون هللا تعاىل ، والصواب أن يكون على السنة واخل
وهذا ما اقتصرت عليه من كالم أهل التحقيق ، وافتتحته بكالم وارث 

، وختمته بكالم هذا السيد احملقّق الَّذي ما اختلف يف  )٧( eالنيب  )٦(علم 
 ـــــــــــــــــ

= 
فحسن الصدق وقبح الكذب يدرك بالعقل ، وحسن التطهر بالتراب وقبح التطيب يف   

حال اإلحرام يدرك بالشرع ، ومن األشياء ما يعلم قبحها وحسنها ما معا ؛ كحسن 
 .الصالة ، وقبح تعطيل احلدود 

 .لكن التحسني والتقبيح لألشياء على وجه التفصيل إنما يدرك بالشرع فقط   
،  ٢/٧٠٢ ، الوعد اُألخروي ١/٢٣١، مدارج السالكني  ٨/٤٣٤جمموع الفتاوى : انظر   

 . ١٦٧املعتزلة وأصوهلم اخلمسة ص
 . ))السادات  ((:  يف   )١(
، أبو علي التميمي الريبوعي اخلراساين ،  ود بن بشرالفضيل بن عياض بن مسع: هو   )٢(

اإلمام القدوة ، شيخ اإلسالم ، ولد بسمرقند ، روى عنه مجاعة من التابعني ، كان زاهدا 
مات . عابدا تقيا ، من أئمة أهل السنة واجلماعة ، حريصا على إقامة العمل على السنة 

 .هـ  ١٨٦سنة 
 . ٨/٨٤، حلية األولياء  ٧/٧٣، اجلرح والتعديل  ٨/٤٢١أعالم النبالء سري : انظر   
 . ))إذا  ((:  يف   )٣(
 ) . ٢( وسورة امللك ، آية ) .  ٧( سورة هود ، آية   )٤(
 . ٧٢، جامع العلوم واحلكم ص ٤/٣٦٩، تفسري البغوي  ٨/٩٥حلية األولياء   )٥(
 . ))علوم  ((:  يف   )٦(
 . ٢٤١ص : انظر . يقصد اإلمام الطّحاوي   )٧(
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الً ، كالمهم واحد ملن فضله اثنان ، وهؤالء املذكورون نيف وأربعون رج
واحدةً على احلق  )٢(كُلُّه داللة  )١(يعتربه وإن اختلفت العبارات ، فمفهومها 

 يبالَّذي جاء به النe  سل الكراما جاءت به الرمم ؛  )٣(، وعلى أصلٍ واحد
، وتعظيم رسـله وشـرائعه ، واإلميان بكتبه ،  )٤(تعاىل  امن توحيد 

 وإثبات
قَلْب املؤمن شيئًا مما يضاد ذلك  ما أثبتوه ، وإنكار ما أنكروه ، فمىت قَبِلَ 

 أثم ؛ فلذلك  )٥(رق يف الدين وهو ال يشعر ، ومن مسعه ومل يقبله ومل ينكره 
من مساع ما خيالف الكتاب والسنة  //بسطت الكالم يف ذلك ؛ حتذيرا 

قد ورد يف صحيح مسلم عن واإلصغاء إليه ، أو الت هحذيفة بن سليم له ، فإن
ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَلى  ((: يقُولُ  eسمعت النيب : قال  )٦( اليماين

َقْلٍب ُأْشِرَبَھا  )١(، َفَأيُّ  )٧(اْلُقُلوِب َكاْلَحِصیِر ُعوًدا ُعوًدا 

 ـــــــــــــــــ
 . ))فمفهوم  ((:  يف   )١(
 . ٢/٢٦١القول املنيب : انظر . تقريبا إىل هنا ينتهي النقل عن السيف السعودي   )٢(
 . ))والكرام  ((:  يف   )٣(
)٤(  وحيد الَّذي تكون به النجاة يوم القيامة هو توحيد العبادة ، وهو مفتاح دعوة الت

، وقد ادعت بعض الفرق خالف ذلك ، وقصروا وحصروا مفهوم التوحيد على  الرسل
وبعضهم كاألشاعرة واملاتريدية يعنون بالتوحيد وحدة . نوعٍ من أنواعه كتوحيد الربوبية 

ما مل  اه األنواع ال تكفي يف النجاة عند الذّات ووحدة الصفات ووحدة األفعال ، وهذ
 .من قسم الدراسة  ٥٢ص : انظر . ينضم إليها توحيد العبادة 

 . ))ومل ينكر  ((:  يف   )٥(
 . حسل بن جابر العبسي اليماين: أي حذيفة بن اليمان ، واليمان هو   )٦(
 
 . الثّانية سقطت من  عودا  )٧(
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َكَرَھا ُنِكَت ِفیِه ُنْكَتٌة ُنِكَت ِفیِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء ، َوَأيُّ َقْلٍب َأْن

َبْیَضاُء ، َحتَّى َتِصیَر َعَلى َقْلَبْیِن ؛ َأْبَیَض ِمْثِل الصََّفا ، َفَال 

 )٢( َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمِت السََّماَواُت َواَألْرُض ، َواآلَخُر َأْسَوُد

ْنَكًرا ِإالَّ َما َكاْلُكوِز ُمَجخًِّیا ، ال َيْعِرُف َمْعُروًفا ، َوال ُيْنِكُر ُم

وبين لنا أن  e ا فقد عرفنا رسولُ.  )٤( )) )٣( ] َھَواُه [ُأْشِرَب ِمْن 
] غفل عن [ فتنة الباطل أُنكت فيه نكتة سوداء ؛ أنه رمبا  )٥( القلب مىت قَبِل

 ، وينمو حتى يسود القلب )٧(] السواد [ التوبة واإلنابة إىل احلق فيسري  )٦(
 . e ا مجيعه ، حتى ال يعرف معروفًا ، وال ينكر منكرا ، صدق رسولُ

 : )٨(وأذكر األحاديث املوعودة 
يف  )) َلَتْرَكُبنَّ ُسَنَن َمْن َقْبَلُكْم وأحوالھم ((: أبو عبيدة 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ))أي  ((:  يف   )١(
يف   )٢(   :))  ا ((: ولفظ مسلم .  ))أسود مرمدحديث  ٢/٢٢٦ )) َأْسَوُد ُمْرَباد ،

٢٣١ . 
 . ))هذا  ((:  و  يف   )٣(
،  ٢/٢٢٥... ريبا رواه مسلم ، كتاب اإلميان ، باب بيان أَنَّ اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غ  )٤(

سند : ، قال األلباين  ١/٥٦، وأبو عوانة يف مسنده  ٥/٣٨٦، وأمحد  ٢٣١حديث رقم
 . ٢٣١٩برقم،  ٢/٥٨٠صحيح الترغيب والترهيب : انظر . أمحد أصح من سند مسلم 

 . ساقطة من   )٥(
 . ))عقل  ((:  يف   )٦(
 . ))السوداء  ((:  و  يف   )٧(
 .املوعدة : قد يكون املقصود   )٨(
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 . )١( }  } : تفسري قوله تعاىل
 يبقال النe : ))  َلَتْتَبُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِشْبًرا

ِبِشْبٍر ، َوِذَراًعا ِبِذَراٍع ، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ 

الْيهود والنصارى ؟ قَالَ عليه ! يا رسولَ اللَّه : ، قيلَ  )٢( َلَتِبْعُتُموُھْم
 . )٣( )) َفَمْن: الصالةُ والسالم 

{: ه تعاىل قول    { )ا : عكرمة .  )٤كلّ عشرين عام
 . )٥( )) يحدثون أمرا مل يكونوا عليه

َيُكوُن ِفي آِخِر الزََّماِن َدجَّاُلوَن  ((: وقال عليه الصالةُ والسالم 

ُتْم َوال َكذَّاُبوَن ؛ َيْأُتوَنُكْم ِمَن اَألَحاِديِث َما َلْم َتْسَمُعوا َأْن

رواه  )) ُيِضلُّوَنُكْم َوال َيْفِتُنوَنُكْم آَباُؤُكْم ، َفِإيَّاُكْم َوِإيَّاُھْم ؛ ال
 . )٦(أبو هريرة 

َلَیْأِتَینَّ َعَلى ُأمَِّتي كَما  ((:  وقال عليه الصالةُ والسالم فيه أيضا

ِل ، َحتَّى النَّْعِل ِبالنَّْع )٧(؛ َحْذَو  َأَتى َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل

 ـــــــــــــــــ
 . ١٧٦وسبقت اإلشارة إىل هذا األثر ص) .  ١٩( سورة اإلنشقاق ، آية   )١(
 . ))تبعتموهم  ((:  يف   )٢(
 . ١٧٦سبق خترجيه   )٣(
 ) . ٢٠( سورة االنشقاق ، آية   )٤(
 . ١٧٦سبق خترجيه   )٥(
، والطّحاوي يف  ٧، برقم ١/١١٦رواه مسلم يف مقدمة صحيحه من حديث أيب هريرة   )٦(

 . ١٥٤برقم  ١/٥٥، والتربيزي يف املشكاة  ٤/٧٢مشكل اآلثار 
 . ))خذو  ((:   يف  )٧(
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ِإن ِمْنُھْم َمْن َلْو َأَتى ُأمَُّه َعالِنَیًة َلَكاَن ِفي ُأمَِّتي َمْن 

َيْصَنُع َذِلَك ، َوِإنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َتَفرَُّقوا َعَلى ِثْنَتْیِن 

، َوَتَفرََّقْت ُأمَِّتي َعَلى َثالٍث َوَســـْبِعیَن  َوَسْبِعیَن ِملَّـًة

 .ْم ِفي النَّاِر ِإالَّ َواِحــَدًة ِملًَّة ، ُكلُُّھـــــ

.  )١( )) َما َأَنا َعَلْیِه َوَأْصَحاِبي :من هي يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : قَالُوا 
// 

تعاىل وسنة  ا، فما النجاة إالَّ يف كتاب  e ا صدق رسولُ
{: تعاىل  اكما قال  e رسوله       

   { )٢( . 
{: تعاىل  اوقال 

 { )٣( . 
 يبوقال النe  :))  ََّعَلى النَّاِس َزَماٌن َال ُيَباِلي  )٤(َلَیْأِتَین

 . )٦( )) ِبَما َأَخَذ اْلَماَل ، ِبَحالٍل َأْو ِبَحَراٍم )٥(اْلَمْرُء 
 ـــــــــــــــــ

 . ١٧٧سبق خترجيه   )١(
 ) . ١٠٣ـ  ١٠٢( سورة آل عمران ، اآليتان   )٢(
 ) . ١٥٣( سورة األنعام ، آية   )٣(
 . ))ليأيت  ((:  يف   )٤(
 . ))امرء  ((:  يف   )٥(
البيوع ، باب من مل يبالِ من حيثُ كسب املال ، حديث رواه البخاري ، كتاب   )٦(

َيْأِتي  ((: ، ولفظه  eعن النيبt  مع الفتح ، من حديث أيب هريرة  ٤/٣٤٧،  ٢٠٥٩

 . )) َعَلى النَّاِس َزَماٌن ال ُيَباِلي اْلَمْرُء َما َأَخَذ ِمْنُه َأِمَن اْلَحالِل َأْم ِمَن اْلَحَراِم
 . ٦٧٢٦برقم،  ١٥/١٢٠ ))َعَلى النَّاِس  ((: بلفظه دون قوله  ووراه ابن حبان  
 . ٢/٤٥٢وهو ذا اللَّفظ عند أمحد يف املسند   

= 
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لقد مسعت  )١(] النسمةَ [ والَّذي فَلَق الْحبةَ وبرأَ :  tمر وعن ع
يبالن e  سیأتي على الّناس زمان ُيصلِّي في  ((: يقول

.  )٢( ))يكون فیھم مؤمن  المسجد ألٌف منھم وزيادة ، ال
 .غريهم ، فإذا كان حال املُصلِّني ذلك فما ظنك يف  e ا صدق رسولُ

َما ِمْن َنِبيٍّ َبَعَثُه اللَُّه تعالى ِفي ُأمٍَّة  ((:  eلنيب وقال ا 

َقْبِلي ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْن ُأمَِّتِه َحَواِريُّوَن َوَأْصَحاٌب ؛ َيْأُخُذوَن 

ِبُسنَِّتِه َوَيْقَتُدوَن ِبَأْمِرِه ، ُثمَّ ِإنََّھا َتْخُلُف ِمْن َبْعِدِھْم 

،   َيْفَعُلوَن ، َوَيْفَعُلوَن َما َال ُيْؤَمُروَنَيُقوُلوَن َما ال )٣( ُخُلوٌف

َجاَھَدُھْم ِبِلَساِنِه َفَمْن َجاَھَدُھْم ِبَیِدِه َفُھَو ُمْؤِمٌن ، َوَمْن 

، َوَمْن َجاَھَدُھْم ِبَقْلِبِه َفُھَو ُمْؤِمٌن ، َوَلْیَس  َفُھَو ُمْؤِمٌن

 )) َوَراَء َذِلَك ِمَن اِإليَماِن َحبَُّة َخْرَدٍل
 . )٥(رواه مسلم يف صحيحه  e  ا رسولُ )٤(صدق 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ٤٤٦٦برقم،  ٧/٢٧٩.  )) ...َيْأِتي َعَلى النَّاِس  ((: وعند النسائي بلفظ   
 .أثبته والصواب ما .  ))القسمة  ((:  و  يف   )١(
ا األثر الديلمي يف الفردوس مبأثور اخلطَّاب عن ابن عمر ، ومل يرفعه إىل أورد هذ  )٢(

يبالن e  عن عمر يرفعه ه٣٤٤٧برقم،  ٢/٣١٩: انظر . ، وليس كما ذكر املؤلِّف أن . 
بضم اخلاء ، وهو مجع خلْف بإسكان الالم ، وهو اخلالف بِشر ، وأما بفتح :  اخلُلوف  )٣(

 . ٢/٣٧صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . الف خبري الالم فهو اخل
 . )) اصدق  ((:  يف   )٤(
من .... رواه مسلم ، كتاب اإلميان ، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان   )٥(

صحيح مسلم بشرح النووي : ، انظر  ٨٠، حديث رقم tبن مسعود  احديث عبد 
٢/٣٤ . 
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يتبعون املتشابه منه كثري يف هذا الزمان  اواملبتدعون املخالفون كتاب 
{هذه اآليةَ  eتال رسولُ اللَّه : عنها ـ  اكما قالت عائشة ـ رضي 

           { )اخل ،  )١
قَالَت  : يبقَالَ النe  :))  َفِإَذا َرَأْيت الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه

 . )٣( )) ، َفاْحَذُروُھْم )٢(َفُأوَلِئِك الَِّذيَن َسمَّى اللَُّه تعالى 
 يبوقال النe  :)) َغِريًبا ، َوَسَیُعوُد َكَما َبَدَأ  َبَدَأ اِإلْسالُم

ِمْن  //َغِريًبا ، َفُطوَبى للَِّذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس 

 . )٤( زيد رواه.  )) َبْعِدي ِمْن ُسنَِّتي
 ـــــــــــــــــ

 ) . ٧( عمران ، آية  سورة آل  )١(
 ] .هم أهل البدع وأهل الزيغ فاحذروهم : [  ))تعاىل  ((بعد كلمة  زيادة من   )٢(
،  مع الفتح ٨/٥٧،  ٤٥٤٧برقم رواه البخاري ، كتاب التفسري ، باب منه آيات حمكمات ،   )٣(

 . ا ره املؤلِّف رمحهعلى ما ذك ))منه  ((بزيادة  ))... ما تشابه منه ...  ((: وفيه قوله 
حديث ... ورواه مسلم ، كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن   

 . ١٦/٣٣١صحيح مسلم بشرح النووي : ، انظر  ٢٦٦٥رقم
َبَدَأ  ((:  e ا قال رسولُ: أصله يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة قال   )٤(

 ٢٣٢، حديث رقم )) َكَما َبَدَأ َغِريًبا ، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباِء اِإلْسالُم َغِريًبا ، َوَسَیُعوُد
 . ٢/٦٥صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . 

ِإنَّ الدِّيَن َلَیْأِرُز  ((: وهو ذا اللَّفظ عند الترمذي من حديث عمرو بن عوف ، وأوله   

، َوَلَیْعِقَلنَّ الدِّيُن ِمَن اْلِحَجاِز َمْعِقَل ِإَلى اْلِحَجاِز َكَما َتْأِرُز اْلَحیَُّة ِإَلى ُجْحِرَھا 

اُألْرِويَِّة ِمْن َرْأِس اْلَجَبِل ، ِإنَّ الدِّيَن َبَدَأ َغِريًبا َوَيْرِجُع َغِريًبا ، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباِء ؛ 

هذَا :  ، وقال الترمذي )) الَِّذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس ِمْن َبْعِدي ِمْن ُسنَِّتي
 يححص نسيثٌ حدسنده : قال األلباين .  ٢٦٣٠، برقم ٥/١٩سنن الترمذي : انظر . ح

بن عمرو  احديثٌ حسن صحيح ؛ فإنَّ فيه كثري بن عبد : واه جدا ، وإن قال الترمذي 
،  ١/٦٠مشكاة املصابيح : انظر . لكن احلديث قد صح غالبه من وجوه أُخرى ... 

= 
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إنا نسمع أحاديث : عمر فقال  )١(حني أتاه  eعن النيبt  وعن جابِرٍ 
:  eفَقَالَ النيب  أفترى أن نكتب بعضها ؟والنصارى تعجبنا  )٢( من يهود

أنتم كما تھوَّكت الیھود والنَّصارى ؟ َلَقْد  )٣(َأُمَتَھوُِّكوَن  ((

ِجْئُتُكْم ِبَھا َبْیَضاَء َنِقیًَّة ، ولو كان ُموَسى َحیا َما َوِسَعُه 

 . )٤( )) ِإالَّ اتِّباعي
اِدُروا ِباَألْعَماِل َب ((: قال  eأَنَّ النيبt  وعن أيب هريرة 

الصَّالحة ، فإّنكــم ســـــترون ِفَتًنا َكِقَطـــِع اللَّْیِل 

 اْلُمْظِلِم ، ُيْصِبــُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َوُيْمِســـــــــي

ِديَنُه ِبَعَرض  ، َوُيْمِسي ُمْؤِمًنا َوُيْصِبُح َكاِفًرا ؛ َيِبیُع  َكاِفًرا

، فقد كثر يف هذا الزمان من كذب املبطلني ،  )٥(م رواه مسل )) الدُّْنَیا
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ١٧٠برقم

 . ٧/٥٤٥والوجوه اُألخرى للحديث ذكرها اهليثمي يف جممع الزوائد   
 . ))أتا  ((:  يف   )١(
 . ))اليهود  ((:  يف   )٢(
أي متحيرون أنتم يف اإلسالم ، ال تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود : متهوكون   )٣(

 . ١/٢٧ة للبغوي شرح السن: انظر ! . والنصارى ؟
 . ٩٥٨القاموس احمليط ص: انظر . هو التحير : يف اللّغة  التهوكو  
،  ١٧٦، برقم ١/٢٠٠، والبيهقي يف شعب اإلميان  ٣/٣٣٨رواه أمحد يف املسند   )٤(

،  ))والنصارى  ((من دون لفظة  )) ...إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا ...  ((:  بلفظ
فيه جمالد بن سعيد : ، قال األلباينّ  ١٢٦، برقم ١/٢٧٠بغوي يف شرح السنة ورواه ال

وفيه ضعف ، ولكن احلديث حسن عندي ؛ ألنَّ له طرقًا كثرية عند الاللكائي واهلروي 
 . ١/٦٣مشكاة املصابيح : انظر . وغريمها 

قبل تظاهر الفنت ، رواه مسلم ، كتاب اإلميان ، باب احلثّ على املبادرة باألعمال   )٥(
= 
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 يبمن احلذر ، وقد قال الن دوتأويل اجلاهلني ، فال بe  :))  يحمل ھذا

العلم من كّل خلٍف عدوله ؛ ينفون عنه تحريف الغالین 
 . )٣( ))، وتأويل الجاھلین  )٢(وانتحال المبطلین  )١(

ِإنَّ اللََّه تعالى  ((:  eالنيب  قال: أنه قال  tوعن أيب هريرة 

َيْبَعُث ِلَھِذِه اُألمَِّة َعَلى َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدُِّد 

 . )٤( )) َلَھا ِديَنَھا
 يبوقال النe  :))  ، األمر ثالثة ؛ أمٌر بیٌِّن رشده فاّتبعوه

إلى وأمٌر بیٌِّن غیُّه فاجتنبوه ، وأمٌر اخُتلف فیه فكلوه 

 ـــــــــــــــــ
= 

َباِدُروا ِباَألْعَماِل ِفَتًنا َكِقَطِع  ((: من حديث أيب هريرة ، ولفظه  ١٨٦حديث رقم

ورواه الترمذي .  ١/١٧٤صحيح مسلم بشرح النووي : انظر .  )) ... اللَّْیِل اْلُمْظِلِم
 . ٦٧٠٤، برقم ١٥/٩٦وابن حبان كذلك .  ٢١٩٥، برقم ٤/٤٢٢أيضا بلفظ مسلم 

 . ))الغالبني  ((:  يف   )١(
 . ))وانتحال كذب املبطلني  ((:  يف   )٢(
يرث  ((: رواه ابن حبان يف الثِّقات بسنده عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري بلفظ   )٣(

، وكذا رواه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء  ٤/١٠الثِّقات : انظر .  )) ...ھذا العلم 
حيمل  ((: ، وأورده الديلمي يف الفردوس عن ابن عمر ، ومل يرفعه ، بلفظ  ٢/٧٩ل الرجا

، ورواه ابن عبد  ١/٣٦، وذكره القرطيب يف تفسريه  ٩٠١٢برقم  ٥/٥٣٧ )) هذا العلم
يحمل ھذا العلم  ((: الرب يف التمهيد من حديث إبراهيم بن عبد الرمحن العذري بفظ 

 . ١/٥٩بن عمرو ، وأيب هريرة بلفظه  امن حديث عبد  ، ورواه أيضا )) ...
 . ١/٥٣صحيح ، مشكاة املصابيح : قال األلباين   
، وراه أبو داود  )) َمْن ُيَجدُِّد َلَھا ِديَنَھا ((: ، ويف آخره لفظة  ٤/٥٢٢رواه احلاكم   )٤(

: انظر .  ، وصححه األلباين ٦/٣٢٤، والطَّرباينّ يف األوسط  ٤٢٩١، برقم ٤/١٠٦
 . ٤٢٩١، برقم ٣/٢٣صحيح سنن أيب داود 
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 . )١( ))الّله تعالى 
 يبوقال النe  :))  نزل القرآن على خمسة وجوه ؛ حالل

وحرام ، ومحكٌم ومتشابه ، وأمثال ، فأحلُّوا الحالل ، 

وحرِّموا الحرام ، واعملوا بالمحكم ، وآمنوا بالمتشابه ، 

 . )٢( ))واعتبروا باألمثال 
لدين على اليسر ال العسر ، فال بد من وقد علم مما ذُكر أَنَّ مبىن هذا ا

 ـــــــــــــــــ
، ورواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله  ١/٢٢٥رواه عبد بن محيد يف مسنده   )١(

، وأورده التربيزي يف املشكاة من حديث  ١٣٨٨، برقم ١/٧٥٤عن ابن عباس مرفوعا 
.  )) Uفِكْلُه إلى الّله ...  ((:  آخره ـ ، ويف عنهما ارضي  بن عباس ـ اعبد 

ورجاله موثوقون : أورده اهليثمي يف امع من رواية الطَّرباينّ فقط ، وقال  ((:  قال األلباين
وفيه نظر ، فإنَّ من رواته أبا املقدام وامسه هشام بن زياد وهو متروك كما قال احلافظ . 

 . ١٨٣، برقم ١/٦٤مشكاة املصابيح : انظر ... يف التقريب 
عن علي بن عبد العزيز  ١٠٧٧٤، برقم ١٠/٣٨٦واحلديث يف املعجم الكبري للطرباين   

 . )) ...إّنما األمور ثالثة : قال  uَأنَّ عیسى ابن مريم  ((:  eبسنده عن نبينا 
أعربوا القرآن ،  ((: رواه البيهقي يف شعب اإلميان من حديث أيب هريرة ، وأوله   )٢(

واّتبعوا غرائبه ، وغرائبه فرائضه وحدوده ، فإنَّ القرآن نزل على خمسة 

 . ٢٢٩٣، برقم ٢/٤٢٧ )) ...أوجه ؛ حالل وحرام 
أنزل  ((: قال  t بن مسعود اوذكره السيوطي يف الدر املنثور من حديث عبد   

 . ٢/١٠الدر املنثور . احلديث  )) ...القرآن على خمسة أوجه ؛ حرام وحالل 
وذكره ـ أيضا ـ التربيزي يف مشكاة املصابيح ، كتاب اإلميان ، باب االعتصام   

 ))...     ...  ((:  e ا قال رسولُ: قال  tبالكتاب والسنة ، من حديث أيب هريرة 
 . وذكره بلفظه 

 . ١٨٢، برقم ١/٦٤مشكاة املصابيح . سنده ضعيف جدا : قال األلباين   
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 )١(االقتصاد يف األمور كلّها ، كما قال عليه الصالةُ والسالم ؛ عن عائشة 
َيَتَنزَُّھوَن  َما َباُل َأْقَواٍم  ((:  eعنها ـ قال النيب  ارضي  ـ

لَِّه تعالى ، َفَواللَِّه ِإنِّي َألْعَلُمُھْم ِبال! ؟ َعِن َشْيٍء َأْصَنُعُه

 . )٢( )) َوَأَشدُُّھْم َلُه َخْشَیًة
َعَلى  //ال ُتَشدُِّدوا  ((: كان يقول  eأَنَّ النيبt  وعن أنسٍ 

َأْنُفِسُكْم َفُیَشدَِّد اللَُّه َعَلْیُكْم ، َفِإنَّ َقْوًما َشدَُّدوا َعَلى 

 )٣(ُھْم ِفي الصََّواِمِع َأْنُفِسِھْم َفُشدَِّد َعَلْیِھْم ، َفِتْلَك َبَقاَيا

 ـــــــــــــــــ
 .فيما روته عنه عائشة : صد لعلَّه يق  )١(
،  ٦١٠١رواه البخاري ، كتاب األدب ، باب من مل يواجه الناس بالعتاب ، حديث   )٢(

، وكذلك يف كتاب االعتصام ، باب ما يكره من التعمق والتنازع  ١٠/٥٢٩
 .مع الفتح  ١٣٠٠/١٢٥

ئل ، باب عنها ـ كتاب الفضا اورواه مسلم بنحوه من حديث عائشة ـ رضي   
َما َباُل ِرَجاٍل َبَلَغُھْم َعنِّي َأْمٌر  ((: تعاىل ، وشدة خشيته ، ولفظه  باe  علمه

َتَرخَّْصُت ِفیِه َفَكِرُھوُه ، َوَتَنزَُّھوا َعْنُه ؟ َفَواللَِّه َألَنا َأْعَلُمُھْم ِباللَِّه ، َوَأَشدُُّھْم 

 . ١٥/١٥٥ووي صحيح مسلم بشرح الن: انظر .  )) َلُه َخْشَیًة
ومناسبة احلديث ملا ذكره املؤلِّف قبله من أَنَّ مبىن الدين على اليسر ال على العسر ،   

وأنه ال بد من االقتصاد يف األمور كلّها ، هو ما ذكره ابن حجر يف الفتح عن ابن بطّال 
 . )). ..رفيقًا بأمته ؛ فلذلك خفّف عنهم العتاب  eكان النيب  ((: قال 

، وذم التعمق والترتُّه عن  eويف احلديث احلثّ على االقتداء بالنيب  ((: قال ابن حجر   
 . ١٠/٥٣٠الفتح  ))املباح 

. ـ يف كتاب اإلميان من صحيحه ؛ باب الدين يسر  ارمحه  وقد بوب البخاري ـ  
 . ١/١١٦الفتح 

 
عون املعبود : انظر . تعبد فيه الرهبان من النصارى هي املكان الَّذي ي:  الصوامع  )٣(

= 
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 . )٢( )) اْبَتَدُعوَھا )١(َوالدَِّياِر ؛ َرْھَباِنیًَّة 
 ن عمرعt  وا على  ((: قالا ، كُونارِهها كَنلُهلَي ةحاضلَى الْوع مرِكْتت

 . )٣( )) دينِ اَألعرابِ والغلْمان والكتاب
 علي نوعt  لَى (( :قالع مرِكْتالكتاب ت ٤( )) اجلادة منهج عليه أم(. 

 يبوقال النe  :))  ، قَالُوا َلْن ُيْدِخَل َأَحَدُكْم َعَمُلُه اْلَجنََّة :
َأْن َيَتَغمََّدِني اللَُّه  )٥(َوال َأَنا ، ِإالَّ : قَالَ ! وال أَنت يا رسولَ اللَّه ؟

 . )٦( )) ِبَمْغِفَرٍة َوَرْحَمٍة
 ـــــــــــــــــ

= 
١٣/١٦٩ . 

الرهبةُ ؛ اخلوف والفزع ، والراهب واحد رهبان النصارى ، ومصدره الرهبةُ :  الرهبانية  )١(
: ر انظ. والرهبانية ، كانوا يترهبون بالتخلِّي من أشغال الدنيا وترك ملذَّاا والزهد فيها 

 . ٩٢، القاموس احمليط ص ٢/٢٨٠النهاية يف غريب احلديث واألثر 
 .، وذكره أطول من هنا  ٤٩٠، برقم ٤/٢٧٨رواه أبو داود   )٢(
 . ٩٣٩، برقم ٦/٣٦٥ورواه أبو يعلى يف مسنده   
 . ١٥٤٠، برقم ٢/٧وذكره العجلوين يف كشف اخلفاء   
 . ٤٩٠٤، برقم ٤٠٢وضعفه األلباين ضعيف سنن أيب داود ص  
 . ٢/٩٢أورده العجلوين يف كشف اخلفاء   )٣(
،  ١/٢٩٣مل أجده يف دواوين السنة إالَّ عند ابن األثري يف جامع األصول ، ذكره بتمامه   )٤(

 .، ومل يعلِّق عليه  ٨٣برقم
 . ساقطة من   )٥(
قاق ، باب القصد كتاب الرعنها ـ ،  ا رواه البخاري من حديث عائشة ـ رضي  )٦(

َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا ؛ َفِإنَُّه ال ُيْدِخُل َأَحًدا  ((: على العمل ، وأوله  واملداومة

 . ٦٤٦٧، برقم ١١/٣٠٠فتح الباري : انظر . احلديث .  )) ...اْلَجنََّة َعَمُلُه 
لنار ، باب لن ، كتاب صفة القيامة واجلنة وا tووراه مسلم من حديث أيب هريرة   

= 
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الدِّيَن ُيْسٌر ، َوَلْن ُيَشادَّ َأَحٌد ِإنَّ َھَذا الدِّيَن  ((: ويف أخرى 

 .)١( )) ِإالَّ َغَلَبُه
 كالنِ مسِ بأَن نعوt  قال : يبقال النe  :))  َيسُِّروا َوال

 . )٢(رواه البخاري ومسلم  )) ُتَعسُِّروا ، َوَبشُِّروا َوال ُتَنفُِّروا

 ـــــــــــــــــ
= 

َلْیَس َأَحٌد  ((: ، وأوله  ٧٣تعاىل ، حديث رقم ايدخل أحد اجلنة بعمله ، بل برمحة 

 . ١٧/٢٣٤ صحيح مسلم بشرح النووي: انظر .  )) ...ِمْنُكْم ُيْنِجیِه َعَمُلُه 
ة ؛ أَنَّ أعمال العباد ليست على سبيل املعاوضة لدخول اجلن: واملقصود ذا احلديث   

فدخول اجلنة ليس يف . عليهم يف الدنيا  األنَّ أعماهلم ال تعدل نعمةً واحدةً من نِعمِ 
 .لوال تغمده برمحته لعبده الطَّائع ملا أدخله اجلنة  امقابلة عمل أحد من العباد ، وأنّ 

: النحل  [ }{: لكن قد يشكل على هذا احلديث قوله تعاىل   
، فالباء هنا السببية الدالَّة على أَنَّ األعمال سبب لدخول اجلنة ، وليست الباء  ] ٣٢

 .للمعاوضة 
   يبالثواب جزاء تفريطه ، والن ال يستحق هط اإلنسان يف العمل فإنفلو فرe  أخرب يف

 العبد للعمل الصاحلتوفيق  ا، ومن رمحة  ايدخلوا إالَّ برمحة  هذا احلديث أَنَّ العباد لن
. 

 ـ: ومن هنا جاء رد السلف يف هذه املسألة على طائفتني   
 .اجلربية الَّذين أنكروا أن تكون األعمال سببا يف دخول اجلنة  :األولى   
 .ض العمل املعتزلة الَّذين زعموا أَنَّ اجلنة عو :الّثانیة   
 . ١١/٣٠٢، فتح الباري  ١/١٠مفتاح دار السعادة ، البن القيم : انظر   
 ((: ، كتاب اإلميان ، باب الدين يسر ، ولفظه  tرواه البخاري من حديث أيب هريرة   )١(

َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا ،  ِإنَّ الدِّيَن ُيْسٌر ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّيَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه ، َفَسدُِّدوا

 ١/١١٦فتح الباري : انظر .  )) َواْسَتِعیُنوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة ، َوَشْيٍء ِمَن الدُّْلَجِة
 . ٣٩، برقم

، كتاب املغازي ، باب بعث أيب موسى ومعاذ  tرواه البخاري من حديث أيب بردة   )٢(
= 
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وعندي امرأَةٌ  eدخلَ النيب : عنها ـ قَالَت  اضي عن عائشةَ ـ ر
 نمالمالةُ والسفَقَالَ عليه الص ، دَمْن َھِذِه ؟ ((:  أَس  فَقُلْت : امنةُ ؛ ال تفُالن
 َمْه ؛ َعَلْیُكْم ِمَن اَألْعَماِل َما ُتِطیُقوَنُه :  e، فَقَالَ النيب  اللَّيلَ
رواه البخاري ، ومسلم ،  )) ِإنَّ اللََّه تعالى ال َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا؛ َف

 . )٣( )٢( والنسائي،  )١( والطَّرباينّ
فاالقتصاد أمر عظيم ؛ فال بد منه ؛ فإنَّ منشأ املبتدعني ؛ تشقيق الكالم 

 ـــــــــــــــــ
= 

،  ٧/٦٥٧فتح الباري : انظر . ما ذكره املؤلِّف إىل اليمن قبل حجة الوداع بزيادة على 
 . ٤٣٤٢،  ٤٣٤١برقم

ومسلم ، كتاب األشربة ، باب بيان أَنَّ كلّ مسكر مخر ، وأنّ كلّ مخر حرام ،   
صحيح : انظر .  )) اْدُعَوا النَّاَس ، َوَبشَِّرا َوال ُتَنفَِّرا ، َوَيسَِّرا َوال ُتَعسَِّرا ((:  ولفظه

مسلم بشرح الن ٧١، برقم ١٣/٢٤٨ووي . 
 . ))وطرباين  ((:  يف   )١(
 . ))والنسايب  ((:  يف   )٢(
فتح الباري : انظر . أدومه  ارواه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب أحب الدين إىل   )٣(

 . ٤٣، برقم ١/١٢٤
: انظر ... ته ومسلم ، كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس يف صال  

 ووي٢٢١، برقم ٦/١٠٥صحيح مسلم بشرح الن . 
 . ٢٤/٢٢٢والطَّرباينّ يف الكبري   
 . ٥٠٥، برقم ٨/٤٩٨والنسائي   
صحيح مسلم : انظر . ووقع يف رواية مسلم أَنَّ هذه املرأة هي الْحوالء بنت تويت   

 ووي٢٢٠، برقم ١٦/١٠٤بشرح الن . 
ال ميلُّ من  (( االلّغة ؛ الضجر ، وذكر أبو إسحاق احلريب أَنَّ املعىن أَنَّ يف  املللوأصل   

سليمان : ، حتقيق  ١/٣٣٨غريب احلديث .  ))ثواب أعمالكم حتى تملُّوا من العمل 
 . دار املدين ، جدة. هـ ، ط ١٤٠٥، الطَّبعة األوىل  العائد
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 يف الكالم وراء احلاجة ، وقد قال )١(وصفاته ، والتكلُّف  ايف ذات 
يبالن e  :)) أَنَّ بعض البيان  ((: ، يعين  )٢( )) ِإنَّ ِمَن اْلَبَیاِن َلِسْحًرا

إظهار الباطل يف صورة احلق : ، ومعىن السحر  )٣(يعمل عمل السحر 
والبيان واجتماع الفصاحة والبالغة وزكاء القلب مع اللَّبس ، وإنما شبه 

كذا ذكره يف  ))وسرعة قبول القلب له بالسحر حلدة عمله يف سامعه ، 
 . )٤( األمثال جممع

؛  لتحسينه التصنع يف الكالم ، والتكلُّفذم  (( eأنه  )٥( حميي السنةويف 
؛  //وأصل السحر يف كالمهم . لريوق للسامعني ، ويستميل قلوم 

 ـــــــــــــــــ
 . ))ف والتكلُّم والتكلُّ ((:  يف   )١(
رضي  بن عمر ـ ارواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب اخلطبة ، من حديث عبد   )٢(

ا امهنمع الفتح  ٥١٤٦، برقم ٩/١٠٩ـ  ع. 
فشبهه  ((ألنَّ حتسني اللَّفظ حتى يستميل قلوب السامعني فيه مشاة لعمل السحر ،   )٣(

رص حرحر ؛ ألنَّ السيء عن حقيقته بالس٩/١٠٩فتح الباري : انظر  ))... ف الش . 
 . ١/٧) هـ  ٥١٨ت ( جممع األمثال أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين : انظر   )٤(
وكتاب جممع األمثال كتاب مجع فيه مؤلّفه األمثال ، اشتمل على غثِّها ومسينها ،   

على نظام حروف املعجم يف أوائلها ،  واحتوى على جاهليها وإسالميها ، وجعله مؤلّفه
... وذكر يف كلّ مثل من اللّغة واإلعراب ، ومن القصص واألسباب ما يوضح الغرض 

 . ٤ـ  ١/٣ـ  ارمحه  مقدمة املؤلِّف ـ: انظر 
ـ حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن  ارمحه  يقصد املؤلِّف ـ  )٥(

وكان . وغريها  ))معامل الترتيل  ((، و  ))شرح السنة  ((بغوي املفسر ، صاحب الفراء ال
،  ١٩/٤٣٩سري أعالم النبالء : انظر . هـ  ٥١٦مات سنة . البغوي يلقَّب مبحيي السنة 

 . ١٢/١٩٣البداية والنهاية 
 ((البغوي يف كتابه العظيم ـ هنا ينقل عن حميي السنة اإلمام  ارمحه  والربكوي ـ  

 . كما سيمر معنا اإلحالة يف ذلك بعد قليل  ))شرح السنة 
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ا ؛ ألنرحس حري السمما سرف ، وإنمصروف عن جهته ، ومنه الص ه
 . )٢( ))أي تصرفون عن احلق  )١( } {: تعاىل  قوله

فهذا الرجلُ املُتكلِّم ببيانه يصرف قلوب السامعني إىل قبول قوله ، 
 اْلَكالِم ؛ )٤(َمْن َتَعلََّم َصْرَف  ((:  eغري احلق كما قال النيب  )٣( وإىل

 ِبِه ُقُلوَب الرَِّجاِل َأِو النَّاِس ؛ َلْم َيْقَبِل اللَُّه  )٥( ِلَیْسِبَي
 . e ا صدق رسولُ.  )٦( )) ِمْنُه َيْوَم اْلِقَیاَمِة َصْرًفا َوال َعْدًال

حيصل من البيان ما حيصل من السحر من :  )٧( جامع الفتاوىويف 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٨٩( سورة املؤمنون ، آية   )١(
 .، بتصرف يسري جدا  ١٢/٣٦٣شرح السنة   )٢(
 . ))وأن  ((:  يف   )٣(
)٤(   قال اخلطايب :)) اإل صرف الكالم يادة فيه وراء ؛ فضله ، وما يتكلَّفُهنسان من الز

 . ١٣/٢٣٧عون املعبود .  ))احلاجة 
 . ))ليسيء  ((:  يف   )٥(
 . ٥٠٠٦، برقم ٤/٣٠٣ tرواه أبو داود ، كتاب األدب ، من حديث أيب هريرة   )٦(
 . ٤٩٧٤، برقم ٤/٢٥٢والبيهقي يف شعب اإلميان   
 . ٨٧، برقم ١/٦٠الترهيب ضعيف الترغيب و: وضعفه األلباينّ ؛ انظر   
. الفدية أو الفريضة :  العدلالتوبة أو النافلة ، و:  الصرف؛  )) َصْرًفا َوال َعْدًال ((ومعىن   

 . ١٣/٢٣٨عون املعبود 
للفقيه قرق أمري احلميدي احلنفي ، املتوفّى  ))جامع الفتاوى  ((قد يكون كتاب   )٧(

ستصفى املهمات من املنية والقنية والغنية وجامع الفصلني ذكر فيه أنه ا. هـ  ٨٨٠ سنة
 .والبزازي والواقعات ، وغري ذلك 

، وهو موجود يف مكتبة احلرم  ٢/٦٥٨، معجم املؤلِّفني  ١/٥٦٥كشف الظّنون : انظر   
 . ١٨١٥برقم ١٢/٣املكي ، قسم املخطوطات ، جماميع 
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ر ذلك وفساده أكثر من نفعه ، ، وتشقيق الكالم من الشيطان ، وضر اإلمث
إىل غريمها من  eوسنة رسوله  اعن كتاب  )١(وال يرغب وال يراط 

 . )٢(كتب األنبياء كالتوراة واإلجنيل والزبور ، وغري ذلك 
ال ينبغي للرجل أن يسأل اليهود والنصارى عن التوراة :  )٣( البزازيةويف 

يكتبه ويعلِّمه ؛ ألنهم حرفوه ، وال يستدلُّ إلثبات  واإلجنيل والزبور ، وال
، ويف  املطالب مبا ذكر يف تلك الكتب ؛ ألنه يحتمل أن يكون من احملرف

ُتِرْكُتْم َعَلى الَمَحجَِّة اْلَبْیَضاِء ، َلْیُلَھا َكَنَھاِرَھا ،  ((: احلديث 

 . )٦( )) )٥(اِلك َبْعدھا إلى غیرھا ِإالَّ الَھ )٤(وَال َيِزيُغ 
؛ مجعنا يف بيت أمنا عائشة  eملَّا دىن وفاة النيبt  : قال ابن مسعود 

مرحًبا  ((: عنها ـ ثُم نظر إلينا ، قد دمعت عيناه ، وقال  اـ رضي 
 ـــــــــــــــــ

 . ))يوايل  ((:  يف   )١(
: انظر . أي ال يرغب إىل غريه ، وال يالذ بسواه ...  اعن كتاب  راطال يومعىن   

 . ٦٦٨القاموس احمليط ص
 .مل أقف على هذا الكالم يف جامع الفتاوى للعالَّمة قرق أمري احلميدي   )٢(
سبق التعريف بالفتاوى البزازية ، ومل أقف ـ بعد البحث ـ على ما نقله املؤلِّف   )٣(

 .ـ عنها هنا  ا رمحه ـ
 . ))وال زيغ  ((:  يف   )٤(
 . ))اهلالك  ((:  يف   )٥(
رواه ابن أيب عاصم بنحوه من حديث أيب الدرداء ، وبسنده أيضا من حديث العرباض   )٦(

ا َلَقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى ِمْثِل اْلَبْیَضاِء ، َلْیُلَھ ((:  e ا قال رسولُ: ابن سارية قال 

 . ٢٦ص )) َكَنَھاِرَھا ، ال َيِزيُغ َبْعِدي َعْنَھا ِإالَّ َھاِلٌك
 . ٥، برقم ١/٤وكذا رواه ابن ماجه   
 . ٢٧ظالل اجلنة يف ختريج السنة ص: وصححه األلباين ، انظر   
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بكم ، حیَّاكم اللَّه تعالى ، رحمكم اللَّه ، أوصیكم 

ان بتقوى اللَّه تعالى وطاعته ، قد دنا الفراق ، وح

المنقلب إلى اللَّه تعالى ، وإلى سدرة المنتھى ، 

 وإلى جّنة 

بیتي ويكفنوني في ثیابي   المأوى ، ُيغسلني أھل

ھذا في ُحلَّة يمانیة ، فإذا غسلتموني وكفنتموني ؛ 

ضعوني على سريري في بیتي ھذا ، ُثمَّ اخرجوا عنِّي 

میكائیل ،  ساعة ، فأّول من يصلِّي عليَّ جبرائیل ، ُثمَّ

ُثمَّ ملك الموت ، ُثمَّ جنوده ، ُثمَّ ادخلوا  )١(ُثمَّ إسرافیل 

يا : فلما مسعوا فراقه ؛ صاحوا وبكوا ، فقالوا عليَّ فصلوُّوا عليَّ ، 
  ا أنت رسـولُ!  ا رسولَ

عنا فإىل من نراجع  //وسلطان أمرنا ، إذا ذهبت  )٢(ربنا ، وجامع مشلنا 
ُتِرْكُتْم َعَلى الَمَحجَِّة اْلَبْیَضاِء ، َلْیُلَھا :  eرنا ؟ قال النيب أمو

، وتركُت لكم واعظْین ؛ ناطًقا وصامًتا ،  َكَنَھاِرَھا

والنَّاطق القرآن ، والصَّامُت الموت ، فإذا أشكل علیكم 

أمر فارجعوا إلى القرآن والسُّنَّة ، وإذا قست قلوبكم 

 . )٣( )) فلیَّنوھا باالعتبار

 ـــــــــــــــــ
 . ))إسرائيل  ((:  يف   )١(
 . ))قلبنا  ((:  يف   )٢(
ُثمَّ ملك  ((: إىل قوله  tبن مسعود  الية بسنده عن عبد رواه أبو نعيم يف احل  )٣(

ـ هنا ، وأما  ارمحه  ، ثُم ذكر مجلةً طويلة من احلديث مل يذكرها املؤلِّف ـ )) الموت
= 
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على سبيل االقتصاد الَّذي به النجاة عن  eوهذا وصية سيدنا حممد 
وأنا الفقري أذكر فيه األصل الَّذي ذكر يف كتب . طريف اإلفراط والتفريط 

 .األصول ، وبه التوفيق 
 )١( } {: تعاىل  اقال 

 ، وكلّ الفضائل  )٣( } {: ، ومنه  )٢(العدالة : ، والوساطة 
 ـــــــــــــــــ

= 
 ((: إىل قوله  ))... فلما مسعوا فراقه ؛ صاحوا  ((: ما ذكره املؤلِّف يف احلديث من قوله 

: ذكرها أبو نعيم يف احللية ، وقال أبو نعيم بعد إيراده هلذا احلديث فلم ي ))نراجع أمورنا 
، مل يروه متصل اإلسناد إالَّ عبد امللك بن  اهذا حديث غريب من حديث مرة عن عبد 

 . ٤/١٦٨حلية األولياء : انظر . عبد الرمحن ، وهو ابن األصبهاين 
مل جيود أحد : ، وقال  ٣٩٩٦، برقم  ٤/٣٨٦وكذا رواه الطَّرباينّ أيضا يف األوسط   

إسناد هذا احلديث إالَّ عمر بن حممد العنقزي ، ورواه احملاريب عن عبد امللك األصبهاين 
، فلم يذكر خالَّدا الصفَّار ، وال األشعث بن طليق ، وال  اعن مرة عن عبد 

 .العرين  احلسن
البحر الزخار : ، انظر  tبن مسعود  ان عبد ورواه البزار يف مسنده من طريق مرة ع  

 . ٢٠٢٨، برقم ٥/٣٩٤
 . ٢/١٤٧ورواه اخلطيب البغدادي يف موضح أوهام اجلمع والتفريق   
رجاله رجال الصحيح غري حممد بن إمساعيل بن : قال اهليثمي ـ بعد إيراده لطريق مرة   

 . ١٤٢٥١، برقم ٨/٥٩٥جممع الزوائد . مسرة األمحسي ، وهو ثقة 
   ُثمَّ ادخلوا عليَّ فصّلوا  ((: كلّهم رووه على حنو ما أورده املؤلِّف إىل قوله : قلت

، وما بعدها مل أجده عند من روى هذا احلديث ، بل كلّ من رواه زاد بعد هذه  )) عليَّ
 .ـ هنا  ارمحه  اجلملة كالما طويالً مل يذكره املؤلِّف ـ

 ) . ١٤٣( قرة ، آية سورة الب  )١(
 . ١/١٣٧، تفسري النسفي  ٢/١٠٤تفسري القرطيب : انظر   )٢(
 . }{: ، ومتام اآلية )  ٢٨( سورة القلم ، آية   )٣(
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احلكمة : منحصرة يف التوسط بني اإلفراط والتفريط ، فإنَّ رؤوس الفضائل 
،  )٢(سان ثالثة قوى تعاىل قد ركَّب يف اإلن ا، فإنَّ  )١(والعفَّةُ والشجاعة 

أحدها مبدأ إدراك احلقائق ، وصرف النظر إىل العواقب ، والتمييز بني 
 )٣(، والنفس املطمئنة و  املصاحل واملفاسد يعبر عنها بالقوة النطقية ، والعقلية

 .امللكية 
فهي نتيجة تلك القوة العقلية ، وهي متوسطة بني :  )٤(أما احلكمة 

القوة العقلية إىل حد ميكن  )٦(والغباوة ، فتوسطها أن تنتهي  )٥(جلُربزة ا
 ـــــــــــــــــ

لبيضاوي ، تفسري ا ٢٥٩ـ  ٢٥٨و  ٢٥٣الفوائد البن القيم ص: انظر يف ذلك   )١(
١/١١٠ . 

. قوةٌ علمية نظرية ، وقوة عملية : املشهور من كالم أهل العلم أَنَّ النفس ا قوتان   )٢(
 .من القسم احملقّق  ١٥١ص : انظر 

حيوانية ، قوى معدنية ، وقوى نباتية ، وقوى : وذكر الشهرستاين أَنَّ القوى تنقسم إىل   
واإلنسان جتتمع فيه . وقوى إنسانية ، وقوى ملكية ، وقوى روحانية ، وقوى نبوية ربانية 

 .هذه القوى مجيعها 
 . ٢/٢٢امللل والنحل : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
 .البالدة هيئة القوة العلمية املتوسطة بني الغريزة و: ، عرفها اجلرجاين بأنها  احلكمة  )٤(
 .املتقن لألمور : واحلكيم . وضع الشيء يف موضعه : وهلا تعاريف عدة ؛ أشهرها   
، خمتار  ١/٤١٩، النهاية يف غريب احلديث واألثر  ١٢٤ـ  ١٢٣التعريفات ص: انظر   

 . ٦٢الصحاح ص
 .جربز الرجلُ ؛ أي ذهب ، أو انقبض ، أو سقط : يقال   )٥(
 . ٥٠٥القاموس احمليط ص: انظر . وهو اخلَب اخلبيث  اجلُربز: ود ا هنا واملقص  
 .واملقصود ؛ أن ال يبالغ اإلنسان يف احلكمة ؛ فيخرج إىل حد املكر واخلبث   
 . ))ينتهي  ((:  يف   )٦(
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للعقل الوصول إليه ، وال يتجاوز عن احلد الَّذي وجب أن يتوقّف عليه ، 
ليس من شأنه التعمق ، كالتفكُّر يف املتشاات الَّيت أُخر  )١(يتعمق فيما  وال

روع  )٢(فتيش علمها إىل اآلخرة ، والتيف مسألة القدر والقضاء ، والش
، وهذا إفراطها  )٣(مبجرد العقل يف املبدأ واملعاد كما هو دأب الفالسفة 

الغباوة الَّيت هي تعطيل القوة : تفريطها  )٤(الَّذي يسمى اجلربزة ، وأَما 
 .الفكرية باإلرادة ، والوقوف عن اكتساب العلوم النافعة 

  فهي نتيجة ذيب القوة الشهوية البهيمية ، والنفس األمارة:  )٥( وأَما العفَّة
، وتلك  واملشرب //الَّيت هي مبدأ جذب املنافع ، وطلب املالذّ من املأكل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))فيه عما  ((:  يف   )١(
 . ))والتفتش  ((:  يف   )٢(
اك أمور غيبيةٌ ميكن االستدالل عليها بالعقل وإن مل يرد فيها نص من كتابٍ أو سنة ، هن  )٣(

وهناك ما ال ميكن العلم به أو إدراكه إالَّ عن طريق الوحي ، . تبارك وتعاىل  اكوجود 
 .كاحلياة الربزخية مثالً ؛ فإنَّ العقول حتتار فيها ، وال بد من وحي يبينها 

 ٥٠٠ـ  ٤٨٥القرين ص اللدكتور عبد ، املعرفة يف اإلسالم  ٥/١٧٢درء التعارض :  انظر  
. 

املبدأ  ((ومن املسائل االعتقادية الغيبية الَّيت خاض فيها الفالسفة مبجرد العقل ؛ مسأليت   
 .و العقلي ؛ ففي املبدأ قالوا بقدم العامل ، ويف املعاد أثبتوا املعاد الروحاينّ أ ))واملعاد 

، املعرفة يف اإلسالم  ٢٢٧، النجاة البن سينا ص ١٣٤افت الفالسفة ص: انظر   
 . ١/٢٨٢، الوعد األخروي  ٥٠٨ص

 . ))فأما  ((:  يف   )٤(
هيئة للقوة الشهوية متوسطة بني الفجور الَّذي هو إفراط  ((: بأنها  العفَّةعرف اجلرجاين   )٥(

رع : ة ، واخلمود الَّذي هو تفريطها ، فالعفيف هذه القومن يباشر األمور على وفق الش
 . ١٩٦ـ  ١٩٥التعريفات ص.  ))واملروَءة 
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انقياد البهيمية للناطقة ؛ : العفَّة متوسطة بني اخلالعة واخلمود ، وتوسطها 
اها ، ليكون تصراطقة ؛ لتسلم من استعباد اهلوى إيا حبسب اقتضاء النفا

اخلالعة والفجور ؛ أي الوقوع يف ازدياد : واستخدام اللَّذّات ، فإفراطها 
عن طلب  )١(اخلمود ؛ أي السكون : اللَّذّات على ما جيب ، وتفريطها 

 .خلْقةً  اللَّذَّات بقدر ما رخص فيه العقل والشرع ؛ إيثارا ال
هي نتيجة ذيب القوة الغضبية السبعية ، والنفس :  )٢(وأَما الشجاعة 

اللَّوامة ، وهي مبدأ اإلقدام على الوصول والشوق إىل التسلُّط والترفّع ، 
 . )٣(فتلك الشجاعة متوسطة بني التهور واجلنب 

اطقة يف األمور ؛ ليكون إقدامها على انقياد السبعية للن: فتوسطها 
حسب الروية من غري اضطراب يف األمور اهلائلة ؛ حتى يكون فعلها 

 .، وصربها حممودا  مجيالً
 . )٤(التهور ؛ أي اإلقدام على ما ال ينبغي : وإفراطها 

 ـــــــــــــــــ
 . ))السكوت  ((:  يف   )١(
تعين ثبات القلب ، واستقراره عند املخاوف ، وهي خلُق يتولَّد من الصرب  الشجاعة  )٢(

 .نب املتولِّد من سوء الظن وعدم الصرب وحسن الظن ، خبالف اجلُ
 . ٥٠١الروح البن القيم ص: انظر   
 . ١٦٥التعريفات للجرجاين ص: انظر   )٣(
من اإلفراط يف الشجاعة ؛ اجلرأة ، وهو إقدام سببه قلَّةُ املباالة ، وعدم النظر يف عواقب   )٤(

فراط وهو التهور واجلرأة ، أو التفريط فال بد من احلذر من الوقوع يف اإل. األمور 
 .اجلنب  وهو

 . ٥٠٢الروح ص: انظر   
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 .اجلنب ؛ أي احلذر عما ينبغي : وتفريطها 
؛ حصلت من امتزاجها واجتماعها  )١(الث فإذا امتزجت الفضائل الثَّ

هي العدالة ، فبهذا االعتبار عبر عن العدالة بالوساطة ،  حالةً متشاة 
 يبوإليه أشار النe  ما  )٢( )) َخْیُر اُألُموِر َأْوسطھا ((: بقولهوإن ،

نسانية ، فال يحمد فيها التوسط ؛ ألنَّ النفس احليوانية هي مركّب للروح اإل
بد من توسطها ؛ لئال يضعف عن السري وال جتمح ، بل ينقاد للروح ، 
فاحلكمة يف النفس البهيمية ؛ بقاء البدن الَّذي هو مركّب النفس الناطقة ، 
لتصل بذلك إىل كماهلا الالئق ا ، ومقصدها املتوجه إليه ، ويف السبعية 

ها ، ورفع الفساد املتوقَّع من استمالئها ، واشتراط كسر البهيمية وقهر
عن كماهلا  )٣(التوسط يف أفعاهلا ؛ لئال يتعبد الناطقة يف هواها وتصرفها 

ومقصدها ، وقد مثَّل ذلك بفارس استردف سبعا لالصطياد ، فإن انقاد 
 السـبع والبهيمة للفارس ؛

مقصود الكلّ ، فوصل الفارس إىل  // استعملها على ما ينبغي ؛ حصل
 .الصيد ، والسبع إىل الطّعمة ، والبهيمة إىل العلف ، وإالَّ هلك الكلّ 

فإذا عرفت هذا ، واستعملت الكلّ يف موضعها ؛ فقد كنت فقيها كلّ 
 ـــــــــــــــــ

 . ٢٧٢احلكمة والعفَّة والشجاعة ، كما مر آنفًا يف ص : أي   )١(
 )) ُر اُألُموِر أوساطھاَخْی ((:  اإلميان بسنده عن مطرف قالرواه البيهقي يف شعب   )٢(

، وذكره  ٢/٢٨٦، ورواه أبو نعيم يف احللية عن أيب قالبة  ٦٦٠٦١، برقم ٥/٢٦١
 ١٢٤٧، برقم ١/٣٩١، وأورده العجلوين يف كشف اخلفاء  ٦/٢٧٦القرطيب يف تفسريه 

رواه ابن السمعاين يف ذيل تاريخ : ضعيف ، وقال يف املقاصد : قال ابن الغرس : ، وقال 
 .اهـ... د ، لكن بسند فيه جمهول عن علي مرفوعا بغدا

 . ))وتصرفها وتصرفاها  ((:  يف   )٣(
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،  )١(الفقاهة ، أكملت النفس البشرية الَّيت جئت إىل هذا العامل لتكميلها 
 .كما قيل 

وسائر أهل الكتاب ؛ أَنَّ  قد اتفق آراء أويل األلباب من املسلمني 
 )٢(احلكمة يف إنزال الكتب ، وإرسال الرسل ، وبعث األنبياء ، وتبيني 

السبل ؛ فإنما هي تكميل النفوس البشرية ، وإرشادها إىل طريقٍ به حيصل 
ا إنما هو حبسب قوا النظرية ، وتقرر أَنَّ كماهل )٣(تكميلها وإسعادها 

معرفة احلقائق كما هي ، وباعتبار : ، وكماهلا باعتبار اُألوىل  )٤(والعملية 
 . )٥(القيام باألمور على ما ينبغي : الثّانية 

وباجلملة ؛ العلم باملبدء واملعاد وما بينهما ، والعمل مبا يالئم نظام 
حتصيالً لسعادة الدارين ، وإحرازا لفضيلة  املعاش وجناة املعاد ، ومقتضامها ؛

الكونني اللَّتني أقصامها الفوز برضاء الرمحن ، وتشرف مبشاهدة مجال امللك 
 .املنان 

وال شك أَنَّ العقل لو خلِّي ونفسه ؛ ال يقدر على حتصل هذه املطالب 
ال بد من مرشد وهاد ؛  السمعية ، ونيل السبيل إىل هذه املآرب السنية ، بل

حبيث يكون العقل يف إطاعة له وانقياد ، وهو الشرع املُنجي ملن يتوسل به 

 ـــــــــــــــــ
 . ))لتكميها  ((:  يف   )١(
 . ))وتبني  ((:  يف   )٢(
[  }{:  تبارك وتعاىل ايقول   )٣(

 ...، فهذه هي احلكمة من إنزال الكتب وإرسال الرسل وبعث األنبياء  ] ٣٦: النحل 
 . ))والعلمية  ((:  يف   )٤(
 . ١٥١سبق الكالم عن القوة العلمية والعملية ص   )٥(
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 )١(عن سفلى دركات اجلحيم ، واملوصل ملن يلتجئ إليه إىل أعلى 
 .النعيم  درجات

فينبغي للمؤمن أن يالزم على حراسة دينه وحدود شرعه إىل أن 
وز حدود الشرع ، فيكون على اجلد دون اهلزل يف أمر ، وال جيا  ميوت

 ا ال يعنيه ، وهو ما لو ترك مل يفت به ثواب ، ومل ينجردينه ، و حيذر عم
 .به ضرر 

وعنده  )٣( هارون الرشــيددخل على  )٢( أبا يوسـفيحكى أنَّ 
 رجـالن

:  //فقال . يا أبا يوسف احكم بينهما : يناظران يف الكالم ، فقال الرشيد 
فاستحسن اخلليفة ذلك ، وأمر . أنا ال أشتغل مبا ال يعين ! يا أمري املؤمنني 

له بعشرة آالف درهم ، وأمر أن يكتب يف الديوان أَنَّ أبا يوسف أخذ 
 ـــــــــــــــــ

 . )) على ((:  يف   )١(
، ولد  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خبش بن سعد األنصاري الكويف: هو   )٢(

هـ ، حدث عنه حيىي بن معني وأمحد بن حنبل ،وكان صاحب حديث وسنة  ١١٣ سنة
كان شديدا على أهل البدع وال يصلِّي خلفهم ، . صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة . 

 .هـ  ١٨٢مات سنة . الم واشتهر عنه ذمه لعلم الك
 . ٤/٣٩٧، ميزان االعتدال  ٨/٥٣٨سري أعالم النبالء : انظر   
، يصل  احممد بن املنصور أيب جعفر عبد  هارون الرشيد بن املهديأبو جعفر : هو   )٣(

أنبلهم أحد خلفاء بين العباس ، وكان من .  عنهما ابن عباس رضي  ابنسبه إىل عبد 
هـ ،  ١٤٨ولد سنة . ، وأحشم ملوكهم ، ذا حج وجهاد وغزوٍ ، وشجاعة ، ورأي 

مات غازيا . وكان حيب العلماء ، ويعظِّم حرمات الدين ، وكان أبو يوسف قاضيه 
 .هـ  ١٩٣خبراسان سنة 

 . ٦/١٠٦، الكامل البن األثري  ٩/٢٨٦سري أعالم النبالء : انظر   
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 . )١(كذا يف املضمرات . عشرةآالف درهم بترك ما ال يعنيه 
رأى  )٢(يف السكوت إذا  فإذا كان األمر كذلك ، فكيف يكون العاقل

{: تعاىل  امن اتخذ دينه ملعبة من أهل الدعوى ، وقد قال  
                { )يعين  )٣ :

{: عاىل ت ا، كما قال  )٤(خلقناهم إالَّ للعبادة  ما
 { )وقال  )٥ ،تعاىل  ا :}

  { )٦(  أي مالبسني باحلق)مشتغلني بالعبادة ، وقال : ؛ يعين  )٧
 . )٨( } {: تعاىل 

 امريواللَّعب والطَّرب من فعل الس  ًكما قال [ حني أخرج هلم عجال
 ـــــــــــــــــ

 .ف عليه مل أق  )١(
 . ساقطة من   )٢(
 ) . ٣٩ـ  ٣٨( سورة الدخان ، آية   )٣(
 
إالَّ إلقامة احلق وإظهاره من : وقيل . أي إالَّ باألمر باحلق : ذكر القرطيب عن مقاتل   )٤(

 . ١٦/٩٨تفسري القرطيب . والتزام طاعته  اتوحيد 
به السماوات واألرض  االَّذي خلق  ـ أَنَّ هذا احلق ارمحه  وذكر ابن القيم ـ  

وحده ، ولوازم هذه العبودية من األمر والنهي ،  ابينهما ؛ هو عبادة  وما
 .والعقاب  والثَّواب

 . ٥/٣٤٣مجع علي احلمد الصاحلي . الضوء املنري على التفسري : انظر   
 ) . ٥٦( سورة الذّاريات ، آية   )٥(
 ) . ٨٥( آية  سورة احلجر ،  )٦(
 . ٣/٢١٦تفسري البيضاوي : انظر   )٧(
 ) . ١٨( سورة لقمان ، آية   )٨(
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 . )١( } {: تعاىل 
كما  )٢(] تعاىل عباده الَّذين ميشون على األرض هونا  اوقد مدح 

 . )٣( } {: تعاىل  ا قال
{: أوليائه  )٤(وقال تعاىل يف وصف   )٥(  

 { )ايشبه بعضه  ((: يعين  )٦ق بعضه بعضصدنِ ، ويا يف احلُسبعض  ،
يثنى فيه ذكر الوعد  ((أي  } {،  )٧( ))ليس فيه تناقض وال اختالف 

؛ أي  } { )٨( ))، واألحكام والوعيد ، واألمر والنهي ، واألخبار 
{أي من مساع القرآن  } {تضطرب وترتعد وتنقبض  

 {  ،))  يف جلد اإلنسان عند الوجل واخل: واإلقشعرار روف تغي
 } {،  )٩( ))املراد من اجللد القلوب : ، وقيل 

إذا اقشعرَّ جلد العبد من  ((:  eورمحته ، قال  اأي لذكر 

خشیة الّله تعالى َتَحاتَّْت عنه ذنوبه َكَما تحاتت عن 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٨٨( سورة طه ، آية   )١(
 . ما بني املعكوفني ساقط من   )٢(
 ) . ٦٣( سورة الفرقان ، آية   )٣(
 
 . ساقطة من   )٤(
 . ))أنزل  ((:  يف   )٥(
 ) . ٢٣( سورة الزمر ، آية   )٦(
 . ٤/١٢تفسري البغوي   )٧(
 . ٤/١٢تفسري البغوي   )٨(
 . ٤/١٢تفسري البغوي   )٩(
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البغوي بسنده عن يزيد بن  روى[ ،  )١( ))ورقھا  الّشجرة الیابسة
إذا اقشعرَّ جلد العبد  ((:  eقال  )٢(] بن اهلاد ذا اإلسناد  اعبد 

 تعالى ؛ من خشــیة الّله

 . )٤( ))على النَّار   )٣(الّله تعالى  حرَّمه
تعاىل بذلك ،  اتعاىل ، نعتهم  اهذا نعت أولياء :  )٥( قتادةقال 

 ـــــــــــــــــ
،  ١/٤٩١رواه البيهقي يف شعب اإلميان من حديث العباس بن عبد املطلب   )١(

 . ٨٠٣برقم
   ار ، وفيه : وقال اهليثمية رجاله : رواه البزاس ، ومل أعرفها ، وبقيكلثوم بنت العب أم

 . ١٨٢١٧، برقم ١٠/٥٥٧ات ثق
، ضعيف  ١٩٤٢، برقم ٢/٣٤٣ضعيف الترغيب والترهيب : وضعفه األلباين ، انظر   

 . ٢٣٤٢، والسلسة الضعيفة رقم ٣٩١، برقم ٥٦اجلامع ص
 
يف   )٢(    :))  عن عبدذا اإلسناد  ا ويف .  ))بن الباري   :))  عبدبن  ا

ـ عنه  ارمحه  والَّذي أثبته من تفسري البغوي ، حيث ينقل املؤلِّف ـ.  ))...  البهاري
 . ٤/١٣بالنص 

 . ))حرمت على النار  ((:  يف   )٣(
 . ٤/١٣تفسري البغوي : انظر . رواه البغوي بسنده عن العباس بن عبد املطَّلب   )٤(
 . ١٥/١٦٢تفسري القرطيب : وانظر كذلك   
  عبعض رجال إسناده وقد ض رهيب : انظر . ف املنذريرغيب والت٤/٢٦٦الت . 
، حافظ  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الضرير األكمه: هو   )٥(

العصر ، قدوة املفسرين واحملدثني ، ولد سنة ستني للهجرة ، وروى عن أنس وكبار 
مات . كان يرى القدر . سالم كشعبة ومحاد بن سلمة التابعني ، وروى عنه أئمة اإل

 .هـ  ١١٨ سنة
، طبقات ابن  ٧/١٣٣، اجلرح والتعديل  ٥/٢٦٩سري أعالم النبالء : انظر   

= 
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ب عقوهلم والغشيان عليهم ، إنما ذلك من أهل البدع ، ينعتهم بذها ومل
 . )١(وهو من الشيطان 

كيف كان : قلت جلديت أمساء بنت أيب بكر  ((: عروة بن الزبري قال 
يبالن أصحاب e //  عليهم القرآن ؟ قالت كانوا كما نعتهم: إذا قُرِئ ا 

اليوم  )٢( إِنَّ ناسا: قلت : قال . لودهم تعاىل ؛ تدمع أعينهم ، و تقشعر ج
 با أعوذ: فقالت . من أهل العراق إذا قُرِئ عليهم القرآن خر مغشيا عليه 

 . )٣( )) تعاىل من الشيطان الرجيم
إِنَّ الشيطان ليدخل يف : ـ  عنهما ارضي  عمر ـ )٤(] ابن [ وقال 

 . )٦( eأصحاب حممد  )٥(صنيع جوف أحدهم ، ما كان هذا 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٧/٢٩٩ سعد
 . ٤/١٣تفسري البغوي   )١(
 . ))أناسا  ((:  يف   )٢(
 . ٢٠٦٢، برقم ٢/٣٦٥رواه البيهقي يف شعب اإلميان   )٣(
 . ٢/٣٣١ورواه سعيد بن منصور يف سننه   
 . ٤/١٣، ورواه البغوي بسنده يف التفسري  ١٥/٢٤٩وأورده القرطيب يف تفسريه   
 . ٤/١٣، وأثبتها من تفسري البغوي  و  ساقطة من   )٤(
 . ))صنع  ((:  يف   )٥(
 . ٤/١٣تفسري البغوي   )٦(
مر ابن عمر برجل من أهل : عيد بن عبد الرمحن اجلمحي وقد أورده القرطيب عن س  

. سقط  اومسع ذكر  إنه إذا قُرِئ عليه القرآن: قالوا  ما بال هذا ؟: القرآن ساقط ، فقال 
إِنَّ الشيطان يدخل يف جوف : ثُم قال .  وما نسقط ا إنا لنخشى: فقال ابن عمر 

 . ١٥/٢٤٩.  e مد؛ ما كان هذا صنيع أصحاب حم أحدهم
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{: وأصحابه ، كما قال تعاىل  )١( e فال بد من اتباع الرسولِ
      { )فينبغي للمؤمن أن يكون على  )٢ ،

{:  الوجل والسكينة والوقار عند مساع القرآن كما قال تعاىل
 { )اخل  )٣. 

)٤({:  كما قال تعاىلوجيب ترك من اتخذ دينه هلوا 
   { )٥(   كما د: اللَّهو ، لَّت هذه ما يوجب الغفلة عن احلق

، واحلركة  )٧(، والدور  )٦(اآليات العشرة من القرآن على حرمة الرقص 
، والنعق ، وضرب اليد ، وغري ذلك مما  )٨(املوزونة وغري املوزونة ، والصعق 
 . )٩(يفعله اجلاهلون من أهل الدعوى 

عن  كذلك تدلُّ األحاديث النبوية على حرمتها ، منها ما روي

 ـــــــــــــــــ
 . ))للرسول  ((:  يف   )١(
 ) . ٣١( سورة آل عمران ، آية   )٢(
 ) . ٢( سورة األنفال ، آية   )٣(
 
 . ساقطة من   )٤(
 ) . ٧٠( سورة األنعام ، آية   )٥(
 . ))الرقصة  ((:  يف   )٦(
فة عند تواجدهم ؛ جراء مساعهم لبعض الَّذي يفعله املتصو الدورانالدور ؛ يقصد به   )٧(

 .القصائد امللحنة 
الفناء يف احلق عند التجلِّي الذَّايت الوارد بسبحات : يف اصطالح الصوفية هو  الصعقو  )٨(

 . ١٥١معجم مصطلحات الصوفية للحفين ص. فيها  احيترق ما سوى 
 . ساقطة من   )٩(
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يف  // ، وسقط  )٣( أنه مشى ـ أو دار ـ رجلٌ:  )٢( بن املسيب )١( سعيد
 ((:  فقال عليه الصالةُ والسالم ألصحابه،  e الذِّكْر يف عهد النيبحلقة 

ال  ((: ، فقصدوا ذلك ، ثُم قال عليه الصالةُ والسالم  ))اذبحوه 

ال أبرح من مكاني تذبحوه ، ولكن اربطوه ھذا العمود ، 

 . )٤( ))ھذا حتَّى يجّدد إيمانه 
ـ أنه مر برجلٍ من أهل  عنهما ارضي  بن عمر ـ اوعن عبد 

إنه مىت مسع : قالوا  ما أصاب هذا ؟: العراق ساقطًا مغشيا عليه ، قال 
ه من حنن أخشى من ((: قال . يزول عقله  )٥(القرآن والذِّكْر هكذا يسقط و 

اللَّه ، وال تزول عقولنا ، إِنَّ الشيطان دخل يف جوفه ، وهذا من عمل 
 يبيطان ، ما هذا من فعل أصحاب النالشe (( )٦( . 

كّل لعب وكّل لھو حرام إالَّ ثالث ؛ َتْأِديِب  ((:  eوقال 

 ـــــــــــــــــ
 . )) سعد ((:  يف   )١(
، اإلمام العامل ، عامل أهل املدينة ، وسيد  سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب: هو   )٢(

،  y، ورأى كبار الصحابة  tالتابعني يف زمانه ، ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر 
كان عزيز النفس ، صادعا باحلق ، امتحن يف زمن ابن الزبري ، وكان . وروى عنهم 

 .هـ  ٩٥هـ ، وقيل  ٩٤ـ من املعبرين للرؤى ، مات سنة  ارمحه  ـ
 . ٢/١٦١، حلية األولياء  ٤/٢١٧سري أعالم النبالء : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
 .مل أقف عليه   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ٤/١٣تفسري البغوي : انظر . رواه البغوي بسنده عن ابن عمر   )٦(
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، ولعبه مع  عن قوسه  )٢(لفرسه ، ومناضلته  )١(الرَُّجِل 

 . )٣( )) أھله
: قلت جلديت أمساء بنت أيب بكر  ((: قال  tوعن عروة بن الزبري 
 يبالن كيف كان أصحابe  كما نعتهم : إذا قُرِئ عليهم القرآن ؟ قالت

 . )٤(، سبق ذكره  )) اللَّه تعاىل
 )٦( تلبيس إبليسيف كتابه املُسمى بـ  )٥( أبو الفرج ابن اجلوزيوذكر 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))ومناضلته  ((:  يف   )٢(
: َلْیَس ِمَن اللَّْھِو ِإالَّ َثالٌث  ((: رواه أبو داود من حديث عقبة بن عامر ، ولفظه   )٣(

 . ٢٥١٣، برقم ٣/١٣احلديث  )) ...َتْأِديُب الرَُّجِل َفَرَسُه 
  حالر دبنِ عب اللَّه دبنٍ ، وفيه والترمذي من حديث عيسنِ أَبِي حنِ بُكلُّ َما َيْلُھو  ((: م

ِبِه الرَُّجُل اْلُمْسِلُم َباِطٌل ؛ ِإالَّ َرْمَیُه ِبَقْوِسِه ، َوَتْأِديَبُه َفَرَسُه ، َوُمالَعَبَتُه 

 . ١٦٣٧، برقم ٤/١٤٩.  )) ...َأْھَلُه ، َفِإنَُّھنَّ ِمَن اْلَحقِّ 
 . ٢٨١١، برقم ٢/٩٤٠ي وابن ماجه بنحو رواية الترمذ  
الدراية يف : انظر . وحكم احلافظ ابن حجر على بعض أسانيد هذا احلديث بالضعف   

 . ٩٧٦، برقم ٢/٢٣٩ختريج أحاديث اهلداية 
 . ٢٥١٣، رقم ١٩٣ضعيف سنن أيب داود ص: وانظر   
 . ٢٨١سبق خترجيه ص   )٤(
. ، الفقيه احلنبلي الواعظ  الرمحن بن علي بن حممد بن علي اجلوزي البغداديعبد : هو   )٥(

هـ ، نشأ يتيما يف بيت عريق ، صاحب التصانيف الكثرية  ٥١٠، وقيل  ٥٠٩ولد سنة 
اضطرب يف مسألة الصفات اإلهلية ، . ، كزاد املسري يف التفسري ، وتلبيس إبليس ، وغريها 

ربهـ  ٥٩٧مات سنة . ك بالقبور ومسألة الت. 
 . ١٣/٢٨، البداية والنهاية  ٢١/٣٦٥سري أعالم النبالء : انظر   
قسمه املؤلِّف إىل ثالثة عشر بابا ، وموضوع الكتاب يدور حول تلبيس إبليس على   )٦(

= 
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 )٢(ما  )١( أين كنت ؟ قلت وجدت أقواما: إىل أيب ، فقال  // جئت:  قال
 تعاىل ، فرعد أحدهم حتى يغشى عليه من اوجدت خريا منهم ، يذكرون 

:  ، فقال ال تقعد معهم بعدها:  )٣(تعاىل ، فقعدت معهم ، قال  اخشية 
 يبالن رأيتe أبا بكر وعمر يتل[ ،  يتلو القرآن فال  )٤( ] وا القرآنورأيت

اإلقشعرار والبكاء ، يفيضان الدموع هذا ،  )٥( يصيبهم شيٌء غري
 . )٦( ورأيت أن ذلك كذلك ، فتركتهم. خريا من أيب بكر وعمر  أفتراهم

وروى أنس بن مالك حني ذُكر عنده قوم يفعلون عند الذِّكر من 
ذات يومٍ حتى سمعتe  ا النيب لقد رأيتنا وعظَن ((: الصعق والنعق أنه قال 

 . )٨( )) خنِينا حني أخذم املوعظة ، وما سقط منهم أحد أبدا )٧( للقوم
 يبوروي أَنَّ النe  وعظ ألصحابه ، فصعق رجل يف جملسه ووثب  ،

 يبفقال النe  :))  من ذا الَّذي يلبِّس علینا دينه ؛ إن كان

 ـــــــــــــــــ
= 

دار  أمحد بن عثمان املزيد ، وطبعته/ اخللْق ، وغرورهم به ، وقد قام بتحقيقه الدكتور 
 .هـ  ١٤٢٣الوطن يف ثالث جملّدات ، عام 

 . ))قوما  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))فقال  ((:  يف   )٣(
 . ما بني املعكوفني ساقط من   )٤(
 . ))عن  ((:  يف   )٥(
جئت إىل : زبري قال بن ال ارواه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس بسنده عن عامر بن عبد   )٦(

 . ٢٢٥ص. وذكره ... أيب 
 . ))القوم  ((:  يف   )٧(
 . ٢٢٣رواه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص  )٨(
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ھَّر نفسه ، وإن كان كاذًبا محقه الّله صادًقا فقد ش

 . )١( ))تعالى 
 يبوقال النe  :))  ، ُكلُّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة ، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة

 . )٢( )) َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النَّاِر
 يبوقال النe  :))  َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َھَذا َما َلْیَس ِمْنُه

 ـــــــــــــــــ
، وفيه أَنَّ هذا الرجل رفع صوته بالبكاء  tرواه ابن عدي من حديث أنس بن مالك   )١(

 . ٥/٣٤٧الكامل يف ضعفاء الرجال : انظر . دون الصعق 
 . ٦/١٠٤ورده عبد الرؤوف املناوي يف فيض القدير ، وذكر أَنَّ هذا الرجل صعق وأ  
 . ٢٢٣ورواه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص  
، ضمن خمطوطات املسجد احلرام  ٤٦وأورده السهروردي يف آداب املريدين ص  

 . ٢٢٨٥رقم
 . ٢/٣٤٧وحكم عليه صاحب ترتيه الشريعة بالوضع   
من  t، وهو طرف من حديث العرباض بن سارية  ١٦٤هذا احلديث  سبق ختريج  )٢(

 . )) َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النَّاِر ((: دون قوله 
بن  اوهو ذا اللَّفظ عند الطَّرباينّ يف الكبري بسنده عن أيب األحوص عن عبد   

،  ٩/٩٧، وذكره  )) ...اْلَھْدُي َواْلَكالُم : نََّما ُھَما اْثَنَتاِن ِإ ((: قال  t مسعود
 . ٨٥٢١برقم

يقُولُ يف خطبته  eكَانَ رسولُ اللَّه : قال  tورواه أبو نعيم يف احللية عن جابر   
الَلٌة ، َوُكلُّ َوَشرَّ اُألُموِر ُمْحَدَثاُتَھا ، َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة ، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َض ... ((

 . ٣/١٨٩ )) ...َضالَلٍة ِفي النَّاِر 
 ١/٢٣٤كما عند النسائي  )) َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النَّاِر ((: وصحح األلباين إسناد زيادة   

صحيح الترغيب والترهيب : انظر .  ١٧٨٥،  ٣/١٤٣، وابن خزمية يف صحيحه 
 . ٥٠، برقم ١/١٢٨
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 . e ا صدق رسولُ.  )١( )) َفُھَو َردٌّ
،  )٣(فهو كذب ، كذا ذكره فارق يف كتابه  )٢( العوارفوما نقل يف 

، وذكر يف كتب كثرية هذا احلديث  )٤(وكذا يف املوضوعات الكربى 
دامغة يف كتابه املسمى ب )٥( النهايةبالكذب ، وكذا ذكر صاحب 

من السفاهة الَّيت أوجبت ترتيه  ؛ بالكذب واالفتراء ، وعد ذلك )٦( املبتدعني
 يبالنe  يبعنه ، ومن نسب هذا الفعل إىل النe  نيا بغري؛ خرج من الد

تعاىل ـ والقرآن يقرأ عليه من أوله إىل آخره ، ومل يرو  باإميان ـ والعياذ 
فكيف يكون [ أحد أنه عليه الصالةُ والسالم تواجد من القرآن ، 

األعرايب ، على اخلصوص أَنَّ صاحب البيت غري معلوم أنـــه  يتب من
 كافر

،   eيصدر عن النيب  )١(، فعلم من ذلك أَنَّ هذا الفعل ال  )٧( ] مسلم أو
 ـــــــــــــــــ

 . ١٧٠سبق خترجيه ص   )١(
 . ١١/٥٦٣جمموع الفتاوى : انظر . للسهروردي  ))عوارف املعارف  ((يقصد بذلك كتاب   )٢(
م ، ووقفت  ١٩٦٦وكتاب العوارف هذا طبعته دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان   

كما طُبِع . مل أجد هذا الكالم ، و ٢٤٩٧على نسخة خطّية ضمن خمطوطات احلرم رقم
بدار املعارف مبصر بتحقيق عبد احلليم حممود ، وطُبِع أيضا ضمن الّد اخلامس من إحياء 

 . ٤٢علوم الدين ، الرسالة الثّالثة ص 
 .مل أقف عليه   )٣(
 .مل أقف عليه   )٤(
 . ٢٩١ؤلِّف له صوسيأيت ذكر امل. هو احلسن بن علي السغناقي الفقيه احلنفي   )٥(
 . ))دامغة املبتدعني  ((ومل أقف على كتاب .  ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٦(
ـ يشري إىل بيت من الشعر  ارمحه  ظاهر كالم املؤلِّف هنا غري مفهوم ؛ ولكنه ـ  )٧(

 يبعند الن أنشده أعرايبe  قال فيه ،: 
= 
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وأنَّ مثل هذا الفعل ال يصدر عمن كان له أدىن لب ؛ فكيف يكون من 
 . )٢(فهذا افتراء ! أشرف املخلوقات 

أفضُل اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَِّه تعالى ، وخیُر  ((:  eل النيب وقا

، َوُكلُّ  )٣(، َوَشرَّ اُألُموِر ُمْحَدَثاُتَھا  eاْلَھْدِي َھْدُي ُمَحمٍَّد 

 ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة ، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة ، َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النَّاِر
(( )٤( . 

 ـــــــــــــــــ
= 
 فال طبیب لھا وال راِق } سعت حیَّة الھوى كبديل 

 فعنده رقیتي وترياقي } إالَّ الحبیب الَّذي ُشغفت به 

ويذكر شيخ اإلسالم يف هذا أنه حديث موضوع ومكذوب باتفاق أهل العلم ، وقد   
يقة ذكره حممد بن طاهر املقدسي يف مسألة السماع ، ويف صفة التصوف ، ورواه من طر

الشيخ أبو حفص عن السهروردي صاحب عوارف العوارف ، وفيه أنشد األعرايب هذين 
 يبالبيتني عند النe  ى سقطت الربدة عنالم تواجد حتالةُ والسعليه الص هوأن ،

 .اخل ...  منكبيه
 . ١١/٥٦٣جمموع الفتاوى : انظر   
   يببل كلّ ما يروى من أَنَّ النe حابة تواجدوا وحنو ذلك فهو كذب ، ومل يكن والص

 .يف القرون الثالثة املفضلة 
 . ٥٩ـ  ١١/٥٨، جمموع الفتاوى  ١/٢٩٦االستقامة : انظر   
 . ))مل  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ١٦٩سبق خترجيه ص   )٣(
 . ٢٨٦سبق خترجيه ص   )٤(
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ذكرها حرام بالكتاب  )٢(مضى  )١(نَّ املُحدثات الَّيت فإذا ثبت عندك أَ
 :يقولون الفقهاء وأصحاب الفتاوي ماذا  //والسنة ؛ فاآلن امسع من أقوال 

ويكره الصعق عند قراءة القرآن ؛ :  )٤(يف فتاويه  )٣(قال ضياء األئمة 
ألن لَفابعون والسحابة والتد الصيطان ، وقد شدياء ، وهو من الشالر ه

 . )٥(الصاحلون يف املنع من الزعق والصياح عند القراءة 
السقوط عند قراءة القرآن ، : يف أسراره  )٦( جنم الدين الكربىوقال 

حميد ، أو التسبيح ، أو التهليل ، أو التكبري على طريق الوجد وعند الت
يكفر ، وكذا الرقص وضرب الرجل على : ، وقيل  يكره كراهةً حترميية

 .ذلك األرض عند 

 ـــــــــــــــــ
 . ))إىل  ((:  يف   )١(
 . ))ما مضى  ((:  يف   )٢(
 .مل أقف عليه   )٣(
 . ))فتواه  ((:  يف   )٤(
 .مل أقف عليه   )٥(
، اإلمام العالَّمة  يوقي الصويفّأمحد بن عمر بن حممد اخلوارزمي اخلأبو اجلناب : هو   )٦(

القدوة احملدث الشهيد جنم الدين الكربى ، طلب احلديث وحصل األصول ، يف كالمه 
 .هـ  ٦١٨شيٌء من تصوف احلكماء ، قُتل على يد التتار ملَّا نزلوا خوارزم سنة 

 . ٥/٧٩، شذرات الذّهب  ٢٢/١١١سري أعالم النبالء : انظر   
 .ومل أقف على قول جنم الدين هذا   
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أنه كره رفع  eوعن النيب : يف فتاواه  )١( عبد اللّهوذكر اإلمام العامل 
ظنك عند ، فما  )٢(والزحف والتذكري  الصوت عند قراءة القرآن واجلنازة 

 . )٣( وجداالغناء الَّذي يسمونه 
ويكره ترك األدب :  )٤( خمتصره احمليطوذكر اإلمام التقي النطيحي يف 

يف الذِّكْر ، وحيرم ضرب الرجل على األرض ؛ ألنه لعب ، وكره الدوران 
 . )٦( والتواجد، والوجد  )٥(ونعق النعاقني 

قد انعقد :  )٧( شرح امعيف كتابه املنبع يف  وذكر اإلمام املرغيناين
اإلمجاع على أَنَّ اللَّعب وضرب الرجل على األرض ، والوجد والتواجد 

 . )٨(حرام ، ويف الذِّكر أشد حرمةً وأغلظ 
 ـــــــــــــــــ

، ولد  عبد اللّه بن علي أبو عبد اللّه تاج الدين املعروف بقاضي منصور: لعلَّه   )١(
مجع فيه املذاهب لألئمة  ))البحر اجلاري يف الفتاوي  ((: هـ ، من تصانيفه  ٧٢٢ سنة

 .هـ  ٨٠٠األربعة ، مات سنة 
 . ١/٢٢٤، كشف الظّنون  ١٧٥راجم احلنفية صالفوائد البهية يف ت: انظر   
، والبيهقي  ٤/٤٥٣، وعبد الرزاق الصنعاين  ٤/٢٧٤أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   )٢(

 . ٤/٧٤يف السنن الكربى 
 .عليه مل أقف   )٣(
 .عليه مل أقف   )٤(
 . ))النعارين  ((:  يف   )٥(
 .عليه مل أقف   )٦(
الصحيح أَنَّ مؤلِّفه أمحد بن إبراهيم بن أيوب  ))بع يف شرح امع املن ((كتاب   )٧(

هـ ، وكتاب املنبع هذا شرح لكتاب  ٧٦٧العباس شهاب الدين العينتايب املتوىف سنة  أبو
يف فروع احلنفية لإلمام مظفّر الدين أمحد بن علي بن  ))جممع البحرين وملتقى النهرين  ((

ويتكون كتاب املنبع . هـ  ٦٩٤ن الساعايت البغدادي احلنفي ، املتوفّى سنة ثعلب املعروف باب
 . ٣١، الفوائد البهية ص ١٦٠١ـ  ٢/١٦٠٠كشف الظّنون : انظر . من ست جملّدات 

 .مل أقف على هذا القول   )٨(
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 اهديقوط عند قراءة القرآن أو :  )٢( فتاوى حاويةيف  )١(وذكر الزالس
يكفر ، : يق الوجد تكره كراهية حترمي ، وقيل الذِّكر أو التسبيح على طر

 . )٣(وكذا الرقص ، وضرب الرجل عند ذلك 
 اهلدايةشارح  )٥( السغناقيحسني بن علي  )٤(] اإلمام الثَّقفي [ وذكر 
 )٧(سئل اإلمام :  )٦( دامغة املبتدعنييف كتابه املسمى ب النهايةصاحب 

،  )٩(هم بالصوفية ، واختصوا بنوع لبسة عمن مسوا أنفس )٨( احللواين
 اافتروا على : واشتغلوا باللَّهو والرقص ، وادعوا ألنفسهم املرتل ؛ فقال 

 يبـــة ، فليس النـم جن ا أمتعــاىل كذبe  ] ، ورانمــن الد
 ـــــــــــــــــ

 . ١٨٦سبقت ترمجته ، ص   )١(
 .مل أقف عليه   )٢(
 .ف عليه مل أق  )٣(
 . ))إمام ثقفي  ((:  يف   )٤(
 . ))سغناقي  ((:  يف   )٥(
امسه احلسني : ، وقيل  احلسن بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي: وهو   

 هاية شرح اهلداية ، وشرح  : ، فقيه حنفي ، له تصانيف عديدة ، منها ... ابن عليالن
 .هـ  ٧١٤مات سنة . التوحيد ، وغريها  التمهيد يف قواعد

 . ١/٤٨٤، كشف الظّنون  ١٠٦الفوائد البهية ص: انظر   
 . ١/٧٢٩كشف الظّنون : انظر   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
احللوائي ، : ، وقيل  عبد العزيز بن أمحد بن نصر بن صاحل البنحاري احللواين: هو   )٨(

،  ))النوادر  ((، وكتاب  ))املبسوط  ((: يدة ، منها رئيس احلنفية ، له تصانيف عد
: انظر . هـ  ٤٢٥مات سنة . ، أخذ عنه السرخسي وغريه  ))الفتاوى الصغرى  (( و

 . ١٦٢الفوائد البهية ص 
 . ))ألبسة  ((:  يف   )٩(
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 وال الدوران
على شيء ، أال ساء ما  )٣(، فليسوا  )٢(وي عن لبس الشهرتني   )١( ] منه

 . )٤(يزرون 
 إن كانوا زائغني عن الطَّريقة املستقيمة هل: قيل ؛  )٥( وذكر اإلمام احللواين

 إماطة األذى عن الطَّريق أبلغ: ينفوا من البالد لقطع فتنتهم عن العامة ؟ فقال 

 ـــــــــــــــــ
 . ))من الدوان وال الدوان منه  ((:  يف   )١(
تني عند البيهقي يف شعب اإلميان بسنده عن سعيد بن هارون من النهي عن لبس الشهر  )٢(

 يبكتابه أَنَّ النe ))  أن يلبس الثِّیاب الحسنة الَّتي : نھى عن الّشھرتین

هذا : ، وقال البيهقي  )) ُينظر إلیه فیھا ، أو الّزينة أو الرّثة الَّتي ينظر إلیه فیھا
 .من وجه آخر بإسناد جمهول موصوالً مرسل ، وقد روي النهي عن الشهرتني 

   يبريرة وزيد بن ثابت أَنَّ النا بسنده عن أيب هوروى أيضe  هرتني ؛ى عن الش
رقَّة الثِّیاب وغلظھا ، ولینھا  ((: وما الشهرتان ؟ قال !  ايا رسولَ :  فقيل

قال .  )) وخشونتھا ، وطولھا وقصرھا ، ولكن سداد فیما بین ذلك واقتصاد
 . ٦٢٣١و  ٦٢٢٩، برقم ٥/١٦٩شعب اإلميان : انظر . هذا ال نعرفه : الشيخ أبو نعيم 

 ارضي  والثَّابت ؛ النهي عن لباس الشهرة كما عند أيب داود بسنده عن ابن عمر ـ  
ُه َيْوَم َمْن َلِبَس َثْوَب ُشْھَرٍة ؛ َأْلَبَسُه اللَّ ((: ـ قال يف حديث شريك يرفعه  عنهما

 . ٤٠٢٩، برقم ٤/٤٣سنن أيب داود  )) اْلِقَیاَمِة َثْوًبا ِمْثَلُه
َمْن َلِبَس َثْوَب ُشْھَرٍة ِفي الدُّْنَیا ؛  ((: وهو عند البيهقي عن ابن عمر بلفظ   

 . ٦٢٢٨، برقم ٥/١٦٩شعب اإلميان  )) َأْلَبَسُه اللَُّه َثْوَب َمَذلٍَّة َيْوَم اْلِقَیاَمِة
  ٤٠٢٩، برقم ٣/٥٠٣صحيح سنن أيب داود : انظر . ن األلباين رواية أيب داود وحس . 
 . ))فليس  ((:  يف   )٣(
 .مل أقف عليه   )٤(
 . ٢٩١سبقت ترمجته ص   )٥(
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 . )١(ىل يف الصيانة ، وأمثل يف الديانة ، ومتييز اخلبيث من الطّيب أزكى وأو
ويكره املشي يف الذِّكْر ، وكذا :  )٢( الفتاوىوذكر اإلمام الفائق يف 

أنه مشى أو : بن املسيب  )٣(يكفر ؛ ملا روي عن سعيد : الدوران ، وقيل 
 . )٥(اخل ذُكر احلديث فيما سبق ... سقط رجلٌ على عهد النيب  )٤(دار و 

قراءة [ ويكره الصعق عند :  )٧( الغنيةو )٦( جممع الفتاوىوذكر يف 
رفع الصوت عند استماع القرآن والوعظ : يف الغنية  )٩(، و  )٨(] القرآن 

،  يكره كراهة حترمي ، وجيب منع الصوفية من رفع الصوت ، وختريق الثِّياب
العدالة  )١٠(ومن التواجد عند مساع القرآن والذِّكْر ، وبذلك سقطت 

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف عليه   )١(
 .مل أقف عليه   )٢(
 . ))سعد  ((:  يف   )٣(
 . ٢٨٣ وقد سبقت ترمجته ص  
 . ))أو  ((:  يف   )٤(
 . ٢٨٣سبق خترجيه ص   )٥(
،  ٢/١٥١٨مل أقف عليه ـ بعد طول البحث ـ لكن ذكره صاحب كشف الظّنون   )٦(

يخ اإلمام أمحد بن حمممن تأليف الش هد احلنفي وأن. 
للشيخ أيب الرجا جنم الدين  ))الغنية  ((مل أقف عليه ـ بعد طول البحث ـ ولعلّه كتاب   )٧(

 .هـ  ٦٥٨خمتار بن حممود الزاهدي احلنفي ، املتوفّى سنة 
 . ١/٦٢٨كشف الظّنون : انظر   
 . ))القراءة  ((:  يف   )٨(
 . ساقطة من   )٩(
 . ))سقط  (( : يف   )١٠(
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والنرد  [والتقامر بالشطرنج  )٢(تغني كما باللَّعب بالنرد ال )١(كاللَّعب و 
، واللَّعب  )٤(يسقط العدالة ، كذا يف كتاب صدر الشريعة  )٣(] وكلّ هلو 

 . )٥(بالشطرنج والنرد ، وكلّ هلو من هذا عندنا 
 افعيوعند الش  طرنج ؛ إذ فيه تشحيذاخلاطر ، )٦(يباح لعب الش 

 . )٩(، وال يكون فيه ميسر  )٨(الصالة  )٧(لكن بشرط أن ال تفوته 
هو مظنة فوت الصالة ، وتضييع العمر ، واستيالء الفكر الباطل ؛ : قلنا 

 . )١٠(حتى ال حيس اجلوع والعطش ، فكيف بغريمها 

 ـــــــــــــــــ
 . ))يف  ((:  يف   )١(
قطع صغرية تصنع من اخلشب أو العظم أو العاج ، وله ست أوجه ، يف كلّ :  النرد  )٢(

إِنَّ أول من وضعه أحد ملوك الفرس : وجه نقاط مرتبة من الواحد إىل الستة ، ويقال 
 .أردشري بن بابك ، وهلذا يسمى النردشري : يقال له 

 . ٨/٢٥٨، نيل األوطار  ٣٥٣، القاموس احمليط ص ٥/٣٨النهاية البن األثري : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
الفوائد البهية : انظر . صدر الشريعة األصغر  العبيد  ))شرح الوقاية  ((هو كتاب   )٤(

 . ١٨٥ص
 . ))عند أيب حنيفة  ((:  يف   )٥(
 . ))شخيص ت ((:  يف   )٦(
 . ))ال تفوت  ((:  يف   )٧(
 . ساقطة من   )٨(
ـ يف حكم الشطرنج ؛ فروي أنه أباحه هو  ارمحه  اختلف القول عن الشافعي ـ  )٩(

 . ٦/٣٩٤الدر املختار : انظر . يوسف يف رواية  وأبو
 . ٦/٥فيض القدير : انظر . وروي أنه كرهه فقط   
َمْن  ((: قال  eأَنَّ النيبt  النهي عن النرد صرحيا صحيحا من حديث بريدة ورد   )١٠(

= 
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 .أو يقامر بالنرد والشطرنج : وفيه أيضا ؛ يف باب الشهادة 
 .أو يقامر بالنرد والشطرنج :  )١( اهلدايةويف 

فأما جمرد اللَّعب بالشطرنج فليس بفسق مانع عن قبول  ((: ثُم قال 
 . )٢( ))الشهادة ؛ ألنَّ لالجتهاد مساغًا 

 .فُهِم من هذا أَنَّ يف النرد ال يشترط املقامرة 
عب الشطرنج من طولت الكالم فيه ؛ ملا أَنَّ أهل الزمان اشتغلوا يف ل

 ـــــــــــــــــ
= 

مسلم ، كتاب .  )) َلِعَب ِبالنَّْرَدِشیِر ؛ َفَكَأنََّما َصَبَغ َيَدُه ِفي َلْحِم ِخْنِزيٍر َوَدِمِه
 . ٤٣٤، األدب املفرد ص ٢٢٦٠الشعر ، ح

 
قال : قال  tث أيب موسى األشعري وروى البخاري يف األدب املفرد من حدي  

وحسنه .  ٤٣٣ص )) َمْن َلِعَب ِبالنَّْرِد ؛ َفَقْد َعَصى اللََّه َوَرُسوَلُه ((:  e ا رسولُ
 . ٤٨٨صحيح األدب املفرد ص: األلباين ؛ انظر 

 .فمسألة النرد واضحة ؛ بسبب ورود النص الصريح فيها   
إالَّ آثار عن بعض الصحابة والتابعني ، وأقوى ما استدلَّ به من  أما الشطرنج فلم يرد فيه  

{: رأى حترميه هو القياس على ما ورد يف آية املائدة 
{  وقد أورد ابن كثري  ] ٩٠: دة املائ[ اآلية ،

تفسري ابن كثري .  )) الشطرنج من امليسر ((: أنه قال  tأثرا عن علي بن أيب طالب 
٢/٩٢ . 

   وكذا روى ابن أيب شيبة بسنده عن عليt  قال هطرنج من امليسر ((: أنرد أو الشالن (( 
 .٥/٢٨٧ . 

ت  (يب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين أل ))اهلداية شرح البداية  ((امسه   )١(
 .طباعة املكتبة اإلسالمية . ، من كتب الفقه احلنفي املعتمدة ) هـ  ٥٩٣

 .املكتبة اإلسالمية . ، ط ٣/١٢٣اهلداية شرح البداية ، للمرغيناين   )٢(
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 .، ال يبالون ، بل ال يحرمونه ، وغريه من أمثاله  )١(أهل العلم وغريهم 
وبعدما ذكرت األدلَّة الثالث على حرمة ما حنن فيه من احملدثات 

للكتاب والسنة وإمجاع األمة ، نذكر من أقوال  )٢(املختلفة املخالفة 
 : )٣(العظام  املشائخ

: قال  )٥( تحفة الربرةيف كتابه املسمى ب )٤(الكربى  روي عن جنم الدين
أيب احلسن علي بن عن صاحب الكشف احملجوب  )٦( السهرورديروى 
 كنت يف جملس: يقول  )٨(مسعت الشيخ أبا العباس السقايلَّ : قال  )٧( عثمان

يلعبون بني عريا يطوفون و )٩(الشياطني  قوم اشتغلوا بالسماع ، فرأيت 
 ـــــــــــــــــ

 . ))غريه  ((:  يف   )١(
 
 . ساقطة من   )٢(
 . ة من ساقط  )٣(
 . ٢٨٩سبقت ترمجته ص   )٤(
 .مل أقف عليه   )٥(
 . ))الشهروندي  ((:  يف   )٦(
عبد القاهر بن عبد اللَّه السهروردي الشافعي الصويف الشيخ العامل أبو النجيب : وهو   

مات سنة . ، ثُم انقطع ودخل الربية حافيا  ، شيخ بغداد ، وعظ ودرس بالنظامية الواعظ
 . ٣/٢٠٤، وفيات األعيان  ٢٠/٤٧٥سري أعالم النبالء : انظر . هـ  ٥٦٣

، الشهري بابن التركماين ، كان إماما عاملًا  علي بن عثمان بن إبراهيم املارديين: لعلَّه   )٧(
 .هـ  ٧٥٠مات سنة . حمقِّقًا ، بارعا يف احلديث والتفسري والفرائض 

 . ٢٠٧، الفوائد البهية ص ١/٧٢٠هدية العارفني : انظر   
 .مل أقف على ترمجته   )٨(
 . ))الشيطينني  ((:  يف   )٩(
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 . )١(أيديهم ، وينفخون فيهم ؛ فيتواجدون بذلك 
للمريد مساع  )٣(ويكره :  )٢( آداب املريدينوقال الشيخ السهروردي يف 

 .واألوصاف  )٤(الغزل 
 . )٥(السماع شهوة يف شبهة : وحكي عن بعضهم أنه قال 

جلنيد ، فلما مسع أَنَّ شابا كان يصحب ا:  )٦( جنيدروى الشيخ 
إن ظهر منك شيء من ذلك : ، فقال له اجلُنيد  //زعق ونعر  شيئًا
من كلّ شعرة  )٧(وكان ذلك يضبط نفسه ، ورمبا كان يقطر . تصحبين  فال

يوما من األيام ، فحني زعق زعقة خرجت  )٨(قطرة منه ، ففرق 
 . )٩( معها روحه

السماع فاعلم أَنَّ فيه بقية كلّ مريد مال إىل : وروي عن جنيد قال 
 ـــــــــــــــــ

 .مل أقف عليه   )١(
: ومل أقف على هذا القول فيه ، وانظر .  ٢٢٨٥ضمن خمطوطات املسجد احلرام رقم  )٢(

 . ١/٤٣كشف الظّنون 
 . ))... وتكره للمريد : ـ  عنهما ارضي  وعن ابن عباس ـ ((:  يف   )٣(
 . ))الغزال  ((:  يف   )٤(
 .مل أقف عليه   )٥(
، ولد بالعراق ، تفقَّه على أيب ثور ، وصحب سري  أبو القاسم اجلنيد بن حممد: هو   )٦(

وآداب وأحوال املريدين ، مات سنة  السقطي ، وأسند احلديث ، له كالم يف التصوف
 . ١٥٥، طبقات الصوفية ص ١٠/٢٥٥حلية األولياء : انظر . هـ  ٢٩٧

 . ساقطة من   )٧(
 . ساقطة من   )٨(
 . ١١٦، عوارف املعارف ص ٣٤٥الرسالة القشريية ص: انظر   )٩(
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 . )١(البطالة  من
 . )٣(فاعلم أنه كذَّاب شيطان :  )٢( األذكار العشرةويف 

 يف جملس احلسن البصري ، فقال احلسن له  )٤(وروي أَنَّ رجالً فازع :
إن فازعت لرضاء اللّه تعاىل فقد أعلمت الناس نفسك ، فكنت مرائيا ،  ((

 . )٥( ))اللّه تعاىل فكنت هالكًا  وإن مل يكن لرضاء
: قال  )٦(عن ابن عباس : وقال الشيخ السهروردي يف آداب املريدين 

))  يبرأيت النe  بشيٍء مي جالس يف مسجد دمشق أترنيف املنام وكأن  ،
 يا بين: فصعد املسجد من باب الدرج ومعه أبو بكر وعمر ، فنظر إيلَّ فقال 

 . )٧( ))الغلط يف هذا أكثر من الصواب 
ومنها رمبا خلطوا : روى جنم الدين الكربى يف كتابه حتفة الربرة 

وتركوا بعض آداب الصحبة ، ،  )٨( وجدهم جبنون ما وقفوا يف اعتراض
عن مراقبة باطنهم ، فيتصرف الشيطان فيهم ، وسولت أنفسهم  وغفلوا

 ـــــــــــــــــ
 . ١١٢، عوارف املعارف ص ٣٤٤الرسالة القشريية ص: انظر   )١(
 .مل أقف عليه   )٢(
 .مل أقف على هذا القول   )٣(
 .أي حصل له خوف واضطراب بسبب ما طرأ على قلبه   )٤(
 . ١/٢١٠خمتار الصحاح : انظر   
 .مل أقف على هذا القول   )٥(
 . ))عن ابن عباس عن مسرة  ((:  يف   )٦(
 .مل أقف على هذا القول   )٧(
 . ))إعراض  ((:  يف   )٨(





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

ا تكون هذه التصرفات يف صورة الوجد وإظهار ، وكثريا م )١(وأغوم 
 .غلبات األحوال 

سئل أبو علي : ذكر جنم الدين الكربى يف إرشاد املريدين  )٢(و 
 . )٤(ليتنا ختلَّصنا منه رأسا برأس : عن السماع ؛ فقال  )٣(الروذباري 

 .يعين ؛ كنا فيهم من اخلاسرين 
أليس السماع أجيد من : ومعناه ؛ قال سئل جنيد وغريه عن السماع 

 . )٥(كذا وكذا أربعني سنة يغتاب : الغيبة ، قال 
يعين الدور يف السماع مرة ؛ شر من أربعني سنة يف الغيبة ، عبروا لفظ 

 .سنةً على اخلصوص  )٦(كذا وكذا أربعني 
في  )٧(الغیبة أشدُّ من ثالثین زنیة  ((: ورد يف احلديث 

 ـــــــــــــــــ
 . ))وإغرائهم  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ٢٥٠وسبقت ترمجته ص .  ))الذروبادي  ((:  يف   )٣(
 . ٣٤١الرسالة القشريية ص: انظر   )٤(
كان النصرآبادي : قيل  ((: مل أقف على هذا القول للجنيد ، لكن الَّذي وجدته هو   )٥(

نعم هو خري من أن نقعد : ـ كثري الولع بالسماع ، فعوتب يف ذلك ، فقال  ارمحه  ـ
هيهات يا أبا القاسم ؛ زلَّة يف : ونغتاب ، فقال له أبو عمرو بن جبيد وغريه من إخوانه 

 . ١١٦عوارف املعارف ص.  ))السماع شر من كذا وكذا سنة نغتاب الناس 
 . ))بأربعني  ((:  يف   )٦(
 . ))زنة  ((:  و  يف   )٧(
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 . )١( ))م اإلسال
 . )٢(ذكر الغزايل هذا احلديث يف البداية 

اجلنيد ، ومنعه  جوز السماع : يف السماع  )٣( أذكار عشرةذكر يف 
!  يا جنيد:  )٧(، ثُم قال سري  )٦(، مل مينع جنيد سري  )٥( سقطي )٤(سري 

يوضع ، يف جانب اخلري  إِنَّ مساعك إذا كان يوم القيامة يف أي كفَّة امليزان
،  )٨(ت يوضع يف جانب اخلري ؛ كذب: إن قلت : أو الشر ؟ فقال جنيد 

 ـــــــــــــــــ
رواه الطَّرباينّ يف  )) الغیبة أشّد من الزِّنا ((: واملروي بلفظ . مل أقف عليه ذا اللَّفظ   )١(

:  ٨/٩١قال اهليثمي يف جممع الزوائد .  ٥/٣٠٦، والبيهقي يف الشعب  ٦/٣٤٨األوسط 
 .د بن كثري الثَّقفي ، وهو متروك وفيه عبا

إيَّاكم  ((:  e ا قال رسولُ: الَّذي أورده الغزايل هو حديث جابر وأيب سعيد قاال   )٢(

إحياء علوم الدين : انظر . احلديث  )) ...والغیبة ؛ فإنَّ الغیبة أشدُّ من الزِّنى 
٣/١٢٧ . 

، ضعيف الترغيب  ٤/٣٢٥عيفة السلسة الض: واحلديث ضعفه األلباين ، انظر   
 . ٢/١٢٤والترهيب 

 .مل أقف عليه   )٣(
 . ))سرير  ((:  يف   )٤(
، يكىن بأيب احلسن ، من كبار الصوفية يف بغداد  سري بن املغلِّس السقطي: هو   )٥(

مات . زمنه ، وله كالم يف حقائق األحوال ، أُستاذ اجلنيد ، ويقال إنه خاله  يف
 .هـ  ٢٥١ نةس

 . ٤٨، طبقات الصوفية ص ٨/١٨٧سري أعالم النبالء : انظر   
 . ساقطة من   )٦(
 . ))سرير  ((:  يف   )٧(
 . ))أكذب  ((:  يف   )٨(
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 ماع : وإن قلتعن الس حرام ، تبت هأن ؛ أقررت ١(يف الشر( . 
؛ ألنَّ الذِّكْر حملّ  //على قباحة ذلك  )٢(وبعد ذلك ؛ إِنَّ العقل يشهد 

 . )٣(السكون : اخلشوع ، ومعىن اخلشوع 
فترك ذلك مكروه كراهة حترمي ، وأن هذا الفعل من أفعال البهائم ، 

 امن أهل  )٥(، أنت تزعم أنك  )٤(وأنت إنسان على اخلصوص 
، فهذا خملُّ باخلشوع ، مع ذلك إِنَّ هذا الفعل القبيح مذموم  )٦( واخلشوع

؛ فكيف يف  )٧(تهلك عند ملوك الدنيا ؛ إن فعلت ذلك عنده مع ذكر امسه ف
 .ذكر رب العاملني 

وأيضا كذلك إن فعلت هذا بالوجد فأين الوضوء ؟ وإن كنت على 
 .أهل الوجد  )٨(الوضوء ما كنت من 

إِنَّ رأس إسرافيل حتت العرش ، وقدمه حتت األرض ، : وأيضا كذلك 

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف على هذا القول   )١(
 . ))شهد  ((:  يف   )٢(
، خمتار  ٢/٣٤يف غريب احلديث واألثر النهاية : انظر . ومن معانيه أيضا اخلضوع   )٣(

 . ٧٤الصحاح ص
 . ))اخلضوع  ((:  يف   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))واخلاشع  ((:  و  يف   )٦(
 . ))فتلك  ((:  يف   )٧(
 . ساقطة من   )٨(
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أنت ؛ فكيف  )١(تعاىل يصغر فيكون كالطَّري الصغري  افإذا غلب خشية 
 !أيها املسكني الكذَّاب تتعظَّم ؟

 .لفعله األنبياء  وأيضا كذلك لو كان هذا الفعل حسنا 
 قطّ يفعل )٤(ويلُّ احلق  )٣(ما رأي : يقول ابن جوزي  )٢(وأيضا كذلك 

فعل جمنون اخللْق ، فال ينبغي للعاقل أن يفعل الفعل الَّذي كان قبيحا من 
 . )٦(الوجوه  )٥(كلّ 

 .تعاىل  اوأذكر يف هذا الباب من مسألة بعض الفتاوى إن شاء 
،  وكان مدة عبادة بين إسرائيل للعجل أربعني يوما:  )٧(قال حيوة احليوان 

 .كلّ يوم  )٨( تعاىل كلّ سنة يف مقابلة ا فعوقب يف التيه أربعني سنة ، فجعل
 tن حديث حذيفة م مسند الفردوسوروى أبو منصور الديلمي يف 

 يبأَنَّ النe  لكلِّ أّمة عجل ، وعجل ھذه األّمة  ((: قال

 القرطيبـ نقل  )١(ـ وساق الكالم إىل أن قال  )٩( ))الّدينار والّدرھم 

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف على هذا القول   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))رؤئي  ((:  يف   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 . ))الوجه  ((:  يف   )٥(
 .مل أقف على هذا القول   )٦(
 .مل أقف على ترمجته   )٧(
 . ))مقابل  ((:  يف   )٨(
لكّل أّمٍة  ((: ، ولفظه  tأورده الديلمي يف الفردوس مبأثور اخلطَّاب عن حذيفة   )٩(

= 





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

أنه سئل عن قوم يقرؤون شيئًا من القرآن ،  )٣( أيب بكر الطرطوشيعن  )٢(
قصون ويطربون ، ويضربون بالدف ثُم أنشد هلم منشد شيئًا من الشعر فري

 والسبابة ؛ هل احلضور معهم حالل أو ال ؟
هذا يف مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضاللة ، وما اإلسالم إالَّ : فقال 

والتواجد فأول من  ، وأما الرقص  eتعاىل وسنة رسوله  اكتاب 
عجالً جسدا له خوار ؛ قاموا أحدثه أصحاب السامري ملَّا اتخذ هلم 

يتواجدون ، فهو دين الكفّار ، وعباد العجل ، وإنما  )٤(يرقصون حوله و 
 يبكان جملس النe  ما على رؤوسهم الطَّري من الوقارمع أصحابه كأن. 

ونوابه أن مينعوهم من احلضور يف املساجد وغريها ،  //فينبغي للسلطان 
تعاىل واليوم اآلخر أن حيضر معهم ، وال يعينهم  باد يؤمن وال حيلّ ألح

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٥٠١٩، رقم ٣/٣٣٨ )) أّمتي الّدنانیر والّدراھمعجل يعبدونه ، وعجل 
 .لعلَّ الكالم ما زال متصالً حليوة احليوان هذا   )١(
، صاحب  أبو عبد اللّه حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فَرح األنصاري القرطيب: هو   )٢(

 .هـ  ٦٧١مات سنة . التفسري املشهور ، وكتاب التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة 
، طبقات  ٢/١٢٩، هدية العارفني  ٢٨طبقات املفسرين للسيوطي ص :   انظر   

 . ٢/٦٩املفسرين للداودي 
،  حممد بن الوليد بن خلف األندلسي الطرطوشي اإلمام العالَّمة شيخ املالكية أبو بكر: هو   )٣(

 .هـ  ٥٢٠ ات سنةم.  ))احلوادث والبدع  ((له تصانيف عديدة ، من أجلِّها كتاب 
 . ٢/٨٥، هدية العارفني  ١٩/٤٩٠سري أعالم النبالء : انظر   
 .ومل أقف على قول الطرطوشي هذا   
 . ساقطة من   )٤(
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، وأمحد ،  )١(على باطلهم ، هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأيب حنيفة 
 . )٢(وغريهم من أئمة املسلمني 

الصوفية ، الَّذين اختصوا  )٥(عن  )٤(سئل اإلمام احللواين :  )٣( القنيةويف 
ألنفسهم املرتلة ؛  )٧(باللَّهو والرقص ، وادعوا  ، واشتغلوا )٦(بنوع لبسة 

من [  eتعاىل كذبا أم م جنة ، فليس النيب  اافتروا على :  )٨(] فقال  [
، فليسوا على  )١٠(وي عن لبس الشهرتني  )٩(] الدوران ، وال الدوران منه 
 . )١١(شيء ، أالَ ساء ما يزرون 

عن الطّريقة املستقيمة ؛ هل ينفون من البالد  إن كانوا زائغني: قيل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))احلنيفية  ((:  يف   )١(
 . ١١/٢٣٧اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : انظر   )٢(
، له شرح  مود بن حممد الزاهدي الفقيه احلنفيخمتار بن حممل أقف عليه ؛ ومؤلِّفه هو   )٣(

 .هـ  ٦٥٨تويف سنة . على خمتصر القدوري وغريها 
 . ٣/٤٦٠اجلواهر املضية : انظر   
 . ٢٩١وسبقت ترمجة احللواين ص .  ))مع شح  ((:  يف   )٤(
 . ))يف  ((:  يف   )٥(
 . ))ألبسة  ((:  يف   )٦(
 . ))والدعوى  ((:  يف   )٧(
)٨(   صا الن زيادة يستقيم. 
 . ))الدر وال الدر  ((:  يف   )٩(
 . ٢٩٢سبق الكالم عن النهي عن لبس الشهرتني ص   )١٠(
 . ٣٠٣،  ٢٩١سبق هذا الكالم بكامله ـ تقريبا ـ ص   )١١(
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 العامة ؟ )١(لقطع فتنتهم عن 
الطّيب  إماطة األذى أبلغ وأمثل يف الديانة ، ومتييز اخلبيث من : قال 

 . )٢(أزكى وأوىل 
إن اجتمع عشرة أو فوقها ، أو دوا ، :  )٣( روضة الناطفيويف كراهة 

عاىل ، ويفرغون أنفسهم لذلك ؛ كُره هلم ذلك ، ت ايف موضع يعبدون 
 .ولزوم اجلماعات يف األمصار واجلمعة أحب إيلَّ ، وإن معهم أهلوهم 

ومساع أصوات املالهي من املناهي ، :  )٥( )٤( الواجدية شرح النقايةويف 
واستطابتها فسق ، واستحالهلا كفر ، والدف وأشباهه حرام ، وكذا 

ريق الثَّوب ، والصياح هو املالهي ، ولو عند قراءة القرآن ، ، وخت الرقص
وال يقبل شهادة من حضر جمالسة هذا النوع من السماع ، وتسميته مساعا 

رقَّة الدين وترك اآلداب ؛ ألنَّ السماع املطلق اسم لسماع  )٦(مطلقًا من 
 . )٧(هذا كالمه . التفاسري والسنن النبوية 

 ـــــــــــــــــ
 . ))من  ((:  يف   )١(
يانة ، إماطة األذى عن الطَّريق أبلغ يف الص...  ((: ، لكن بلفظ  ٢٩٢سبق يف ص   )٢(

 . ))... وأمثل يف الديانة 
 .مل أقف عليه   )٣(
 . ))نقاية  ((:  يف   )٤(
 . ٢٠٢سبق الكالم على كتاب النقاية ص   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 .مل أقف عليه   )٧(
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وجيب منع الصوفية الَّذين يدعون الوجد واحملبة من :  )١( التحفة ويف
حرام عند مساع  ذلك عند مساع الغىن ؛ ألنَّ رفع الصوت ومتزيق الثِّياب

، خصوصا يف هذا الزمان ؛  القرآن ، فكيف عند الغناء الَّذي هو حرام
 . كالمه هذا. فإنهم يحدثون األفعال املبتدعة كثريا 

وضرب القضيب والرقص حرام باإلمجاع :  )٢( الفتاوى البزازية ويف 
 . )٣(عند مالك والشافعي وأمحد يف مواضع من كتابه 

 . )٦(صرح حبرمته  )٥(أمحد اليسوي  )٤(وسيد الطّريقة الشيخ 
جالل امللَّة والدين [  )٧(ورأيت فتوى شيخ اإلسالم السيد 

 . )١٠(أَنَّ مستحلّ هذا الرقص كافر :  )٩( )٨( ] الكرماين
 . //وملا علم أَنَّ حرمته باإلمجاع ؛ لزم  أن يكفر مستحلّه 

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف عليه   )١(
 . ١٨٦سبق التعريف ا ص   )٢(
 . ٦/٣٥٩الفتاوى البزازية امش الفتاوى اهلندية : انظر   )٣(
 
 . ))شيخ  ((:  يف   )٤(
 . ))النسوي  ((:  يف   )٥(
 .مل أقف على الترمجة وال القول أيضا   )٦(
 . ))سيد  ((:  يف   )٧(
 . ))دين الكرالين جالل ال ((:  يف   )٨(
 . ١/٩٦كشف الظّنون : انظر   )٩(
 .مل أقف عليه   )١٠(
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 )٢( عليهم كلمات فيهم يقوم ا الطّامة كشافهيف  )١( الزخمشريوللشيخ 
. 

أيضا أشد من ذلك ،  )٤(، ولإلمام احملبويب  )٣( النهايةولصاحب 
 :كالمه  هذا

 )٦(] الَّذين هم [ الضالّني من بني املكلّفني  )٥(لقد علمت كثرة الفرق 
 )٨(واملالئكة  )٧(شرذمة قليلة من بين آدم بالنسبة إىل اجلن والشياطني 

 ـــــــــــــــــ
، كبري املعتزلة ،  حممود بن عمر بن حممد الزخمشري اخلوارزمي النحويأبو القاسم : هو   )١(

هـ ، وكان رأسا يف البالغة والعربية واملعاين والبيان ، من أجلِّ كتبه  ٤٦٧ولد سنة 
يف التفسري ، وقد  ))عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  الكشاف ((

 .هـ  ٥٣٨مات سنة . حشاه باالعتزاليات 
، وفيات األعيان  ١٢/٢١٩، البداية والنهاية  ٢٠/١٥١سري أعالم النبالء : انظر   

٥/١٦٨ . 
 .مل أقف عليه   )٢(
 
 
لإلمام احلسن بن علي بن حجاج بن علي حسام  ))هلداية النهاية يف شرح ا ((هو كتاب   )٣(

 . ١٠٧،  ١٠٦الفوائد البهية ص: انظر . هـ  ٧١٤الدين السغناقي تويف سنة 
 .مل أقف على ترمجته   )٤(
 . ))فرق  ((:  يف   )٥(
 . ))الذينهم  ((:  يف   )٦(
 . ))الشيطان  ((:  يف   )٧(
 . ))ومالئكته  ((:  يف   )٨(
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، وهم بالنسبة إىل غري املكلّفني أيضا قليل ،  )٢(ال يعد لكثرم  )١( الَّذين
 . )٣( } {: تعاىل  اكما قال 

تعاىل خلق اخللق حني  ا إِنَّ ((: قال  tكما روي عن أيب هريرة 
 . ؛ املالئكة ، واجلن ، واإلنس ، والشياطني )٤( خلق وهم أصناف

املالئكة ، وجزء واحد  )٥(ثُم جعل هؤالء عشرة أجزاء ، فتسعة منهم 
 .ن واإلنس الشياطني واجل
منهم الثمانية الشياطني ، وجزء [  )٦(هؤالء الثالثة تسعةً  ثُم جعل 

 .واحد اجلن واإلنس 
، فتسعة منهم اجلن ، وجزء  )٧(] ثُم جعل اجلن واإلنس عشرة أجزاء 

 .واحد اإلنس 
فجعل منهم مائة جزء يف : ثُم جعل اإلنس مائة ومخسة وعشرين جزًءا 

اهلند ، فمنهم ساطوخ ؛ وهم أناس رؤوسهم مثل رؤوس الكلب ،  بالد
ومالوخ ؛ وهم أناس أعينهم على صدورهم ، وماسوخ ؛ وهم أناس آذام 
كآذآن الفيل ، ومالوق ؛ وهم أُناس ال تطاوعهم أرجلهم ، يسمون دوال 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))كثرم  ((:  يف   )٢(
 ) . ٣١( سورة املدثِّر ، آية   )٣(
 . ))أصنام  ((:  يف   )٤(
 . ))من  ((:  يف   )٥(
 . ))عشرة  ((:  يف   )٦(
 . ما بني املعكوفني ساقط من   )٧(
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 .كُلُّهم يف النار  )١(ياي ، ومصريهم 
،  )٣(، وامللكائية  )٢(لروم ، والنسطورية فجعل اثين عشر جزًءا يف بالد ا

 .، ومصريهم مجيعا إىل النار  )٤(واليعقوبية 
يأجوج ومأجوج ، وترك خاقان ، : وجعل ستة أجزاء منهم يف املشرق 

 .، وكلّهم يف النار  )٥(وترك خلبنح ، وترك خرز ، وترك خرخرب 
ج ، والزط ، واحلبشة ، الزن:  )٦(فجعل ستة أجزاء منهم يف املغرب 

 .والنوبة ، وبربر ، وسائر كفّار العرب ، ومصريهم إىل النار 
تعاىل ثالثًا  اوبقي من اإلنس من أهل التوحيد جزء واحد ، فجزئهم 

على خطر ؛ وهم أهل البدع والضاللة ،  وسبعني جزًءا ؛ اثنان وسبعون 
نم إىل [ ة واجلماعة وفرقة ناجية ، وهم أهل السوحساتعاىل يغفر ملن  ا

 . )٧(] هذا ما ذكره النسفي يف تفسريه  ))يشاء 

 ـــــــــــــــــ
 . )) ومصري ((:  يف   )١(
 . ١٦٠،  ١٦/١٠٩تفسري القرطيب : انظر . إحدى فرق النصارى   )٢(
 .امللكية  :ويقال هلم .  ١٦٠،  ١٦/١٠٩القرطيب تفسري : انظر . إحدى فرق النصارى   )٣(
 .اليعاقبة : ويقال هلم . املصدر السابق : انظر . إحدى فرق النصارى   )٤(
 . )) خرجز ((:  يف   )٥(
 . ))الغرب  ((:  يف   )٦(
 . ساقطة من   )٧(
 . اومل أجده عند النسفي كما قال الربكوي رمحه   
اإلنس : وأخرج أبو الشيخ عن سلمان أنه قال  ((: وذكر األلوسي يف روح املعاين قال   

ذكر كالما قريبا من ، و ))... واجلن عشرة أجزاء ، فاإلنس جزء ، واجلن تسعة أجزاء 
= 
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تعاىل ؛ فانظروا إىل قلَّة أهل اجلنة ، وكثرة أهل  افاعتربوا رمحكم 
 .النار من هؤالء املكلَّفني 

لصالةُ ولكن مع قلَّة أهل اجلنة وهم من هذه األمة كثري كما قال عليه ا
: قُلْنا  َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْھِل اْلَجنَِّة ؟ (( :والسالم ألصحابه 

 : نعم ، قَالَ
فَقَالَ عليه . نعم : قُلْنا  ُثُلَث َأْھِل اْلَجنَِّة ؟ // َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا

ِه ِإنِّي َألْرُجو َأْن َتُكوُنوا َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِد: الصالةُ والسالم 

ِنْصَف َأْھِل اْلَجنَِّة ؛ َوَذِلَك َأنَّ اْلَجنََّة ال َيْدُخُلَھا ِإالَّ َنْفٌس 

َكالشَّْعَرِة  [ُمْسِلَمٌة ، َوَما َأْنُتْم ِفي َأْھِل الشِّْرِك ِإالَّ 

َرِة َأْو َكالشَّْع )١( ]اْلَبْیَضاِء ِفي ِجْلِد الثَّْوِر اَألْسَوِد ، 

 . e ا صدق رسولُ.  )٢( )) السَّْوَداِء ِفي ِجْلِد الثَّْوِر اَألْحَمِر
 .احلمد هللا الَّذي جعلنا من القليلني ، وجعل رمحته قريبا من احملسنني 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١٥/١٥٢روح املعاين .  اهذا األثر الَّذي أورده الربكوي رمحه 
أخرج عبد الرزاق وابن جرير ، وابن املنذر ،  ((: ، قال  ١٦/١٤وذكر األلوسي أيضا   

تعاىل جزأ  ا أَنَّ ((: وابن أيب حامت ، واحلاكم وصححه من طريق البكايل عن ابن عمر 
، إالَّ أني  )) نس عشرة أجزاء ، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج ، وجزء سائر الناساإل
 هـ.أقف على تصحيحه لغري احلاكم ا مل

 . ما بني املعكوفني ساقط من   )١(
،  tبن مسعود  ارواه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب احلشر ، من حديث عبد   )٢(

 . ١١/٣٨٥فتح الباري : ، انظر  ٦٥٢٧رقم
ورواه مسلم كذلك ، كتاب اإلميان ، باب كون هذه األمة نصف أهل اجلنة ،   

 . ٣/١١٩صحيح مسلم بشرح النووي : انظر .  ٣٧٧رقم
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؛ فال بد أن يكون من  )١(فإذا علم أَنَّ النجاة يف العلم والعمل به 
إرادات  ل واألحوال رضا ربه دوناملؤمن يف كلّ األقوال واألفعا )٢(مرادات 
املصطفى عليه  من اهلوس واهلوى ، ويتبع سبيل اهلدى وهو طريق )٣(النفس 

والذَّات   الصـالةُ والســالم ، وال يتبع اخلياالت يف توحيد الفعل والصفات
)٤( ، 

،  )٥(وحيدا ومنها هلك كثري من أهل التصوف ؛ ختيلوا خياالت مسوها ت
وطالعوا مطالعات فهموا ما يليق خبياالم تقليدا ، تزندقت طائفة منهم ، 
وأحلدت أخرى ، وهتكت أخرى حرمة الشريعة ، وكفرت مبا جاء به 

، وهي أباطيل وضالالت وجهاالت ، وحصل هلم من  e ا رسولُ
يت هي املعبودات التعلُّقات بالكائنات ، وامليل إىل الشهوات واملستلذّات الَّ

الَّيت ال  )٦(الباطلة ، ومن امليل إىل الكشوفات الكونية والكرامات العيانية 
من  )٧(، والكرامات العيانية  طائل حتتها ؛ فإنَّ امليل إىل الكشوفات الكونية

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))إرادات  ((:  يف   )٢(
 . ))نفس  ((:  يف   )٣(
ـ عقيدة السلف فيما يتعلّق  ارمحه  ـهذه من املخالفات الَّيت خالف فيها الربكوي   )٤(

 . ٥٢وقد سبق بيان ذلك ، انظر قسم الدراسة ص . بالتوحيد وأنواعه 
ـ إلىا لغالة من أهل التصوف الَّذين قالوا بوحدة الوجود ، وقد  ارمحه  يشري ـ  )٥(

 . ٢٢٠ ذلك ص سبقت اإلشارة إىل
 . ١١٥، الفكر الصويف ص ٢٤٦الصوفية معتقدا ومسلكًا لصابر طعيمة ص: وانظر   
 . ))املعانية  ((:  يف   )٦(
 . ))املعانية  ((:  يف   )٧(
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مجلة هوس النفس وهواها ، ومن التفت إليها فهو مندرج فيما بني 
 .ال طلبه يخاف عليه من االستدراج املمكورين ، بل إن وقعت ب

إذا دخل شخص سالك يف بستان ، وقالت :  )١(قال بعض املشايخ 
، فإن مل يفطن  االسالم عليك يا ويلّ : طيور أشجار ذلك البستان 

٢( وظن(  مكرمة له هأن)٣(  كر به وهو مل يشعرفقد م)٤( . 
،  )٥(ن امليل إىل الكرامات العيانية ومجيع املرشدين نفَّروا املريدين م

 . )٦(حيض الرجال  إنها : وقالوا 
والكشف املعترب هو انكشاف قبح الدنيا وفنائها ، وانكشاف جة 
العقىب وبقائها ، ولذلك أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ؛ أي لإلعراض عن 

 ، عنايته يف بدايتهحمض رمحته ، سبقت العقىب ، ذلك  )٧(الدنيا واإلقبال على 
 .يف ايته بفضله وكرمه  //وظهرت كرامته 

، ومن متسك ما فقد  eتعاىل وسنة رسوله  اما اإلسالم إالَّ كتاب 
 .هدي إىل صراط مستقيم 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٦٠الرسالة القشريية ص: انظر . هو السري السقطي   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ٣٦٠الرسالة القشريية ص: انظر   )٤(
 . ))املعاينة  ((أو  ))املعانية  ((:  يف   )٥(
 .مل أقف على هذا القول   )٦(
 
 . ))إىل  ((:  يف   )٧(
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فينبغي للمؤمن أن يكون على حمافظة الفرائض والواجبات ، والسنن 
مشروعية الفرائض حلفظ اإلميان ،  إميانه ؛ ألنَّ )١(واآلداب ؛ فيكملَ 

،  ومشروعية الواجبات لتكميل الفرائض ، ومشروعية السنن لتكميل الواجبات
 .ومشروعية اآلداب لتكميل السنن ، وقدر العلوم بقدر املعلومات 

، يف ذم ترك السنة  )٢( حياة القلوبقال يف الباب الثَّامن والثَّالثني من 
تعاىل يف  اقال : البدعة ، وثواب العمل بالسنة ، وسنة األبدان وارتكاب 

{ )٣(سورة آل عمران   {  أي يف االختالف} 
      {  ،))  ــرينهم : قال أكثر املفس

 اليهــود
هم : وقال أبو أمامة . املبتدعة من هذه األمة : وقال بعضهم  ارى والنص

. أي ال يرفع عنهم أبدا  } {.  )٤( ))احلرورية بالشام 
}     { )ة : أي  )٥يكون وجوه الكافرين مسود

تبيض : وقيل  ((. والنضري  عن اإلميان ؛ كوجوه بين قريظة بالكفر واالرتداد
 . )٦( ))وجوه املخلصني وتسود وجوه املنافقني 

 ـــــــــــــــــ
 . ))فكمل  ((:  يف   )١(
 .ومل أقف عليه . وهو كتاب يف الزهد البن أيب زمنني ،  ))حياة القلوب  ((لعلَّه كتاب   )٢(
 . ١٧/١٨٩سري أعالم النبالء : انظر   
 ) . ١٠٥( سورة آل عمران ، آية   )٣(
 
 . ١/٤٠٠تفسري البغوي   )٤(
 ) . ١٠٦( سورة آل عمران ، آية   )٥(
 . ١/٤٠١تفسري البغوي   )٦(
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ـ أنه  عنهما ارضي  وروي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ـ ((
 ))البدعة  أهل السنة ، وتسود وجوه أهلتبيض وجوه : قرأ هذه اآلية ، قال 

)١( . 
: ـ  عنهما ارضي  عن ابن عباس ـ )٢( أيب صاحلقال الكليب عن  ((

إذا كان يوم القيامة رفع لكلِّ قومٍ ما كانوا يعبدون ، فيسعى كلّ قوم إىل ما 
كانوا يعبدون ، فإذا انتهوا إليه حزنوا ، تسود وجوههم من احلزن ، ويؤتى 

من كان  )٣(تعاىل فيسجد له  النصارى ، فيأتيهم أهل القبلة واليهود وا
أهل الكتاب واملنافقون  )٤(يسجد له يف الدنيا مطيعا مؤمنا ، وبقي 

يسـتطيعون الســجود ، ثُم يؤذن هلم فريفعون رؤوســهم ووجوه  ال
 املؤمنني

وجوه املؤمنني إىل  مثل الثَّلج بياضا ، واملنافقون وأهل الكتاب إذا نظروا 
ربنا مالنا اسودت :  )٥(حزنوا حزنا شديدا ، فاسودت وجوههم ، فيقولون 

{: تعاىل للمالئكة  افيقول ! . ما كنا مشركني ؟ فواوجوهنا ؟ 
 ـــــــــــــــــ

، تفسري القرطيب  ١/٤٣٦، زاد املسري البن اجلوزي  ٢/٨٧تفسري البغوي : انظر   )١(
٤/١٦٧ . 

 . ٢/١١٢الدر املنثور : وهذا األثر مروي كذلك عن ابن عمر ، انظر   
، اختلف علماء  yباذان ، حدث عن كبار الصحابة : ، ويقال  أبو صاحل باذام: هو   )٢(

 .هـ  ١٢١اجلرح يف توثيقه ، وخاصةً إذا حدث عنه الكليب ، مات سنة 
 . ٢/٤٣١، اجلرح والتعديل  ٥/٣٧ أعالم النبالء سري: انظر   
 . ))له  ((لفظة  سقطت من   )٣(
 . ))... وبقي من  ((:  يف   )٤(
 . ))فيقولنا  ((:  يف   )٥(
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 { )٢( )) )١( . 
باالستفهام  } {:  //م فأما الَّذين اسودت وجوههم فيقال هل

،  } {:  )٣(كيف يقال : ، فإن قيل  } {توبيخا 
 .يكونوا مؤمنني ؟  )٤(وهم مل  (( *

أنه أراد به اإلميان يوم امليثاق حني  tحكي عن أبي بن كعب : قيل 
{: قال هلم ربهم   )٥(  { )يقول .  )٦ : دعب متأَكَفَر

 . )٧(إِميانِكُم يوم امليثاق 
هم املنافقون ؛ تكلَّموا باإلميان بألسنتهم ، وأنكروا :  )٨( احلسنوقال 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٢٤( سورة األنعام ، آية   )١(
 . اعنهم ا، وهو موقوف على ابن عباس رضي  ١/٤٠١تفسري البغوي   )٢(
 . ))قال  ((:  يف   )٣(
 . ١/٤٠٢: ـ بالنقل عن البغوي يف تفسريه  ارمحه  من هنا يبدأ الربكوي ـ  * 
 . ساقطة من   )٤(
 . ))ربكم  ((:  يف   )٥(
 ) . ١٧٢( سورة األعراف ، آية   )٦(
)٧(   ٨٨ـ  ٢/٨٧البغوي . 
 
، كان سيد أهل زمانه علما  أبو سعيد البصرياحلسن بن أيب احلسن يسار : هو   )٨(

، وروى عنهم ، كان زاهدا ذا خشية وورع ، من  y، رأى كبار الصحابة  وعمالً
 .هـ  ١١٠مات سنة . الشجعان ، الغزاة ااهدين 

 . ٢/١٣١، حلية األولياء  ٤/٥٦٣سري أعالم النبالء : انظر   
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 . )١(بقلوم 
إنهم أهل الكتاب ؛ آمنوا بأنبيائهم عليهم الصالة :  )٢( عكرمةوقال 

 . )٦( )٥(كفروا به  )٤(، فلما بعثَ  )٣( eالسالم قبل أن يبعث حممد و
 . )٧(هم من أهل قبلتنا : وقال قوم 

 . )٨(هم اخلوارج : وقال أبو أمامة 
 . )٩( ))هم أهل البدع : وقال قتادة 

}     {  دبالقرآن ، ومبحمe  يبقال الن ،

 ـــــــــــــــــ
 . ٢/٨٨تفسري البغوي   )١(
 ارضي  ، موىل ابن عباس ـ القرشي ا أبو عبدالعالَّمة احلافظ املفسر : هو   )٢(

، اهتم ابن عباس بتعليمه القرآن والسنن ،  tـ حدث عن كثري من الصحابة  عنهما
هـ  ١٠٥مات سنة . تعاىل ، ثقة ، ثبت ، حافظ  اوكان حبرا يف العلم ، عاملًا بكتاب 

. 
 . ٣/٣٢٦، حلية األولياء  ٥/١٢سري أعالم النبالء : ر انظ  
 . )) eيبعث حممد  ((:  يف   )٣(
 . ))تبعث  ((:  يف   )٤(
 . ))بعثت  ((:  يف   )٥(
أنهم أهل الكتاب ؛ آمنوا بأنبيائهم : عن عكرمة : ولفظه .  ٢/٨٨تفسري البغوي   )٦(

 .ما بعث كفروا به قبل أن يبعث ، فل eومبحمد 
 .املصدر نفسه   )٧(
 .املصدر نفسه   )٨(
 
 . ٢٨١وقتادة سبقت ترمجته ص .  ١/٤٠٢تفسري البغوي   )٩(
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e  :))  مكم ـِإنِّي َفَرُطُكْمَعَلى اْلَحْوِض ، يرُد  ـ أي مقد

، َلَیِرَدنَّ َعَليَّ َأْقَواٌم  َلْم َيْظَمْأ َأَبًدا  )١(َعَليَّ ، َمْن َشِرَب 

ـ ِإنَُّھْم ِمنِّي : َأْعِرُفُھْم ، ُثمَّ ُيَحاُل َبْیِني َوَبْیَنُھْم ، َفَأُقوُل 
من البدعة  )٢(ِإنََّك ال َتْدِري َما َأْحَدُثوا : َفُیَقاُل ـ أي من أميت 

 بعدا بعدا من حوضي ـ: ـ أي ُسْحًقا ُسْحًقا : َفَأُقوُل . َبْعَدَك 

 . )٣( )) ِلَمْن َغیََّر سّنتي من َبْعِدي
ِإنَّ اللََّه  ((:  eقال النيب : قال  tروي عن أنس بن مالك 

لى كلِّ َصاِحِب ِبْدَعٍة ؛ َحتَّى َيَدَع التَّوبة ع تعالى َحَجَب

 ـــــــــــــــــ
 . ))من شرب ، ومن شرب مل  ((:  يف   )١(
 . ))ما أحدثوه  ((:  يف   )٢(
)٣(  ، كتاب الفنت ، باب ما جاء يف قول  أصل هذا احلديث عند البخاريتعاىل  ا :

}        {  يبوما كان النe  ، حذِّر من الفنتي
 .، مع الفتح  ٧٠٥١،  ٧٠٥٠،  ٧٠٤٩،  ٧٠٤٨، برقم ١٣/٥

د مسلم يف صحيحه من حديث وهو ذا اللَّفظ مع اختالف يف بعض العبارات عن  
َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض ، َمْن َوَرَد  ((: يقُولُ  eسمعت النبِي : قال  t سهل

َشِرَب ، َوَمْن َشِرَب َلْم َيْظَمْأ َأَبًدا ، َوَلَیِرَدنَّ َعَليَّ َأْقَواٌم َأْعِرُفُھْم َوَيْعِرُفوِني ، 

فَسمع النعمانُ بن أَبِي عياشٍ ـ وأَنا : حازِمٍ  قَالَ أَبو.  )) ُھْمُثمَّ ُيَحاُل َبْیِني َوَبْیَن
: قَالَ . نعم : فَقُلْت : هكَذَا سمعت سهالً يقُولُ ؟ قَالَ : أُحدثُهم ـ هذَا الْحديثَ فَقَالَ 

عملَس رِيدالْخ يدعلَى أَبِي سع دها أَشأَنقُولُ وفَي زِيدي هِإنََّك : َفُیَقاُل . ِإنَُّھْم ِمنِّي  ((: ت

 . )) ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َبدََّل َبْعِدي: َفَأُقوُل . ال َتْدِري َما َعِمُلوا َبْعَدَك 
صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا : انظر   

 . ٢٢٩٠، برقم ٧٩ـ  ١٥/٧٧وصفاته  e حممد
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 .رواه الطَّرباينّ ، وإسناده حسن  )١( )) ِبْدَعَتُه
:  e، ولفظه قال النيبt  ورواه ابن ماجه من حديث حذيفة 

َيْقَبُل اللَُّه تعالى ِلَصاِحِب ِبْدَعٍة َصْوًما ، َوَال َحجا ،  ال ((

َوَال َعْدًال ـ  )٢(ـ أي فرضا َوَال َصْرًفا َوَال ُعْمَرًة ، َوَال ِجَھاًدا ، 

َكَما َيْخُرُج الشََّعَرُة  )٤(؛ َيْخُرُج ِمَن اِإلْسالِم  ـ )٣(ـ أي نفالً 
 . )٦( )) ِمَن اْلَعِجیِن )٥(

 يبعن الن وروي عن احلسني بن عليe  :))  عمٌل قلیل في

الَلٌة ، سنَّة خیر من عمل كثیر في بدعة ، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َض

 . )٧( )) َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي النَّاِر
 ِستٌَّة ((: قال  eعنها ـ عن النيب  اووري عن عائشة ـ رضي 

ـ أي مستجاب الدعوة  )٨(َلَعْنُتُھْم َوَلَعَنُھُم اللَُّه َوُكلُّ َنِبيٍّ مجاب
 ـــــــــــــــــ

 . ١٧٣سبق خترجيه ص   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ))الدين  ((:  يف   )٤(
 . ))شعرة  ((:  يف   )٥(
 . ١٧٤سبق خترجيه ص   )٦(
وكلّ بدعة  ((: رواه البيهقي يف شعب اإلميان بسنده من قول احلسن ، من دون قوله   )٧(

 . ٩٥٢٣، برقم ٧/٧٢إخل  ))... ضاللة 
، وعزاه الديلمي يف  ٣/٧٦ورواه أبو نعيم يف احللية بسنده من قول مطر الوراق   

 . ٤٠٩٨، برقم ٣/٤١ ))... دعة ضاللة وكلّ ب ((: الفردوس إىل ابن مسعود دون قوله 
،  ٤/٣٩٧ )) َوُكلُّ َنِبيٍّ َكاَن ((: ويف رواية الترمذي .  ))جماب الدعوة  ((:  يف   )٨(

= 
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ِبَقَدِر اللَِّه تعالى ، َواْلُمَكذُِّب  اللَِّه الزَّاِئُد ِفي ِكَتاِب ـ؛

تعالى ، َواْلُمَتَسلُِّط على أّمتي ِباْلَجَبُروِت ِلُیِذلَّ َمْن َأَعزَّ 

اللَُّه تعالى ، َوُيِعزَّ َمْن َأَذلَّ اللَُّه تعالى ، َواْلُمْسَتِحلُّ 

، َواْلُمْسَتِحلُّ ِمْن ِعْتَرِتي َما َحرََّم اللَُّه  ُحْرمة اللَِّه تعالى

رواه الطَّرباينّ ، وابن حبان يف .  )١( )) ِلُسنَِّتي تعالى ، َوالتَّاِرُك
 . )٢(صحيحه 

ِإنَّ إبلیس  ((: قال  eأَنَّ النيبt //  وروي عن أيب بكرٍ الصديق 

؛ فأھلكوني باالستغفار ، فلمَّا  أھلكتھم بالذُّنوب:  قال

، فھم يحسبون أنَّھم  رأيُت ذلك أھلكتھم باألھواء

 . )٣(رواه ابن أيب عاصم وغريه  )) فال يستغفرون مھتدون ؛
 يبوروي عن النe  قال هِلُكلِّ َشْيٍء آَفًة ، َوآَفُة ھذا  ((: أن

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢١٥٤برقم
 . ))وتارك سنيت  ((:  و  ويف . هذا يف أغلب روايات احلديث   )١(
 . ٣/٣٤٣يهقي ، والب ٢١٥٤، برقم ٤/٣٩٧رواه الترمذي   )٢(
أما . أيضا  tعنها ـ وعن علي  اواحلاكم يف املستدرك عن عائشة ـ رضي   

، وقال احلاكم عن حديث عائشة هذا  ٢/٥٢٥، وأَما حديث علي  ١/٣٦حديث عائشة 
 . ))صحيح ال أعرف له علّة  ((: 

 .، وابن حبان يف صحيحه  ٢/١٨٦ورواه الطَّرباينّ يف األوسط   
، وذكر أَنَّ علَّة  ٣٥، برقم ١/٣٩ضعيف الترغيب والترهيب : انظر . وضعفه األلباين   

 . ٤٤ظالل اجلنة يف ختريج السنة ، رقم. احلديث االضطراب 
 . ١٧٤سبق خترجيه ص   )٣(
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 . )١( )) الدِّيِن األھواء
إنما مسيت األهواء ؛ ألنها وي بصاحبها يف  ((: قال  )٢( الشعيبوروى 

 .تسقط : أي  ))وي  ((: قوله .  )٣( ))النار 
] ِإنَّ [ َأَال  ((: فَقَالَ  e ا قَام فينا رسولُ: قَالَ  )٤( وروي عن معاوية

اْفَتَرُقوا َعَلى ِثْنَتْین َمْن َقْبَلُكْم ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب  )٥(

َھِذِه األّمة َسَتْفَتِرُق َعَلى  )٦(] َوِإنَّ [ ِملًَّة ،  َوَسْبِعیَن

یَن ِملًَّة ، ِثْنَتاِن َوَسْبُعوَن ِفي النَّاِر ، َوَواِحَدٌة َثالٍث َوَسْبِع

َأْھُل  :ما هذه الواحدة ؟ قال !  ا يا رسولَ: قالوا ِفي اْلَجنَِّة ، 

وزاد يف روايته  )٨(رواه أمحد ، وأبو داود .  )) َواْلَجَماَعِة )٧(  السُّنَِّة
 ـــــــــــــــــ

ِلُكلِّ َشْيٍء آَفًة ، َوآَفُة ھذا الدِّيِن ھذه  ((: ن بلفظ مل أجده إالَّ يف تاريخ جرجا  )١(

 . ٣٥٩ص.  )) األنواء
 
لستt  ، ولد يف إمرة عمر بن اخلطَّاب  عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار: هو   )٢(

وكبار الصحابة ، وروى عنهم ، كان عامل زمانه  tسنني خلت منها ، رأى عليا 
 . هـ ١٠٤مات سنة .  حافظًا

 . ٤/٣١٠، حلية األولياء  ٤/٢٩٤سري أعالم النبالء : انظر   
، وأورده القرطيب يف  ٢٢٩، برقم ١/١٣٠رواه الاللكائي بسنده إىل الشعيب   )٣(

 . ٧/٩ تفسريه
 . ))معدنة  ((:  و  يف   )٤(
 . و  ساقطة من   )٥(
 . ساقطة من   )٦(
 .لى هذه اللَّفظة ضمن روايات احلديث مل أقف ع  )٧(
 . ١٧٠سبق خترجيه ص   )٨(
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 )١(ـ من اجلريان َواٌم َيَتَجاَرى َوِإنَُّه َسَیْخُرُج ِمْن ُأمَِّتي َأْق ((: 
ِبِھْم اَألْھَواُء َكَما َيَتَجاَرى اْلَكَلُب ِبَصاِحِبِه ، ال َيْبَقى  ـ

 . )٣( ))ُ َمْفِصٌل ِإالَّ َدَخَلُه الَكَلب )٢(ِمْنُه ِعْرٌق َوال 
بفتح الكاف والالم ؛ هو داء يعرض لإلنسان من  )) اْلَكَلُب ((: قوله 

أن حيمر عيناه ، وال يزال أن : مة ذلك الداء يف الكلب عضة الكلْب ، وعال
 . )٤(يدخل ذنبه بني رجليه ، فإذا رأى إنسانا ساوره ؛ أي عارضه 

ال على احلصر ، بل  )) َسْبِعیَن ((: وأَما قوله عليه الصالةُ والسالم 
نصارى ، للكثرة ؛ يعين ستفترق أميت فرقًا كثرية كما تفرقت اليهود وال

معتقدام  )٥(ومعرفتهم ومعرفة مذاهبهم واجبة علينا حتى جنتنب عنهم وعن 
. 

 
+     +     +     +     + 

 
 

 ـــــــــــــــــ
 . ساقطة من   )١(
 . ))فصل  ((:  يف   )٢(
 . ١٧٢سبق خترجيه ص   )٣(
 . ١٧٢سبق بيان ذلك ص   )٤(
 . ))ومن  ((:  يف   )٥(
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 ]أصول أھل األھواء : فصٌل [ 
؛  )٢(أهل األهواء ستة أصناف  )١(أَنَّ أصول : فاعلموا أيها اإلخوان 
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
عليهم ـ يف عد أصول الفرق ، وطاشت أحالم اخللْق  ارمحة  اختلف العلماء ـ  )٢(

 . ذلك يف
 الشيعة ، واخلوارج ،: فمن العلماء من جعل أصول الفرق عشرة أصناف   

واجلهمية ، والضرارية ، واحلسينية ، والبكرية ، والكالّبية ،  واملرجئة ، واملعتزلة ،
 .وأصحاب احلديث 

 . ١/٦٥: ـ يف مقاالته ، انظر  ارمحه  وهذا ما ذهب إليه أبو احلسن األشعري ـ  
الرافضة ، واخلوارج ، واملعتزلة ، واملرجئة ، : ومنهم من عد أصوهلا مثانية ، وهم   

،  ٢٩الفرق بني الفرق ص: انظر . لنجارية ، والكرامية ، واملشبهة واجلهمية ، وا
 . ٢/٧١٨االعتصام 

. القدرية ، والصفاتية ، واخلوارج ، والشيعة : ومنهم من جعل كبار الفرق أربع ، وهم   
 . ١/١١امللل والنحل : انظر 

مصنفَين منهم متفقني على منهاج  (( وهذه املسألة من املسائل الَّيت ال تكاد جتد فيها  
 . ١/٩امللل والنحل  ))واحد يف تعديد الفرق 

وحاصل األمر يف ذلك أَنَّ هؤالء الَّذين ذكروا هذا التعداد تكلَّفوا املطابقة للحديث ،   
 .ونظروا إىل العدد يف احلديث ، وأنه مراد 

عم األغلب ال خيرجون عن أصول فرق أربع وبالنظر يف أصول أهل البدع جندهم يف األ  
الشيعة ، واخلوارج ، والقدرية ، واملرجئة ، دون اجلهمية ؛ ألنهم خارجون عن : وهي 

 .بن املبارك وغريه من السلف  افرق اإلسالم كما قال عبد 
،  ٤٨٦،  ٤٤٨،  ١٧/٤٤٧الفتاوى ، جمموع  ٣٧٩،  ١/٣٧٧اإلبانة البن بطّة : انظر   

 . ٢/٢٧٠، االعتصام  ٤٧٨
 ارمحه  ـ واالطّالع وجدت سياق الربكويومما ينبغي أن يشار إليه ؛ أنين بعد البحث   

ـ للفرق ـ كما سيأيت ـ اعتمد فيه على بعض الكتب الَّيت عنيت بشرح حديث 
= 
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ضالّة مفارقة للجماعة ،  يتشعب منها اثنان وسبعون صنفًا ، كلّهم مبتدعة
تعاىل أن خيرجهم من النار  اومعادهم النار يوم القيامة إالَّ أن يشاء 

 . )١(بتوحيده 
احلرورية ،  )٢(أوهلم : منها  يتشعب األهواء] الَّيت [ وأَما األصناف الستة 

، فمنها  ، واملرجئة  )٤(، والقدرية ، واجلربية ، واجلهمية  )٣( والروافضة
 .يتشعب اثنان وسبعون فرقة 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ااالفتراق ، ومل أجد يف كتب الفرق املعتمدة من سلك طريقته رمحه 

 :الَّذي يظهر أنه نقل عن الكتب التالية و  
ـ ،  ارمحه  للبلخي ـ ))بيان وآثار وعالمات االثنتني وسبعني فرقة  ((كتاب  ـ  

 . االبن اجلوزي رمحه  ))تلبيس إبليس  ((وكتاب 
،  هذا هو احلق فيما يتعلَّق بوعيد الثّنتني وسبعني فرقة ؛ إذ أَنَّ وعيدها على ظاهره  )١(

وكوا من أهل النار ال يعين اخللود فيها ، أما غالة الفرق فهم خارجون من امللَّة أصالً ، 
 .وليسوا من عداد املسلمني 

وقد تواترت النصوص القاطعة يف عدم ختليد املوحدين يف النار وإن استحقّوا الدخول   
من  اوخروج من قال ال إله إالَّ  فيها بدايةً ، وأدلُّ دليل على ذلك أحاديث الشفاعة

النار ، ولو كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان ، فروى البخاري ومسلم من حديث 
َفَأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه َأْدَنى  ((: ـ حديث الشفاعة الطَّويل ـ وفيه  t أنسٍ

احلديث ، رواه البخاري ، كتاب  )) ... َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن
وحيد ، باب كالم الربالت U ١٣/٤٨١،  ٧٥١٠يوم القيامة مع األنبياء وغريهم ، رقم 

 .مع الفتح 
 . ٢/٥٢٤،  ١/٢٩٢، شرح العقيدة الطَّحاوية  ٢٥٤صحادي األرواح : وانظر كذلك   
 . ))فأوهلم  ((:  يف   )٢(
 . ))لرفضية ا ((:  يف   )٣(
 . ))اجلهمية  ((:  يف   )٤(
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 )٤(] خالفة [ يف صدر  )٣(الَّيت اجتمعت حبروراء  )٢( )١( أما 
تعاىل على يديه إالَّ القليل ، وأصل  ا، فأفناهم  tعلي بن أيب طالب 

بالكفر ، وتربؤوا منه  tالب ؛ أنهم شهدوا على علي بن أيب ط )٥(دعواهم 
؛  )٧( ، ودعوا الناس إىل الرباَءة واإلكفار له ؛ فلذلك كانوا من أهل النار )٦(

 ـــــــــــــــــ
 . ))احلروية  ((:  يف   )١(
 . عامة واحلرورية لقب يطلق على اخلوارج.  ١٨٠ص  هم اخلوارج ، وقد سبق التعريف م  )٢(
 . ١/٢٠٦مقاالت اإلسالميني : انظر   
تبعد عنها بنحو ميلني ، نزل فيها اخلوارج يف : الكوفة ، وقيل ؛ قرية بظاهر  حروراء  )٣(

 ل أمرهم بعد رجوع عليأوt  عبد . من صفّني وكان زعيمهم يف حروراء يومئذبن  ا
 .وخرجوا عليه  tعلي  للخوارج من حني اعتزلوا جيشالكواء اليشكري ، وهو أول أمري 

 .ربعي التميمي وكان من زعمائهم أيضا حبروراء شبث بن   
عنها  ا، كما قالت عائشةُ ـ رضي  yوكان لقب احلرورية مشهورا لدى الصحابة   

عنها ـ عن قضاء احلائض  اـ ملَّا سألت عائشة ـ رضي  اـ ملُعاذة بنت عبد 
 ))...  أحرورية أنت ؟ ((: عنها ـ  اللصوم دون الصالة ـ فقالت هلا عائشة ـ رضي 

 . ٣٣٥، برقم ١/٢٦٥ورواه مسلم .  ٣١٥، برقم ١/١٢٢رواه البخاري . ثر األ
)٤(   صزيادة يقتضيها الن. 
 . ))دعويهم  ((:  يف   )٥(
 . ١/٩٣، امللل والنحل  ٧٣، الفَرق بني الفرق ص ١/١٦٧مقاالت اإلسالميني : انظر   )٦(
على الفرق املخالفة ألهل السنة بأنها من أهل ـ يف احلكم  ارمحه  اعتمد املؤلِّف ـ  )٧(

 ((: النار على النص الوارد يف حديث افتراق هذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة ـ قال 
 . )) ...ُكلَُّھا ِفي النَّاِر ِإالَّ َواِحَدًة 

؛ حيث رأى  )) ُكلَُّھا ِفي النَّاِر ((وهذا األمر جعل بعض العلماء حيكم بتضعيف لفظة   
كثرة اهلالكني من الفرق وشدة خمالفتهم ؛ فكيف يحكم بأنهم يف النار على كثرم ؟ ، 

: ، ضوابط التكفري  ١٨٧،  ١/١٨٦: انظر . ـ  ارمحه  وهذا ما حناه ابن الوزير ـ
 . ٢٥٩ص

= 
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 يبألنَّ النe  صنفان من أّمتي لیس لھم في  ((: قال

 . )٢( ))والقدرّية  )١(الّشفاعة نصیب ؛ الحرورّية 
 ال نعلم أحدا: قالوا  وهم الَّذين:  )٤( )٣(  //ومنهم 

 ـــــــــــــــــ
= 
مجيع املبتدعة ؛  ومن املقرر عند أهل السنة واجلماعة أَنَّ وعيد الفرق على ظاهره يف  

ولكن املبتدع املعين قد ال يلحقه الوعيد أصالً ؛ النتفاء شروط حلوق الوعيد ؛ كأن يكون 
 .جاهالً ، أو له تأويلٌ سائع 

ثُم إذا حلقه شرطه فقد ال ينفذ فيه الوعيد ؛ لوجود مانع من موانع إنفاذ الوعيد ؛   
 .واملصائب املكفِّرة كالتوبة واالستغفار ، واحلسنات املاحية ، 

ال ينفذ الوعيد : وهلذا يفرق أهل السنة واجلماعة بني إخالف الوعيد وتعيينه ، ويقولون   
،  ٤/٤٨٦جمموع الفتاوى : انظر . باملعين إالَّ إذا قام به املقتضي الَّذي ال معارض له 

االعتصام ،  ٥/٢٤١، منهاج السنة  ١٧/٢١٨،  ٤٨٨،  ٤٨٧،  ٤٨٦،  ٧/٢٢٢
 اطيب٥٧٧،  ٥٣١،  ٢/٥٣٠، الوعد اُألخروي  ٧٥٤،  ٧٥٣،  ٢/٧٥٢للش . 

ـ يف ذكر الفرق على احلكم بأنها من أهل النار بعد ذكر  ارمحه  وقد سار املؤلِّف ـ  
 .خمالفام ، فلينتبه لذلك 

 . ))احلروية  ((:  يف   )١(
،  ٢/٤٦١، وابن أيب عاصم  ٤/٦٤٢، والاللكائي  ٦/٦٩رواه الطَّرباينّ يف األوسط   )٢(

 .دون ذكر احلرورية  )) المرجئة والقدرّية...  ((: كلّهم بلفظ 
 . ١/٢٣مشكاة املصابيح : انظر . واحلديث جبميع طرقه ضعيف   
 . ))األرزقية  ((:  يف   )٣(
نافع بن األزرق احلنفي ، وكان ؛ وهم أتباع  ))األزارقة  ((: هكذا ؛ واملعروف أنهم   )٤(

بن الزبري ، وكان األزارقة أكثر فرق اخلوارج عددا  اأول خروجه بالبصرة يف أيام عبد 
 .، وأشدهم قوةً 

وقد خالفوا الكتاب والسنة يف عدة أمورٍ ، ونقل البغدادي أَنَّ األمة أكفرم يف هذه   
 .البدع الَّيت أحدثوها 

وقد مساهم ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس باألزرقية .  ٨٤الفَرق بني الفرق ص: ظر ان  
= 
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عليه وسلَّم قُبض ، وقد انقطع  اصلَّ  ا ؛ ألنَّ رسولَ )١(مؤمنا 
 .باألخبار  الوحي

 فلذلك كانوا من أهل.  )٢(اإلميان قولٌ بال عمل : وقالوا 
 ـــــــــــــــــ

= 
 .ب /٥، والبلخي يف كتابه  ٢٨ص

 :واألمور الَّيت خالف فيها األزارقة وشنع عليهم فيها كالتايل   
يف التحكيم ، وكذا  tتكفريهم ملخالفيهم عموما ؛ ومن ذلك تكفريهم لعلي  ـ ١  

بن عباس  افري احلكمني ، وزادوا عليه تكفري عثمان وطلحة والزبري وعائشة وعبد تك
 .عنهم مجيعا  ارضي 

أَنَّ كلّ كبرية كفر ، وبالتايل دار خمالفيهم أهل الكبائر دار كفر ، وأهل الكبائر  ـ ٢  
 .خملّدون يف النار 

هم ، وقتل أطفاهلم ، وهم خملّدون يف ترتب على ذلك استباحتهم قتل نساء خمالفي ـ ٣  
 .النار 

أسقطوا بعض احلدود ؛ كحد القذف عمن قذف احملصنني من الرجال دون من  ـ ٤  
 .قذف النساء ، وكذا أسقطوا الرجم عن الزاين احملصن ؛ ألنه مل يرد ذكره يف القرآن 

 .هذه أهم األمور الَّيت خالف فيها األزارقة   
 . ١/٩٦، امللل والنحل  ٨٣، الفَرق بني الفرق ص ١/١٧٠مقاالت اإلسالميني : انظر   
 . ٤/١٠٣تفسري القرطيب : انظر   )١(
هذا القولُ فيه نظر ؛ ألنَّ املعروف عن اخلوارج أنهم يعتربون اإلميان قولٌ وعمل ؛   )٢(

مقاالت اإلسالميني : انظر . بالصغرية ولذلك يكفِّرون بالكبرية ، بل إِنَّ األزارقة يكفِّرون 
،  ٧/٥١٠، جمموع الفتاوى  ١/٩٦، امللل والنحل  ٨٣، الفَرق بني الفرق ص ١/٢٠٤

٥١٢،  ٥١١ . 
: انظر . وقد رجعت إىل كتب الفرق املعتمدة فلم أر هذا القول لألزارقة   

، الفصل  ١/٩٦لل والنحل ، امل ٨٣، الفَرق بني الفرق ص ١/١٧٠اإلسالميني  مقاالت
، التنبيه والرد للملطي  ٥٠ـ  ٤٩، التبصري يف الدين ص ٤/٦١،  ٣/١٤،  ٢/٨٩

 . ١٨٥،  ١٧٨ص
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 . )٢(؛ ألنَّ اإلميان قولٌ ، والعمل شرائعه  )١(النار 
 يبوقال النe  مه٤( )) )٣(كالب النَّار  ((: يف حقّهم أن( . 
 )٦( )) )٥(لعن اللَّه تعالى األزرقیَّة  ((: بن أيب أوىف  اوقال عبد 

 ـــــــــــــــــ
املعروف عن أهل السنة أنهم ال يكفِّرون اخلوارج ؛ ألنَّ الصحابة مل يكفِّروهم ، بل   )١(

. م يف املسلمني الظَّاملني املعتدين سلكوا م مسلك أهل البغي ، وحكموا فيهم حبكمه
 . ٢١٨،  ٧/٢١٧جمموع الفتاوى : انظر 

أقوال وأفعال كفرية ، ولكن تكفري وال شك أَنَّ اخلوارج ـ كغريهم من أهل البدع ـ هلم   
جمموع الفتاوى : انظر . موقوف على ثبوت شروط التكفري وانتفاء موانعه منهم  املُعين
٢٨/٥٠٠ . 

وسبق بيان ذلك . الوعيد ال يلحق بصاحبه إذا وجد مانع من موانع إنفاذه وكذا   
 . ٣٢٣ ص

 ارمحه  هنا ـ عند السلف قولٌ وعمل ، وهوهذا القول من املؤلِّف خطأ ؛ ألنَّ اإلميان   )٢(
من مثرات اإلميان ؛ وهذا قول مرجئة الفقهاء ـ يخرج العمل عن مسمى اإلميان ، ويعتربه 

قسم الدراسة يف املسائل الَّيت خالف فيها : انظر . ، وهو ما سار عليه املؤلِّف يف اإلميان 
 . ١٢٢الربكوي السلف ص 

 . ٨٠٣٧، رقم ٨/٢٦٩وهي رواية الطَّرباينّ .  ))أهل النار  ((:  يف   )٣(
:  e ا قال رسولُ: ، وابن ماجه من حديث ابن أيب أوىف قال  ٢/١٦٣روه احلاكم   )٤(

 . ١٧٣، برقم ١/٦١ )) الخوارج كالب النَّار ((
 . أيب أمامة يف شأن األزارقة يرفعهمن حديث  ٨٠٣٣، رقم ٨/٢٦٦والطَّرباينّ يف الكبري   
،  ١/١١٠، والطّيالسي يف مسنده  ٧/٥٥٣، وابن أيب شيبة  ٤/٣٥٥وأمحد يف املسند   

 . ١/١٠٣والاللكائي 
 . ٤٢٤وابن أيب عاصم يف السنة ص  
 . ٩٠٤، برقم ٤٢٤وصححه األلباين كما يف السنة البن أيب عاصم ص  
 . ))األرزقية  ((:  يف   )٥(
 .مل أقف عليه   )٦(
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. 
على اإلباحة ،  )٢(إِنَّ األموال كلّها : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 .ولذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنهم أحلُّوا احلرام . وكذا الفُروج 
 .  )٤(هؤالء اإلباحية جموس هذه األمة :  )٣(قتادة  قال

تعاىل شاء أعمال العباد ،  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٥( و

 ـــــــــــــــــ
ـ  ارمحه  إذ سبق أن ذكر املؤلِّفـ خطأ ؛ إدخال اإلباحية هنا ضمن فرق اخلوارج   )١(

اإلباحية ضمن فرق الصوفية ، وذكر مقالتهم هذه هنا ، وهو كذلك ما ذكره البزدوي 
 . ارمحه 

 . ٢١٠،  ٢٠٦ص : انظر   
فرق اخلوارج ، بل غالب من ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عد اإلباحية ضمن   

 .يتكلّم عنهم يذكرهم أثناء احلديث عن الصوفية وشنائعهم 
ـ ممن صار إىل اإلباحية املازيارية ، وهلم ليلة عيد  ارمحه  ويذكر البغدادي ـ  

 .جيتمعون فيها على اخلمر والزنا واالختالط بني الرجال والنساء 
 . ٢٦٩،  ٢٦٨رق صالفَرق بني الف: انظر   
 . ساقطة من   )٢(
 . ٢٨١سبقت ترمجته ص   )٣(
 .مل أقف على هذا القول   )٤(
أتباع ثعلبة من مشكان ، وقيل ابن عامر ، والثَّعالبة  ))الثَّعالبة  ((هكذا ؛  واملعروف أنهم   )٥(

صل ضمن فرقة العجاردة ؛ حيث انقسمت العجاردة تدعي إمامة ثعلبة هذا ، وهم يف األ
 .إىل مخس عشرة فرقة ، منهم الثّعالبة هؤالء 

مقاالت : انظر ... قوهلم يف األطفال ، وأخذهم الزكاة من عبيدهم : وأشهر خمالفام   
 . ١/١٠٤، امللل والنحل  ١٠٠، الفَرق بني الفرق ص ١٨٠،  ١/١٧٩اإلسالميني 
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 . )١(ولكن ال خيلق ، وال يقضي ، وال يقدر 
 . )٢(اإلدراك  باإلميان وال بالكفر إالَّ عندال نشهد على األطفال : وقالوا 

وإعطائهم منها إذا  )٣(الزكاة من عبيدهم إذا استغنوا وهم يأخذون 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ من أعمال العباد ال يكون .  )٤(افتقروا 

: كما قال تعاىل يف سورة والصافّات  )٥(تعاىل وخيلقه  اشيئًا إالَّ أن يشاء 

 ـــــــــــــــــ
)١(  يف  مل أر ق املعتمدة من ذكر هذا القول عن الثَّعالبة ؛ لكن ذكر األشعريريف كتب الف

إِنَّ أفعال العباد : مقاالته عن فرقة املعلومية ـ إحدى فرق العجاردة ـ أنهم يقولون 
 . ١/١٧٩مقاالت اإلسالميني : انظر .  اليست خملوقة ، وال يكون إالَّ ما شاء 

. ب /٥ ))مل يقضِ ومل يقدر  U اإِنَّ  ((: الثَّعلبية أنهم يقولون وذكر البلخي عن   
 . ١٩وكذلك ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

، امللل  ١٠٠، الفَرق بني الفرق ص ١/١٨٠مقاالت اإلسالميني : انظر   )٢(
 . ١/١٠٤ والنحل

 . ))استفقروا  ((:  يف   )٣(
القول إىل الثَّعالبة عموما ، إالَّ أَنَّ األشعري والبغدادي نسباه إىل  نسب الشهرستاين هذا  )٤(

، الفَرق بني الفرق  ١/١٨٠مقاالت اإلسالميني : انظر . إحدى فرق الثَّعالبة  ))املعبدية  ((
 . ١/١٠٤، امللل والنحل  ١٠١ص

 ايء ، وكذا اإلميان مبشيئة خالق كلّ ش امن مراتب اإلميان بالقدر ؛ اإلميان بأَنَّ   )٥(
عليهم ـ وقد سبق  ارمحة  فأفعال العباد خملوقة باتفاق سلف األمة ـ. تعاىل وقدرته 

. تعاىل غري مستقلّة عنها  اوكذلك مشيئة العباد مقيدة مبشيئة .  ١٨٨بيان ذلك ص 
 . ٨/٤٠٦جمموع الفتاوى : انظر 

ـ هنا على مذهب السلف يف تقريره ملرتبيت اخلَلْق واملشيئة ، وأنّ  ارمحه  واملؤلِّف ـ  
وقدره  اتعاىل ، وأنَّ كلّ شيء يف الكون بقضاء  اأعمال العباد مقيدةٌ مبشيئة 

 .وإرادته  وعلمه
قدرته عليه ، ـ قد اضطرب يف مسألة فعل العبد ومدى  ارمحه  إالَّ أَنَّ املؤلِّف ـ  

= 
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}    { )لٌ أن يكون أحد من بين آدم ليس ، وحما )١
 {:  )٢(تعاىل يف سورة التغابن  امبؤمن وال كافر ، كما قال 

 {خبالقه ،  } {بعضكم : ؛ أي  } {من نفس واحدة  }
{،  )٤(خبالقه ، وقَدم الكفر لكثرته  } {ـ  )٣(ـ أي بعضكم  }

 {  ادرين منكم : أيعامل بكفركم وإميانكم الص. 
؛ ألنهم كلّهم أقروا يوم امليثاق ،  )٥(بل نشهد على األطفال باإلميان 

 ـــــــــــــــــ
= 

ـ بقول املاتريدية وهو الكسب ، مبعىن أَنَّ أفعال العباد خملوقة  ارمحه  فقال الربكوي ـ
 .للّه ، لكنها كسب من العباد 

عبد الرمحن بن صاحل املدهش ، جامعة : مقدمة املفسرين للربكوي ، حتقيق : انظر   
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣دين ص، كلية أصول ال ٦٧٧٧٣اإلمام بالرياض ، رقم

 
واتفقت املاتريدية واألشاعرة يف كون أفعال العباد كسب هلم ؛ ولكن اختلفوا يف معىن   

يف أصل الفعل ، وأما قدرة العبد فلها تأثري يف  االكسب ؛ فقالت املاتريدية بتأثري قدرة 
نة الفعل لقدرة وأما األشاعرة فاملراد بالكسب عندهم مقار. صفة الفعل وهو الكسب 

التمهيد يف أصول الدين للنسفي ، : انظر . العبد وإرادته من غري أن يكون هناك منه تأثري 
، شرح املواقف  ٦٧هـ ، القاهرة ص ١٤٠٧عبد احلي قابيل ، دار الثَّقافة : حتقيق 

،  ٥٠١،  ٥٠٠،  ٤٤٠، املاتريدية ألمحد احلريب ص ٨/١٤٥السعادة ، . للشريازي ط
 .   قسم الدراسة يف عقيدة املؤلِّف ص : انظر و

 ) . ٩٦( سورة الصافّات ، آية   )١(
 ) . ٢( سورة التغابن ، آية   )٢(
 . ))وبعضكم  ((:  يف   )٣(
 . ٣/٤٩٠تفسري النسفي : انظر   )٤(
راد به أطفال ـ هنا أي األطفال يريد ؟ ؛ فإن كان امل ارمحه  مل يبين املؤلِّف ـ  )٥(

؛ أي أنهم من  ))ال خيتلف فيهم أحد  ((: ـ  ارمحه  املسلمني فقد قال اإلمام أمحد ـ
= 
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تعاىل ؛  ا؛ أي دين  ويولدون على الفطرةوذلك كان منهم إميانا ، 
 . )١( )) َوُيَنصَِّراِنِه َوُيَمجَِّساِنِهَفَأَبَواُه ُيَھوَِّداِنِه  ((

 ـــــــــــــــــ
= 

 .أهل اجلنة 
، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة  ٦٨٥طريق اهلجرتني ص: انظر   

 . ١/١٧٠لألمحدي 
ـ اإلمجاع  ارمحه  كثرية ، وقد نقل النووي ـ واألحاديث الدالَّة على أنهم يف اجلنة  

 .على أَنَّ من مات من أطفال املسلمني فهو من أهل اجلنة ؛ ألنه ليس من أهل التكليف 
صحيح مسلم : ـ انظر  ارمحه  ، ولكالم النووي ـ ٣/٢٩٠فتح الباري : انظر   

 ووي١٦/٢٠٧بشرح الن . 
ني الَّذين ماتوا قبل التمييز فاختلف يف حكمهم اختالفًا كثريا ، وقد أما أطفال املشرك  

ـ يف طريق اهلجرتني ، فذكر فيهم مثانية أقوال ،  ارمحه  تكلّم عليهم ابن القيم ـ
 :أوجزها فيما يلي 

 .الوقف فيهم ، وترك الشهادة بأنهم يف اجلنة أو يف النار  ـ ١  
 .يف النار أنهم  ـ ٢  
 .أنهم يف اجلنة  ـ ٣  
 .أنهم يف مرتلة بني مرتلتني بني اجلنة والنار كأصحاب األعراف  ـ ٤  
 .أنهم حتت املشيئة  ـ ٥  
 .أنهم خدم أهل اجلنة  ـ ٦  
 .أَنَّ حكمهم حكم آبائهم يف الدنيا واآلخرة  ـ ٧  
 .لقيامة ، ويرسل إليهم هناك رسولٌ أنهم ميتحنون يف عرصات ا ـ ٨  
ـ يف الفتح ؛ أَنَّ البخاري خيتار القول الصائر إىل أنهم  ارمحه  ونقل ابن حجر ـ  

 .اجلنة  يف
 ٣/٦كثري  ، تفسري ابن ٣/٢٩٠فتح الباري ،  ٧١٠ـ  ٦٨٦طريق اهلجرتني ص: انظر   

. 
َما  ((:  e ا قال رسولُ: قال  tهريرة ـ إىل حديث أيب  ارمحه  يشري املؤلِّف ـ  )١(

= 
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: ، وقالوا   )٣(إِنَّ اإلميان جمهول : وهم الَّذين قالوا :  )٢( )١( و
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ . كلّهم معذورون إىل أن تبلغهم الدعوة 

؛  )٤(عبده ورسوله  وأنّ حممدا ااإلميان كالم شهادة أن ال إله إالَّ  ألنَّ
تعاىل يف سورة  اوليس أحد معذورا من بين آدم بقول التوحيد ، كما قال 

،  ـ بالياء جمهوالً })٢(يوحى{:  )١(األنبياء 
 ـــــــــــــــــ

= 
ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة ، َفَأَبَواُه ُيَھوَِّداِنِه َوُيَنصَِّراِنِه َوُيَمجَِّساِنِه ، َكَما 

 . )) ُتْنَتُج اْلَبِھیَمُة َبِھیَمًة َجْمَعاَء ، َھْل ُتِحسُّوَن ِفیَھا ِمْن َجْدَعاَء ؟
يث باللَّفظ الَّذي ذكره املؤلِّف عند مسلم ، كتاب القدر ، باب معىن كلّ مولود واحلد  

 . ٢٦٥٨، برقم ١٦/٣١٧يولد على الفطرة 
ورواه البخاري بنحوه ، كتاب اجلنائز ، باب إذا أسلم الصيب فمات ، هل يصلَّى   

 .مع الفتح  ١٣٥٩، برقم ٣/٢٥٨؟ وهل يعرض على الصيب اإلسالم ؟  عليه
 . ))واحلاذمية  ((:  يف   )١(
 .أصحاب حازم بن علي ، واحلازمية إحدى فرق العجاردة من اخلوارج : هم   )٢(
 .باخلاء بدالً من احلاء  ))اخلازمية  ((وقد ذكر األشعري والبغدادي أنهم   
،  ١/١٠٤ حل، امللل والن ٩٤الفرق ص، الفَرق بني  ١/١٧٩مقاالت اإلسالميني : انظر   

 . ٤٩اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ص
أ ، وابن اجلوزي يف التلبيس /٦مل أجد من ذكر هكذا عن احلازمية إالَّ البلخي يف كتابه   )٣(

إنما يتولّى العبد على ما هو صائر إليه من اإلميان أو الكفر ،  ا، لكن مؤداه أَنَّ  ١٩ص
 . ١/١٠٤، امللل والنحل  ٩٤الفَرق بني الفرق ص: انظر . وهو ما يسمى باملوافاة 

تفسري اإلميان ذا فيه قصور ، وممن ذهب إليه بعض املاتريدية ؛ حيث جعلوا اإلميان   )٤(
، املاتريدية  ٥٦ـ  ٥٥شرح العقائد النسفية ص: انظر . تصديق القلب ، وإقرار اللِّسان 

 . ٤٥٣للحريب ص
 ) . ٢٥( نبياء ، آية سورة األ  )١(
 . ))نوحي إليه  ((:  يف   )٢(
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حي إليك نو كما } {؛ أي حنن نوحي  )١(وبالنون معلوما على التعظيم 
{ـ       {  دوينوليس أحد .  )٣(تشركون  وال )٢(وح

 . )٤( eمن الكفّار إالَّ وقد بلغته الدعوة وإن مل تبلغه دعوة حممد 
ال جيوز ألحد من املدركني : الَّذين قالوا  //وهم :  )٥( و

ذكرا كان أو أنثى ، فمن فعل ذلك فهو كافر ؛ ألنَّ القعود عن اجلهاد ؛ 
 .يكون إالَّ عاملًا جماهدا  املؤمن ال

 ـــــــــــــــــ
بالنون وكسر احلاء على التعظيم ،  }{قرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم   )١(

 .وقرأ غريهم بالياء 
 . ٣/١٥٦تفسري البغوي : انظر   
 . ٣/١٥٦تفسري البغوي : انظر   )٢(
التوحيد املنجي ، وهو يف ذلك على مذهب ـ مضطرب يف  ارمحه  واملؤلِّف ـ  

 . ٥٢، وسبق بيان ذلك ص  املاتريدية
 ا، وهو إفراد  اوال شك أَنَّ األمر بالعبادة يف هذه اآلية هو مقتضى ال إله إالَّ   

 . ١٧ـ  ٩/١٦تفسري الطربي : انظر . بالعبادة 
 . ))وال تشركوين  ((:  يف   )٣(
هذا الكالم فيه عموم ؛ إذ قد يكون هناك من مل تبلغه الدعوة أو النذارة ، وهم أهل   )٤(

بد  ، فال ] ١٥: اإلسراء [  }{: تعاىل يقول  وا. الفترة 
 .امة احلجة عليهم باآليات الَّيت تقطع عذرهم من اإلعذار إىل اخللْق بالرسل وإق

 . ٣٦٩،  ٣٦٦، الروح البن القيم ص ٨/٥٠تفسري الطَّربي : انظر   
أتباع خلف اخلارجي ، وهم من خوارج كرمان  ))اخلَلَفية  ((هكذا ؛ واملعروف أنهم   )٥(

 .مع إمامٍ منهم  ومكران ، وهم إحدى فرق العجاردة ، وهم ال يرون القتال إالَّ
،  ١/١٠٣ ، امللل والنحل ٩٦الفَرق بني الفرق ص،  ١/١٧٧مقاالت اإلسالميني : انظر   

، البلخي يف  ٥٥، التبصري يف الدين ص ٤٨اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ص
 .ب /٦ كتابه
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 )٢(، ومن بلغ منهم املوت يومي  )١(ويرون اجلهاد واجبا على النساء 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ اجلهاد فرض .  )٣(حبديدة إىل من عنده 

{:  )٤(تعاىل يف ســورة التوبة  اقال  على أهل اليسـار والغنا ، كما


 {  ـ  )٥(ـ أي العقوبة}    {  ـ يف
{ـ  )٦( التخلُّف  {  ـ أي ذو سعة للخروج ـ} 

 { ـ باملدينة ـ } {  ختمها : ـ أي
بقهره ـ فال يعلمون ثواب اخلروج وعقاب التخلُّف ، وأَما الفقراء 

 .واملستضعفون من الرجال والنساء والولدان فهم معذورون عن القعود 
ألنه ال جيوز ألحد أن ميس أحدا ؛ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( )١( و

 ـــــــــــــــــ
 . ٤/١٠٤تفسري القرطيب : انظر   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 
)٣(  ة ، وأشهر أقواهلم أَنَّ أطفال خمالفيهم كأطفال  مل أرمن ذكر هذا القول عن اخلَلَفي

 .املشركني يف النار 
 . ١/١٠٣، امللل والنحل  ٥٥، التبصري يف الدين ص ٩٦الفَرق بني الفرق ص: انظر   
 ) . ٩٣( سورة التوبة ، آية   )٤(
 . ٨/١٤٦طيب ، وتفسري القر ٢/٣١٦تفسري البغوي   )٥(
 ٠ ٢/٣١٦تفسري البغوي   )٦(
 . ))الكورية  ((:  يف   )١(
؛  أصحاب املقاالت والفرقمل أجد هلم ترمجة ، ومل أر من عدهم ضمن فرق اخلوارج من   )٢(

، وابن اجلوزي يف تلبيس  ١٨ب ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٧إالَّ البلخي يف كتابه 
 . ١٩إبليس ص
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 .ال يعرف أنه طاهر أو جنس 
أحدا ، وال أن يأكل إالَّ أن يغتسل  )١(ال جيوز أن خيالط : وقالوا 

 )٤(، ويتخذون لذَكَرِهم  )٣(ومن ذلك يبولون يف الكوز .  )٢(ويتوب 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه . ، ويغتسلون يف املاء كلّ وضوء  كيسا

 مة أن ميس بعضهم بعضا ، أو خيالط بعضهم بعضا ؛ ألنَّ املؤمنبأس على األ ال
{:  )٥(تعاىل يف سورة النور  اال يتنجس باملعصية ، كما قال  

 {  أي ال بأس لكم}    {  . وقالتعاىل يف  ا
 في الدينِ ، ولو كان كما )٦( } {: سورة البقرة 

الكوزية ؛ كان ال جيوز له األكل مع أهله وخادمه ، وال  زعمت 
 .معهم  املخالطة

ال جيوز ألحد أن يفرق حقوق ما : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 ـــــــــــــــــ
 . ))أن ال خيالط  ((:  يف   )١(
 
 . ٤/١٠٤تفسري القرطيب : انظر   )٢(
 . ))الكور  ((:  يف   )٣(
 . ))لذكريهم  ((:  يف   )٤(
{: يشري إىل قوله تعاىل   )٥(          

  {  ور ، آية . اآلية٦١( سورة الن . ( 
{: يشري إىل قوله تعاىل   )٦(  {  سورة البقرة ، . اآلية

 ) . ٢٢٠( آية 
 أر أيضا من عدهم ضمن فرق اخلوارج من أصحاب هكذا ؛ ومل أجد هلم ترمجة ، ومل  )١(

، والعراقي يف الفرق  ))الكرتية  ((ب باسم /٧الفرق واملقاالت ؛ إالَّ البلخي يف كتابه 
= 





دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

فإذا أعطيناهم . ق كفَّار تعاىل عليه يف ماله على أحد ؛ إذ اخللْ اأوجب 
 ا فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ.  )٢( على املعاصي )١(الزكاة فقد أعناهم 

 اتعاىل أوجب علينا الصالة والزكاة معا ، وجعلهما مقرونتني ، كما قال 
، فمن فرق بينهما  )٣( } {: تعاىل يف سورة النور 
 .فقد خالف هذه اآلية 

ال بأس على  )٥(إِنَّ النساء رياحني : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
 نه٦(من يشم(  ميني لْكبغري نكاح وال م)ار ؛ .  )٧فلذلك كانوا من أهل الن

صحيح ، أو ميلك ألنه ال حيلِّ ألحد من النساء إالَّ أن ينكح بنكاح 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١٩، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ١٨املفترقة ص
 . ))أعام  ((:  يف   )١(
 . ٤/١٠٤تفسري القرطيب : انظر   )٢(
 ) . ٥٦( النور ، آية  سورة  )٣(
إِنَّ دماء قومه حرام يف  ((: بن مشراخ ، وكان ابن مشراخ هذا يقول  اهم أتباع عبد   )٤(

مقاالت .  ))السر ، حالل يف العالنية ، وإنّ قتل األبوين حرام يف دار التقية ودار اهلجرة 
 .ب /٦البلخي يف كتابه  ، ١٧٨التنبيه والرد للملطي ص: وانظر .  ١/١٩٨اإلسالميني 

 . ))الرياحني  ((:  يف   )٥(
 . ))يشمنت  ((:  يف   )٦(
 .مل أجد من ذكر هذه األقوال عن الشمراخية ، واملشهور عنهم ما سبق ذكره   )٧(
،  ٢٠٦ص :  انظر. الشمراخية ضمن فرق الصوفية ـ  ا رمحه وقد نقل املولِّف ـ  

٢٠٨ . 
ب هذا القول عن الشمراخية ، وكذا العراقي يف الفرق /٦ونقل البلخي يف كتابه   

 . ١٩، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٢٠املفترقة ص
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، كما  )١(فوق أربعة نسوة  eميني ، وال حيلّ ألحد بعد النيب  مبلك
{:  سورة النساءتعاىل يف  ا قال

 { )٢( . 
ما  قالم جارية على العباد إِنَّ األ: وهم الَّذين قالوا :  )٤( )٣( و

داموا أحياء مدركني ، فمن مات منهم خفيت وطمســت آثاره ، فال 
 يلحق
خري وال شر مما يترك بعده ال حجا وال عمرة وال من اآلثار  //ميتا 

وهم جيوزون تزويج املسلمات من مشركي قومهم ، وهم .  )٥( الصاحلة
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه .  )١(سائر املسائل على أصول اخلوارج يف 

: غري اإلميان والكفر يلحق على األموات ، كما قال عليه الصالةُ والسالم 
َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة ِفي اِإلْسالِم َكاَن َلُه ِمَن اَألْجِر  ((

 ـــــــــــــــــ
 . ))نسورة  ((:  يف   )١(
 ) . ٣( سورة النساء ، آية   )٢(
 
 . ))األخسية و ((:  يف   )٣(
هم أتباع األخنس بن قيس ، واألخنسية إحدى فرق الثّعالبة ، ومن أشهر أقواهلم   )٤(

توقّفهم فيمن كان يف دار التقية من أهل القبلة إالَّ من عرِف عنه إميان فيتولونه ، أو كفر 
 .فيربأون منه 

امللل والنحل ،  ١٠١، الفَرق بني الفرق ص ١/١٨٠مقاالت اإلسالميني : انظر   
١/١٠٥ . 

مل أر يف كتب الفرق املعتمدة من ذكر هذا القول عن األخنسية ؛ إالَّ البلخي يف كتابه   )٥(
 . ١٩، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٢١أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٨

 . ١/١٠٥امللل والنحل : انظر   )١(
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ْسالِم بقدر من يعمل به ، َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسیَِّئًة ِفي اِإل

َكاَن َعَلْیِه ِمْثُل ُوْزِر َمْن يعمل به ِمْن َغْیِر َأْن ُيْنَتَقَص ِمْن 

 . )١( )) ِمْن َأْوَزاِرِھْم َشْیًئا
ال أمراء بعد االختالف إىل يوم : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 ـــــــــــــــــ
 eيف خرب القوم الَّذين جاؤوا النيبt  جرير  أصله عند مسلم يف صحيحه من حديث  )١(

َمْن َسنَّ  ((:  e ا قال رسولُ: وعامتهم من مضر ؛ حفاةٌ عراة جمتايب النمار ، وفيه 

ِفي اِإلْسالِم ُسنًَّة َحَسَنًة َفَلُه َأْجُرَھا َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَھا َبْعَدُه ِمْن َغْیِر َأْن 

ِرِھْم َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالِم ُسنًَّة َسیَِّئًة َكاَن َعَلْیِه َيْنُقَص ِمْن ُأُجو

.  )) ِوْزُرَھا َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَھا ِمْن َبْعِدِه ِمْن َغْیِر َأْن َيْنُقَص ِمْن َأْوَزاِرِھْم َشْيٌء
شرح ... ، كتاب الزكاة ، باب احلثّ على الصدقة ولو بشق مترة  ١٤٤ـ  ٧/١٤٢

 وويالن. 
واحلديث باللّفظ الَّذي ذكره املؤلِّف مل أجده ، لكنه بنحو ما عند مسلم رواه ابن خزمية   

،  ١/٥١، والاللكائي  ١/١٤٠، والدارمي يف سننه  ٤/١١٢يف صحيحه 
، ورواية النسائي أقرب الروايات يف األلفاظ ملا أروده  ٢٥٥٣، رقم ٥/٨٠ والنسائي
 . ارمحه املؤلِّف 

، وعند املقريزي  ١٩هكذا ورد اسم هذه الفرقة عند ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص  )٢(
 . ٢/٣٥٤يف اخلطط 

عدهم البغدادي والشهرستاين أُوىل  ))احملكّمة األوىل  ((واملعروف يف كتب املقاالت أنهم   
بن الكواء ،  اعبد  فرق اخلوارج ، وكان خروجهم ردةُ فعل احملكِّمني ، ورأسهم

وكان اجتماعهم حبروراء ، . بن وهب الراسيب ، وغريهم  اوعتاب ابن األعور ، وعبد 
 :وأصل خروجهم كان على أمرين 

بدعتهم يف اإلمامة ، وأنه ال يشترط أن يكون اإلمام من قريش ، بل جوزوا  :األمر اَألوَّل   
 . أن ال يكون يف العامل أمام أصالً

 tعليا  ومن مثَّ خطَّأوا،  اإالَّ  ال حاكم: إذ قالوا بدعتهم يف التحكيم ؛  :األمر الّثاني   
 حكيم أَخصحكيم ، ولعلّ مسألة التبل تطاولوا إىل تكفريه ، وتكفري كلّ من رضي بالت ،

= 
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؛  )١(كافر  قريش كان أو من غريهم فهوالقيامة ، فمن حتاكم إىل خملوق من 
{:  )٢(النساء  تعاىل قال يف سورة ا؛ ألنَّ  فلذلك كانوا من أهل النار

 {  يف الفرائض} {  يف سننه}
 {  ٣(يعــين األمـراء( } { تـمأي اختلف 

} {  رائع١(من الش( } {   إىل كتابه : أي} 
 . )٢(نفسه : أي  }

 ـــــــــــــــــ
= 

 .ما وصفوا به 
يف بيان هذا القول عن .  ١/٩٢، امللل والنحل  ٧٤الفَرق بني الفرق ص: انظر   

 . احملكّمة
 . ٤٥، التبصرة يف الدين ص ١/٢٠٧، مقاالت اإلسالميني  ١/٩٣امللل والنحل : انظر   )١(
 ) . ٥٩( سورة النساء ، آية   )٢(
 
 :على قولني  }{اختلف املفسرون يف   )٣(
ـ ، وجابر  عنهما ارضي  ء ، وبه قال ابن عباس ـأنهم الفقهاء والعلما :القول اَألوَّل   

 .، واحلسن ، والضحاك ، وجماهد 
 .عن اجلميع  اأنهم األمراء والوالة ، وبه قال أبو هريرة رضي  :القول الّثاني   
 . ١/٥٥١تفسري البغوي : انظر   
أويل األمر يراد م العلماء واألمراء ،  ـ أَنَّ ارمحه  واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  

 .وكلّ يطاع فيما إليه من األمر 
 . ٣/٢٥٠جمموع الفتاوى : انظر   
 . ١/٥٥٤تفسري البغوي : انظر   )١(
 . ٥/١٩٦، تفسري القرطيب  ٢/٨٠، تفسري البيضاوي  ١/٥٥٤تفسري البغوي : انظر   )٢(
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فقد قُبض وسنته  eتعاىل فهو قائم ، وأما الرسولُ  اكتاب  )١(أما 
 . قائمة ، وأما أويل األمر فهو قائم ما دام يف هذه األمة حيا

إِنَّ مرتكب الكبرية ليس مبؤمن وال : وهم الَّذين قالوا :  )٣(  )٢(وأما 
 )٣( والشفاعة )٢(املرتلة بني املرتلتني ، وينكرون احلوض  )١(، ويثبتون له  )٤(كافر 

 ـــــــــــــــــ
 . ))...  اأما إن اختلفتم كتاب  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
ـ املعتزلة ضمن فرق اخلوارج التفاقهم معهم يف الوعيد ؛  ارمحه  أدخل املؤلِّف ـ  )٣(

حيث وافق املعتزلة اخلوارج يف األحكام فيما يتعلَّق مبرتكب الكبرية ، وخالفوهم يف 
 .كافر األمساء ، فقالوا باملرتلة بني املرتلتني فليس مبؤمن وال 

والَّذي سار عليه كتاب الفرق واملقاالت أَنَّ املعتزلة فرقة مستقلَّة عن اخلوارج ، ولُقِّبوا   
ـ فلزمهم هذا اللَّقب ، ورأسهم  ارمحه  باملعتزلة العتزاهلم جملس احلسن البصري ـ

 .واصل ابن عطاء ، وإليه تنسب الواصلية من املعتزلة 
،  ١/٣٩ ، امللل والنحل ١١٤الفَرق بني الفرق ص،  ١/٢٣٥الميني مقاالت اإلس: انظر   

، تلخيص البيان يف ذكر فرق أهل األديان لعلي بن حممد  ٢٤التبصري يف الدين ص
 . ٧٤الفخري ص

 . ٣٥٥، وسيذكرهم املؤلِّف ضمن فرق القدرية ص  ١٩٣وقد سبق احلديث عنهم ص   
 . هذا أحد أصول املعتزلة اخلمسة ، وقد وافقوا اخلوارج يف األحكام ، وخالفوهم يف األمساء  )٤(
   يبوأصل شبهتهم أَنَّ مرتكب الكبرية مل يكفِّره النe  كواحابة ، وكذلك متسوال الص

كبرية ، فلم يستطيعوا بذلك إنزال بالنصوص الَّيت ورد فيها سلب اإلميان عن مرتكب ال
الكفر به ، وال إطالق اإلميان عليه ؛ فقالوا باملرتلة بني املرتلتني ، ال مؤمن وال كافر ، لكنهم 

 .وافقوا اخلوارج يف األحكام ، وقالوا بتخليد مرتكب الكبرية يف النار إن مات على غري توبة 
 . كإنكار الشفاعة ، وغريهاد أصوالً أُخرى فاسدة ، ثُم كان أن ترتب على هذا األصل الفاس  
، جمموع  ٣/٣٩٧، شرح املقاصد  ٧١٧إىل  ٦٩٥شرح األصول اخلمسة ص: انظر   

 . ٢٥٦، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة للمعتق ص ٧/٥١٠الفتاوى 
 . ساقطة من   )١(
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 .؛ ولذلك كانوا من أهل النار  )٥(وعذاب القرب  )٤(والصراط  )٣(وامليزان 
تعاىل ، والشر من  اإِنَّ اخلري من : وهم الَّذين قالوا :  )٦( و

اخلري دون الشر ، وليس له مشيئة يف معاصي  )١(تعاىل يريد  االعبد ؛ ألنَّ 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ٣/٣٦٩م له مل أقف على إنكارهم للحوض ، ومل يذكر التفتازاين يف إنكاره  )١(
،  والفسقة من أهل الصالة والتوحيداملعروف عن املعتزلة إنكارهم الشفاعة ألهل الكبائر   )٢(

، شرح  ٣/٣٩٩شرح املقاصد : انظر . ويقصروا على التائبني من املؤمنني فقط 
 . ٢٣٦، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة للمعتق ص ٦٨٨األصول اخلمسة ص

، شرح  ٧٣٥شرح األصول اخلمسة ص: انظر . عتزلة ، وأثبته آخرون أنكره بعض امل  )٣(
 . ٣/٣٦٩املقاصد 

أما الصراط فإنهم يثبتونه على خالف ما أثبته أهل السنة واجلماعة ، فريى املعتزلة أَنَّ   )٤(
 .الصراط طريق بني اجلنة والنار يتسع على أهل اجلنة ويضيق على أهل النار 

 . ٣/٣٦٨، شرح املقاصد  ٧٣٧شرح األصول اخلمس ص: انظر   
ذكر القاضي عبد اجلبار أَنَّ عذاب القرب ال ينكره إالَّ ضرار بن عمرو من أصحاب   )٥(

املعتزلة ، ولذلك شنع ابن الراوندي على املعتزلة ، ونسب إليهم مجيعا إنكار عذاب القرب 
 .ف منهم يف بعض التفاصيل وهو ليس بصواب ، مع أنه يوجد خال

 . ٧٣٠شرح األصول اخلمس ص: انظر   
هم أصحاب ميمون بن خالد ، وهم إحدى فرق العجاردة من اخلوارج ، وحكى   )٦(

يف أفعال اخللْق ،  االبغدادي خروجهم عن فرق اإلسالم ، ومن بدعهم ؛ نفي مشيئة 
باد ليست خملوقة هللا ، وجوزوا إنكاح بنات يريد اخلري دون الشر ، وأنّ أعمال الع اوأنّ 

 .البنات ، وأنكروا كون سورة يوسف من القرآن 
، امللل والنحل  ٢٨٠، الفَرق بني الفرق ص ١/١٧٧مقاالت اإلسالميني : انظر   

 . ١٩ب ، تلبيس إبليس ص/٨، والبلخي يف كتابه  ١/١٠٢
 . ))ال يريد  ((:  يف   )١(
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؛  )١(العباد ، وجيوزون نكاح بنات البنات ، وبنات أوالد اإلخوة واألخوات 
 .فلذلك كانوا من أهل النار 

؛  tأفرطوا يف حب علي بن أيب طالب  )٣(فقد :  )٢( وأما 
.  )٥(أفضل من عليe  مل يكن على وجه األرض بعد النيب : قالوا  )٤(حتى 

تعاىل بعث جربائيل إىل علي فغلط هو ، فأدى  اإِنَّ : وقالوا 
 الرســــالة إىل

، ويذمون  )٧(على جربائيل  ، ويلعنون  )٦( ملشاته له e الرسولِ
 . )١( e حممدا

 ـــــــــــــــــ
 . ٢٨١،  ٢٨٠، الفَرق بني الفرق ص ١/١٠٢مللل والنحل ا: انظر   )١(
، والَّذي يهمنا هنا هو بيان فرقهم ومقالة كلّ فرقة ،  ١٨٩سبق التعريف بالرافضة ص   )٢(

قه من كُتاب ـ وبني غريه ممن سب ارمحه  ونلحظ فيما يأيت تباينا بني منهج املؤلِّف ـ
املقاالت والفرق ، فذكر املؤلِّف هنا من فرق الرافضة عشر فرق سيأيت ذكرها ، بيد أَنَّ 

 . البغدادي والشهرستاين مثالً كانت طريقتهما يف بيان ذلك خمتلفة من ناحية التنظيم والترتيب
 . ساقطة من   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 . ١/١٥٣امللل والنحل : ذلك انظر يف   )٥(
 . ١٩٠وذا قالت الغرابية ، وسبق بيام ص   )٦(
، اليمانيات املسلولة  ٧٤، التبصري يف الدين ص ٢٥٠الفَرق بني الفرق ص: انظر   

 . ١٧٧للكوراين ص
نوا صاحب الريش ، ويقصدون بذلك وبه قالت الغرابية أيضا ، ويقولون ألتباعهم الع  )٧(

 . ٢٥٠الفَرق بني الفرق ص: انظر .  uجربيل 
)١(   يبافضة للنالر ا ذمأمe  تهم ، بل الغالة منهم مثلة ، بل : فال يقول به عامالغرابي

عليه الص يبة كانوا يشتمون النالم ، وكذلك الذميالةُ والسالم ويلعنونه عليه الصالةُ والس
= 
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؛ فلذلك كانوا من  )١(تعاىل أعطى الدنيا لعلي  اوهم يزعمون أَنَّ 
 .النار  أهل

  اإن هو إالَّ الرسول من عند : فهم الَّذين قالوا :  )٢( فمنهم 
 .ل النار فلذلك كانوا من أه // )٣(تعاىل 

 ـــــــــــــــــ
= 

، التبصري يف  ٢٥١، الفَرق بني الفرق ص ١/٨٣مقاالت اإلسالميني : انظر . ويذمونه 
 . ١٧٩،  ١٧٧، اليمانيات املسلولة ص ٧٥الدين ص

 .مل أقف ـ بعد البحث ـ على مصدر هذا القول   )١(
)٢(   نسبةً إىل عليt  وقد غالوا يف علي ،t ى ألَّهسوه حتوه وعبدوه من دون وقدا 

 .تعاىل 
، وعقائد النصريية هي  ))النصريية  ((وقد أطلق املؤرخون وكتاب الفرق عليهم اسم   

عقائد العلوية ، ويرفض النصريية إطالق هذه التسمية عليهم ، ويطلقون على أنفسهم 
 .العلويني 

.  اوأنه هو  tبألوهية علي  من أهم معتقدام القولالباطنية ، ووالنصريية من الفرق   
 .   ـ على النصريية بعد قليل ص  ارمحه  وسوف يتكلَّم املؤلِّف ـ

 . ١٦٠ـ  ٣٥/١٤٥، جمموع الفتاوى  ١/١٥٢امللل والنحل : انظر   
جعل العلوية فرقة ـ هنا بني العلويني والنصريية ، و ارمحه  وقد فرق الربكوي ـ  

 .مستقلَّة من فرق الرافضة ، والصحيح أَنَّ العلويني نصرييون وإن تسموا بالعلوية 
 . ٣١١دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ألمحد جلي ص: انظر   
مل أجد هذا القول منسوبا إىل العلويني فيما اطَّلعت عليه من كتب الفرق واملقاالت ،   )٣(

، حيث قالوا بألوهيته  tهو علي  ))... إن هو  ((: ولعلَّهم يقصدون بالضمري يف قوهلم 
 يبة النبنبو قرمعنا ، هذا وإن كان بعض علمائهم ي كما مرe  اعي مع ذلك أيضويد ،

 ة علينبوt . 
ن دراسة عن الفرق ، نقالً ع ١٣٦النبأ اليقني عن العلويني حملمود الصاحل ص: انظر   

 . ٣٢٦ألمحد جلي ص
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يف النبوة ؛  eإِنَّ عليا شريك حممد : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
؛ فلذلك كانوا  )٢( eفإنَّ القرآن نزل بعضه على علي ، وبعضه على حممد 

 .من أهل النار 
 )٤(وهم الَّذين شايعوا عليا على اخلصوص ، وقالوا بإمامته :  )٣( و

من أوالد علي ؛  )٦(خترج  واعتقدوا أَنَّ اإلمامة الووصاية ،  )٥(نصا  وخالفته
؛  )٢( وميسحون على أرجلهم بال خف،  )١(فإن خرج فبظلم يكون من غريه 

 .النار فلذلك كانوا من أهل 
 ـــــــــــــــــ

 . ))األمدية  ((:  يف   )١(
ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من ذكر األمرية ضمن فرق الرافضة ، إالَّ أَنَّ دعوى   

 مشاركة عليt  يبللنe  ةصريية وهم النة قال به اإلسحاقيبوامللل : انظر . يف الن
ب ، وعدهم /٩وأشار البلخي يف كتابه إىل اآلمرية هؤالء .  ١٥٣،  ١/١٥٢ والنحل

، وذكرهم العراقي يف الفرق املفترقة باسم  ٣٤امللطي يف التنبيه والرد من فرق السبئية ص
أَنَّ : ، وقد وقع عند ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس  ٣٣ص ))األمرية  ((و  ))الشريكية  ((

قالوااألمري مهافضة ، وأنق الرررقة من فة ف  :)) دا شريك حممإِنَّ علي e  ٢٠ص ))يف أمره . 
ناتج عن معتقد بعض  eلعلَّ القول بأَنَّ القرآن نزل بعضه على علي وبعضه على حممد   )٢(

. خر صامت الرافضة ـ كاخلطَّابية ـ القائلني بأَنَّ هناك رسوالن ؛ واحد ناطق ، واآل
 . ١/٧٧مقاالت اإلسالميني :  انظر

   وقد يكون هذا تعليالً لدعواهم مشاركة عليt  يبللنe  سالةيف الر. 
 . ١/١٥٣امللل والنحل : انظر   
 . ))والشيعية  ((:  يف   )٣(
 . ))إمامته  ((:  يف   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))خيرج  ال ((:  يف   )٦(
 ارمحه  ـ سبقه إليه الشهرستاين ـ ارمحه  تعريف الشيعة هنا كما ذكره املؤلِّف ـ  )١(

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

ـ يف مقاالته سبب هذه  ارمحه  وقد بين األشعري ـ.  ١/١١٧ـ يف امللل والنحل 
 . ١/٦٥: انظر .  tالتسمية بأنهم شايعوا عليا 

هذا اإلطالق خروجا كبريا ، بل ليس كلّ الشيعة على هذا  لكن التشيع خرج عن  
 . ١٥٧املعتقد كما يذكر الكوراين يف اليمانيات املسلولة ص

   ع مرشيكتور أمحد جلي إىل أَنَّ التايلوقد ذهب الددة ميكن تلخيصها يف التمبراحل متعد : 
 .وكفاءته  tز فضائل علي مرحلة كان التشيع فيها ال يتجاوز إبرا ـ ١  
 . عنهما اومرحلة أخرى فضلوا فيها عليا على عثمان رضي  ـ ٢  
 .ثُم ظهر بعد ذلك الرافضة الَّذين رفضوا خالفة الشيخني  ـ ٣  
 .ثُم ظهور الغالة من الرافضة الَّذين كفَّروا الصحابة  ـ ٤  
، أصول مذهب  ١٦٢تاريخ املسلمني ألمحد جلي ص دراسة عن الفرق يف: انظر   

 . ١/٢٥٨، فرق معاصرة للعواجي  ١/٥٣الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية لناصر القفاري 
،  الرافضة وخاصة اإلمامية منهممسألة املسح على الرجلني بال خف من املسائل الَّيت ينتصر هلا   )١(

{:  سوِء فهمهم آلية املائدة وهي قوله تعاىلوأصل خمالفتهم فيها ناتج عن 
           

    {  ] فأمر  ] ٦: آية ،جلني ، يف اهذه اآلية بغسل الوجه واليدين والر 
 . }  {منصوبة بالعطف على  }{ومبسح الرأس ، حيث إِنَّ 

 }{لكن اإلمامية ردوا ذلك بأنه خطأ حنوي وعقلي وعريف ، وأنّ كلمة   
{: تكون جمرورة بالعطف على قوله  {  انظر يف معتقدهم هذا ، :

العلوي ، مسألة املسح  اتأليف السيد عبد  ))بعض املسائل اخلالفية املعروفة  ((كتاب 
موقع املعصومون  WWW. masom الوضوء ، عن طريق اإلنترنت موقععلى الرجلني يف 

 .األربعة عشر 
 :ى على قراءة اخلفض فإنَّ املراد به أحد أمرين ـ أنه حت ارمحه  وقد بين ابن كثري ـ  
 .املسح على اخلفّني  :األمر اَألوَّل   
 .أنه يراد باملسح الغسل اخلفيف ، وهذه من إطالقات املسح يف اللّغة  :األمر الّثاني   
، اإلنصاف يف مسائل اخلالف أليب الربكات  ٢/٢٦تفسري ابن كثري : انظر   

 . ٤/١٧٨، منهاج السنة  ٢/٦٠٣ األنباري
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إِنَّ عليا هو اإلله ؛ ألنَّ ظهور : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
يظهر  )٢(سد اجلسماين أمر ظاهر ال ينكره عاقل ؛ فكذلك الروحاين باجل

 يبا مل يكن بعد النبصورة أشخاص ، فلمe  ةأطلقوا اإلهلي أفضل من علي
 .؛ فلذلك كانوا من أهل النار  )٣(عليه ، ولكن يظهر غريه 

على مجيع  إِنَّ من مل يفضل عليا: وهم الَّذين قالوا  :  )٤( و
 .؛ فلذلك كانوا من أهل النار  )١(تعاىل فهو كافر  اخلق 

 ـــــــــــــــــ
ينسبون إىل إسحاق بن زيد : يطلق عليهم أيضا النصريية ، وهم من مجلة الغالة ، قيل   )١(

 .تنسب إىل أيب يعقوب النخعي األمحر ، وقيل غري ذلك : ابن احلارث ، وقيل 
الشهرستاين فرقة وبني النصريية واإلسحاقية التقاء يف بعض املعتقدات ، لذا جيعلهم   

 .واحدة ، وإن كانت النصريية متيل إىل تأليه علي ، واإلسحاقية إىل ادعاء نبوته 
،  ٢١ص ، تلبيس إبليس ٣٤للعراقي ص، الفرق املفترقة  ١١/٨٢البداية والنهاية : انظر   

 . ١٣٦، تلخيص البيان يف ذكر فرق أهل األديان ص ١/١٥٢امللل والنحل 
 . ))فلذلك  ((:  يف   )٢(
امللل والنحل : كالم املؤلِّف هنا موجود عند الشهرستاين باختالف يسري ، انظر   )٣(

١٥٣،  ١/١٥٢ . 
: نسبةً إىل رئيسٍ هلم يقال له : إحدى فرق اإلمامية ، واختلف يف نسبتهم ، فقيل   )٤(

 .ناووسا تهم إىل قرية تسمى نسب: امسه ناووس ، وقيل : عجالن بن ناوس ، وقيل 
وأهم معتقدام ؛ سوقهم اإلمامة إىل جعفر الصادق ، وأنه مل ميت ، وهو القائم   

 .الصادق ، وقد انضم إليهم قوم من السبئية وغلوا يف جعفر  املهدي
،  ١/١٣٤ ل، امللل والنح ٦١الفَرق بني الفرق ص،  ١/١٠٠مقاالت اإلسالميني : انظر   

، فرق الشيعة  ٣٧، التبصري يف الدين ص ٤/١٣٨الفصل يف امللل واألهواء والنحل 
 . ٦٧صللنوخبيت 

 . ٢١صأ ، تلبيس إبليس /١١كتاب البلخي : انظر   )١(
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،  )٢(فقد كفر من فضل أحدا على علي : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛  )٣( ال يكون إمام من غري ولد احلسني: وقالوا 

باملعروف والنهي عن املنكر كما ألنَّ األمة بعضهم أئمة بعض يف األمر 
{تعاىل يف سورة الفرقان  ا قال   { )اجعلنا : يعين  )٤

 . )١(لكلّ واحد إماما يقتدي به املؤمنون فيهتدون 

 ـــــــــــــــــ
هم الَّذين جعلوا مسألة اإلمامة هي القضية األساسية الَّيت تدور عليها معظم معتقدام ،   )١(

وعند كتاب الفرق واملقاالت جند لقب اإلمامية أعم . ا بوجوب اإلمامة والعصمة وقالو
 وأمشل من هذا ، فهم الَّذين قالوا بإمامة عليt  هم يسوقون اإلمامة يف ا ، ثُما وتعييننص

نقالً عن كتاب أصول مذهب الشيعة لناصر  ٢/٩١العيون واحملاسن للمفيد : انظر . أبنائه 
، دراسة عن الفرق ألمحد جلي  ١/١٣٠، امللل والنحل  ١٠١،  ١/١٠٠قفاري ال

 . ١٧٩ص
)٢(   افضة على تفضيل علييكاد ينعقد اإلمجاع عند الرt  َّحابة مطلقًا ، بل إِنعلى الص

 يبلوه على النالغالة منهم فضe  افضةانظر . ؛ وهو ما ذهب إليه العلبائية من غالة الر :
 . ١/١٤٢والنحل لل امل

   ا على عليل أحدا مسألة تكفري من فضوأَمt  هكذا فيما صفلم أقف عليها بالن
 tاطَّلعت عليه من كتب الفرق املعتمدة ؛ إالَّ أَنَّ هناك من يكفِّر من قاتل عليا 

الكاملية من ترك بيعة ، وكتكفري  ١/١٢٨امللل والنحل : كالسليمانية من الزيدية ، انظر 
 عليt  . ق ص: انظررق بني الفة يرون تفضيل  ٥٤الفَريدية والبترية من الزاحليوالص ،
 عليt ِسولبعد الر e  حل : انظر . مطلقًاوذكر البلخي يف كتابه  ١/١٢٩امللل والن ،

١/ ا على عليل أحدكفِّرون من فضم يهة أنأ عن الناووسيt ،  وكذا عند ابن اجلوزي
 . ٢١صيف تلبيس إبليس 

 . ١٧٩، دراسة عن الفرق ألمحد جلي ص ١/١٣٢امللل والنحل : انظر   )٣(
 ) . ٧٤( سورة الفرقان ، آية   )٤(
 . ٣/٣٤٨تفسري البغوي : انظر   )١(
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تعاىل سيبعث رسوالً من  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
ل عليه كتابا من السماء مجلةً واحدة ، فيترك شريعة ؛ ويرت العجم

 . )٢( e املصطفى
احلسني كلّهم أئمة األمة يف الصلوات اخلمس ، فما  )٣(أوالد : وقالوا 

؛  )٢(برهم وفاجرهم  )١(الصالة خلف  )٥(فال جتزئ  )٤(دام يوجد منهم أحد 

 ـــــــــــــــــ
، وقد خالف أتباع زيدy  نسبة إىل زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب   )١(

ـ اخلالفة ، فخالفوه وفارقوه ،  عنهما ارضي  يدا يف استحقاق أيب بكر وعمر ـز
 .هـ  ١٢٢ـ عام  ارمحه  وقُتلَ ـ

والزيدية عدة فرق ، ذكر األشعري أنها ست فرق ، وقد ساق الزيدية اإلمامة يف أوالد   
عليهما ـ وهناك ارتباطٌ  اضوان عنها ـ احلسن واحلسني ـ ر افاطمة ـ رضي 

 .وثيق بني الزيدية واملعتزلة يف مسائل االعتقاد ، بل يكاد يكون الزيدية املتأخرون معتزلة 
، الفَرق بني الفرق  ١/١٤٠، مقاالت اإلسالميني  ٧/١٨٠تاريخ الطَّربي : انظر   

كر فرق أهل األديان للفخري ، تلخيص البيان يف ذ ١/١٢٤، امللل والنحل  ٣٠ص
 . ٢٦٤ـ  ٢٤٥، دراسة عن الفرق ألمحد جلي ص ١٠٨ص

لعلَّ نسبة هذه املقولة إىل الزيدية حصل فيها لبس من النساخ ، إذ املعروف من كتب   )٢(
الفرق املعتمدة أَنَّ هذا القول قالت به اليزيدية من اخلوارج ، وهم به خارجون عن فرق 

 .سالم ، أما الزيدية فلم تقل ذا القول أبدا اإل
، امللل والنحل  ٢٧٩، الفَرق بني الفرق ص ١/١٨٤مقاالت اإلسالميني : انظر   

١/١٠٨ . 
 . ))ولد  ((:  يف   )٣(
 . ))واحد  ((:  يف   )٤(
 . ))فال جيوز  ((:  يف   )٥(
 . ))خلفه  ((:  يف   )١(
ب ، تلبيس إبليس /١١، كتاب البلخي  ١/١٢٤امللل والنحل : انظر يف معتقدهم هذا   )٢(

= 



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 يبار ؛ ألنَّ النفلذلك كانوا من أهل النe  َيُؤمُُّكْم َأْقَرُؤُكْم  ((: قال

صلُّوا  ((: يؤمكم أوالد احلسني ، وقال : ، ومل يقل  )١( )) ِلِكَتاِب اللَِّه

مع من صلَّى إلى الِقْبلة ، وصلُّوا على من مات من 

 . )٢( ))أھل الِقبلة 
عباس بن  من //إِنَّ اإلمام : الَّذين قالوا  وهم :  )٣( و

؛ ألنه  )٤(، والعم أوىل باخلالفة  eاملطّلب ؛ ألنَّ العباس عم النيب  عبد
، وأقرب الناس إليه ، وهو كان أفضل الناس وأحقُّه  )٥(عصبة من عصباته 

 . )١(باخلالفة من أيب بكر 
{: واحتجوا على ذلك بقوله تعاىل يف سورة األحزاب  

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢١ص
، وبنحوه عند الدارقطين  )) ُثمَّ لیؤّمكم ((: ، بلفظ  ١٧/٢٢٤رواه الطَّرباينّ يف الكبري   )١(

 . ١/٢٦٥، وأورده الديلمي يف الفردوس  ٩/٣٢٩يف علله 
 . ٥/٢٣٩السلسة الصحيحة : نظر ا. وأصل احلديث صحيح   
من حديث أيب الدرداء ، وأيب أمامة ، وواثلة  ٣١٣رواه السهمي يف تاريخ جرجان ص  )٢(

 .ابن األسقع 
هكذا ؛  ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق الرافضة ، إالَّ أَنَّ هناك   )٣(

ـ  عنهما ارضي  بن عباس ـ اة إىل أبناء عبد من فرق الرافضة من ساق اإلمام
 .، والرواندية من الشيعة  ١/١٢٣امللل والنحل : انظر . بالوصية كالرزامية 

أ العباسية فرقة من فرق الروافض ، وكذا النوخبيت يف فرق /١٢وقد عد البلخي يف كتابه   
 . ٢١، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٢/٣٥١اخلطط ، واملقريزي يف  ٤٦الشيعة ص

 . ))باإلمامة  ((:  يف   )٤(
 . ))عصبة  ((:  يف   )٥(
 .مل أقف على مصدر هذا القول فيما اطَّلعت عليه من كتب الفرق املعتمدة   )١(
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      { )ار ؛ ألنَّ  )١؛ فلذلك كانوا من أهل الن
أبو بكر ؛ ألنه يريد نفسه يف صالة املؤمنني  eبعد النيب  )٢(أفضل الناس 

يف حياته ، فكذلك يريد بعد موته يف اخلالفة ، فإنَّ اخلالفة ليست بالوراثة ، 
برضاء العامة ، ولو كانت اإلمامة بالوراثة ما احتج عمر  )٣(إنما هي 

 . )٥(وفاته  )٤(باملشورة بعد 
، فمن كان  )٧(إِنَّ األرواح تتناسخ : وهم الَّذين قالوا :  )٦( و

يف خلقٍ يسعد بعيشه ، ومن كان مسيئًا  )١(روحه فتدخل  )٨(حمسنا خترج 
؛ فلذلك كانوا من أهل  )٣(تشقى بعيشه يف خلقٍ  )٢(خيرج روحه فتدخل 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٦( سورة األحزاب ، آية   )١(
 . ))األمة  ((:  يف   )٢(
 .وصححتها هكذا حتى يستقيم الكالم .  ))هو  ((:  و  يف   )٣(
 . ))بعده  ((:  يف   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق الرافضة كفرقة مستقلّة إالَّ   )٦(

، واملقريزي يف اخلطط  ٣٨فترقة صأ ، والعراقي يف الفرق امل/١٢البلخي يف كتابه 
، وانتشر القول بالتناسخ بني فرق الرافضة كالكيسانية ، واهلامشية ، والبيانية ،  ٢/٣٥٤

 .والرزامية ، والسبائية ، والكاملية 
،  ١٢٢ ، ١/١١٨امللل والنحل ،  ٨٣،  ٧٨،  ٦٨،  ١/٦٧مقاالت اإلسالميني : انظر   

 . ١٨٩سبق التعريف بالتناسخ ص و.  ١٤١،  ١٢٣
 . ))تناسخ  ((:  يف   )٧(
 . ))خيرج  ((:  يف   )٨(
 . ))فيدخل  ((:  يف   )١(
 . ))فيدخل  ((:  يف   )٢(
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النار ؛ ألنه إن كانت األرواح تتناسـخ فال حيلُّ ألحد أكل حلم ، وال 
 حماربة

 . )٢(يأكل اخلرتير أو حيارب أبيه  خلق ؛ ألنه ال يدري 
مسعت : ـ قال  عنهما ارضي  وروي عن ابن عباس ـ

خلق الّله تعالى األرواح قبل  ((: ه يقول وأنا رديف e ا رسولَ

 . )٣( )) األرزاق بأربعة آالف سنة
 .فهذا يدلّ على أَنَّ األرواح ليست تتناسخ بعضها بعضا 

إِنَّ علي بن أيب طالب وأصحابه كلّهم : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
 ـــــــــــــــــ

= 
،  ٢٢ص ه والرد، التنبي ٢/٥٤امللل والنحل ،  ٩٣التعريفات ص: انظر يف معىن التناسخ   )١(

 . ٢٧٦ـ  ٢٧٠الفَرق بني الفرق ص
 . ))ألبيه  ((:  يف   )٢(
خلق الّله األرواح قبل األجساد بألفي  ((: ذكره الديلمي يف الفردوس بلفظ   )٣(

كشف اخلفاء : ، وهو ضعيف جدا ، انظر  ٣/٢٦١، وبنحوه يف لسان امليزان  )) عام
١/١٢٣ . 

ِإنَّ الّله َخَلَق األرواح قبل األجساد  ((: يف كشف اخلفاء بلفظ  وذكره العجلوين  

 . ١/١٢٣ال أصل له : ، وقال العجلوين  )) بأربعة آالف سنة
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق واملقاالت املعتمدة من ذَكَر الرجعية فرقة من فرق   )٤(

ا كثري جعة يقولافضة ؛ إالَّ أَنَّ الرجعة إىل احلياة بعد الرا الر افضة ، ويقصدونمن الر 
على يد  tالسبئية ؛ وادعوا ذلك يف علي : املوت ، وممن قال بالرجعة من الرافضة 

؛ ولذلك هم أول من أتى  tبن سبأ بعد أن ادعى نبوة علي  ازعيمهم اليهودي عبد 
 . ٢٣٣الفَرق بني الفرق ص: وجذورا يهودية ، انظر  بفكرة الرجعة وإن كان هلا أصوالً

 .وقد عد الشهرستاين القول بالرجعة من أصول الرافضة ومعتقدام األساسية   
 . ١/١١٨امللل والنحل : انظر   

= 
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لْك هلم يف الدنيا ما يرجعون إىل الدنيا ، وينتقمون من أعدائهم ، ويستوي املُ
؛ فلذلك كانوا من  )١(مل يستو ألحد ، وميأل األرض عدالً كما ملئت جورا 

أهل النار ؛ ألنَّ من مات فال رجوع له إىل الدنيا إىل يوم القيامة ، كما قال 
٢(تعاىل يف سورة طه  ا(  :} {  من األرض ـ : ـ أي}  { 

{، وأنتم منه ـ  uصلكم وهو آدم أ: ـ أي   {  ـ بعد
{حنييكم عند البعث ـ : ـ أي  } {موتكم بالدفن فيها ـ 

 {  راب : ـ أي٣(كابتداء خلقكم وإحيائكم من الت( . 
،  tفيان وهم الَّذين يلعنون معاوية بن أيب سـ:  )٤( و

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١٩، التنبيه والرد ص ٩٤،  ١/٨٦مقاالت اإلسالميني : وللمزيد يف الرجعة انظر   
 .ب الرجعية فرقة من فرق الروافض /١٢بلخي وعد ال  
 . ٢٠٧انظر يف القول بالرجعة هذا املصادر السابقة ، وكذلك دراسة عن الفرق ص  )١(
 ) . ٥٥( سورة طه ، آية   )٢(
 . ٣/١٢٦تفسري البغوي : انظر يف تفسري املؤلِّف هلذه اآلية من سورة طه   )٣(
ب الفرق املعتمدة من عد الالَّعنية فرقة من فرق الرافضة ، هكذا ؛ ومل أر يف كت  )٤(

، وابن  ٢/٣٥٤، ووافقه املقريزي يف اخلطط  ))الالَّعنة  ((أ باسم /١٣البلخي يف كتابه  إالَّ
 . ))الالَّعنية  ((، وعند العراقي يف الفرق املفترقة  ٢١اجلوزي يف التلبيس ص

؛  هو من صميم دين الرافضة yار كمعاوية وعائشة والزبري وطلحة ولعن الصحابة األخي  
 وذلك العتقادهم كفرهم ، أو اعتدائهم على عليt  . يعةفللحقد الكبري يف نفوس الش

أنه  ((:  ٥٩/٢٠٦روى ابن عساكر يف تارخيه . لعنوهم وشنعوا عليهم  yعلى الصحابة 
: هاهنا قوما يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزبري ؟ فقال  إِنَّ! يا أبا سعيد : قيل للحسن 

 . )) اعلى أولئك الَّذين يلعنون لعنة 
عنها ـ فظاهر ، وذلك لزعمهم أنها كفرت ،  اوأَما لعن الرافضة لعائشة ـ رضي   

عنها  ا، وحاشاها من ذلك رضي  e ا وأا من أهل النار ، وأا تكذب على رسولِ
= 



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 ويلعنون
 .  والزبري ، وغريهم من الصحابة،  )١(غريه من الناس مثل عائشة ، وطلحة 

حقا ؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه ال حيلّ أن يذكر  //ويرون ذلك 
أحدا من الصحابة إالَّ خبري ، وال أن يقع يف أحد منهم ، بل يذكرهم 

إذا ذكر  ((:  eويكف عن مساويهم ، كما قال النيب  ، باخلري

 . )٢( ))أصحابي فأمسكوا 
فالواجب علينا الكف عند ذكرهم إالَّ خبري ، واحلب هلم مجيعا ؛ 

 ـــــــــــــــــ
= 

. 
: فأسند العياشي ـ وهو من علماء الشيعة ـ إىل جعفر الصادق يف تفسري قوله تعاىل   

}         {  ] حلالَّيت نقضت : ، قال  ] ٩٢: الن
،  ٢٦٩٢تفسري العياشي : انظر . ا عائشة هي نكثت إميا: غزهلا من بعد قوة أنكاثًا 

نقالً عن موقع .  ٧/٤٥٤، حبار األنوار للمجلسي  ٢/٣٨٣الربهان للبحراين 
 . WWW.albrhan.com الربهان

وقد نقل الشهرستاين عن سليمان بن جرير ، وإليه تنسب السليمانية من الزيدية ، قوله   
عنهم مجيعا ـ بإقدامهم على قتال  ابتكفري عثمان وعائشة والزبري وطلحة ـ رضي 

علي t . 
 . ١/١٢٨امللل والنحل : انظر   
 . ))والطَّلحة  ((:  و  يف   )١(
 ، والسهمي يف ١/١٢٦، والاللكائي يف اعتقاد أهل السنة  ٢/٩٦رواه الطَّرباينّ يف الكبري   )٢(

إذا ذكر  ((:  ـ ، ولفظه عنهما ا رضي من حديث ابن عمر ـ ٢٩٥تاريخ جرجان ص

،  )) القدر فأمسكوا ، وإذا ذكر الّنجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا
، واحلديث من رواية ابن مسعود وثوبان وابن عمر  ١/٣٣٦وأورده الديلمي يف الفردوس 

 . عنهم مجيعا ارضي 
 . ٥٤٥، برقم ١/١٥٥صحيح اجلامع : وصححه األلباين ، انظر   
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 يبلصحبتهم مع النe . 
 يبا ، كما قال النخذهم غرضوال ينبغي لنا أن نتe  :))  اتَُّقوا اللََّه

اِبي ، ال َتتَِّخُذوُھْم ِمْن َبْعِدي َغَرًضا ، َفَمْن ِفي َأْصَح )١(

َأْبَغَضُھْم َفِبُبْغِضي  )٢(َأَحبَُّھْم َفِبُحبِّي َأَحبَُّھْم ، َوَمْن 

آَذاِني َفَقْد  )٤(آَذاُھْم َفَقْد آَذاِني ، َوَمْن  )٣(َأْبَغَضُھْم ، َوَمْن 

ُيوِشُك َأْن  اللََّه تعالىآَذى  )٥( آَذى اللََّه تعالى ، َوَمْن

 . )٦( )) َيْأُخَذُه
،  )٢(النساك  )١(بزي  الروافضة ، تشبهواوهم صنف من :  )٧( و

إنك مهدي أمة : وأصابوا رجالً من أهل النيسابور من قرية وقالوا له 
 ـــــــــــــــــ

 . لفظ اجلاللة ساقط من   )١(
 . ))فمن  ((:  يف   )٢(
 . ))فمن  ((:  يف   )٣(
 . ))فمن  ((:  يف   )٤(
 . ))فمن  ((:  يف   )٥(
،  ٢/١٩١، والبيهقي يف شعب اإلميان  ٤/٨٧، واإلمام أمحد  ٥/٦٩٦رواه الترمذي   )٦(

ن٣/٥١٤ة واخلالّل يف الس . 
 . ٥٣٢شرح العقيدة الطحاوية ، حتقيق األلباين ص : انظر . واحلديث ضعيف   
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق الرافضة ، إالَّ البلخي يف   )٧(

، وخبيئة األكوان لصديق حسن خان  ٢/٣٥٤ب ، واملقريزي يف اخلطط /١٣كتابه 
واملتربصة تشبهوا بزي  ((: ، وقال عنهم  ٢١ابن اجلوزي يف التلبيس ص، وعند  ٣٦ص

النساك ، ونصبوا يف كلّ عصر رجالً ينسبون إليه األمر ، يزعمون أنه مهدي هذه األمة ، 
 هـ.ا.  ))فإذا مات نصبوا آخر 

 . ))بذي  ((:  يف   )١(
 . ))النساء  ((:  و  يف   )٢(
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، وخرجوا بالسيف على املسلمني ، ومن خالفهم أكفروه ، ومن  e حممد
؛ فلذلك كانـوا من أهل النار ؛ ألنَّ كلّ رايــة ترفع  )١(عهم أضلُّوه تب

ملهدي 
 . )٢(على الضاللة حتى خيسف البيداء ؛ فعند ذلك يظهر املهدي  وهو 

تعاىل ، وختليقه ، وقضائه  افإنهم أنكروا مشيئة :  )٣( وأما 
: تعاىل ؛ أي  ااخلري من : ، وقالوا  )٤(، وعلمه بأعمال العباد وقدره 

 ـــــــــــــــــ
 .يف التعيني عقيدة املهدي املنتظر تجمع عليها عامة فرق الشيعة على اختالف   )١(
، الشيعة والتشيع إلحسان  ٩٠٧ـ  ٢/٨٢٣أصول مذهب الشيعة للقفاري : انظر   

 . ٣٨١ ـ ٣٥٩إهلي ظهري ص
ا ـ ويكون أصل عنه ااملهدي ، من ذرية فاطمة ـ رضي  احممد بن عبد : هو   )٢(

 .البيت ظهوره وخروجه من ناحية املشرق ، ويبايع له عند 
، أشراط الساعة للوابل  ٣٠،  ١/٢٩النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري : انظر   

 . ٢٥١ ـ ٢٤٩ص
 . ١٨٦سبق التعريف م ص   )٣(
 اـ ذا القول القدرية األوائل ، وهم الَّذين أنكروا علم  ارمحه  ولِّف ـيقصد امل  )٤(

مل يقدر أفعال العباد ، ومل يعلمها ، ومل  اإِنَّ األمر أُنف ، وزعموا أَنَّ : السابق ، وقالوا 
 .الدمشقي يكتبها ، وتزعم هذا القول معبد اجلهين ، ثُم غيالن 

 اد نكري السلف واألئمة على هؤالء ، ثُم صار مجهور القدرية يقرون بعلم وقد اشت  
والكتابة ، لكنهم ينكرون عموم املشيئة واخللْق ، وهو ما استقرت عليه القدرية الثَّانية ، 

 .املعتزلة ويف مقدمتهم 
، القدرية  ٨/٤٥٠،  ٣٨٥،  ٧/٣٨٤، جمموع الفتاوى  ١/٣٠٩منهاج السنة : انظر   

 . ٢٧ـ  ٢٤صواملرجئة للدكتور ناصر العقل 
ـ مل يعتمد يف ذكره لفرق القدرية  ارمحه  وال بد من التنبيه هنا إىل أَنَّ املؤلِّف ـ  

على ما ذكره كُتاب الفرق واملقاالت السابقني كاألشعري والبغدادي ، بل غالب نقله 
 .ذلك يف حينه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ، ووضحت  عن البلخي يف كتابه ، أو
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تعاىل  ااملشيئة ، والشر من أنفسنا أو من إبليس ؛ أي ليس مبشيئة 
 .بقضائه وقدره وعلمه ؛ فلذلك كانوا من أهل النار  وال

 اإِنَّ من شرط العدل على : وهم الَّذين قالوا :  )١( فمنهم 
 لعباده أن ميلَّكهم أمورهم ، ويكف عن أفعاهلم مشيئته ، وختليقه ، تعاىل

؛  )٢(وقضائه وقدره ، وعلمه ؛ ليحيط عدله على العباد يف تعذيبه إياهم 
بتقدير املقدر ،  )٣(فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ األفعال كلّها مقدورة 

 )٣(ء القاضي ، معلومة بقضا )٢(بتخليق اخلالق ، مقضيةٌ  )١(خملوقة 
 ـــــــــــــــــ

هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية إالَّ البلخي يف   )١(
ـ ، كما ذكرهم املقريزي  ارمحه  ، وهو خطأ منه ـ ))املفوضية  ((ب باسم /١٣كتابه 

، وعدهم ضمن فرق  ٢٢ن يف خبيئة األكوان ص، وصديق حسن خا ٢/٣٤٨يف اخلطط 
 . ١٩املعتزلة ، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

إذ أَنَّ  ))العدل  ((ـ إىل األصل الثّاين من أصول املعتزلة وهو  ارمحه  يشري املؤلِّف ـ  )٢(
 اإىل أفعال  تعاىل ، واملعتزلة جعلوه أصالً من أصوهلم اخلمسة بالنظر امتعلَّقه بأفعال 

 . ٣٠١شرح األصول اخلمسة ص: انظر . جيوز عليه وما ال جيوز  ما
كلّها حسنة ، وأنه ال يفعل  اواملعتزلة بناًء على نظرم إىل العدل يعتربون أفعال   

تعاىل عن فعل القبيح نفوا أن يكون خالقًا ألفعال العباد ؛  االقبيح ، ومن شدة ترتيههم 
ريها من أفعال القُبح ؛ لذا رأوا أَنَّ من شرط العدل أن ال يكون هللا تعاىل تدبري ، وال ملا يعت

 .أمر وال ي ، وال قضاٌء يف أفعال العباد ، بل هم خالقون ألفعاهلم 
 . ١٥٣، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة للمعتق ص ٣٠١شرح األصول اخلمسة ص: انظر   
 . ))مقدور  ((:  و  يف   )٣(
 . ))خملوق  ((:  و  يف   )١(
 . ))مقضي  ((:  و  يف   )٢(
 . ))معلوم  ((:  و  يف   )٣(
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 .العالَّم  بعلم
تعاىل ، والشر من  اإِنَّ اخلري من : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

إبليس أو من أنفسهم ، فما دام الرجلُ حمسنا فهو يعمل بروح الالَّهوت ، 
ب الرجلُ مســيئًا فهو يعمل بروح الشــيطان ، فأيهما يغل )٢(وما دام 
 جسـم

؛ فلذلك كانوا  اإلنســان جيره إىل مســتقره ؛ يعنون اجلنة والنار 
 من أهل 

 يبار ؛ ألنَّ النالنe  ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيْؤِمَن ِباْلَقَدِر  ((: قال

ِذِه ُھم َمُجوُس َھ ((:  eوقال النيب .  )٣( )) َخْیِرِه َوَشرِِّه //

 . )١( )) اُألمَِّة
على خلقه ،  )٣(تعاىل قدر اخلري  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 ـــــــــــــــــ
 إالَّ أَنَّ الزم قوهلم. هكذا ؛ ومل أر من عدهم ضمن فرق القدرية يف كتب الفرق املعتمدة   )١(

أنفسهم تعاىل ، والشر من إبليس ، أو من اخللْق  ا إِنَّ اخلري من: يلحقهم بالثَّنوية ، وذلك بقوهلم 
. 

 . ٢٦٢ ، ٣٥٨،  ٣٥٧شرح األصول اخلمسة ص: انظر   
 . ١٩القدرية وقد ذكرهم ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ضمن فرق   
 . ))فما دام  ((:  يف   )٢(
، وأبو يعلى  ٢/١٨١، وأمحد  ٢/٢٧١وسط ، والطَّرباينّ يف األ ٤/٤٥١رواه الترمذي   )٣(

صحيح اجلامع : انظر . ، وصححه األلباين  t، من حديث جابر  ٣/٣٦٢يف مسنده 
 . ٧٥٨٥برقم،  ٢/١٢٥٨

 . ١٨٥سبق خترجيه ص   )١(
 . ٣٣٨، و ص  ١٩٣سبق التعريف م ص   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
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 )٣(قدر الشر فكأنا :  )٢(قدر الشر ومل يقدر ؛ ألنا لو قلنا  )١(وال نقول 
 .تعاىل إىل الظّلم  ا )٤(نسبنا 

تعاىل إىل العجز ؛ فلذلك كانوا من  ا )٦(مل يقدر نسبنا :  )٥(ولو قلنا 
األعمال ثالثة ؛ فرائض  ((: قال  tأهل النار ؛ ألنَّ علي بن أيب طالب 

تعاىل وبرضائه ومبشيئته  ا فبأمر:  )٧( ]أما الفرائض [ وفضائل ومعاصٍ ، 
 .ثُم جيازي عليه  )٨( ]تعاىل  ا وبعلم[ تعاىل 

 تعاىل ا تعاىل ، ولكن برضاء ا بأمر )٩( فليست: وأما الفضائل 
 .تعاىل وبقدره ومشيئته وبعلمه ، ثُم جيازي عليه  اء وبقضا

 ا تعاىل وال برضائه ، ولكن بقضاء ا بأمر )١( فليست: وأما املعاصي 
 . )٢( )) تعاىل وبقدره ومبشيئته وبعلمه ، ثُم يعاقب عليه

 ـــــــــــــــــ
 . ))وال أقول  ((:  يف   )١(
 . ))ألين لو قلت  ((:  يف   )٢(
 . ))فكأني  ((:  يف   )٣(
 . ))نسبت  ((:  يف   )٤(
 . ))ولو قلت  ((:  يف   )٥(
 . ))نسبت  ((:  يف   )٦(
 . ))فالفرائض  ((:  يف   )٧(
 . ))وبعلمه  ((:  يف   )٨(
 . ))فليس  ((:  يف   )٩(
 . ))فليس  ((:  يف   )١(
 .مل أقف عليه   )٢(
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 اال نعلم أَنَّ هذه األفاعيل من : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
هم فاعلون ، وال ندري هم عليه  ، ولكنا نرى العباد  )٢(تعاىل أو العباد 

مثابون أو معاقبون بعد املوت ، غري أنا ندري أحسن العمل يف الدنيا ما 
تعاىل  اكما قال  حممودا أهله ؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه )٣(كان 

{ )٥(إشارة إىل إبراهيم وأوالده املوحدين  } {: )٤(يف سورة البقرة 
 {  مضت : أي} {  من األعمال}  { 

عكم ، وال ينف )٦(ال ينفع كلّ أحد منهم إالَّ ما كسب : من األعمال ، يعين 
 .إالَّ ما كسبتم 
 :األفعال من وجهني  )١(وال خيلو 

 .إما أن يكون خريا أو شرا 
إما أن يكونوا عليها جمازين أو معاقبني كما قال  )٢(وال خيلو الفاعلني 

 ـــــــــــــــــ
املشهور يف كتب املقاالت والفرق أنهم من فرق الرافضة ، وقد سبق التعريف م   )١(

 . ١٨٨ ص
ـ  ارمحه  ـ هنا عن الكيسانية سبقه إليه البلخي ـ ارمحه  أورده املؤلِّف ـ وما  

 . ١٩ب ، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص/١٤ يف كتابه
 . ))أو من العباد  ((:  يف   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 ) . ١٤١،  ١٣٤( سورة البقرة ، آية   )٤(
 . ))املوحدون  ((:  يف   )٥(
 . ))كسبت  ((:  يف   )٦(
 . ))وال خيرج  ((:  يف   )١(
 . ))الفاعلون  ((:  يف   )٢(
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 يبالنe  :))  الدُّنیا كحلم النَّائم ، وأھلھا مجازون علیھا أو

 . )١( ))معاقبون 
إن قلنا إنه خلَق الشيطان فقد قلنا إنه : ويقولون :  )٢( و

رضي خبلقه املعصية ؛ وهذا منفي عنه تعاىل ؛ فلذلك كانوا من أهل النار ؛ 
: تعاىل وصفاته وأفعاله فهو خملوق ؛ ألنا إن قلنا  األنَّ كلّ شـيء دون 

 إِنَّ
األزيلّ األبدي الدائم  وأنه  )٣(ه إبليس ليس مبخلوق ؛ فقد ادعينا الربوبية ل

 . )٢(دعوى الشرك  )١(] وهذه [ تعاىل ؛  امع 
 Uحني قال لربه  //بل نشهد أنه خملوق ، كما أقر اللَّعني على نفسه 

 . )٣( } {: يف سورة األعراف 

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف عليه   )١(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية سوى البلخي يف   )٢(

 . ١٩ذلك ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص أ ، فقد ذكر رأيها مفصالً ، وتابعه على/١٥كتابه 
وفرقة الشيطانية يذكرها أهل املقاالت ضمن فرق الرافضة نسبةً إىل حممد بن النعمان   

 . ))بشيطان الطَّاق  ((امللقَّب 
، التبصري يف  ٧١، الفَرق بني الفرق ص ١١٢،  ١/١١١مقاالت اإلسالميني : انظر   

 . ٤٠الدين ص
 . ١/١٧٥أ ، تلبيس إبليس /١٥رسالة البلخي : انظر يف قول الشيطانية هذا و  
 . ))إليه  ((:  يف   )٣(
 .وهو تصحيف .  ))وهذا  ((:  و  يف   )١(
 . ))نعوذ باللّه  ((:  يف  ))الشرك  ((بعد كلمة   )٢(
 ) . ١٢( سورة األعراف ، آية   )٣(
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 )٢(إِنَّ احلسنات كلّها خملوقة ومقدرة : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
إالَّ  )٣(إالَّ حسنةً واحدةً وهي اإلميان ، وأنّ السيئات كلّها خملوقة ومقدرة 

سيئّةً واحدةً وهي الكفر ؛ ألنا إن قلنا إِنَّ الكفر واإلميان مها خملوقان ؛ 
انوا من أهل النار ؛ ألنَّ اإلميان ؛ فلذلك ك )٤(زعمنا أَنَّ القرآن خملوق 

تعاىل  اتعاىل يف القرآن ، وأمر  اوالكفر ليسا من القرآن ، بل ذكر 
الشريكية أَنَّ كلّ  )١(، ولو كانت كما ادعت  )٥(باإلميان ، وى عن الكفر 

تعاىل يف القرآن من القرآن لصار القرآن بعضه ميتا  ا )٢(شيء ذكره 
ا ، وبعضه أنثى ، وبعضه حيألنَّ [ ا ، وبعضه ذكرذكر فيه  )٣(] تعاىل  ا

األحياء واألموات ، والذّكور واإلناث ، واألنصاب واألزالم ، واألنبياء ، 

 ـــــــــــــــــ
جلميع األشياء إالَّ  اب ، ونسب إليهم القول خبلْق /١٥لخي يف كتابه ذكرها الب  )١(

 .اإلميان والكفر 
للشر ، ومسوا بالشريكية ؛  اوأوردهم العراقي يف الفرق املفترقة ، وأنهم ينفون خلْق   

 . ٥٥ص: انظر . ألنهم يثبتون إلبليس الشركة يف اإلجياد والتخليق 
 . ١٩ابن اجلوزي يف التلبيس صوأوردهم   
مقاالت : انظر . مل خيلُق الكفر واملعاصي  اوقد نقل األشعري إمجاع املعتزلة على أَنَّ   

 . ١/٢٩٨اإلسالميني 
 . ))مقدورة  ((:  يف   )٢(
 . ))مقدورة  ((:  يف   )٣(
 . ٥٢٨ة صشرح األصول اخلمس: انظر . كما ذهبت إىل ذلك املعتزلة   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 . ))ادعيت  ((:  يف   )١(
 . ))ذكر  ((:  يف   )٢(
 . ))... ألنه ذكر فيه  ((:  يف   )٣(
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 .والسماوات واألرضني 
 بني اإلميان يف القرآن ؛ )١(فما أقبح دعوى الشريكية ؛ مل يعرفوا التمييز 

{:  )٢(سورة النساء  تعاىل ، فقال يف  احيث ميز   
 {  بالقرآن : أي} 

على أَنَّ القرآن  )٤(، فهذا يدلُّ  )٣(وبكلّ كتاب أنزل قبل القرآن : أي  }
 .ميان مل يكن إذ أمرهم بذلك كان واإل

مل تكن : أي  } {:  )٥(تعاىل يف سورة الشورى  اوقال 
{تدري قبل الوحي   {  ة ، وال : القرآن ، فما : أياستفهامي

؛ ألنَّ األنبياء عليهم الصالة  )١(تدري ما اإلميان الشرعي دون العقلي 
 . )٢(بل الوحي كانوا مؤمنني موحدين بطريق العقل واالستدالل والسالم ق

 ـــــــــــــــــ
 . ))التميز  ((:  يف   )١(
 ) . ١٣٦( سورة النساء ، آية   )٢(
 
، تفسري  ١/٦١١تفسري البغوي : ذه انظر فيما ذكره املؤلِّف يف تفسري آية النساء ه  )٣(

 ٥/٢٦٦القرطيب . 
 . ))يدلك  ((:  يف   )٤(
 ) . ٥٢( سورة الشورى ، آية   )٥(
، تفسري  ٤/٩٠تفسري البغوي : انظر فيما ذكره املؤلِّف هنا يف تفسري آية الشورى هذه   )١(

 ٥/٨٥ ، تفسري البيضاوي ١٦/٣٩القرطيب . 
الناس عليها ، وهي  اهنا ليس صوابا ، إذ فيه معارضة للفطرة الَّيت فطر قول املؤلِّف   )٢(

ـ ذهب يف كالمه هذا إىل ما ذهبت إليه املاتريدية  ارمحه  اإلسالم ، لكن املؤلِّف ـ
ويف كالم املؤلِّف هنا إشعار بتحمل . واجبة بالعقل قبل ورود السمع  امن أَنَّ معرفة 
سبيل  اوقد صرح املاتريدي أَنَّ معرفة . ؤولية قبل بعثة األنبياء والرسل اإلنسان للمس
 . ١٢٩،  ١٠٢صالتوحيد للماتريدي : انظر . لزومها العقل 

= 
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 يبكما روي أَنَّ النe  دكان يوحا  تعاىل ، ويبغض األصنام ، وحيج
 . )١(ويعتمر ، ويتبع شريعة إبراهيم عليه الصالةُ والسالم 

م ذات ، وال ليس لكالم اخللْق وأفعاهل: وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
ذاتا فقد زعم أَنَّ القرآن  )٣(ومن زعم أَنَّ هلا . للحسنات والسيئات ذات 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه حمال أن يكون شيء ال ذات له ، . خملوق 
تعاىل ال يثيب وال يعاقب بغري شيء ، بل احلسنات والسـيئات  افإنَّ 
 كلّها

ت بتذويت املذوت ، وكذلك مذو خملوق حيتمل هت ؛ ألنكالم اخللْق مذو 
لو جيء ِبالسََّمَواِت  ((:  eكما قال النيب  )١(والوزن  //الثقل 

 ـــــــــــــــــ
= 
  ههم مبا  واة على عباده إالَّ بإنزال كتبه وإرسال رسله ، ونبتبارك وتعاىل مل يقم احلج

 . ٤٩٠ـ  ٣/٤٨٨الكني البن القيم مدارج الس: انظر . يف عقوهلم وفطرهم 
 . ١٤٧املاتريدية دراسة وتقوميا للحريب ص: وانظر كذلك   
عليه وسلَّم ـ وحتنثه قبل بعثته ، وهذا مبقتضى  ايشري بذلك إىل تعبد النيب ـ صلَّى   )١(

 .البعثة قبل  e، ومل يثبت حجه واعتماره  e لنبيه االفطرة ، وحفظ 
 . ٣١،  ١/٣٠فتح الباري : انظر   
 . ))والوهية  ((:  يف   )٢(
أ ، /٦ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية إالَّ البلخي يف كتابه   

، وذكر صديق  ٢/٣٤٨، واملقريزي يف خططه  ١/١٧٧وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس 
 .أَنَّ الومهية أحد أمساء املعتزلة  ٢٢ص حسن خان يف خبيئة األكوان

 . ))هلم  ((:  يف   )٣(
كالم املؤلِّف هنا فيه نظر ، وكأَنه خلط بني الشيء والذّات ، ومن املعلوم بداهةً أَنَّ   )١(

الشيء إما ذات وإما عرض ، وال شك أن الكالم واألفعال من األعراض ، وال يلزم من 
 .الكالم واألفعال ومهًا ، بل هي حقيقة ، ولكنها من قبيل املعاين  ذلك أن يكون

، وتوزن ؛  يوم القيامة تقلب إىل ذواتواستدالل املؤلِّف هنا غري صحيح ؛ ألنَّ األعراض   
= 
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َواَألْرِض وما فیھنَّ وما بینھنَّ وما تحتھنَّ فوضعن ِفي 

ٍة ِكفَِّة المیزان َوُوِضَعْت شھادة أن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ِفي ِكفَّ

 . )٢( )) )١( َلَرَجَحْت ِبِھنَّ
تعاىل  اإِنَّ كلّ كتاب نزل من : وهم الَّذين قالوا :  )٣(]  [ و 

فالعمل به حق ناسخا كان أو منسوخا ؛ ألنه ال حيسن من احلكيم أن يقول 
تعاىل أنزل  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ . ويندم ويرجع عنه 

 ـــــــــــــــــ
= 

كما ورد يف املوت أنه يؤتى به على هيئة كبش ، وكذلك سورة البقرة وآل عمران 
 .حتاجان عن صاحبها ، وغري ذلك 

،  ١٢٤، اإلشارات والتنبيهات البن سينا ص ١/٩٩شرح العقيدة الطّحاوية : انظر   
 . ٢/١٦٠، امللل والنحل  ٢٩١،  ٣/٢٨٢، اجلواب الصحيح  ١٩٨

 . ))لرجحتهن  ((:  يف   )١(
،  ١٦/١٣٠ـ  عنهما ارضي  أورده الطَّربي يف التفسري من حديث ابن عباس ـ  )٢(

 . ٤/٢٠٧، الكامل يف ضعفاء الرجال  ٣/١٤٠وابن كثري يف التفسري 
ب ، /١٦، وهو خطأ ، وما أثبته من كتاب البلخي  ))الزيدية  ((:  و  يف   )٣(

 . ١٩وتلبيس إبليس ص
والروندية أو الريوندية نسبة إىل أيب احلسن أمحد بن حيىي بن إسحاق الراوندي ، من   

 .ار املعتزلة ، ثُم هامجهم وأحلد وتزندق كب
 ((: قوهلم بإمامة العباس بن عبد املطَّلب ، ولقَّبهم النوخبيت بـ : ومن أشهر أقواهلم   

 . ))الشيعة العباسية 
، اعتقادات فرق  ٤٦، فرق الشيعة للنوخبيت ص ١/٩٦مقاالت اإلسالميني : انظر   

 . ٩٥زي صاملسلمني واملشركني للرا
ب ، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس /١٦ومل أر من نسب هذا القول إليهم إالَّ البلخي   

 . ٢٠،  ١٩ص
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تعاىل يف  اكما قال  )٣(، واحملكم ، واملتشابه  )٢(واملنسوخ  )١( خالناس
 }  {القرآن : أي  } {:  )٤(آل عمران  سورة
يدخل فيها من  متيقَّنات ال: أي  } { )٥(من القرآن : أي 

{االشتباه    {  تلك احملكمات أصل الكتاب الَّذي حيمل : أي
{عليه األحكام ، وترد إليه املتشاات بالتأويل   {  عطف

على آيات ، ومتشاات صفة أُخرى ، ومنه آيات أُخر يدخل فيها اشتباه 
 . )٦(واحتمال حيتاج إىل التأويل 

إِنَّ من عصى ربه ثُم تاب ال يقبل : قالوا  وهم الَّذين :  )١( و
تعاىل وعصاه  اتعاىل ، فكلُّ من اجترأ على  اتوبته ؛ ألنه اجترأ على 

 ـــــــــــــــــ
هو احلكم املتأخر الَّذي رفع احلكم الَّذي كان قبله ، وله إطالقات عدة ؛ :  الناسخ  )١(

 .كاآلية ، وما يعرف به النسخ واحلكم الناسخ حلكم آخر 
 . ٢٣٨باحث يف علوم القرآن ملناع القطَّان صم: انظر   
 .به قبل ورود الناسخ  اهو احلكم الشرعي املرتفع الَّذي تعبدنا :  املنسوخ  )٢(
 . ٢٣٨مباحث يف علوم القرآن ملناع القطَّان ص: انظر   
 . ١٦٠سبق التعريف باحملكم واملتشابه ص   )٣(
 ) . ٧( سورة آل عمران ، آية   )٤(
 . ساقطة من   )٥(
 :انظر قريبا مما ذكره املؤلِّف يف تفسري آية آل عمران هذه   )٦(
 . ١/٣٢٢تفسري البغوي  ـ  
 . ١٠ـ  ٤/٨تفسري القرطيب  ـ  
إالَّ البلخي يف  هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية  )١(

، ويف إحدى النسخ للتلبيس  ٢٠أ ، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص/١٧كتابه 
 .البترية  مساهم
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فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ . بعدما قَبِلَ اإلميان وأطاع فإنه ال يغفر له 
: تعال يف سورة البقرة  اا قال كم )١(التوبة مقبولة ما مل يغرغر العبد 

}     { )ى تطلع  )٢وبة من مجيع العباد حتقابل الت هفإن
 ا ، كما روي عن أيب موسى األشعريمس من مغرالشt  قال : قال

َيُد اللَِّه َتَعاَلى باسطة ِلُمِسيء اللَّْیِل  ((:  e ا رسولُ

ُتوَب ِبالنََّھاِر ، وِلُمِسيء النََّھاِر ِلَیُتوَب باللَّْیِل ، َحتَّى ِلَی

 . )٣( )) َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغِرِبَھا
إِنَّ البيعة نافلة كسائر النوافل ، ومن : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

لك كانوا من فلذ. اإلمام فال يأمث ، وهم يدعون ذلك حقا  )٢(نكث بيعة 
يف سورة : تعاىل  اأهل النار ؛ ألنَّ البيعة سنة وليست نافلة ، كما قال 

 ـــــــــــــــــ
، وابن حبان يف  ٤/٢٨٦يشري بذلك إىل احلديث الَّذي رواه احلاكم يف املستدرك   )١(

،  ٧/١٧٣ ، وابن أيب شيبة ٢/١٤٢٠وابن ماجه ،  ٥/٥٤٧، والترمذي  ٢/٣٩٤صحيحه 
 . ٩/٤٦٢، وأبو يعلى يف املسند  ٢/١٥٣وأمحد 

 . البابلي وهو ضعيف ارواه الطَّرباينّ ، وفيه حيىي بن عبد : قال اهليثمي يف بعض طرقه   
 ) . ٢٢٢( سورة البقرة ، آية   )٢(
ُمِسيُء النََّھاِر  ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه ِباللَّْیِل ِلَیُتوَب ((: رواه مسلم بلفظ   )٣(

، َوَيْبُسُط َيَدُه ِبالنََّھاِر ِلَیُتوَب ُمِسيُء اللَّْیِل ؛ َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن 

 . ٤/٢١١٣ )) َمْغِرِبَھا
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق القدرية إالَّ البلخي يف   )١(

اخلطط : انظر . ، وذُكروا بالناكتية  ٥٨الفرق املفترقة صب ، والعراقي يف /١٧كتابه 
 . ٢٠، تلبيس إبليس ص ٢٢، خبيئة األكوان ص ٢/٣٤٨للمقريزي 

 . ))عن بيعة  ((:  يف   )٢(
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أي  } { )٢(نقض العهد والبيعة : أي  } {:  )١(الفتح 
 . } { )٣(يرجع وبال نقضه : 

،  )٥( طلب الدنيا أفضل العبادات  إِنَّ: قالوا  وهم الَّذين:  )٤( و
 .تنال نعمة اآلخرة  //والرغبة فيها أفضل من الزهد ؛ ألنه ا 

.  الدنيا ، وعشره يف العبادةوجيب أن جيعل تسعة أعشار عمره يف طلب 
وأكثر فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ اآليات الواردة يف ذم الدنيا كثرية ، 

القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف اخللْق عنها ، فال حاجة إىل استشهاد 
 .بآيات القرآن ؛ لظهورها 

تعاىل ال شيء بأفعاله  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١٠( سورة الفتح ، آية   )١(
 . ٥/١٢٧، تفسري البيضاوي  ٤/١٦٩تفسري البغوي : انظر   )٢(
 .لسابقني املصدرين ا: انظر   )٣(
أ ، وكذا ذكرها العراقي يف الفرق /١٨ ))القاسطية  ((هكذا ؛ والَّذي عند البلخي   )٤(

 . ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٥١املفترقة ص
 .ومل أر غريهم من عدها ضمن فرق القدرية   
 . ))العبادة  ((:  يف   )٥(
بون إىل إبراهيم بن سيار بن هانئ النظَّام ، وله طوام كثرية إحدى فرق املعتزلة ، وينس  )١(

 :بسببها كفَّره كثري من كبار املعتزلة فضالً عن علماء أهل السنة واجلماعة ، ومن آرائه 
 .ال يستطيع أن يفعل بعباده يف الدنيا خالف األصلح  اأَنَّ  ـ  
 .بالكلية  اسلب اإلرادة عن  ـ  
 . eنكار معجزات النيب إ ـ  
 :وغريها من الشناعات ، انظر يف ذلك   

= 
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فلذلك كانوا .  فقد شبهه بالشيء فهو كافرأنه شيء  )١(، ومن زعم  وصفاته
النار ؛ ألنه لو مل يكن شيئًا بأفعاله وصفاته ملا كان حييط اخللْق من أهل 

تعاىل هو شيء موصوف مبا وصف نفسه من  اأنكر أَنَّ  )٢(علمه ، ومن 
تعاىل شيئًا لكانت األشياء  ااألفعال ، فقد ادعى الكفر ؛ ألنه لو مل يكن 
 ا ؛ وقد قال )٣(ن الالَّشيء آهلة أنفسهم ، وحمال أن يكون تدبريا ألشياء م

 أعظم حجةً: أي  } {:  )٤(تعاىل يف سورة األنعام 
 }  وبرهانا على صدق رساليت ، فإن أجابوك ، وإالَّ فأنت  {  أكرب

،  )١( يد مبعىن الشاهدوالشه. إليكم  ا هو يشهد بأني رسولُ: شهادة له ؛ أي 
،  )٣(ذات  بال شيء ال كاألشياء ، وحمال أن يكون اسم )٢(تعاىل هو  اوأنّ 

 ـــــــــــــــــ
= 
، التبصري يف الدين  ٥٠ـ  ١/٤٦، امللل والنحل  ١٥٠ـ  ١٣١الفَرق بني الفرق ص  

 . ٧١ص
ب ، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس /١٨كتاب البلخي : وانظر يف قول النظَّامية هذا   

 . ٥٩للعراقي ص ، والفرق املفترقة ٢٠ص
 . ))... ومن زعم أنه زعم  ((: وقع تكرار  يف   )١(
 . ))ومرة  ((:  يف   )٢(
 . ))من ال شيء  ((:  يف   )٣(
 ) . ١٩( سورة األنعام ، آية   )٤(
 . ٢/١٥٧، تفسري البيضاوي  ٢/١٣تفسري البغوي : انظر   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 .غري مسلَّم مطلقًا ؛ ألنَّ االسم قد يكون للذّات ، وقد يكون للمعىن هذا   )٣(
 .أمساء ذوات ، وأمساء معاين : ولذلك قسم النحاة األمساء إىل قسمني   
 . ٩٨،  ١/٩٧جامع الدروس العربية للغالييين : انظر   
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 . )١(صفاا  ، والذَّوات أو ذات بال اسم ؛ ألنَّ األمساء رسوم الذَّوات
اىل ، وأبرؤا العباد تع افإنهم نسبوا القبائح إىل :  )٣(  )٢(وأما 

؛  )٤(ليس للخلْق استطاعة ال قبل الفعل وال مع الفعل : من الذّنوب ، وقالوا 
 ـــــــــــــــــ

؛ ألنَّ الذّات ليست صفةً ـ حقيقتها ، والتعبري فيه جتاوز  ارمحه  يقصد املؤلِّف ـ  )١(
 .لالسم وإنما هي حقيقته 

 . ٢/٤٩٩،  ١/٢٢٩، الصواعق املرسلة  ٤٤،  ٤٣العقيدة التدمرية ص: انظر   
 . ساقطة من   )٢(
،  فال اختيار هلم ، وال مشيئةنسبةً إىل اجلرب ، وهو الزعم بأَنَّ العباد جمبورون على أفعاهلم   )٣(

 .على احلقيقة ، بل هم مضطرون ومكرهون على أفعاهلم  فليس للعباد فعل
 . للعبد قدرةً على الفعل أصالًفمنهم اجلربية اخلالصة ، وهي الَّيت ال تثبت : وهم أصناف   
 .ومنهم اجلربية املتوسطة ، الَّيت تثبت له قدرة غري مؤثِّرة   
 . وهو قول اجلربية املتوسطة. وهم األشاعرةومنهم من يثبت القدرة على الفعل ، ويسميها كسبا ،   
،  ١/٦٧ ، امللل والنحل ٢١١الفَرق بني الفرق ص،  ١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني : انظر   

، اخلطط  ١٠٧ب ، التبصري يف الدين ص/١٨، كتاب البلخي  ٢٥خبية األكوان ص
 . ٢١، تلبيس إبليس ص ٢/٣٤٩للمقريزي 

 .االستطاعة فرع عن الكالم على مسألة أفعال العباد وقدرم عليها الكالم على مسألة   )٤(
عرض  ((: واالستطاعة والقدرة متقاربة يف املعىن ، وقد عرف اجلرجاين االستطاعة بأنها   

 خيلُقُهة  ا١٢ص ))يف احليوان يفعل به األفعال االختياري . 
: انظر . ـ هو قول اجلهمية  ارمحه  كوي ـوهذا القول يف االستطاعة الَّذي نقله الرب  

 . ٢١٥اإلرشاد ص
 ـ: وبقية األقوال يف االستطاعة على النحو التايل   
. أنَّ للعبد استطاعة ، ولكنها قبل الفعل غري موجبة له : قول املعتزلة ومن وافقهم  ـ  

 . ٣٩٨شرح األصول اخلمسة ص: انظر 
 ا، وهي من  للعبد استطاعة ، ولكنها مقارنة للفعلأَنَّ : قهم قول األشاعرة ومن واف ـ  

 . ٢٢٠،  ٢١٩اإلرشاد ص: انظر . ، ومن العبد كسبا 
= 






دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

تعاىل وحده ، والعبد يف هذه  ا )٢(إالَّ من  )١(ألنَّ االستطاعة ال تكون 
 . )٥(الريح حتركت وإالَّ مل تتحرك  )٤(إذا حركتها  )٣(كالشجرة 
 اإىل  )٢(أنهم نفوا الفعل عن العبد ، وأضافوه أصل الكالم  )١(ويف 

 .النار فلذلك كانوا من أهل . تعاىل 
ليس للعباد أفعال ، ال اخلري وال : وهم الَّذين قالوا :  )٣( فمنهم 

 ـــــــــــــــــ
= 
وهو التفصيل ؛ فهناك استطاعة للعبد مبعىن الصحة : قول أهل السنة واجلماعة  ـ  

ذه االستطاعة تكون قبل والوسع والتمكُّن وسالمة اآلالت ، وهي مناط األمر والنهي ، وه
 الفعل ، كاالستطاعة على احلج. 

وهناك استطاعة جيب معها وجود الفعل ، وتكون مقارنة للفعل موجبة له ،   
 .كاالستطاعة أثناء الصالة 

، موقف ابن تيمية  ٩/٢٤١، درء التعارض  ١٣٠،  ٨/١٢٩جمموع الفتاوى : انظر   
 . ١٣٣٢ ، ٣/١٣٣١من األشاعرة للمحمود 

 . ))ال يكون  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))كالشجر  ((:  يف   )٣(
 . ))حركّها  ((:  يف   )٤(
 . ))يتحرك  ((:  يف   )٥(
 . ساقطة من   )١(
 . ))وأضافوا  ((:  يف   )٢(
ن عدهم ضمن فرق اجلربية إالَّ البلخي يف هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة م  )٣(

 . ٢١ص ، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ٦٣صب ، والعراقي يف الفرق املفترقة /١٨كتابه 
ـ عن املضطرية هو رأي جهم بن صفوان ؛ إذ عنده ال  ارمحه  وما نقله املؤلِّف ـ  

 .فعل ألحد يف احلقيقة إالَّ هللا تعاىل وحده 
، التبصري يف الدين  ٢١١، الفَرق بني الفرق ص ١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني : ظر ان  

= 
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تعاىل م من الطَّاعة ، وجيتنب ما  االشر ، وال يقدر أن يؤدي ما أمر 
من املعصية ؛ ألنهم يزعمون أن ليس للخلْق أفعال ،  )١(] تعاىل  ا ]اهم 

والصوم واحلج ، وصلة الرحم ، يفعل كلّه ، كالصالة  ا كاملوتى ، بل
 واجتناب

 اكانوا من أهل النار ؛ ألنَّ  فلذلك . املعاصي ، وحنوها من األفعال 
:  أي } {:  )٢(تعاىل قال يف سورة النجم 

{ )٤( ليعاقب يف اآلخرة: أي  } { )٣( من اخللْق
 {  رك واملعاصي١(من الش( } { //  ٢(ليثيب : أي( }

  {  ة بسبب األع: أي٣(مال احلسىن ، أو باجلن( }
 {  ينتهون : أي} {  الكبائر من اإلمث وهي الذّنوب : أي

من الذّنوب كالزنا والقتل  }  {الَّيت ال يسقط عقاا إالَّ بالتوبة 
 رك : كبائر اإلمث : وقيل . بغري حقالشاملعاصي : تعاىل ، والفواحش  با

)٤( . 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ١/٦٨والنحل ، امللل  ١٠٧ص
 . ))عنه  ((:  يف   )١(
 ) . ٣٢،  ٣١( آية سورة النجم ،   )٢(
 . ٥/١٦٠ تفسري البيضاوي: انظر   )٣(
 .نفسه املصدر   )٤(
 . ٥/١٦٠البيضاوي ، تفسري  ٤/٢٥٩تفسري البغوي : انظر   )١(
 . ٥/١٦٠البيضاوي تفسري : انظر   )٢(
 . ٥/١٦٠، تفسري البيضاوي  ٤/٢٥٩تفسري البغوي : انظر   )٣(
 ٠ ٤/٢٥٩تفسري البغوي : انظر   )٤(
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إِنَّ األفعال كلَّها من اخلري والشر : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
لنا فيها ؛ ألنَّ االستطاعة ال تكون  )٢(ليس منا وفعلنا ، ولكن ال استطاعة 

إالَّ هللا تعاىل وحده ، وحنن يف ذلك كالكلب إذا كان يف عنقه حبل يقاد به 
 افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ . ها وجربا وقهرا ، ال تنفعه القوة كر

طاقتها  يعين )٣( } {: تعاىل قال يف سورة البقرة 
)١( . 

االستطاعة مع  منا الفعل ، ولكن : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
 .ل ال قبله وال بعده ؛ ألنَّ العبد إذا كان قاعدا ال يستطيع القيام الفع

من ادعى االستطاعة قبل الفعل فقد زعم أنه ال حاجة له إىل : ويقولون 
 ـــــــــــــــــ

 . ))األنبالية  ((:  يف   )١(
أ /١٩عند البلخي  ومل أر يف كتب الفرق واملقاالت من مساهم هكذا ، إالَّ أنين رأيت  

فرقة اإليغالية ضمن فرق اجلربية تقول مبثل ما أورده املؤلِّف هنا عن األنبيائية ، وذكرها 
، وعند ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس  ))العجزية  ((، باسم  ٦٣العراقي يف الفرق املفترقة ص

ستطاعة لنا فيها ، وإنما حنن لنا أفعال ولكن ال ا ((: ، وقوهلم  ))األفعالية  ((باسم  ٢١ص
 . ))كالبهائم تقاد باحلبل 

 . ))االستطاعة  ((:  يف   )٢(
 ) . ٢٨٦( سورة البقرة ، آية   )٣(
 . ١/٣١٦تفسري البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق واملقاالت املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلربية إالَّ ابن   )٢(

، والقول بأَنَّ  ))منا الفعل ولنا االستطاعة  ((: ، وقوهلم  ٢١ي يف تلبيس إبليس صاجلوز
،  ٢٢٠،  ٢١٩اإلرشاد ص: االستطاعة مع الفعل قال به األشاعرة والنجارية ، انظر 

 . ١/٧٠، امللل والنحل  ١/٣٤٠مقاالت اإلسالميني 
 . ضمن فرق الكرامية ٥/١٤٥البدء والتاريخ  كتابه وممن ذكر املعية هؤالء ؛ املطهر املقدسي يف  
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 افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ .  )١(تعاىل  ارب ، وقد استغىن عن 
ة ذلك األمر إن أداه العبد أو مل تعاىل ال يأمر أحدا بأمر إالَّ أعطاه استطاع

تعاىل ؛ بل العبد حمتاج إىل ربه يف خري  ايؤده ، وليس هذا استغناء عن 
{: تعاىل يف سورة آل عمران  اوشر كما قال 

 { )على من: أي  )٢ استطاع إىل البيت سبيل  فرض احلج
الزاد ، والراحلة ، ونفقة العيال قدر ما : ، واالستطاعة )٣(الذَّهاب والرجوع 

 . )٤(يبلغ به 
تعاىل حني أمر القلم أن  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

يكتب مبا هو كائن إىل يوم القيامة فصار كُلُّها خملوقة ، وقد فرغ من 
تعاىل خيلق يف كلّ وقت  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ . ليقها خت
 )٢( } {:  سورة الرمحنتعاىل يف  ايشاء ، كما قال  ما

 األمور ، وجتديد حال من يف كلّ يوم ال خيلو عن إحداث أمر من : أي 
ويذلُّ ، ويثيب  )٥(حييي ومييت ، ويعز  )٤(ومينع ، و  )٣(، يعطي  //األحوال 

 ـــــــــــــــــ
 . ٣٦٧سبق بيان املذهب احلق يف االستطاعة ص   )١(
 ) . ٩٧( آية  سورة آل عمران ،  )٢(
 . ١/٣٨٦البغوي تفسري : انظر   )٣(
 . ١/٣٨٧ تفسري البغوي: انظر   )٤(
ر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلربية سوى البلخي يف هكذا ؛ ومل أ  )١(

،  ٢١، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٦٤أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٠كتابه 
 .اخللْق ومدار قوهلم عدم جتدد آحاد  ))املفروغية  ((مجيعهم باسم 

 ) . ٢٩( سورة الرمحن ، آية   )٢(
 . ))يعني  ((:  يف   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
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ال يقضي يوم  ا )٢(إِنَّ : ويعاقب ، وهو رد لقول اليهود حيث قالوا 
 . )٣(السبت شيئًا 

إِنَّ اخلري خيطر قلبك بنوره ، والشر : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
تعاىل عليك ، واجتنب  اخريا فإنه منةُ  )١(يظلمه ، فاستعمل ما توهم منه 

فلذلك كانوا من . شيئًا  اما توهم منه شرا ، فإنه اآلثار ال تغين عنك من 
تعاىل  اأهل النار ؛ ألنهم أَمنوا من حيلة الشيطان ووسوسته وملَّته كما قال 

{:  )٢(يف سوة األعراف      {  كم : أيال يضلن
 } { )٣(عن طاعيت باتباع فيمنعكم من دخول اجلنة 

تركا طاعيت بفتنته ، وفيه ي للشيطان لفظًا وللناس معنى ، وقال  )٤(حتى 
٥(تعاىل يف سورة املالئكة  ا(  :} {  أي : قوي عدو

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ساقطة من   )١(
 . ساقطة من   )٢(
تفسري  ))ال يقضي يوم السبت شيئًا  اإِنَّ : نزلت يف اليهود حني قالوا  ((: قال مقاتل   )٣(

 . ٤/٢٨٧البغوي 
)٤(  هم ضق املعتمدة من عدريف كتب الف ة إالَّ البلخي يف هكذا ؛ ومل أرق اجلربيرن فم

 . ٢١، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٦٦أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/١٢كتابه 
الرسالة : انظر . ويعد هذا القول املنسوب هلذه الفرقة أساسا يف معتقد الصوفية   

 . ٢٩، اصطالحات الصوفية للقاشاين ص ٤٣للقشريي ص
 . ساقطة من   )١(
 ) . ٢٧( سورة األعراف ، آية   )٢(
 . ٣/١٠، تفسري البيضاوي  ٢/٩٧تفسري البغوي : انظر   )٣(
 . ))حني  ((:  يف   )٤(
 ) . ٦( سورة فاطر ، آية   )٥(
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ال تطيعوه ، وحاربوه يف ســركم : أي  } { )١(يف عداوته 
 ، وال ينبغي لنا أن نســتريح اللَّيل والنهار )٢(وجهركم 

 همن حماربته ؛ فإن على صراطنا املستقيم ، وال أن نأمن ٣(من مكره  قاعد( 
 .إالَّ القوم اخلاسرون  امكر  )٤(كما أمنت املنانية ؛ فإنه ال يأمن من 

ليست الثَّواب والعقاب مما يكتسبه : وهم الَّذين قالوا :  )٥( و
العباد ، ولكن الثَّواب والعقاب مقسوم ، ال يزيد تهد ، وال ينقص 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ الثَّواب  .؛ ألنَّ كلّ ذلك مقدور  لعاجز
تعاىل يف سورة بين  اوالعقاب سواٌء للخلق مما يكتسبون ، كما قال 

{:  )١(إسرائيل   {  وحيد والعبادة  )٢(إن : أيكم بالتأطعتم رب
{يف اجلنة عملتم الثَّواب ألجلكم : أي  } {اخلالصة 

  {  كم فألنفسكم عقاب اإلساءة : أيأشركتم وخالفتم أمر رب
 .وجزاؤها 

 ـــــــــــــــــ
 . ٤/٢٥٤تفسري البيضاوي : انظر   )١(
 .املصدر نفسه   )٢(
 . ))مكرها  ((:  يف   )٣(
 . ة من ساقط  )٤(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلربية إالَّ البلخي يف   )٥(

وكذا عند  ))الكسلية  ((، ونعتوهم بـ  ٧٣ب ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢١كتابه 
 . ٢١ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

 ) . ٧( سورة اإلسراء ، آية   )١(
 . ساقطة من   )٢(
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{: مبعىن على ، كما يف قوله تعاىل  )١(الالَّم فيها : وقيل   { 
يتعدى النفع  أَنَّ اإلحسان واإلساءة كالمها خمتص بأنفسكم ال: ، املعىن  )٢(

 . )٣(والضر إىل غريكم 
:  أي } {:  )٤(تعاىل يف سورة فصلت  اوقال 
 . )٥(] عذابه عليها : أي [  } {ثوابه هلا 

 شقي:  )٢(الناس كلّهم صنفان  إِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
وسعيد ، فال يضر السعيد ذنوبه وال ينفع الشقي بره ، فمن شاء فليعمل 

 .ومن شاء مل يعمل 
؛ ألنَّ األعمال ال ختلو من أن تضر  //فلذلك كانوا من أهل النار 

تعاىل يف سورة  ا، فيكون له أو عليه كما قال  )٣(صاحبها أو تنفعه 
{:  )٤( الزلزلة  {  عداء : أيمن فريق الس}  {  أي :

 ـــــــــــــــــ
 . ))فيه  ((:  يف   )١(
 ) . ٩١( سورة الواقعة ، آية   )٢(
 . ٢/٦٧٠ـ هنا مقتبس مما عند البغوي يف تفسريه  ارمحه  يكاد كالم املؤلِّف ـ  )٣(
وقد وقع يف ) .  ٤٦( سورة فصلت ، آية   )٤(    و   :))  جدةحم الس((  ،

 .خطأ  وهو
 . ساقطة من   )٥(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلربية سوى البلخي يف   )١(

 . ٢١، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٦٨أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٢كتابه 
 . ))صنفني  ((:  يف   )٢(
 . ))أو أن ينفعه  ((:  يف   )٣(
 ) . ٨( سورة الزلزلة ، آية   )٤(
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 )١(أي  }  {ثوابه يف اآلخرة : أي  } {مقدار منلة صغرية 
 .عقابه يف اآلخرة : أي  } { )٢(من فريق األشقياء : 

تعاىل ، وشرب  امن اتصل قلبه إىل : قالوا  وهم الَّذين:  )٣( و
تعاىل يناجيه بقلبه ،  اكأس حمبته سقطت عنه عبادة األركان ، فيكون 

تعاىل  ا، فإنَّ العبد حني صفا له حمبة  )٤(وللعبد أن يتبع ما يف القلب 
 امحاء تعاىل بقلبه ، واحلبيب ال يلهي قلب حبيبه عنه ، واحملارم  ا أحاط

. تعاىل ، فإذا أحب العبد ربه كما ينبغي ؛ فال مينع احلبيب عن محائه 
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ من ادعى أن حبــه هللا تعاىل مــن 

 قـبلِ )١(
 ا، وعالمة حمبة  )٢(، بل احلب من قبل العني  الشخص فقد ادعى الكفر 
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
 . ٥/٣٣٠، تفسري البيضاوي  ٤/٦٦٦تفسري البغوي : انظر يف تفسري آييت الزلزلة   )٢(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلربية إالَّ البلخي يف   )٣(

،  ٢٥٣، والبزدوي يف أصول الدين ص ٦٩رق املفترقة صب ، والعراقي يف الف/٢٢كتابه 
 . ))احلُبية  ((، مجيعهم باسم  ٢١وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

 . ))القلب  ((:  يف   )٤(
 
 . ساقطة من   )١(
بد ، فقد حمبة الرب على حمبة الع ))احلبيبية  ((لعلَّ املؤلِّف يريد ذه العبارة إبطال قياس   )٢(

زعموا أَنَّ العبد إذا أحب شخصا أحلَّ له وأذن له فيما مينعه عن غريه ، فرييد ـ املؤلِّف 
ـ أن يقول أَنَّ حمبة الرب ليست كمحبة شخص لشخص ، وإنما هي توافق احملبة الَّيت 

وع ال يف تكون بني اخللْق يف االسم ال يف احلقيقة واللوازم ؛ أي أَنَّ الوحدة يف الن
 .والشخص  العني

= 
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تعاىل يف سورة  ااع أمره ال اتباع ما يقع يف القلب كما قال تعاىل اتب
  {هوى النفس فتقضي بغري عدل : أي  } {:  )١( ص
 {تعاىل  ادين : أي  } {اهلوى : أي  }

 {  مبا تركوا العمل ليوم : أي
 . )٢(القيامة ويوم احلساب 

أن  )١(تعاىل ال يسعه  اإِنَّ من أحب : وهم الَّذين قالوا :  )٣( و
خيافه ؛ ألنَّ احلبيب ال خياف احلبيب ، وإنما خياف من جور اجلائر ، ال من 

ادل ، وهو أعدل العادلني ، فمن خافه فقد أثبت اجلورية ، وال حيلّ ألحد ع
عذابه  )٢(فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ اخلوف منه ومن . أن خياف منه 

{:  )٣(تعاىل يف سورة السجدة  اأفضل العبادة كما قال 
 {  ٥(وترتفع  )٤(تبعد : أي(  م عن الفراش والوسادجنو)لترك  )٦

 ـــــــــــــــــ
= 
وحينئذ فإذا كان هذا مراده فكان الواجب أن يستعمل العني بدالً من الشخص ،   

 .والنوع بدالً من العني 
 ) . ٢٦( سورة ص ، آية   )١(
 . ٥/٢٨، تفسري البيضاوي  ٣/٧٠١تفسري البغوي : انظر   )٢(
عدهم ضمن فرق اجلربية إالَّ البلخي يف  هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من  )٣(

،  ٢/٣٤٩، واخلطط للمقريزي  ٦٩ب ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٢كتابه 
 . ٢٥وخبيئة األكوان ص

 . ))ال يسع  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 ) . ١٦( سورة السجدة ، آية   )٣(
 . ))يبتعد  ((:  يف   )٤(
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 }  {؛ يعين عابدين له  } {داعني : أي  } {النوم 
 وطمعهم يف )٣(] من ســخطه [ ألجل خوفهم : ؛ أي 

 . )٤(من القطيعة وطمعا يف الوصل  رمحته ، أو خوفًا 
{: ورة األنبياء تعاىل يف س اوقال    { )أي  )٥ :

 . )٦(رغبة يف ما عندنا ، ورهبةً من عذابنا 
{:  )١(وقال تعاىل يف سورة آل عمران   {  يطان : أيالش

وره ؛ وإنما اخلوف من عدله ال من ج } { )٢(وأولياءه 
 كمثل قاطع طريق أُخذ يف املفاوز وهو يؤتى بـه إىل األمـري ،

طمع السارق فيه ببذل الرشا وخيلِّي  //فإن كان األمري جائرا مائالً للرشوة 
تعاىل ال على  اسبيله ، وإن كان األمري عادالً حيمل الناس على حكم 

تيقني باهلالك ، فهو من إمام حكمه ؛ فال يكون للسارق عليه طمع ، فيس
 .عادل أشد خوفًا من جائر 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ))ويرتفع  ((:  يف   )١(
 . ))الوسادة  ((:  يف   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
 . ٤/٢٢١، تفسري البيضاوي  ٣/٥٢١تفسري البغوي : انظر   )٤(
 ) . ٩٠( سورة األنبياء ، آية   )٥(
 . ٣/١٩٠تفسري البغوي : انظر   )٦(
 ) . ١٧٥( سورة آل عمران ، آية   )١(
 . ١/٤٥٢فسري البغوي ت: انظر   )٢(
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تعاىل يعذِّب اخللْق على أفعاله  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
يف ثواب كان  )٣(بآبائها  )٢(] يلحقون [ ال على أفعاهلم ، واألطفال 

 .فلذلك كانوا من أهل النار . عقاب  أو
 )٢(من ازداد علما سقطت عنه بقدر : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

ما حيتاج إليـه من الدنيا ، فمن  )٣(ذلك من العبادة ، وعلى العباد 
 أخــذ منها 

، وله أن يقاتل من منعه ؛ ألنه شريك  )٤(] مل يكن ألحد أن مينعه [  شيئًا 

 ـــــــــــــــــ
نسبة إىل احلسني بن حممد النجار ، وافقوا املعتزلة يف نفي الصفات ، ووافقوا األشاعرة   )١(

وهم إحدى فرق اجلربية ، ومساهم األشعري يف املقاالت . يف الكسب واالستطاعة 
 . ١/٣٤٠ ))احلسينية  (( بـ

،  ٢٠٧، الفَرق بني الفرق ص ١/٣٤٠اإلسالميني مقاالت : انظر يف النجارية عموما   
 . ١/٦٩امللل والنحل 

ب ، تلبيس /٢٠كتاب البلخي : وانظر يف بيان ما ذكره املؤلف هنا عن النجارية   
 . ٢١إبليس ص

 . ))يلحق  ((:  و  يف   )٢(
 . ))آبائها  ((:  يف   )٣(
الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلربية إالَّ البلخي يف  هكذا ؛ ومل أر يف كتب  )١(

وذكرهم أيضا العراقي يف . إِنَّ الفكرة أزيد من العبادة : ب ، وأنهم يقولون /٢٣كتابه 
، وصديق حسن خان يف خبيئة  ٢/٣٤٩، واملقريزي يف اخلطط  ٧٠الفرق املفترقة ص

 . ٢٥األكوان ص
 . ساقطة من   )٢(
 . ))اخللْق  ((:  يف   )٣(
 . ))ألحد ال مينعه  ((:  يف   )٤(
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فلذلك كانوا . تاج إليه فهو ظامل له يف أموال الدنيا ، من منعه شيئًا مما حي
من أهل النار ؛ ألنَّ من ازداد علما ازداد حبا ، وازداد اجتهادا ، فال 

تعاىل ، كما  ا )٢(عنه العبادة ، ومن ازداد علما ازداد خشية من  )١( تسقط
{ :تعاىل يف سورة فاطر  اقال       { )أي  )٣ :

تعاىل دون غريهم ، وهم الَّذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده  باالعلماء 
حق  )٥(وخشوه  )٤(، وما جيوز عليه وما ال جيوز ، وعظَّموه حق تعظيمه 

 . )١(خشيته ، ومن ازداد علمه ازداد خوفه منه 
نيا بني العباد سواء ، ألنَّ إِنَّ الد: وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

املؤمنني إخوة ، واإلخوة ليس بينهم تفاضل فيما أورث هلم أبوهم ، وال حيلّ 
ألحد أن يفسد منه شيئًا ، ويأخذ ما حيتاج إليه ، واجلمع واملُلْك واملنع كُلُّه 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه ال حيلُّ ألحد أن يتقدم على مال . باطل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))يسقط  ((:  و  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 .، وهو خطأ  ))سورة األنبياء  ((:  و  ووقع يف ) .  ٢٨( سورة فاطر ، آية   )٣(
 . ))مته وعظ ((:  زيادة بعدها يف   )٤(
 . ))وأخشوه  ((:  و  يف   )٥(
 . ٤/٢٥٨تفسري البيضاوي : انظر   )١(
؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلربية  و  هكذا يف   )٢(

 ))احلسبية  ((، ومسياها بـ  ٧١أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٣إالَّ البلخي يف كتابه 
 . ٢١، وكذا عند ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

،  ١/٢١٣امللل والنحل : انظر . والقول بأَنَّ الدنيا بني العباد سواء قال به املزدكية   
 . ١٠٧التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ص
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 {:  )١(تعاىل يف سورة املائدة  ا بإذن صاحبه ، كما قاله إالَّ غري
 { )ما بدأ باملذكَّر ؛ ألنَّ  )٢وإن  جالرقة يف الرالس

{الَّذي سرق والَّيت سرقت من املال ، خربه : أكثر ، وهو مبتدأ ، أي 
 { . 

 )٣( } {: تعاىل يف سورة البقرة  اوقال 
 . )٤(باحلرام : أي 

 ،فرارا من التشبيه ، فوقعوا يف أقبح التشبيه فإنهم ادعوا :  )١( وأما 
: بال شيء ؛ وذلك أنهم قالوا  )٢(وشبهوه  //حتى أنكروا يف كلّ املعاين 

ينبغي أن يعرف اخلالق خبالف املخلوق يف كلّ املعاين ، وشبهوه بال شيء ، 
، وال مع ذات الشيء ،  )٣(وال خيالف املخلوق يف كلّ املعاين ال لشيء 

. ياء واألمساء واألفعال تعاىل من األش امع فعل شيء ، فأخرجوا  وال

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٣٨( سورة املائدة ، آية   )١(
 .فقط  }{: هكذا  يف   )٢(
 ) . ١٨٨( سورة البقرة ، آية   )٣(
 . ١/١٢٧، وتفسري البيضاوي  ١/١٦٥تفسري البغوي : انظر   )٤(
 . ))اجليمية  ((:  يف   )١(
،  ٢١١، الفَرق بني الفرق ص ١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني : وانظر يف مقاالم   

أ ، خبيئة األكوان /٢٤، كتاب البلخي  ٢٠إبليس ص، تلبيس  ١/٦٧والنحل  امللل
 . ٢٥ ص

 . ))وشبهوا  ((:  يف   )٢(
 
 . ))إالَّ لشيء  ((:  يف   )٣(
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 .فلذلك كانوا من أهل النار 
،  إِنَّ األسامي واألوصاف خملوقات: وهم الَّذين قالوا :  )١( فمنهم 

فهو خملوق ، ومن ادعى أن  )٢(إِنَّ كلّ ما وقع عليه وهم اإلنسان : وقالوا 
عاىل ما ال يقع عليه ت افهو كافر ، وأنّ  )٣(تعاىل وهم  ايقع على 

ال شــيء ؛ ألنه ال يقع عليه األوهـــام باإلثبات : ؛ يعنون  األوهام
 فلذلك. 

:  )١(تعاىل معروف باإلثبات ، واَألشبه   اكانوا من أهل النار ؛ ألنَّ 
 والصفات واألفعال واألسامي ، إالَّ أنه ال تدركه األبصار يف الدنيا ، ويف

 {:  )٢(تعاىل يف سورة القيامة  ااآلخرة يراه أولياؤه ، كما قال 
املراد من الوجه هنا اجلملة ؛ أي : هذا بيان حال اخللْق يوم القيامة ، قيل  }

 منهم يومئذ ٣(وجوه( } {  مسرورة : أي}   {  يعين
 ـــــــــــــــــ

{: مشتقّة من التعطيل ، وأصل التعطيل هو التخلية ، ومنه قوله تعاىل   )١(
{  ] فات ثُ.  ] ٤٥: احلجطلق على نفاة الصعطيل يأصبح الت م. 

 . ١/٣٣، بيان تلبيس اجلهمية  ١٣/٢٠لسان العرب : انظر   
أ ، وابن /٢٤البلخي : ـ هنا عن املعطِّلة انظره عند  ارمحه  وما أورده املؤلِّف ـ  

 . ٢٠اجلوزي يف تلبيس إبليس ص
 . ساقطة من   )٢(
 . ساقطة من   )٣(
موصوف باإلثبات ، واألفضل تفصيل اإلثبات  اـ أَنَّ  ارمحه  يقصد املؤلِّف ـ  )١(

 .؛ أي األفضل  ))األشبه  ((: وقوله . هذا بأنه الصفات واألفعال واألمساء 
 ) . ٢٣،  ٢٢( سورة القيامة ، اآليتان   )٢(
تدلّ أهل السنة واجلماعة على وذه اآلية اس. مل أر من ذكر هذا من أهل التفسري   )٣(

 .يوم القيامة  ا رؤية
= 
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 . )١(تعاىل  اىل ناظرين يومئذ إ
تعاىل به نفسه  اأربعة مما وصف : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

وأساميه ليس مبخلوق ، وسائر صفاته وأفعاله خملوقة ؛ العلم ، والقدرة ، 
 )١( فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه حمالٌ أن يصف. والتخليق ، واملشيئة 

فات كلّها غري خملوقة ، تعاىل نفسه بصفة  اأو فعل يكون خملوقًا ، بل الص
 . )٢(قدمية أزلية قائمة بذاته 

ال نقول له حد ، ألنه ال يغيب : وهم الَّذين قالوا :  )٣( و
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ٤/٥١٦، تفسري البغوي  ٤/٤٥٠تفسري ابن كثري : انظر   
 .املصدر السابق : انظر   )١(
أتباع بشر بن غياث  ))املريسية  ((هكذا ؛ واملعروف يف كتب الفرق واملقاالت أنهم   )٢(

املرجئة ، وذلك لقوهلم بأَنَّ اإلميان جمرد التصديق ، وقد  املريسي ، وتعد املريسية من
 .وافقت املريسيةَ املعتزلةُ يف القول خبلق القرآن ، ونفي الصفات عن الباري سبحانه 

 . ٢٠٤، الفَرق بني الفرق ص ١/٢٢٢مقاالت اإلسالميني : انظر   
أ ، والعراقي يف الفرق /٢٤كتابه  عند البلخي يف: وما نقله املؤلِّف هنا عنهم انظره   

 . ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٩٠املفترقة ص
 . ))يوصف  ((:  يف   )١(
كالم املؤلِّف هنا من حيث األصل مسلَّم به ، أما من حيث اآلحاد فغري مسلَّم ؛ ألنَّ   )٢(

تها بإطالق يستلزم إنكار التفات وأزليد يف صفات القول بقدم الصجدتعاىل ، وإنكار  ا
الصفات االختيارية كالغضب والرضى والضحك ، ويستلزم كذلك القول بالكالم 

 .النفسي ؛ ألنَّ الكالم الَّذي قال به السلف قدمي النوع ، متجدد اآلحاد 
تيمية  ، ابن ٢/٣٧٩،  ١/١٦٦، منهاج السنة  ٣/٣١٢اجلواب الصحيح : انظر   

 . ٦٢قسم الدراسة ص : وانظر كذلك .  ١٢٢السلفي للهراس ص
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلهمية إالَّ البلخي يف   )٣(

= 
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 .مكان  عنه
 .قلنا إنه خال منه مكان  )١(فإن قلنا له حد فقد 

. خيلو منه مكان ، حتى املزبلة والكنيف  تعاىل ال اوهم يزعمون أَنَّ 
: سورة البقرة  تعاىل قال يف  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ 

}  { )٢( هوحد ، ته ، فالواحد ال يكون بغري حدفرداني )٣( . 
ار ، وكل من ال يدخل املؤمن الن: وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 ـــــــــــــــــ
= 

،  قريزي ضمن فرق املعتزلةوعدهم امل،  ٢/٣٤٨ب ، وكذا املقريزي يف اخلطط /٢٤كتابه 
 .ضمن فرق اجلهمية  ٢٠وذكرهم أيضا ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

 . ساقطة من   )١(
 ) . ١٦٣( سورة البقرة ، آية   )٢(
)٣(   هبأن ف اجلرجاين احلدعر :))  يءة الشقول دالّ على ماهي(( . 
 . ١١٢التعريفات ص  
ـ أنه جعل احلد  ارمحه  با يريدون به العرش ، والظَّاهر على املؤلِّف ـونفاة احلد غال  

 .شيئًا معنويا وليس شيئًا حقيقيا كما هو املعروف عن السلف يف إثبات العرش 
 تعاىل غري حالٍّ يف خلقه واواحلد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غريه ،   

ائم بنفسه ، مقيم ملا سواه ، بائن من خلْقه ، واحلد ذا االعتبار ال جيوز نفيه ، بل هو ق
 .؛ إذ ال بد لكلّ موجود من حد وحقيقة  اتعاىل ؛ ألنَّ فيه نفي لوجود  اعن 

 .أما احلد مبعىن أن يحده العباد فهذا هو املنتفي   
 . ١/٣٤٢، بيان تلبيس اجلهمية  ٢٦٣،  ١/٢٦٢شرح العقيدة الطحاوية : انظر   
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلهمية إالَّ البلخي يف   )١(

،  ٢/٣٤٨، وكذا املقريزي يف اخلطط  ٩٠أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٥كتابه 
لبيس إبليس ضمن فرق وجعلها ضمن فرق املعتزلة ، وذكرهم ابن اجلوزي يف ت

 . ٢٠ص اجلهمية
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من أهل اجلنة ، وال يدخل املؤمن  )١(عرف ربه فقد استكمل اإلميان ، وهو 
النار أبدا ، إنما يرِد عليها من غري دخول ، ومن دخلها فال خيرج منها 

{: تعاىل قال يف سورة مرمي  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ .  )٢( أبدا
 { )٣(  ار : أيما منكم إالَّ وارد الن)٤( . 

 e ا ـ أَنَّ رسولَ عنهما ارضي  ـ اوروي عن جابر بن عبد 
ُيَعذَُّب َناٌس ِمْن َأْھِل التَّْوِحیِد ِفي النَّاِر َحتَّى  ((: قال 

ُة ، َفُیْخَرُجوَن ، ُثمَّ ُتْدِرُكُھُم الرَّْحَم )٢(فحًما  )١(َيُكوُنوا ِفیَھا 

 . )٣( )) منھا ، ُثمَّ يدخلون اْلَجنََّة

 ـــــــــــــــــ
 . ))فهو  ((:  يف   )١(
مقاالت : هذا هو قول الوعيدية من خوارج ومعتزلة ، وانظر يف مقولة الوعيدية هذه   )٢(

 . ٢/١٦٧،  ٢١٤،  ١/٢١٣اإلسالميني 
 ) . ٧١( سورة مرمي ، آية   )٣(
 . ٣/٩٩تفسري البغوي : انظر   )٤(
 .  ساقطة من  )١(
 . ساقطة من   )٢(
الَّذي يظهر يل أَنَّ املؤلِّف يف غالب تفسريه لآليات الَّيت يستدلّ ا ينقل عن   )٣(

ـ  عنهما ارضي  ـ اـ ، وهو هنا أورد حديث جابر بن عبد  ارمحه  ـ البغوي
 .، ولكن ليس بتمامه 

باب ما جاء أَنَّ للنار نفسني ، وما ذكر من  واحلديث رواه الترمذي يف صفة جهنم ،  
حديث حسن صحيح ، : ، وقال  ٢٥٩٧، برقم ٤/٦١٥خيرج من النار من أهل التوحيد 

 . ٣/٧٧ورواه اإلمام أمحد 
ولكن ال يستدلُّ ذا احلديث على تفسري الورود بالدخول يف نار جهنم ، وإن كان يف   

 . ٣/١٣٢ـ يف التفسري  ارمحه  ؛ ساقه ابن كثري ـاملسألة خالف بني أهل العلم 
= 
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لنفسه ربا  //ليس ألحد أن يثبت : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه ال يسع ألحد أن ينكر ربه ، . وال ينكر 

اعدا ؛ ألنه ال يتفقان كما وال أن يشك فيه ، وحمالٌ أن يكون إهلان فص
 لو: يعين  } {:  )٢(تعاىل يف سورة األنبياء  ا قال

خلربت السماء : يعين   { { اكان يف السماء واألرض آهلة غري 
 . )١(مستويا  واألرض ،ويهلك أهلهما ؛ يعين التدبري ال يكون

تعاىل بالنار مرةً  اإِنَّ الكافر حيرقه : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
 .واحدة ، ثُم يبقى حمرقًا أبدا يف النار 

{:  )٣(تعاىل قال يف سورة النساء  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ 
 {  احترقت : أي} {  دناهم : أيجد}

 ـــــــــــــــــ
= 
   م مثل حدعلى منت جهن راط منصوبح من أقوال أهل العلم أَنَّ الصوالَّذي يترج

 .السيف ، ثُم مير عليه الناس ، كلٌّ على حسب عمله 
 . ٣/٩٨، تفسري البغوي  ٣/١٣٢تفسري ابن كثري : انظر   
إبطان الكفر وإظهار اإلسالم واإلميان ، ومل أر يف : الزنادقة ، ومن معانيها هكذا ، وهم   )١(

أ ، ب ، /٢٥كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلهمية إالَّ البلخي يف كتابه 
 . ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٩٥والعراقي يف الفرق املفترقة ص

 ) . ٢٢ (سورة األنبياء ، آية   )٢(
 . ٣/١٥٥تفسري البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلهمية إالَّ البلخي يف   )٢(

،   ٢٠ص وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس،  ٩٢أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٦كتابه 
 .رق املعتزلة ، وعدهم ضمن ف ٢/٣٤٨واملقريزي يف اخلطط 

 ) . ٥٦( سورة النساء ، آية   )٣(







دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

 {  رناهم من شكل إىل شكل ، ففيه إيذانٌ بدوام العذاب : أيبأن غي
 . )١(انقطاع  بال } {: عليهم ، يدلُّ عليه قوله تعاىل 

u  :}تعاىل يف سورة إبراهيم  اوقال 
 { )٣(ملجأ نعتصم به : أي  )٢( . 

إِنَّ القرآن خملوق حمدث ، ومجيع : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و
تعاىل وأفعاله كذلك ، ومن زعم أَنَّ القرآن غري خملوق فقد  اصفات 

 .ر بعينه شريكًا أزليا وهو الكف اادعى مع 
تعاىل ، وهو منه ،  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ القرآن كالم 

 تعاىل جبميع صفاته وما منه غري خملوق ، واملخلوق وا،  )١(وليس مميزا عنه 
 ـــــــــــــــــ

 . ٥/١٦٤، تفسري القرطيب  ٢/٧٩، تفسري البيضاوي  ١/٥٤٨تفسري البغوي : انظر   )١(
 ) . ٢١( سورة إبراهيم ، آية   )٢(
 . ٣/١٩٧، تفسري البيضاوي  ٢/٥٥٣تفسري البغوي : انظر   )٣(
دة من عدهم ضمن فرق اجلهمية إالَّ البلخي يف هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتم  )٤(

.  ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٨٨أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٦كتابه 
 . ٥/١٤٩اإلميان خملوق : وأشار إليهم املقدسي يف كتاب البدء والتاريخ ، وأنهم يقولون 

 .اجلهم بن صفوان ، وعامة املعتزلة  والقول بأَنَّ القرآن خملوق قال به  
 ٦٤ص ، التبصري يف الدين ٣٣٨،  ٢٦٩ـ  ١/٢٦٧مقاالت اإلسالميني : انظر يف ذلك   

. 
ـ عن القرآن هنا فيه نظر ، وحاصل كالمه أَنَّ القرآن جمرد  ارمحه  كالم املؤلِّف ـ  )١(

تعاىل عندهم أزيلّ مطلقًا ، ونفوا  اكالم الكالم النفسي ، وهذا ما قالت به املاتريدية ، و
 .وقدرته  اجتدده وحدوثه ، وتعلُّقه مبشيئة 

 . ٥٨،  ٥٣، أصول الدين للبزدوي ص ٤٧التوحيد للماتريدي ص: انظر   
أنه معىن واحد قائم بذاته كحياته وقدرته ، فلذا قالوا  افهم قالوا عن كالم   

= 
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تعاىل ، وليس مميزا عنه ،  اصفاته وما منهم خملوق ، والقرآن من  جبميع 
 .خملوق ، بل هو غري خملوق وال حمدث  وال يكون من اخلالق

إِنَّ اجلنة والنار تفنيان وال تبقيان ؛ ألنه : وهم الَّذين قالوا :  )١( و
 . )٢(تعاىل باقٍ  واال حيسن أن يقال إِنَّ اجلنة باقية 

 .مل خيلق اجلنة والنار ، ثُم خيلقان يوم القيامة : ومنهم من يقول 
أبدا  )٣(كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ اجلنة والنار خملوقتان باقيتان  فلذلك

:  )٥( تعاىل يف سورة الزخرف ا كما قال،  )٤( انقطاع لنعيمها ، وال زوال ال
 ـــــــــــــــــ

= 
 .النفسي  بالكالم

وقول املاتريدية هذا مل يدلّ عليه الكتاب وال السنة ، ومل يرد عن أحد من سلف هذه   
تعاىل مرتَّل غري خملوق ، وهو كذلك من الصفات االختيارية  ااُألمة ؛ ألنَّ القرآن كالم 

 .الَّيت نفاها املاتريدية وغريهم 
 . ٣٦٢،  ٣٥٩ـ  ٣٥٦املاتريدية للحريب ص: انظر   
ومن عقيدة أهل السنة يف الكالم وعامة الصفات االختيارية أنها قدمية النوع ، حادثة   

 . ١٢٢ابن تيمية السلفي للهراس ص: انظر . اآلحاد 
 . ٦٢، وانظر قسم الدراسة ص  ٣٨١وقد سبق بيان ذلك ص   
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلهمية إالَّ البلخي يف   )١(

،  ٢/٣٤٨، واملقريزي يف اخلطط  ٩٤ب ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٦كتابه 
 . ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ))املفنية  ((باسم 

 .القول بفناء اجلنة والنار وعدم بقائهما ؛ هو قول اجلهم بن صفوان ، وغريه   )٢(
 . ١٦٨،  ٢/١٦٧،  ١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني : انظر   
 . ساقطة من   )٣(
 . ))لنعيمها  ((:  بعدها زيادة يف   )٤(
، والصحيح ما أثبته  ))ب األحزا ((:  ووقع يف ) .  ٧١( سورة الزخرف ، آية   )٥(

= 
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} {  ة : أييف اجلن}   { مري وتركهااء الض )١( }
  {  ٢(تلذُّ به نظرهم : أي( }   {  ال : أي

 . )٣(خترجون وال متوتون 
تعاىل أن يبعث  امحالٌ على : وهم الَّذين قالوا  //:  )٤( و

هذا الكتاب من  )١(كان حكيما انتسخ  eرسوالً إىل خلقه ، ولكن حممد 
 .ق املعائش بني الناس آثار األوائل ليتف

تعاىل أن خيلق خلقًا  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه حمالٌ على 
 ا وال يكلِّفهم طاعته وعبادته كما قال  )٢(ويتركهم مهالً ال يرسل إليهم 

{:  )٣(تعاىل يف سورة القيامة   {  كلّ إنسان منكرٍ : أي

 ـــــــــــــــــ
= 

 .   من
يف اإلقناع .  ))تشتهي  ((قرأ ما نافع وابن عامر وحفص ، والباقون اء واحدة : ائني   )١(

 األنصاري بع أليب جعفر أمحد بن علييد قطامش . د: حتقيق . القراءَات الس٢/٧٦١عبد ا . 
 . ))نظرا  ((:  يف   )٢(
 . ٥/٩٦، تفسري البيضاوي  ٤/١٠٧تفسري البغوي :  انظر  )٣(
،  tعلي  احملارم ، وكان من الغالة يفهم أتباع املغرية البجلي ، زعم أنه نيب ، واستحلَّ   )٤(

 .وأفرط يف التشبيه ، وزعم أَنَّ معبوده رجلٌ من النور 
 .فضة الغالية اخلارجة عن اإلسالم واملعروف يف كتب الفرق أَنَّ املغريية إحدى فرق الرا  
،  ١/١٤٢والنحل  ، امللل ٢٣٨، الفَرق بني الفرق ص ١/٦٩مقاالت اإلسالميني : انظر   

 . ٢٠ومل يذكرها ضمن فرق اجلهمية إالَّ ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص
 . ))استنسخ  ((:  يف   )١(
 . ))عليهم  ((:  يف   )٢(
 ) . ٣٦( القيامة ، آية  سورة  )٣(
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ينهى ؛ بل كان  مهمالً ال يؤمر وال: أي  } {آن والبعث للقر
 . )١(ربه إىل خلْقه  رسولَ eحممد 
ال نقول القرآن خملوق وال غري : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و
؛ ألنه ال يأتينا فيه آية ناطقة وال أثر صحيح ، فاختاروا من ذلك  خملوق

 . )٣(وأكفروا الصنفني مجيعا  الوقف ،
 هار ؛ ألنَّ الوقف على القرآن بدعة ؛ ألنفلذلك كانوا من أهل الن

 .تعاىل فهو غري خملوق  اتعاىل ، وكلّ شيء من  ا من
إذا ذكر  ((:  eموىل النيب  )٢(الغفَّار  )١(روى عبيد بن عبد 

أمسكوا ، أصحابي فأمسكوا ، وإذا ذكر معجم الّنجوم ف

 . )٣( )) كالم اللَّه غیر مخلوق: وإذا ذكر القرآن فقولوا 
 .عذاب القرب  )٥(] ينكرون [ وهم الَّذين :  )٤( و

 ـــــــــــــــــ
 . ٥/٢٦٨، تفسري البيضاوي  ٤/٥١٨تفسري البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق اجلهمية إالَّ البلخي يف   )٢(

،  ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٨٩أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٧كتابه 
 . ٢/٣٤٨قريزي يف اخلطط ، وعدهم ضمن فرق املعتزلة وامل

 .الَّذي عليه أهل السنة عدم التوقّف يف هذه املسألة ؛ بل القرآن مرتَّلٌ غري خملوق   )٣(
 . ١٢/٢٤٢، جمموع الفتاوى  ٢/٢٣٢الشريعة لآلجري : وانظر يف هذه املسألة   
 . ساقطة من   )١(
 . ٣٥١ص : انظر . من رواية عبيد بن عبد الغفَّار كما ذكر املؤلِّف  احلديث ليس  )٢(
 . ٣٥١سبق خترجيه ص   )٣(
)٤(  ن فمهم ضق املعتمدة من عدريف كتب الف ة إالَّ البلخي يف هكذا ؛ ومل أرق اجلهمير

،  ٢/٣٤٨، واملقريزي يف اخلطط  ٩٠ب ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٧كتابه 
= 
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كيف يتسع املكان مع عمودمها يف أربعة أذرع ؛ فإنَّ : ويقولون 
 .وأنكروا الشفاعة أيضا . عمودمها أعظم من الدنيا 

كائن بغري توهم ،  ن أهل النار ؛ ألنَّ عذاب القرب حق فلذلك كانوا م
{:  )٢(تعاىل يف سورة الطَّور  اكما قال     {  أي :

{عذاب القــرب  )٢(ببدر ، وهــو  )١(القتلى   {  قبل : أي
 عذاب 

 . )٣(بذلك  }  // {النار 
{: تعاىل يف سورة طه  اوقال     { )يعين  )٤

 . )٥(القرب  عذاب
تعاىل يف سورة بين  اوكذلك الشفاعة هي حق ال حمالة ، كما قال 

 ـــــــــــــــــ
= 

 . ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٢٢خبيئة األكوان ص
مقاالت اإلسالميني : ومن أشهر من أنكر عذاب القرب ؛ اخلوارج واملعتزلة ، انظر   

 . ٤/١١٧حزم  ، الفصل البن ٢/١١٦
 . ))ال يكون : قالوا  ((:  يف   )١(
 ) . ٤٧( سورة الطُّور ، آية   )٢(
 . ))القتل  ((:  يف   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ٥/١٥٦، تفسري البيضاوي  ٤/٢٤٥تفسري البغوي : انظر   )٣(
 ) . ١٢٤( سورة طه ، آية   )٤(
)٥(  ريرة وأيب سعيد اخلدري رضي روي هكذا عن ابن مسعود وأيب ها  اعنهم مجيع. 
 . ٣/١٤٥تفسري البغوي : انظر   
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 } { )٢(] يوم القيامة [  } {:  )١(إسرائيل 
يثبتك يف املقام احملمود ، وهو مقام الشفاعة : وهو نصب على الظَّرف ؛ أي 

)٣( . 
 {يوم القيامة  } {:  )٤(تعاىل يف سورة املدثِّر  اوقال 

 {  احلني٥(من املالئكة واألنبياء والص( . 
إِنَّ الفاعل واملفعول واحد ، والقراءة : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

 .واملقروء ، واللَّفظ وامللفوظ واحد 
 .إِنَّ القراءة والقرآن واللّفظ به هو القرآن : وكذلك قالوا 

فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ القراءة غري امللفوظ ، واللَّفظ غري 
تعاىل ، وال خيلو اللَّفظ  االالَّفظ ، والقرآن من  القرآن ؛ ألنَّ اللَّفظ من

 مـن
،  )٣(والشر خملوقان ، واأللفاظ ختتلف  شرا ، واخلري  )٢(أن يكون خريا أو 

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٧٩(  سورة اإلسراء ، آية  )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ٣/٢٦٤ ، تفسري البيضاوي ٢/٧٠٤تفسري البغوي : انظر   )٣(
 ) . ٤٨( سورة املُدثِّر ، آية   )٤(
 . ٤/٥٠٧تفسري البغوي : انظر   )٥(
، وابن اجلوزي يف  ٢/٢٧١هكذا ؛ وقد أوردهم األشعري يف مقاالت اإلسالميني   )١(

 . ٢٠تلبيس إبليس ص
 . ٨٩للعراقي صأ ، الفرق املفترقة /٢٨كتاب البلخي : وانظر يف مقالتهم هذه   
 . ))و  ((:  يف   )٢(
 . ))خيتلف  ((:  يف   )٣(
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والقرآن ال خيتلف ، واللَّفظ يفىن ، والقرآن ال يفىن ، واللَّفظ ردي ودون ، 
 . )١(آن كُلَّه حسن وال يقال من القرآن دون وردي ، وأنّ القر

فإذا كان لفظ الالَّفظ بالشعر فالالَّفظ خملوق ، واللَّفظ خملوق ، 
 .وامللفوظ خملوق ؛ ألنه كالم الشاعر 

فإذا كان لفظ الالَّفظ بالقرآن ، فالالَّفظ خملوق ، واللَّفظ خملوق ، 
هما أكثر من تعاىل ، والفرق بين امبخلوق ؛ ألنه كالم  )٢(وامللفوظ ليس 

:  )١(تعاىل بينهما يف سورة بين إسرائيل  ا يحصى ، وقد فرقأن 
}  {  رهيفس نصب} {  خفيف ؛ أيقًا آيةً : بالتأنزلناه متفر

بعد آية ، وسورةً بعد سورة ، يف زمان خمتلفة ، أو فرقناه مبعىن بيناه تبيينا ؛ 
 . )٢(ه فارقًا بني احلق والباطل جعلنا: أي 

،  //فإنهم تكلَّموا على أَنَّ اإلميان بغري عمل ينفع :  )٣( وأما 
 .سيئة كما ال ينفع مع الكفر حسنة ، فكذلك ال يضر مع اإلميان 

 ـــــــــــــــــ
 :لفوظ انظر يف مسألة اللَّفظ وامل  )١(
 . ٥/٩١،  ٢٦٤،  ١/٢٦٠، درء التعارض  ١٩٧،  ١٢/١٧٠،  ٦/٥٢٧جمموع الفتاوى   
 . ))غري  ((:  يف   )٢(
 ) . ١٠٦( سورة اإلسراء ، آية   )١(
 . ٣/٢٦٩، تفسري البيضاوي  ٢/٧٢١تفسري البغوي : انظر   )٢(
رجئة ؛ ألنهم أخروا العمل عن حقيقة نسبةً إىل اإلرجاء ؛ وهو التأخري ، وأُطلق عليهم امل  )٣(

اإلميان ، وعلى ذلك سار اجلهمية ومن وافقهم من األشاعرة وغريهم ، فقصروا اإلميان 
 .على املعرفة القلبية أو اإلقرار القليب ، أو معرفة القلب وإقرار اللِّسان 

، التبصري يف  ٢٠٢ص، الفَرق بني الفرق  ٢١٤،  ١/٢١٣مقاالت اإلسالميني : انظر   
 . ٣٥٠،  ٢/٣٤٩، اخلطط للمقريزي  ٩٧الدين ص

= 
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ليس بعد اإلميان فرض ؛ فإن عملت فحسن ، وإن مل تعمل : وقالوا 
 .عليك شيء فليس 

 .أهل النار  فلذلك كانوا من 
ليس هللا تعاىل على خلْقه : فهم الَّذين قالوا :  )١( : فمنهم 

فريضة بعد اإلميان ، فمن آمن به وعرفه بقلبه فيعمل بذلك ما شاء ، فإن 
رتكب اجلنة ، وال يعطيه الدرجات ، وإن ا )١( اعمل أعمال البر أعطاه 

 .املعاصي كلّها أعطاه اجلنة أيضا 
 .العظيم  باوينكرون النار إالَّ ملن يكفر 

تعاىل فرض املفروضات ، وى  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ 
 .املنهيات بعد اإلميان ، وأوصى بالشرائع على املؤمنني واملؤمنات  )٢(عن 

تعاىل يسيب خلْقه ليعملوا ما  اإِنَّ : ين قالوا وهم الَّذ:  )٣( و

 ـــــــــــــــــ
= 
ـ يف تقرير مذهب املرجئة يف اإلميان هنا ؛ إالَّ أنه  ارمحه  وقد أجاد الربكوي ـ  

 . ٣٢٦اضطرب يف مسألة العمل وإخراجه عن اإلميان كما يف ص 
كذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق املرجئة إالَّ البلخي يف ه  )١(

 . ٢٠وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص،  ٧٨أ ، ب ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٢٨كتابه 
 . سقط من  )) ا ((لفظ اجلاللة   )١(
 . ساقطة من   )٢(
كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق املرجئة إالَّ البلخي يف  هكذا ؛ ومل أر يف  )٣(

، وشات مقولتهم مقولة التاركية قبلهم ، وذكرهم  ))السالبية  ((أ باسم /٢٨كتابه 
، ومسياها  ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٨١العراقي يف الفرق املفترقة ص

 . ))السائبية  (( بـ
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شاؤا ، ومل يفرض غري اإلميان شيئًا ، فمن تطوع خبريٍ أو مل يتطوع فهو 
تعاىل مبرتلة واحدة ، وليس هللا تعاىل على خلْقه أمر وال ي من  ا عند

ا ، ومن كفر فله النة بدرجاااألعمال ، فمن آمن به فله اجلن١( ار بدركا( . 
تعاىل أن خيلُق خلقًا  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنه حمالٌ على 

{: تعاىل يف ســورة القيامــة  ايسيبهــم أو يهملهم ، كما قال 


   { )٢( ؤمر والترك مهمالً ال ينهى  يعين أن يي)١( . 
تعاىل فرض املفروضات ، وى  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

نسميه مطيعا ، ومن عصاه فال نسميه  )٣(عن املنهيات ، فمن أطاع فال 
 . )٤(تعاىل بينهم  اعاصيا حتى يقضي 

مطيعا ، تعاىل فنسميه  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ من أطاع 
ومن عصاه فنسميه عاصيا ؛ ألنَّ الطَّاعة واملعصية مها ظاهران فنحكم عليه 

 يبباألحكام الظَّاهرة ؛ ألنَّ النe  اْلُحبُّ ِفي اللَِّه ،  ((: قال
 ـــــــــــــــــ

 . ساقطة من   )١(
 ) . ٣٦( سورة القيامة ، آية   )٢(
 . ٥/٢٦٨، تفسري البيضاوي  ٤/٥١٨تفسري البغوي : انظر   )١(
هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق املرجئة إالَّ البلخي يف   )٢(

 ))الشاكية  ((و  ))التاركية  (( أ ، وذكر العراقي يف الفرق املفترقة هذا القول عن/٢٩كتابه 
 . ٧٨ص

 . ساقطة من   )٣(
 .خالصة قول الراجية هنا يشبه القول باملوافاة كما عند العجاردة من اخلوارج   )٤(
 .   ، وانظر أيضا القسم احملقّق ص  ١/١٧٩مقاالت اإلسالميني : انظر   
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، فإن كان األمر إىل ما ذهب إليه الراجية أنا ال  )١( )) اللَِّه َواْلُبْغُض ِفي
 نعلم املطيع من

 اتعاىل ، ونتباعد ممن يتقرب إىل  افنبغض من يتحبب إىل  //العاصي 
 .تعاىل 
إِنَّ اإلميان قولٌ وعمل ؛ فإنَّ األعمال : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 .كلّها من اإلميان ، حتى إماطة األذى عن الطّريق 
فهم . ألعمال كلّها إميان ال يقوم بغري اإلميان عمل ؛ ألنَّ ا: وقالوا 

الَّذين اتكلوا على اإلميان بغري عمل ؛ ألنهم زعموا أن ليس بعد اإلميان 
 .مفروض  عمل

،  )١( ا كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ اإلميان كالم شهادة أن ال إله إالَّ فلذلك
 هو الَّذي حضتعاىل الكفَّار عليه ، كما قال  ااىل يف سورة آل تع ا

{:  )٢(عمران    {  صارىـ  )٣(ـ من اليهود والن}
 ـــــــــــــــــ

،  ٥/١٤٦، وأمحد  ٩/٤٦١، والبزار  ٦/١٧٠، وابن أيب شيبة  ٤/١٩٨رواه أبو داود   )١(
 من حديث أيب ذرt  . ٩٩ضعيف سنن أيب داود ص : واحلديث ضعيف ، انظر . 

هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق املرجئة إالَّ البلخي يف   )٢(
ؤمن حقا ؛ ألنَّ ذلك ال أنا م: ال جيوز ألحد أن يقول  ((: ب ، وأنهم قالوا /٢٩كتابه 

، ونسب إليهم مقالة  ٧٨، وذكرهم العراقي يف الفرق املفترقة ص ))يظهر إالَّ يوم القيامة 
 . ٢/٣٤٩، وأوردهم املقريزي يف اخلطط ضمن فرق املشبهة  ))الراجية  ((

قصد أَنَّ  ـ الصواب ، حيث ارمحه  هذه من املواطن الَّيت جانب فيها املؤلِّف ـ  )١(
 .اإلميان جمرد القول أو املعرفة القلبية مع اإلقرار باللِّسان ، وهذا هو اإلرجاء بعينه 

 . ١٢٢قسم الدراسة ص : ، وانظر  ٣٢٦وقد سبق بيان ذلك يف ص   
 ) . ٦٤( آية سورة آل عمران ،   )٢(







دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

  {  أي : كالمٍ واحد} {  ٢(تستوي : أي( } { 
 . )٣(عمل بيننا وبينكم : ومل يقل 

{: تعاىل يف سورة البقرة  اوقال    { )ومل يقل  )١ ،
 . )٢(تعاىل  بااعملوا 

 ـــــــــــــــــ
= 
 . ١/٣٦٣، تفسري البغوي  ٣/٢٩٩، تفسري الطربي  ٤/٦٨تفسري القرطيب : انظر   )١(
 . ))يستوي  ((:  يف   )٢(
وقع يف عامة كتب التفسري أَنَّ املقصود هو دعوة اليهود والنصارى إىل كلمة عدل بني   )٣(

{: بقوله  اه كما وضحها وإخالص العبادة ل ااملسلمني وبينهم ، وهي توحيد 
{  ففيها نفي العبادة لغري ،ؤ من كلّ معبود  اتفسري الطربي : انظر . والترب

 . ١/٣٦٤، تفسري البغوي  ٣/٢٩٩
ـ يف تفسري هذه اآلية هنا ، وأبعد النجعة ، واستدلَّ  ارمحه  وقد تكلَّف الربكوي ـ  

إخراج العمل عن حقيقة اإلميان ، وهذا خمالف لعقيدة السلف ومعتقد أهل السنة ا على 
 . ١٢٢يف اإلميان ، وقد وضحت ذلك يف قسم الدراسة ص 

 ) . ١٣٦( سورة البقرة ، آية   )١(
 . ، فالقول قوالن ، والعملُ عمالنقولٌ وعمل : من عقيدة أهل السنة واجلماعة أَنَّ اإلميان   )٢(
 .أما القول ؛ فقول اللِّسان وقول القلب   
 .وأما العمل ؛ فعمل القلب وعملُ اجلوارح   
، جمموع الفتاوى  ٥/٩٥٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي : انظر يف ذلك   

مساء واألحكام ، قواعد األ ٥٢٢،  ٢/٥٢١، ظاهرة اإلرجاء للحوايل  ٦٧٢،  ٧/١٧١
 . ١١٨ـ  ١١٦عند شيخ اإلسالم حملمد السفياين ، رسالة ماجستري ص

ـ الصواب يف تفسريه آلية البقرة هنا ، حيث إِنَّ  ارمحه  وقد جانب الربكوي ـ  
 .اإلميان ـ على ما سبق ـ يشمل القول والعمل 

ول والعمل ، وأنه ال يفهم منه ورأي املفسرين يف هذه اآلية ظاهر يف الترابط بني الق  
 . اإرادةُ القول دون العمل ، ومل أر من ذكر ما ذهب إليه املؤلِّف رمحه 

= 
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 )١(اإليمان قوٌل ، والعمل شرائعه  ((:   e ا وقال رسولُ
(( )٢( . 

{: ثُم بين الكلمة بقوله   {  د : أيال نوح}
 {  من خلْقه. 
إِنَّ اإلميان هو أن يعلم كلّ حق من : وهم الَّذين قالوا :  )٣( و

باطل ، وأنّ اإلميان هو العلم بالقلب دون القول والعمل ، فكلّ من ال يعلم 
احلق من الباطل فهو كافر ، ألنه ال يعلم منِ املُحق ، وكلّ من ال يعلم 

م من املُحلُّ واملُحرم ، وكلّ من ال احلرام من احلالل فهو كافر ؛ ألنه ال يعل
 هنن فهو كافر ؛ ألنأن من الفارض[ ال يعلم يعلم املفروضات من الس١(]  الش( . 

؛ ألنَّ اإلميان غري العلم ، والعلم غري  فلذلك كانوا من أهل النار 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ١/١١١، تفسري البغوي  ٩٦،  ٢/٩٥، تفسري القرطيب  ٦١٩،  ١/٦١٨تفسري الطَّربي : انظر   
 . ))شرائع  ((:  يف   )١(
 .مل أقف عليه   )٢(
املعروف يف كتب املقاالت والفرق أنهم من اخلوارج ، وهم أتباع أيب بيهس هكذا ؛ و  )٣(

 eوبرسوله  باهيضم بن جابر ، ومنهم العوفية ، وللبيهسية أقوال يف وجوب املعرفة 
 .مجلة وغريها 

، اعتقادات فرق املسلمني  ١/٩٩، امللل والنحل  ١/١٩١مقاالت اإلسالميني : انظر   
 . ٥٦زي صللرا

: ب ضمن فرق املرجئة ، إالَّ أنه ذكر أنهم يقولون /٢٩وقد ذكرهم البلخي يف كتابه   
، وممن ذكرهم ضمن املرجئة ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس بنحو ما ذكره  ))اإلميان عمل  ((

 . ٢٠املؤلِّف هنا ص
 . ))من الفارق  ((:  يف   )١(
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 ،  الكافرينعلى على املؤمنني ، واإلميان فريضة  )١(اإلميان ؛ ألنَّ العلم فريضة 
،  // )٢(إِنَّ العلم غري اإلميان ، وهو شرائع اإلميان :  e ا كما قال رسولُ

أخربوين : أي  } {:  )٣(تعاىل يف سورة البقرة للمالئكة  اكما قال 
}  {  املخلوقات}      {  هكزنأي ن

 )٤( } {بشيء  } {ترتيها عن كلِّ ما ال يليق بعظمتك 
. 

اذكر : أي  } {:  )١(تعاىل يف سورة املائدة  اوقال 
توبيخا  )٢(تعاىل هلم  ا { {يوم القيامة الَّذي يجمع فيه األنبياء ، 

 {إجابة أجبتم من قومكم يف التوحيد : أي  } {: ملكذِّبيهم 
فنفوا العلم عنهم ، وقد أعلموا مبا  } {الرسل بعد علمهم : أي  }

 )٤(هو يوم ، أو من شدة السؤال و )٣(أُجيبوا ثباتا للحجة على املكذِّبني ببيان 
 . } { )٥(القيامة 

فلو كان العلم إميانا كما زعمت البهيسية لكانت األنبياء واملالئكة 
 ـــــــــــــــــ

 . ))فرض  ((:  يف   )١(
 . ٣٩٦يشري بذلك إىل احلديث الَّذي أورده يف ص   )٢(
 ) . ٣١( سورة البقرة ، آية   )٣(
 . ١/٣٤تفسري البغوي : انظر   )٤(
 ) . ١٠٩( سورة املائدة ، آية   )١(
 . ساقطة من   )٢(
 . ))بيان  ((:  يف   )٣(
 . ساقطة من   )٤(
 . ٢/١٤٨، تفسري البيضاوي  ١/٧٢٩تفسري البغوي : انظر   )٥(
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 .كلّهم كفَّارا عند قوهلم ال علم لنا 
إِنَّ اإلميان عمل ، وال نقول قول : الَّذين قالوا  وهم :  )١( و

كلّه عمل ، وجنعل معرفة القلب عمالً ، وقول اللِّسان : ل نقول وعمل ؛ ب
 .عمالً ، وعمل األركان عمالً 

، وهو  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ اإلميان شهادة أن ال إله إالَّ 
{تعاىل مساه كالما  ا؛ ألنَّ  )١(الكالم ال العمل    { )٢( 

{: تعاىل يف سورة آل عمران  ا؛ كما قال  )٣( اال إله إالَّ : يعين 
 { )ال إله إالَّ : يعين  )٤ا . 

{:  )٥(وقال يف سورة التوبة     {  موهي دعو
 ـــــــــــــــــ

هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق املرجئة إالَّ البلخي يف   )١(
.  ١/١٨٦، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس  ٢/٣٤٩أ ، واملقريزي يف اخلطط /٣٠كتابه 

 .حتقيق أمحد املزيد 
ـ فيها الصواب فيما يتعلَّق بالعمل  ارمحه  من املواطن الَّيت جانب الربكوي ـهذه   )١(

شاملة للدين كلّه قوالً وعمالً ،  اودخوله يف حقيقة اإلميان ، إذ أن شهادة أن ال إله إالَّ 
وقصر اإلميان على القول فقط حتكُّم ال دليل عليه ال لغةً وال شرعا ، ودالالت األلفاظ 

الدين كلّه  اتنوع من حيث االلتزام أو املطابقة أو التضمن ، وهنا تضمن قول ال إله إالَّ ت
 .علما وعمالً 

 ١٤٩،  ١٤٦ص ، أصول الدين للبزدوي ٣٧٩ـ  ٣٧٣التوحيد للماتريدي ص: انظر   
 .    ، وكذلك قسم الدراسة ص ٤٥٤،  ٤٥٣، املاتريدية دراسة وتقوميا للحريب ص

 ) . ٢٦( سورة الفتح ، آية   )٢(
 . ٤/١٨٨تفسري البغوي : انظر . هذا رأي أكثر املفسرين   )٣(
 ) . ٦٤( سورة آل عمران ، آية   )٤(
 ) . ٤٠( سورة التوبة ، آية   )٥(
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 يباخللْق إىل الكفر وإرادة قتلهم النe } {  املنخفضة املغلوبة : أي
} {  الغالبة ؛ وهي دعوته إىل اإلميان واإلسالم ، أو : أي

 بإطفاء كلمــة } {،  اأن ال إله إالَّ  )١(شهادة 
 . )٢(ظلمة الشرك ورفع  //تعاىل  ابإعالء كلمة  } {املشركني 
 )٣( } {: تعاىل يف سورة األنعام  اوقال 

 . )١( اال إله إالَّ : يعين 
{: وقال يف سورة فاطر      { )يعين  )٢ :

 . )٣( اإالَّ  إله ال
إِنَّ اإلميان يزيد وينقص ؛ ألنه قول : وهم الَّذين قالوا :  )٤( و

 .ينقص  يزيد وال: وبعضهم قالوا . وعمل 

 ـــــــــــــــــ
 . ))أو الشهادة  ((:  يف   )١(
 . ٣/٨٢فسري البيضاوي ، ت ٨/٩٥، تفسري القرطيب  ٢/٢٨٦تفسري البغوي : انظر   )٢(
 ) . ١١٥( سورة األنعام ، آية   )٣(
: ، وقيل  ٢/٥٧تفسري البغوي . املراد بذلك ؛ أمره ويه ، ووعده ووعيده : قيل   )١(

 . ٧/٤٧تفسري القرطيب . الكلمات هي القرآن 
 ) . ١٠( سورة فاطر ، آية   )٢(
 . ٣/٦١٨تفسري البغوي : انظر   )٣(
ر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق املرجئة إالَّ البلخي يف هكذا ؛ ومل أ  )٤(

، وذكرهم ابن  ))إِنَّ اإلميان يقبل الزيادة والنقصان  ((: ب ، وأنهم يقولون /٣٠كتابه 
 . ))اإلميان ال يزيد وال ينقص  ((: ، وأنهم يقولون  ٢٠اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

  رمحه باين بني عبارات هؤالء العلماء ، وما ذكره الربكويـ وهنا نلحظ الت ؛ إذ أن ما ـ  ا
الربكوي عن املنقوصية من أَنَّ اإلميان يزيد وينقص هو قول أهل السنة واجلماعة ، وقد  أورده

= 
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 هار ؛ ألنَّ اإلميان ال يزيد وال ينقص ؛ ألنفلذلك كانوا من أهل الن
 . )١(اإلقرار بواحدنية الرب تعاىل 

لك اإلميان ال يزيد وال فكما أَنَّ الرب تعاىل ال يزيد وال ينقص ؛ فكذ
: جاء وفد ثقيف فقالوا : أنه قال  t؛ كما روي عن أيب هريرة  )١(ينقص 

زيادته  ((: جئنا لنسألك عن اإلميان ، أيزيد وينقص ؟ قال !  ا يا رسولَ
 ـــــــــــــــــ

= 
هل السنة شرح أصول اعتقاد أ )) عالمة املرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية (( حامت أَنَّأبو  ذكر
٣/٥٣ . 

وإدخال الربكوي للمنقوصية يف املرجئة فيه نظر ؛ إذ كيف تكون املنقوصية من املرجئة وهم   
 . ١٢٩ص  يرون القول بالزيادة والنقصان يف اإلميان ، واملرجئة على خالف ذلك كما سبق بيانه

 . ١/٢١٤ني مقاالت اإلسالمي: وانظر   
ـ عقيدة السلف الصاحل يف مسألة زيادة اإلميان ونقصانه  ارمحه  خالف الربكوي ـ  )١(

، ووافق يف ذلك ما ذهبت إليه املرجئة وعامة املتكلِّمني ، وقد انبىن القول بعدم الزيادة 
اإلقرار باللِّسان ،  والنقصان يف اإلميان على القول بأَنَّ اإلميان هو التصديق فقط ، أو مع

 .اإلميان وكذا إخراج العمل عن مسمى 
واملؤلِّف هنا على مذهب األحناف املاتريديني كما وضحت ذلك يف قسم الدراسة   

 . ١٣٠،  ١٢٩ ص
  لف رمحة  وزيادة اإلميان ونقصانه ثابتةٌ بنصة وإمجاع السنالكتاب والسعليهم  ا. 
تعاىل ال  اـ على نفي الزيادة والنقصان ، بأَنَّ  ارمحه  أما استدالل الربكوي ـ  

يزيد وال ينقص استدالل باطل ، واجلهة يف ذلك منفكَّة ؛ إذ أَنَّ زيادة اإلميان ونقصانه 
 . Iوإن كان أصل إميانه هو بربه  متعلِّقة بالعبد فعالً وتركًا ،

، اجتماع اجليوش اإلسالمية  ٥٠٥،  ٣١١،  ٢٢٤،  ٧/٢٢٣جمموع الفتاوى : انظر   
، منهاج  ٤/١٢٩١، الصواعق املرسلة  ١٨٦، العلو للعلي الغفّار ص ١٤٥،  ١٠٤ص

، شرح العقيدة  ٤/٨٤٩،  ١/١٥١، شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ٦/٣٣٧السنة 
 . ١٢٩قسم الدراسة ص : وانظر .  ٤٨٦ـ  ٢/٤٧٩لطّحاوية ا

 .احلاشية السابقة : انظر . وهذا االستدالل باطل   )١(
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 . )١( ))ونقصانه كفٌر عند الّله تعالى 
يف اإلميان حق ، إِنَّ االستثناء : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 .إني يف اجلنة : إني مؤمن حقا ، قال : يسع ألحد أن يقول  وال
فلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ االستثناء يف اإلميان باطل ؛ ألنه ماضٍ 

،  ، بل املؤمن مؤمن حقا ، والكافر كافر حقا )١(ال يستثىن على املاضي 
{:  )٢( تعاىل يف سورة التغابن ا ، كما قال الصنفني ثالثٌوليس بني 

 {  من نفــس واحدة} {  بعضكـم : ؛ أي}  { 
 . )٣(خبالقه ، وقَدم الكفر لكثرته  }  }خبالقه 

 من لم يكن ((:  e ا قال رسولُ: قال  tوروي عن أيب هريرة 

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف عليه فيما اطَّلعت عليه من املصادر ذا اللَّفظ   )١(
م ضمن فرق املرجئة إالَّ البلخي يف هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عده  )٢(

 .اإلميان أ ، وأنهم يقولون بوجوب االستثناء يف /٣١كتابه 
 . ))نفوا االستثناء يف اإلميان  ((، وأنهم  ٢٠وذكرهم ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص  
 . اشاء  مؤمن إن أنا: وهو أن يقول املؤمن يقصد باالستثناء يف اإلميان تعليقه باملشيئة ،   )١(
واخلالف يف هذه املسألة ناتج عن اخلالف يف حقيقة اإلميان ، وحمصلة األقوال يف مسألة   

 :أقوال االستثناء ثالثة 
 .وجوب االستثناء ، وهو قول الكالّبية ومن وافقهم  :القول اَألوَّل   
 .ية حترمي االستنثاء ، وهو قول املرجئة واجلهم :القول الّثاني   
 .جبواز األمرين كلٌّ باعتبار معين ، وهو قول أهل السنة واجلماعة  : القول الّثالث  
إىل  ، موقف ابن  ٤٥٥، زيادة اإلميان ونقصانه للعباد ص ٦٦٦،  ٧/٤٢٩جمموع الفتاوى : انظر   

 . ١٣٤ ، وانظر تفصيل ذلك قسم الدراسة ص ٣/١٣٧٠تيمية من األشاعرة للمحمود 
 ) . ٢( سورة التغابن ، آية   )٢(
 . ٣٢٩سبق ص   )٣(
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 . )١( ))مؤمًنا حقا فھو كافٌر حقا 
لیخرج أقواٌم  ((: عن حذيفة أنه قال  )٢(وروي عن جابر بن سعد 

ال ندري أنَّا مؤمنون أْو ال ؛ : في آخر الزَّمان يقولون 

، َوَحقٌّ َعَلى اللَِّه تعالى َأْن  وذلك عند أوان الدجَّال

 . )١( )) ُيْلِحَقُھْم ِبالدَّجَّاِل
 .تعاىل على صورة اإلنسان  اإِنَّ : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 ـــــــــــــــــ
 .مل أقف عليه   )١(
أنه رجل من  ٢/٤٣٣بن أمحد يف السنة  ا، وعند عبد  ٤/٢٢٢وقع عند أيب داود   )٢(

 .بن اإلمام أمحد أَنَّ يف سنده جمهول  اار دون ذكر امسه ، وأعلَّه عبد األنص
يكون في ھذه اُألمٍَّة قوٌم  ((:  مل أقف عليه ذا اللَّفظ ، والَّذي وقفت عليه بلفظ  )١(

ال َقَدَر ، أولئك القدرّيون ، وأولئك سیصیرون إلى أن يكونوا َمُجوَس : َيُقوُلوَن 

َتْشَھُدوُه ، ، َفَمْن َمِرَض ِمْنُھْم َفال َتُعوُدوُه ، َوَمْن َماَت ِمْنُھْم َفال  َھِذِه اُألمَِّة

 . )) ِبالدَّجَّاِلأولئك ِشیَعُة الدَّجَّاِل ، َوَحقٌّ َعَلى اللَِّه َأْن ُيْلِحَقُھْم 
، من حديث أيب  ٢/٤٣٣بن اإلمام أمحد  ا، وعبد  ٤/٢٢٢رواه أبو داود   

 .يف سنده جمهول وضعيف : بن أمحد  ا قال عبد t حذيفة
ب ، وابن /٣١هكذا ؛ وقد ذكر هذه الفرقة ضمن فرق املرجئة البلخي يف كتابه   )٢(

 . ٢٠اجلوزي يف تلبيس إبليس ص
 :واملشبهة صنفان   
 .صنف شبهوا ذات الباري بذات غريه  ـ  
 .وصنف شبهوا صفاته بصفات غريه  ـ  
التشبيه يف هذه األمة هم الرافضة الغالة ، أمثال هشام بن احلكم وأشهر من ظهر منه   

 .الرافضي ، وهشام بن سامل اجلواليقي 
، التبصري  ٢٢٥، الفَرق بني الفرق ص ٢٨٣ـ  ١/٢٨١مقاالت اإلسالميني : انظر   

= 



دامغة المبتدعین ، وكاشفة بطالن الملحدین
 ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

من  //إِنَّ كلّ ما يوجد يف اإلنسان فيوصف به الرب تعاىل : وقالوا 
 .الشعر والظُّفْرِ واحلاجب واللَّحم والدم وما سوى ذلك 

 .فلذلك كانوا من أهل النار 
إِنَّ الفرض والسنة والنفل كلّها مبرتلة : قالوا وهم الَّذين :  )١( و

 )٢(فهو راد على  eالنيب  )١(من ترك ما جاء عن : واحدة ، وقالوا 
يبالن e . 

مل يقل شيئًا إالَّ  e؛ ألنَّ النيب  )٣(ويرون تارك التطوع كتارك الفريضة 
 .من جربائيل عليه الصالةُ والسالم 

كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ األحاديث كثرية ليست كلّها مبرتلة  فلذلك 
 )٤(واحدة ؛ ألنَّ منها فريضة وسنة ، وترغيب وتفضيل ، ومنها ختويف 

وتغليظ ، ومنها إباحة ورخصةٌ ووسعة ، ومنها حمكم ومتشابه ، ومنها 
 ـــــــــــــــــ

= 
 . ١٢٠،  ١١٩يف الدين ص

)١(  ق املعتمدة من عدريف كتب الف ق املرجئة إالَّ البلخي يف هكذا ؛ ومل أررن فمهم ض
 . ٢٠، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص ٨٤أ ، والعراقي يف الفرق املفترقة ص/٣٢كتابه 

أطلقه املبتدعة على أهل السنة واجلماعة إلثبام األمساء والصفات ،  ))احلشوية  ((ولقب   
. ـ إنه حشويا  عنهما ارضي  مر ـكما كان عمرو بن عبيد املعتزيل يقول عن ابن ع

 .ويقصد باحلشوية أيضا العامة الَّذين هم حشو 
 . ١/١٠٦، تلبيس اجلهمية  ٥٢١،  ٢/٥٢٠منهاج السنة : انظر يف ذلك   
 . ساقطة من   )١(
 . ))عن  ((:  يف   )٢(
 . ))الصالة الفريضة  ((:  يف   )٣(
 . ))حتريف  ((:  يف   )٤(
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 .اإلميان مبنسوخها ناسخ ومنسوخ ، فالواجب علينا اتباع الناسخ منها ، و
والرخص والفضائل فنحن موسعون على تركها ،  )١(وأما اإلباحة 

يلزمنا استعمال  )٢(معذورون على ذلك ، مثابون على استعماهلا ، وليس 
 يبكلّ األحاديث كما قال النe  :))  السُّنَّة سنَّتان ؛ أحدھما

، ھدي وتركھا ضاللة ، والّثاني سّنة أخذھا ثواب 

 . )١( ))وتركھا مالیس بضاللة 
حنن أصحاب األثر والسنة ، والقياس : وهم الَّذين قالوا :  )٢( و

 .بشيء والرأي عندنا باطل ؛ فال حيلُّ ألحد أن يقيس شيئًا 
إيَّاكم والقیاس ؛ فإنَّ َأوَُّل  ((:  )٣(واحتجوا على ذلك حبديث 

بالّله تعالى ، َوَما ُعِبَدِت  َمْن َقاَس ِإْبِلیُس حتَّى كفر

 . )٤( )) الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِإالَّ بالقیاس
كنت عند : قال  tفلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ عقبة بن عامر 

 ـــــــــــــــــ
 . ))اإلباحات  ((:  يف   )١(
 
 . ))فليس  ((:  يف   )٢(
 . eعن سفيان الثَّوري من قوله دون رفعه إىل النيب  ٧/٣٥رواه أبو نعيم يف احللية   )١(
لبلخي يف هكذا ؛ ومل أر يف كتب الفرق املعتمدة من عدهم ضمن فرق املرجئة إالَّ ا  )٢(

ووافقه  ))الظَّاهرية  ((ب ، فقد ذكرهم وذكر مقالتهم هذه ، ومساهم أيضا بـ /٣٢كتابه 
 .القياس ، وأنهم يقولون بنفي  ٢٠على ذلك ابن اجلوزي يف تلبس إبليس ص

 . ))احلديث  ((:  يف   )٣(
أيب شيبة يف مصنفه  من قول ابن سريين ، وكذا ابن ١/٧٦رواه الدارمي يف سننه   )٤(

٧/٢٥٣  يبورواه أبو نعيم يف احللية يرفعه إىل الن ،e  َأوَُّل َمْن َقاَس أمر  ((: بلفظ

 . ٣/١٩٧ )) ...الدِّين برأيه ِإْبِلیُس 
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: فقلت  ))اقض بینھما  (( :يل  )١( فأتاه خصمان ، فقال e  ا رسولِ
أنت  

؟  ا على ماذا يا رسولَ: فقلت  ))بینھما اقض  ((: قال . أوىل بذلك 
 اجتھد ؛ فإن أصبت فلك عشر حسناٍت ، وإن ((: ، قال  //

 . )٢( ))أخطأَت فلك حسنٌة واحدة 
ال حيلُّ ألحد عصيان اإلمام وإن أمره : وهم الَّذين قالوا :  )١( و

يبباملعصية ، وهو يف ذلك معذور ؛ ألنَّ الن e مع والطَّاعة لكلّأمر بالإمام )٢(س. 
{:  )٣(تعاىل قال يف سورة التوبة  افلذلك كانوا من أهل النار ؛ ألنَّ 
     { ين واإلميانا وعالنية يف الدسر }

  {  باع: أيد اإلميان واتحمم e ريعةيف الش } 
 {  رك واملعصية: أياألمراء منهم أولياء بعض: ومل يقل .  )٤( الش . 

 ـــــــــــــــــ
 . ))قال  ((:  يف   )١(
 الكامل يف: ، ويف سنده كثري بن سنظري ، انظر  ٢/١٦٣رواه الطَّرباينّ يف األوسط   )٢(

، فيه حفص بن سليمان  ٤/١٩٥، قال اهليثمي يف جممع الزوائد  ٢/٣٨٢ضعفاء الرجال 
 .متروك األسدي وهو 

ب ، ووقع عند /٣٢هكذا ؛ والَّذي ذكره الربكوي هنا موجود عند البلخي يف كتابه   )١(
أول  ((: إنهم : ، وقال عنهم  ))بالبدعية  ((تسميتهم  ٢٠ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ص

 .، ولعلَّ ابن اجلوزي يشري بذلك إىل اخلوارج  ))من ابتدع األحداث يف هذه األمة 
، والشهرستاين يف امللل  ١/٢٠٦األشعري يف املقاالت : وممن عد البدعية من اخلوارج   

 . ٢/٣٤٩، وعدهم املقريزي يف اخلطط من فرق املشبهة  ١/١٣٤والنحل 
 . ))ولكلّ  (( : يف   )٢(
 ) . ٧١( سورة التوبة ، آية   )٣(
 . ٢/٣٠٤تفسري البغوي : انظر   )٤(
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 يبوقال النe  :)) ال َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَیِة اْلَخاِلِق (( 
)١( . 


¡ ````` 

 

 ـــــــــــــــــ
، والطَّرباينّ يف الكبري  ٦/٥٤٥، وابن أيب شيبة يف املصنف  ٤/٢٠٩رواه الترمذي   )١(

، من حديث عمران بن  ١/١٣١، وأمحد يف املسند  ٤/١٨٢، واألوسط  ١٨/١٧٠
 . tحصني 

 .رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح :  ٥/٢٢٦ جممع الزوائد قال اهليثمي يف  



 

٤٢٥ 

 الخاتمة

 وبعد .... احلمد هللا الَّذي بنعمته تتم الصاحلات 

ففي خامتة هذا البحث ، توصلت إىل نتائج ـ حسب فهمي ـ 
 :أوجزها فيما يلي 

ـ يعد امتدادا ملدرسة شيخ اإلسالم  ارمحه  أَنَّ اإلمام الربكوي ـ  ـ ١
على أهل البدع ومقارعة  الردـ خاصةً يف باب  ارمحه  ابن تيمية ـ

 . اخلصوم

ـ صاحب قدمٍ راسخة يف العلم ، فقد  ارمحه  أَنَّ الربكوي ـ  ـ ٢
 ..اهتم بالعلم والتدريس واإلفتاء ، فكان حمبوبا من طلبة العلم 

ـ كان ذا عناية شديدة بالكتاب والسنة ،  ارمحه  أَنَّ الربكوي ـ  ـ ٣
أنه رغم ذلك فقد وافق املتكلِّمني وخاصة  حريصا على لزوم األثر ، إالَّ

 .املاتريدية يف بعض املسائل العقدية 

أَنَّ هذا الكتاب اشتمل على كثريٍ من املسائل العقدية اهلامة والَّيت ال   ـ ٤
 .بد من إيفاِء حبثها ودراستها 

ـ درس كثريا من الفرق الضالَّة دراسةً  ارمحه  أَنَّ الربكوي ـ  ـ ٥
 جديدةً مل يسر فيها على منوال من كتبوا يف املقاالت كاألشعري

 .والبغدادي 
ـ جبانب الرد على الصوفية وخاصةً ابن عريب يف  ارمحه  اهتم ـ  ـ ٦

 .كتابه فصوص احلكم 
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مقاالم ، ورد فرق الصوفية األساسية ، وذكر ـ  ا رمحه بين ـ  ـ ٧
 . عليهم

على مسائل خمالفة ملا كان عليه أهل السنة ،  اشتمل هذا الكتاب  ـ ٨
 .فأفردت بعضها بالدراسة ، واكتفيت بالتعليق على بعضها اآلخر 

ـ إمام يف التفسري ، ويحِسن االستدالل  ارمحه  أَنَّ الربكوي ـ  ـ ٩
 .واالستشهاد واالنتقاء 

 :وبعد 
زه الفقه والفهم ، فما فهذا عملٌ بشري يعتريه النقص والضعف ، ويعو

تعاىل وحده ، وله فيه الفضل واملنة ، وما كان من  اكان فيه من حق فمن 
 .خطأ فمن نفسي والشيطان 

 .على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اوصلَّى 
 

¡ ````` 
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٤٣٦ 

كشَّاف األحادیث 
 الشریفة واآلثــــــــــــار

 األحادیث: أّوًال 
 ١٦٥  .......................................................................................................................... .  ..أبشروا ، ألیس تشھدون 

َأَبى اللَُّه تعالى َأْن َيْقَبَل َعَمَل َصاِحِب ِبْدَعٍة َحتَّى َيَدَع 

 ١٧٣  ...........................................................................................................................................................................................................................................ِبْدَعَتُه 
 ٣٠٩  ................................. َنَعْم : َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْھِل اْلَجنَِّة ؟ ُقْلَنا 

 ٣٥٢  ................................................................................................................................. ...  اتَُّقوا اللََّه ِفي َأْصَحاِبي 
اجتھد ؛ فإن أصبت فلك عشر حسناٍت ، وإن أخطأَت فلك 

 ٤٠٤  .................................................................................................................................................................................................حسنٌة واحدة  
 ٢٦٧  ............. ، َوَيسَِّرا َوال ُتَعسَِّرا اْدُعَوا النَّاَس ، َوَبشَِّرا َوال ُتَنفَِّرا 

إذا اقشعرَّ جلد العبد من خشیة الّله تعالى َتَحاتَّْت عنه 

 ٢٨٠  ............................................................................................................................................................................................................................................ ذنوبه 
الّله  الّله تعالى حرَّمهإذا اقشعرَّ جلد العبد من خشیة 

 ٢٨١  ....................................................................................................................................................................................   تعالى على النَّار
 ٣٨٨،  ٣٥١  .................................................................................................... إذا ذكر أصحابي فأمسكوا  

 ٣٥١  ..................................................................................................................................................... إذا ذكر القدر فأمسكوا 
 ٣٨٨  .................................... كالم اللَّه غیر مخلوق : إذا ذكر القرآن فقولوا 

 ٣٥١  ............................................................................................................................................ إذا ذكر الّنجوم فأمسكوا 
 ٣٨٨  ......................................................................................................... إذا ذكر معجم الّنجوم فأمسكوا 

 ١٥٧  ....................................... ... ِإَذا َكاَن آِخُر الزَّمان ؛ صاَر ُأّمتي ثالث فرق 
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 ١٥٧  ..................   ...إذا كان يوم القیامة ؛ صارت أّمتي ثالث فرق  
لرجل مشى ـ أو دار ـ وسقط  في حلقة الذِّْكر في عھد [ اذبحوه 

 ٢٨٣  ..............................................................................................................................................................................................................................  ] eالنَّبيِّ 
 ٢٢٣  ........................................................................................................................................................ اإلسالم َيُجبُّ ما قبله  

 ٢٦٣  .................................................................................................................. أعربوا القرآن ، واّتبعوا غرائبه 
أفضُل اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَِّه تعالى ، وخیُر اْلَھْدِي َھْدُي 

 ٢٨٨  .....................................................................................................................................................................................................................   eُمَحمٍَّد 
 ٤٠٤  ........................................................................................................................................................................................................ اقض بینھما  

 ١٦٦  ........... أال ِإنَّ الّله تعالى قد فرض فرائض ، وسنَّ سنًنا 
 ١٦٧  ................................................ ... أال ِإنَّ الّله لم يرّخص في القتل إّال ثالثة 

ِب ، اْفَتَرُقوا َعَلى ِثْنَتْیِن َأَال ِإنَّ َمْن َقْبَلُكْم ِمْن َأْھِل اْلِكَتا

 ٣١٩،  ١٧٠  ........................................................................................................................................................................... َوَسْبِعیَن ِملًَّة 
 ١٦٦ إيمان لمن ال أمانة له ، وال دين لمن ال عھد له  إّال إّنه ال

 ١٦٥  . ه إّال الّله وأّني رسوُل الّله ؟ ألیس تشھدون أن ال إل
 ٢٦١  ............................... َأُمَتَھوُِّكوَن أنتم كما تھوَّكت الیھود والنَّصارى ؟ 

 ٢٦٣  ................................................................................ األمر ثالثة ؛ أمٌر بیٌِّن رشده فاّتبعوه ، 
َيْشَھُدوا َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى ُأِم

 ٥٣  .................................................................................................................................................................................  ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه
أھلكتھم بالذُّنوب ، فأھلكوني : ِإنَّ إبلیس قال 

 ٣١٨،  ١٧٤  ...................................................................................................................................................................................... باالستغفار 
ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُھْم َوَكاُنوا ِشَیًعا َلْسَت ِمْنُھْم ِفي 

 ھم: َشْيٍء ؛ قال 

 ١٨٤  ............................................................................................ أھل البدع واألھواء من ھذه األّمة 
ِبْدَعٍة ؛  ِإنَّ اللََّه تعالى َحَجَب التَّوبة على كلِّ َصاِحِب



كشَّاف األحادیث الشریفة واآلثــــــــــــار
 ــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٣١٦  .................................................................................................................................................................................... َحتَّى َيَدَع ِبْدَعَتُه  
 ١٦٦  ................................................. ِإنَّ الّله تعالى قد أعطى كّل ذي حقٍّ حّقه 

ِإنَّ اللََّه تعالى َيْبَعُث ِلَھِذِه اُألمَِّة َعَلى َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة 

 ٢٦٣  ............................................................................................................................................................................ ُد َلَھا ِديَنَھا َمْن ُيَجدِّ
 ١٥٦  ................................................. ِإنَّ اللََّه تعالى ُيِحبُّ اَألْبَراَر اَألْتِقَیاَء اَألْخِفَیاَء 

ِإنَّ اللََّه َحَجَب التَّوبة َعْن كلِّ َصاِحِب ِبْدَعٍة ؛ َحتَّى َيَدَع 

 ١٧٣  ....................................................................................................................................................................................................................................... ِبْدَعَتُه  
 ٣٤٩  .ِإنَّ الّله َخَلَق األرواح قبل األجساد بأربعة آالف سنة 

 ٣٦٤ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه ِباللَّْیِل ِلَیُتوَب ُمِسيُء النََّھاِر 
 ٢٦١  ............................................................................................................ ِإنَّ الدِّيَن َبَدَأ َغِريًبا َوَيْرِجُع َغِريًبا 

 ٢٦١ ِإنَّ الدِّيَن َلَیْأِرُز ِإَلى اْلِحَجاِز َكَما َتْأِرُز اْلَحیَُّة ِإَلى ُجْحِرَھا 
 ٢٦٦  .................................... َلْن ُيَشادَّ الدِّيَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه ِإنَّ الدِّيَن ُيْسٌر ، َو

 ٢٦٣  .............. ... إّنما األمور ثالثة : قال  uَأنَّ عیسى ابن مريم 
إن كان صادًقا فقد شھَّر نفسه ، وإن كان كاذًبا محقه 

 ٢٨٦  ............................................................................................................................................................................................................... الّله تعالى  
 ١٧٥  ................................................................. ... ِإنَّ ِلُكلِّ َعَمٍل ِشرًَّة ، َوِلُكلِّ ِشرٍَّة َفْتَرٌة 

 ٢٦٨  .................................................................................................................................................................ِإنَّ ِمَن اْلَبَیاِن َلِسْحًرا 
 ٢٦٦  .......... َأَحٌد الدِّيَن ِإالَّ َغَلَبُه  ِإنَّ َھَذا الدِّيَن ُيْسٌر ، َوَلْن ُيَشادَّ 

ِإنَّ ھذا القرآن طرفه بید الّله وطرفه بأيديكم ، فتمّسكوا 

 ١٦٥  ............................................................................................................................................................................................................................................ ...  به 
 ٣١٦  .......................................................................................................................................... َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض  

 ٢٦٣  .................... ... أنزل القرآن على خمسة أوجه ؛ حرام وحالل 
 ٢٨٧  ........................................................................................... ... اْلَھْدُي َواْلَكالُم : ِإنََّما ُھَما اْثَنَتاِن 

َوَصالِتِھْم  ِإنََّما َيْنُصُر اللَُّه َھِذِه اُألمََّة ِبَضِعیِفَھا ؛ ِبَدْعَوِتِھْم
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 ١٥٢  .................................................................................................................................................................................................................... َوِإْخالِصِھْم 
 ٣١٦  ................. . ِإنََّك ال َتْدِري َما َعِمُلوا َبْعَدَك : َفُیَقاُل . ِإنَُّھْم ِمنِّي 

 ١٦٨  ........................................................................................................... ...  إنِّي أوشك أن ُأْدعا فُأجیب  
ِإنِّي َتاِرٌك ِفیُكْم َثَقَلْیِن ، َما ِإْن َتَمسَّْكُتْم ِبِھَما َلْن َتِضلُّوا 

 ١٦٨  .............................................................................................................................................................................................................................. ... َبْعِدي 
ِإنِّي َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض ، يرُد َعَليَّ ، َمْن َشِرَب َلْم 

 ٣١٦  .......................................................................................................................................................................................................................... َيْظَمْأ َأَبًدا 
 ٢٧٠  ....... أوصیكم بتقوى اللَّه تعالى وطاعته ، قد دنا الفراق 

ُأوِصیُكْم ِبَتْقَوى اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َتَأمََّر َعَلْیُكم 

 ١٦٤  ........................................................................................................................................................................................................................................ ... َعْبٌد 
 ٤٠٤  ............................................................................................................................................................... ْبِلیُس َأوَُّل َمْن َقاَس ِإ

 ٤٠٤  ................................................................. ... َأوَُّل َمْن َقاَس أمر الدِّين برأيه ِإْبِلیُس 
 ٢٩٩  ....................................... ... إيَّاكم والغیبة ؛ فإنَّ الغیبة أشدُّ من الزِّنى 

 ٤٠٤  ................................................................................................................................................................................ .. .إيَّاكم والقیاس 
 ١٧٤  .......................................................... ؛ َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة َضالَلٌة  ِإيَّاُكْم َواْلُمْحَدَثاِت

 ١٢٩  ........................................................................................................ ... اِإليَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة 
 ٣٩٦  ........................................................................................................... رائعه  اإليمان قوٌل ، والعمل ش

َباِدُروا ِباَألْعَماِل الصَّالحة ، فإّنكــم سـترون ِفَتًنا َكِقَطـِع 

 ٢٦٢  ....................................................................................................................................................................................... ... اللَّْیِل اْلُمْظِلِم 
 ٢٦٢  .............................................. ...  َباِدُروا ِباَألْعَماِل ِفَتًنا َكِقَطِع اللَّْیِل اْلُمْظِلِم

َبَدَأ اِإلْسالُم َغِريًبا ، َوَسَیُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا ، َفُطوَبى 

 ٢٦١  ....................................................................................................................................................................................................................................... ِلْلُغَرَباِء 
َبَدَأ اِإلْسالُم َغِريًبا ، َوَسَیُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا ، َفُطوَبى 

 ٢٦١  ............................................................................................................................................................................................ ْصِلُحوَن للَِّذيَن ُي
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 ١٥٥  ............... َبشِّْر َھِذِه اُألمََّة بالّتیسیر َوالسََّناِء َوالرِّْفَعِة ِبالدِّيِن 
َبشِّْر َھِذِه اُألمََّة ِبالسََّناِء ، َوالدِّيِن َوالرِّْفَعِة َوالنَّْصِر 

 ١٥٥  ................................................................................................................................................................... ي اَألْرِض َوالتَّْمّكن ِف
َبشِّْر َھِذِه اُألمََّة ِبالسََّناِء ، َوالّنصرة ، َوالتَّْمِكیِن ِفي 

 ١٥٥  ........................................................................................................................................................................................................................................ اَألْرِض 
 ١٥٥  ......................................... ... َبشِّْر َھِذِه اُألمََّة ِبالنَّْصِر والسََّناِء َوالتَّْمِكیِن 

 ١٦٨  .................... ... َتَرْكُت ِفیُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّْكُتْم ِبِھَما 
 ٢٧٠ ...  تركُت لكم واعظْین ؛ ناطًقا وصامًتا ، والنَّاطق القرآن 

 ٢٧٠  ........................... ...  ى الَمَحجَِّة اْلَبْیَضاِء ، َلْیُلَھا َكَنَھاِرَھا ُتِرْكُتْم َعَل
 ٢٥٦  ............................ ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَلى اْلُقُلوِب َكاْلَحِصیِر ُعوًدا ُعوًدا 

 ٢٦٠ ...  ُلوَن َما ال َيْفَعُلوَن ُثمَّ ِإنََّھا َتْخُلُف ِمْن َبْعِدِھْم ُخُلوٌف َيُقو
 ٣٤٧  ....................................................................................................................................................................................................................ُثمَّ لیؤّمكم 

 ٣٩٣  ........................................................................................... اللَِّه  اْلُحبُّ ِفي اللَِّه ، َواْلُبْغُض ِفي
ُه َعالِنَیًة َلَكاَن ِفي ُأمَِّتي َمْن َحتَّى ِإن ِمْنُھْم َمْن لو َأَتى ُأمَّ

 ٢٥٨،  ١٧٧  .......................................................................................................................................................................................... َيْصَنُع َذِلَك 
ألیس تشھدون أن ال إله إّال : فقال  e اهللا خرج علینا رسوُل

 ١٦٥  ..........................................................................................................................................................................  الّله وأّني رسوُل الّله ؟
 ٣٤٩  ................................................. خلق الّله األرواح قبل األجساد بألفي عام 

 ٣٤٩   خلق الّله تعالى األرواح قبل األرزاق بأربعة آالف سنة
 ٣٢٦  ........................................................................................................................................................................... الخوارج كالب النَّار 

 ٢٧٥  .................................................................................................................................................................. ُموِر أوساطھا َخْیُر اُأل
 ٢٧٥  ..................................................................................................................................................................... َخْیُر اُألُموِر َأْوسطھا 

 ٣٥٧ الدُّنیا كحلم النَّائم ، وأھلھا مجازون علیھا أو معاقبون  
 ١٥٩  .......................................................................................................النَِّصیَحُة  الدِّيُن النَِّصیَحُة ، الدِّيُن
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 ٢٩٢  ...................................................................... رقَّة الثِّیاب وغلظھا ، ولینھا وخشونتھا 
 ٤٠٠  ................................................................................ زيادته ونقصانه كفٌر عند الّله تعالى  

 ٣١٧  ............... ُه َوُكلُّ َنِبيٍّ مجاب الدَّعوة ِستٌَّة َلَعْنُتُھْم َوَلَعَنُھُم اللَّ
َواْسَتِعیُنوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة ، َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا ، 

 ٢٦٦  ...............................................................................................................................................................................  َوَشْيٍء ِمَن الدُّْلَجِة
ُروا ؛ َفِإنَُّه ال ُيْدِخُل َأَحًدا اْلَجنََّة َعَمُلُه َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِش

 ... ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ٢٦٥ 
 ١٥٣  .............................................................................................. َسُلوِني َعمَّا ِشْئُتْم ، فنادى رجٌل  

 ٤٠٤  ............................  السُّنَّة سنَّتان ؛ أحدھما ھدي وتركھا ضاللة 
ُيصلِّي في المسجد ألٌف منھم وزيادة سیأتي على الّناس زمان 

 ٢٥٩  ...............................................................................................................................................................................   يكون فیھم مؤمن ، ال
 ٢٣٦  ..................................................................................................................................................... َشیََّبْتِني ُھوٌد َوَأَخواتھا 

ن مات صلُّوا مع من صلَّى إلى الِقْبلة ، وصلُّوا على م

 ٣٤٧  ......................................................................................................................................................................................... من أھل الِقبلة  
صنفان من أّمتي لیس لھم في الّشفاعة نصیب ؛ 

 ٣٢٤  ........................................................................................................................................................................ الحرورّية والقدرّية  
ِصْنَفاِن ِمْن ُأمَِّتي َلْیَس َلُھَما ِفي اِإلْسالِم َنِصیٌب ؛ 

 ١٨٥  ............................................................................................................................................................................ يَُّة  اْلُمْرِجَئُة َواْلَقَدِر
ُطوَبى ِلْلُغَرَباِء ؛ الَِّذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس ِمْن 

 ٢٦١  .................................................................................................................................................................................. َبْعِدي ِمْن ُسنَِّتي 
 ٣١٧  .................عمٌل قلیل في سنَّة خیر من عمل كثیر في بدعة

 ٢٩٩  ...................................................................................................................................................................الغیبة أشّد من الزِّنا 
 ٢٩٩  .......................................................... الغیبة أشدُّ من ثالثین زنیة في اإلسالم  

فأبشروا ، فإنَّ ھذا القرآن طرفه بید الّله تعالى ، وطرفه 
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 ١٦٥  ................................................................................................................................................................................................................................... بأيديكم 
 ٣٣٠  .................................................................................. َفَأَبَواُه ُيَھوَِّداِنِه َوُيَنصَِّراِنِه َوُيَمجَِّساِنِه 

َفَأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَِّة 

 ٣٢٢  ......................................................................................................................................................................... ... َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن 
َما َتَشاَبَه َفُأوَلِئِك الَِّذيَن َسمَّى اللَُّه َفِإَذا َرَأْيت الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن 

 ٢٦٠  ...............................................................................................................................................................................  تعالى ، َفاْحَذُروُھْم
فإذا غسلتموني وكفنتموني ؛ ضعوني على سريري 

 ٢٧٠  .................................................................................................................................................................................................. في بیتي ھذا 
 ٣١٦  ...........................................................................ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َبدََّل َبْعِدي : وُل َفَأُق

 ٣١٦  .............. ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َغیََّر سّنتي من َبْعِدي  : َفَأُقوُل 
 ٢٦٣  . ... فإنَّ القرآن نزل على خمسة أوجه ؛ حالل وحرام 

 ٢٦٧  ......................................................................................... َفِإنَّ اللََّه تعالى ال َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا  
 ٤٠٤  ......................................................................................................................................... فإنَّ َأوَُّل َمْن َقاَس ِإْبِلیُس 

 ١٧٤  .............................................................. ... فأھلكوني بال إله إالَّ اللَّه واالستغفار 
فأّول من يصلِّي عليَّ جبرائیل ، ُثمَّ میكائیل ، ُثمَّ 

 ٢٧٠  .............................................................................................................................................. إسرافیل ُثمَّ ملك الموت 
َفُطوَبى ِلْلُغَرَباِء ؛ الَِّذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس ِمْن 

 ٢٦١  .................................................................................................................................................................................. َبْعِدي ِمْن ُسنَِّتي 
َفَمْن َجاَھَدُھْم ِبَیِدِه َفُھَو ُمْؤِمٌن ، َوَمْن َجاَھَدُھْم ِبِلَساِنِه 

 ٢٦٠  .................................................................................................................................................................................................................... َفُھَو ُمْؤِمٌن 
 ١٥٢  ....................... َفَواللَِّه ِإنِّي َألْعَلُمُھْم ِباللَِّه ، َوَأَشدُُّھْم َلُه َخْشَیًة 

 ٢٦٤ َفَواللَِّه ِإنِّي َألْعَلُمُھْم ِباللَِّه تعالى ، َوَأَشدُُّھْم َلُه َخْشَیًة 
 ٢٦٤  ................................ َفَواللَِّه َألَنا َأْعَلُمُھْم ِباللَِّه ، َوَأَشدُُّھْم َلُه َخْشَیًة 

 ٣١٦  ................. . ِإنََّك ال َتْدِري َما َأْحَدُثوا من البدعة َبْعَدَك : َفُیَقاُل 
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قد دنا الفراق ، وحان المنقلب إلى اللَّه تعالى ، وإلى 

 ٢٧٠  ........................................................................................................................................................................................... سدرة المنتھى 
 ١٨٥  ؛ ِإْن َمِرُضوا َفال َتُعوُدوُھْم اْلَقَدِريَُّة َمُجوُس َھِذِه اُألمَِّة 

 ٢٨٤  ............................................................................................... كّل لعب وكّل لھو حرام إالَّ ثالث 
 ٢٨٤  ............................................... ... ُكلُّ َما َيْلُھو ِبِه الرَُّجُل اْلُمْسِلُم َباِطٌل ؛ ِإالَّ 

ُكلُّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة ، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة ، َوُكلُّ َضالَلٍة ِفي 

 ٢٨٦  .................................................................................................................................................................................................................................................... النَّاِر 
 ٣٢٣  ....................................................................................................................................... ُكلَُّھا ِفي النَّاِر ِإالَّ َواِحَدًة 

ألیس أن ال إله إّال  : بالجحیفة ، وقال eكّنا مع النَّبيِّ 

 ١٦٥  .................................................................................................................................................................................................... ...  الّله وحده 
اقض : فأتاه خصمان ، فقال لي  e اهللا كنُت عند َرُسوِل

 ٤٠٤  .......................................................................................................................................................................................................................................بینھما  
 ٢٨٣  ...................................................... ال أبرح من مكاني ھذا حتَّى يجّدد إيمانه  

 ١٨٥  .......................................................................... ال ُتَجاِلُسوا َأْھَل اْلَقَدِر ، َوال ُتَفاِتُحوُھْم 
 ٢٨٣  ....................................................................... ال تذبحوه ، ولكن اربطوه ھذا العمود ، 

 ١٩٤  ................................................................................................................................................................ ... َال َتُسبُّوا َأْصَحاِبي 
 ٢٦٤  ...................... ...  َشدُِّدوا َعَلى َأْنُفِسُكْم َفُیَشدَِّد اللَُّه َعَلْیُكْم ال ُت

 ٤٠٥  ........................................................................... ال َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَیِة اْلَخاِلِق 
 ٣٥٥  ............................... َوَشرِِّه  ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْیِرِه

 ٣١٧،  ١٧٤ ... َيْقَبُل اللَُّه تعالى ِلَصاِحِب ِبْدَعٍة َصْوًما ، َوَال َحجا  ال
 ٢٥٨،  ١٧٦  ..................... ... ا ِبِشْبٍر َلَتْتَبُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِشْبًر
 ٢٥٧،  ١٧٦  ...............................................................   َلَتْرَكُبنَّ ُسَنَن َمْن َقْبَلُكْم وأحوالھم

 ١٧٦ ... َقْبَلُكْم ِشْبًرا ِبِشْبٍر َوِذَراًعا ِبِذَراٍع  َلَتْرَكُبنَّ ُسَنَن َمْن َكاَن
 ٣٢٦  ...........................................................................................................................................لعن اللَّه تعالى األزرقیَّة  
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َلْیُلَھا َكَنَھاِرَھا ، ال َيِزيُغ َلَقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى ِمْثِل اْلَبْیَضاِء ، 

 ٢٧٠  ........................................................................................................................................................................  ِدي َعْنَھا ِإالَّ َھاِلٌكَبْع
 ٢٦١  ....................................................................................................................................... َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبَھا َبْیَضاَء َنِقیًَّة 

 ٣٠٢  ..........لكلِّ أّمة عجل ، وعجل ھذه األّمة الّدينار والّدرھم  
 ٣٠٢ ٍة عجل يعبدونه ، وعجل أّمتي الّدنانیر والّدراھم لكّل أّم

 ٣١٨  ............................................................. ِلُكلِّ َشْيٍء آَفًة ، َوآَفُة ھذا الدِّيِن األھواء 
 ٣١٨  ......................................... ِلُكلِّ َشْيٍء آَفًة ، َوآَفُة ھذا الدِّيِن ھذه األنواء 

 ١٧٤  ............................................................................................... ِلُكلِّ َعَمٍل ِشرٌَّة ، َوِلُكلِّ ِشرٍَّة َفْتَرٌة 
 ٢٦٥  .......................................................................................................................َلْن ُيْدِخَل َأَحَدُكْم َعَمُلُه اْلَجنََّة 

 ٣٦١  .............................................................. لو جيء ِبالسََّمَواِت َواَألْرِض وما فیھنَّ 
 ٢٦١  .......................................................... لو كان ُموَسى َحیا َما َوِسَعُه ِإالَّ اتِّباعي  

 ٢٥٩ َلَیْأِتَینَّ َعَلى النَّاِس َزَماٌن َال ُيَباِلي اْلَمْرُء ِبَما َأَخَذ اْلَماَل 
؛ َحْذَو  َیْأِتَینَّ َعَلى ُأمَِّتي كَما َأَتى َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَلَل

 ٢٥٨،  ١٧٧  .............................................................................................................................................................................. النَّْعِل ِبالنَّْعِل 
ال ندري أنَّا : لیخرج أقواٌم في آخر الزَّمان يقولون 

 ٤٠٢  .......................................................................................................................................................................................... ... مؤمنون أْو ال 
 ٣١٦  ............. َلَیِرَدنَّ َعَليَّ َأْقَواٌم َأْعِرُفُھْم ، ُثمَّ ُيَحاُل َبْیِني َوَبْیَنُھْم 

 ٢٦٦  ............................................................................................................. ... َلْیَس َأَحٌد ِمْنُكْم ُيْنِجیِه َعَمُلُه 
 ٢٨٤  ...................... ... َتْأِديُب الرَُّجِل َفَرَسُه : للَّْھِو ِإالَّ َثالٌث َلْیَس ِمَن ا

 ١٥٣  ........................................ إقاُم الصَّالة وإيتاُء الزَّكاة  : ما اإلسالم ؟ قال 
 ١٥٣  .......................................................................................................................... اإلخالص  : ما اإليمان ؟ قال 

 ٢٦٤  ............................................................   َما َباُل َأْقَواٍم َيَتَنزَُّھوَن َعِن َشْيٍء َأْصَنُعُه
 ٢٦٤  ........ َما َباُل ِرَجاٍل َبَلَغُھْم َعنِّي َأْمٌر َتَرخَّْصُت ِفیِه َفَكِرُھوُه 

عظم عند الّله من ما تحت ظلِّ السَّماء من إله ُيعبد أ
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 ١٧٢  ................................................................................................................................................................................................................... ھوى ُيّتبع  
 ٤٠٤  ......................................................................... َما ُعِبَدِت الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِإالَّ بالقیاس 

 ٣٣٠ ... َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة ، َفَأَبَواُه ُيَھوَِّداِنِه 
َما ِمْن َنِبيٍّ َبَعَثُه اللَُّه تعالى ِفي ُأمٍَّة َقْبِلي ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْن 

 ٢٦٠  ................................................................................................................................................................................. ...  ُأمَِّتِه َحَواِريُّوَن 
 ٢٧٠  .......................................مرحًبا بكم ، حیَّاكم اللَّه تعالى ، رحمكم اللَّه 

َمْن َأَحبَُّھْم َفِبُحبِّي َأَحبَُّھْم ، َوَمْن َأْبَغَضُھْم َفِبُبْغِضي 

 ٣٥٢  .............................................................................................................................................................................................................................َأْبَغَضُھْم  
 ٢٨٧،  ١٧٠  ........... َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َھَذا َما َلْیَس ِمْنُه َفُھَو َردٌّ 

من أكل طّیًبا وعمل في سّنة ، وأِمَن الّناس بوائقه ؛ 

 ١٦٦  .................................................................................................................................................................................................................دخل الجّنة 
 ٢١٠  ...................................................................................................................................َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُھَو ِمْنُھْم  

ِم ؛ ِلَیْسِبَي ِبِه ُقُلوَب الرَِّجاِل َأِو َمْن َتَعلََّم َصْرَف اْلَكال

 ٢٦٩  ......................................................................................................................................................................................................................................... النَّاِس 
من تمسَّك بسّنتي عند فساد أّمتي فله أجر مائة 

 ١٦٦  ....................................................................................................................................................................................................................................... شھید  
 ٢٨٦  ...................................................................................................................... من ذا الَّذي يلبِّس علینا دينه 

َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة ِفي اِإلْسالِم َكاَن َلُه ِمَن اَألْجِر بقدر 

 ٣٣٦  ............................................................................................................................................................................................ ... من يعمل به 
 ٣٣٦  ...................... َمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالِم ُسنًَّة َحَسَنًة َفَلُه َأْجُرَھا 

 ١٧٠  ...............................................................................ا َعَلى َغْیِر َأْمِرَنا َفُھَو َردٌّ  َمْن َصَنَع َأْمًر
َمْن َعاَدى َأولیاء اللَّه تعالى ؛ َفَقْد َباَرَز اللََّه َتَعالى 

 ١٥٦  ........................................................................................................................................................................................................................ِباْلُمَحاَرَبِة 
 ١٧٠  ...................................................................َردٌّ   َمْن َعِمَل َعَمًال َلْیَس َعَلْیِه َأْمُرَنا َفُھَو
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 ١٥٣ ... َمْن َفاَرَق الدُّْنَیا َعَلى اِإلْخالِص ِللَِّه َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه 
 ٢٩٢ َمْن َلِبَس َثْوَب ُشْھَرٍة ؛ َأْلَبَسُه اللَُّه َيْوَم اْلِقَیاَمِة َثْوًبا ِمْثَلُه 
َمْن َلِبَس َثْوَب ُشْھَرٍة ِفي الدُّْنَیا ؛ َأْلَبَسُه اللَُّه َثْوَب َمَذلٍَّة 

 ٢٩٢  .............................................................................................................................................................................................................. َيْوَم اْلِقَیاَمِة 
 ٢٩٥  .......................................................َمْن َلِعَب ِبالنَّْرِد ؛ َفَقْد َعَصى اللََّه َوَرُسوَلُه 

َمْن َلِعَب ِبالنَّْرَدِشیِر ؛ َفَكَأنََّما َصَبَغ َيَدُه ِفي َلْحِم ِخْنِزيٍر 

 ٢٩٤  .............................................................................................................................................................................................................................................. َوَدِمِه 
 ٤٠١  .............................................................................. من لم يكن مؤمًنا حقا فھو كافٌر حقا  

 ٢٦٧  ............................................................ ُفالَنُة ؛ ال َتَناُم اللَّْیَل : َفُقْلُت  َمْن َھِذِه ؟
 ٢٦٧  .................................................................... ... َمْه ؛ َعَلْیُكْم ِمَن اَألْعَماِل َما ُتِطیُقوَنُه 

 ٢٦٣  ........... ...  نزل القرآن على خمسة وجوه ؛ حالل وحرام ، 
 ٢٩٢  ....................................................................................................................................................... ... نھى عن الّشھرتین 

 ١٥٣  ..................................................................................... َھْل ُتْنَصُروَن َوُتْرَزُقوَن ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكْم 
 ٣٥٥  ............................................................ ] يعني القدريَّة [ ُھم َمُجوُس َھِذِه اُألمَِّة 

 ٢٦٦  .................. َواْسَتِعیُنوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة ، َوَشْيٍء ِمَن الدُّْلَجِة 
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه ِإنِّي َألْرُجو َأْن َتُكوُنوا ِنْصَف َأْھِل 

 ٣٠٩  .............................................................................................................................................................................................................................................اْلَجنَِّة 
، َوَھًوى ُمتََّبٌع ، َوِإْعَجاَب  المھلكات ؛ َفُشحٌّ ُمَطاٌعوَأمَّا 

 ١٧٣  .................................................................................................................................................................................................... المرء بنفسه  
 ٢٥٨،  ١٧٧ َوِإنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َتَفرَُّقوا َعَلى ِثْنَتْیِن َوَسْبِعیَن ِملًَّة 

 ٣١٩،  ١٧٠ َوِإنَّ َھِذِه األّمة َسَتْفَتِرُق َعَلى َثالٍث َوَسْبِعیَن ِملًَّة 
 ١٧١  . ...  َوِإنَُّه َسَتْخُرُج ِمْن ُأمَِّتي َأْقَواٌم َتَجاَرى ِبِھْم اَألْھَواُء 

 ٣١٩ ...  َوِإنَُّه َسَیْخُرُج ِمْن ُأمَِّتي َأْقَواٌم َيَتَجاَرى ِبِھْم اَألْھَواُء 
 ١٦٤  ............................... َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اُألُموِر ؛ َفِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة  
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َوَتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى َثالٍث َوَسْبِعیَن ِملًَّة ، ُكلُُّھْم ِفي النَّاِر 

 ١٧٧  ...........................................................................................................................................................................................................................ِإالَّ َواِحَدًة 
َوَتَفرََّقْت ُأمَِّتي َعَلى َثالٍث َوَسـْبِعیَن ِملًَّة ، ُكلُُّھـْم ِفي النَّاِر 

 ٢٥٨  ...........................................................................................................................................................................................................................ِإالَّ َواِحَدًة 
 ٣٠٩  ............................................ . َوَذِلَك َأنَّ اْلَجنََّة ال َيْدُخُلَھا ِإالَّ َنْفٌس ُمْسِلَمٌة 

 ١٦٦  ......................................................................................................................................وسیكون في قرون بعدي 
 ٢٨٨،  ٢٨٧  .................................................................................................................... ... َوَشرَّ اُألُموِر ُمْحَدَثاُتَھا 

 ٢٨٦  .................... وعظ ألصحابه ، فصعق رجل في مجلسه ووثب 
َمْوِعَظًة َوِجَلْت ِمْنَھا اْلُقُلوُب ،  eَوَعَظَنا َرُسوُل اللَِّه 

 ١٦٤  ................................................................................................................................................................ َوَذَرَفْت ِمْنَھا اْلُعُیوُن 
 ٣١٧،  ٢٨٨،  ٢٨٧  ............................................................................................................... ... َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة 
 ٢٨٧  .................................................................................................................................................................. ... َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة 

 ٢٦١  .................................................... ولو كان ُموَسى َحیا َما َوِسَعُه ِإالَّ اتِّباعي  
َوَما َأْنُتْم ِفي َأْھِل الشِّْرِك ِإالَّ َكالشَّْعَرِة اْلَبْیَضاِء ِفي ِجْلِد 

 ٣٠٩  ........................................................................................................................................................................................................ الثَّْوِر اَألْسَوِد 
 ٤٠٤  ................................................................... الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِإالَّ بالقیاس  َوَما ُعِبَدِت

 ٣٥٢  ........................................................................................  َوَمْن آَذاِني َفَقْد آَذى اللََّه تعالى 
ومن نكث ذّمة الّله تعالى طلبه ، ومن نكث ذّمتي 

 ١٦٦  .............................................................................................................................................................................................................................. خاصمته 
 ١٥٣  ............................................................ ...  وھو ديُن اللَّه الَّذي جاءت به الرُّسل  

 ٢٣٠  .......................................................................................................................................................................................................... َوْيَلُكْم َقْد َقْد 
 ٣٤٧  .......................................................................................................................................َيُؤمُُّكْم َأْقَرُؤُكْم ِلِكَتاِب اللَِّه 

ھم  }الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُھْم َوَكاُنوا ِشَیًعا  ِإنَّ{ : يا عائشة 

 ١٨٤  .......................................................................................................................................................................................  أصحاب الِبَدع 
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َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن ال ُيَباِلي اْلَمْرُء َما َأَخَذ ِمْنُه َأِمَن 

 ٢٥٩  ............................................................................................................................................................... اْلَحالِل َأْم ِمَن اْلَحَراِم 
 ٢٦٢  ........................................................................................................................................................................... يحمل ھذا العلم 

 ١٣٢  ............................................................ ... َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه : َيْخُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َقاَل 
 ١٣٢ ٍن َيْخُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِإيَما
 ٣٦٣ ... َيُد اللَِّه َتَعاَلى باسطة ِلُمِسيء اللَّْیِل ِلَیُتوَب ِبالنََّھاِر 

 ٢٦٢  .................................................................................................................................................................................... يرث ھذا العلم 
 ٢٦٦  ..................................................................... ُروا َوال ُتَنفُِّروا َيسُِّروا َوال ُتَعسُِّروا ، َوَبشِّ

 ١٥٦  ................................................................................................................................................... الیسیُر ِمَن الرَِّياِء ِشْرٌك 
ُيَعذَُّب َناٌس ِمْن َأْھِل التَّْوِحیِد ِفي النَّاِر َحتَّى َيُكوُنوا ِفیَھا 

 ٣٨٣  ............................................................................................................................................................................................................................. ...  فحًما 
ُيغسلني أھل بیتي ويكفنوني في ثیابي ھذا في ُحلَّة 

 ٢٧٠  ......................................................................................................................................................................................................................................... يمانیة 
 ٢٥٨  ........................................................................... َيُكوُن ِفي آِخِر الزََّماِن َدجَّاُلوَن َكذَّاُبوَن 

َكذِِّبیَن َيُكوُن ِفي ُأمَِّتي َخْسٌف َوَمْسٌخ ، َوَذِلَك ِفي اْلُم

 ١٨٥  ...........................................................................................................................................................................................................................................ِباْلَقَدِر 
 ٤٠٢  ........................................................ ال َقَدَر : يكون في ھذه اُألمٍَّة قوٌم َيُقوُلوَن 

َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْیَلٍة ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا ِحیَن َيْبَقى َيْنِزُل َربَُّنا َتَباَرَك 

 ٥٩  .......................................................................................................................................................................................... ...  ُلُث اللَّْیِل اآلِخُرُث
¡``` 

 اآلثار: ثانًیا 
 ٣٢٣  ...........................عائشة رضي ا عنها   ............................................................................................................................................................. أحرورية أنت ؟ 

 ٣٥٦  .......................................................  tعلي   ................................................................................................... األعمال ثالثة ؛ فرائض وفضائل ومعاصٍ 
 إِن اللَّه تَابك يثدالْح نسابن مسعود   ............................................................................................................. ... أَحt  ..........................................  ١٦٩ 
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 ٣٠٩  ...............................................  tابن عمر   ................... أَن ا تعاىل جزأ اإلنس عشرة أجزاء ، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج 
 ٣٠٧  ..............................................  tأبو هريرة   ............................................................... ...ف إِن ا تعاىل خلق اخللق حني خلق وهم أصنا

 ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللّه عنهما   ............................................................... إِن الشيطان دخل يف جوفه ، وهذا من عمل الشيطان 
 ٢٨٢  ...............................................  tابن عمر   .......................................................................................................... إِن الشيطان يدخل يف جوف أحدهم 

 ٢٩٨  ............................................................ احلسن   .............................................. ... إن فازعت لرضاء اللّه تعاىل فقد أعلمت الناس نفسك 
 ٢٨٢  ...............................................  tابن عمر   .....................................................................................................................................إنّا لنخشى ا وما نسقط 

 ٢٦٢  ...............................  tعمر بن اخلطَّاب   .............................................................................................................. إنَّا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا 
 ٢٦١  ......................................................  tجابِر   .....................إنَّا نسمع أحاديث من يهود والنصارى تعجبنا أفرتى أن نكتب بعضها ؟ 

ي ألَعلَم أَنَّك حجر الَ  ١٦٧  .......................................................  tعمر   ........................................................................................... ... تَنفَع والَ تَضُر  إِنِّ
ا  e اللَّه ئك أصحاب رسولِأول ها قلوب ة ، أبرابن مسعود   ........................... ، كانوا أفضل هذه األمt  ..........................................  ٢١٢ 

م علَى اجلادة منهج عليه أم الكتاب   ٢٦٥  .......................................................  tعليٍّ   ..................................................................................................... تُرِكْتُ
م علَى الْواضحة لَيلُها كَ وا على دينِ األَعرابِ تُرِكْتُ ونُ  ٢٦٥  .......................................................  tعمر   ................................ ... نهارِها ، كُ

ا ما وجدت : جئت إىل أبي ، فقال  أقوام وجدت ٢٨٥  ..............................................................................  .................. .. أين كنت ؟ قلت 
 رجلُ الْح قَبالْخَطَّابِ ي نب رمع تأَيا ابن  .............................................................................................................. رمهنع ا يضاس ر١٦٧  ...................عب 

 يبرأيت النe  بشيء اس رضي اللّه عنهما   ............................ يف املنام وكأنّي جالس يف مسجد دمشق أترنَّم٢٩٨  ................. ابن عب 
 يبالن رأيتe  ، أبا بكر وعم[ يتلو القرآن ر يتلوا القرآنورأيت [ ٢٨٥.................................................................................  ...... ...  فال يصيبهم شيء 

 ٢٩٥  .......................................................  tعلي   ..................................................................................................................................................... الشطرنج من امليسر 
ئ عليهم القرآن ؟  eكيف كان أصحاب النيب : قلت جلدتي أمساء بنت أبي بكر   إذا قُرِ

 ٢٨٥،  ٢٨١ ...........  tعروة بن الزبري   ........................................................................................................................ لَّه تعاىلكما نعتهم ال: قالت      
 ون ولُ ون يقُ  ٢٣٠  ................. ابن عباس رضي اللّه عنهما   .............................................................................................لَبيك ال شرِيك لَك : كَان الْمشرِكُ
ا ي ا مل يكونوا عليه كلّ عشرين عام ٢٥٨،  ١٧٦ ................................... عكرمة   ......................................................................................... حدثون أمر 

 يبا النظَن علقد رأيتنا وe ، ا حني أخذهتم املوعظة يننللقوم خ تعمذات يومٍ حتَّى س 
ا       أنس بن مالك   .......................................................................................................................... وما سقط منهم أحد أبدt .....................................  ٢٨٦ 

كْر هكذا : ما أصاب هذا ؟ قالوا   ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللّه عنهما   ...................................................إنّه متى مسع القرآن والذِّ
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 ٢٨٢  ...............................................  tابن عمر   ......................................................................................................... eما كان هذا صنيع أصحاب حممد 

 ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللّه عنهما   ................................................................................................................ eاب النيب ما هذا من فعل أصح

 ٢٨٢  ..............  سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي  ..................................... ما بال هذا ؟ : مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط ، فقال 

 ٢٣٠  ................. ابن عباس رضي اللَّه عنهما   .................................................................................. من خلق السماء ؟ : من إمياهنم ، إذا قيل هلم 

ا فليسنت مبن قد مات  ابن مسعود   ............................................................................................................... من كان مستنt  ..........................................  ٢١٢ 

 ٢٨٤  ..................... ابن عمر رضي اللّه عنهما   ............................................................................................. حنن أخشى منه من اللَّه ، وال تزول عقولنا 

 ٢٩٥  .......................................................  tعلي   .................................................................................................................................. سرالنرد أو الشطرنج من املي

 ٢٦٢  ..............................................................................  ............................................................................................................................................................... حيمل هذا العلم 
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٤٥١ 

كشَّاف األعالم 
 المترجمین

 ٢٥٣ ........................................................................................................................................................................................... إبراھیم بن أحمد بن المولَّد 
 ٢١٦ ................د بن علّي بن محمَّد الحاتمي الطائي األندلسّي ابن عربّي ؛ أبو بكر محیي الدِّین محمَّ

 ٢٥٣ .................................................................................................................................................................... أبو إسحاق بن إبراھیم الِقرمیسیني 
 ٢٥٢ ................................................................................................................................................................................................................ أبو الحسین بن بنان 

 ٣١٣ ..............................................................................................................................................................................باذان : أبو صالح باذام ، وُیقال 
 ٣١٥ ....................................................................................................................................................... أبو عبد اهللا القرشي ، مولى ابن عبَّاس 

 ٣٠٢ ............................................................. أبو عبد الّلھ محمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن َفْرح األنصاري القرطبي 
 ٢٢٧ ........................................................................................................................... ن المبارك بن وّضاح أبو عبد الرَّحمن عبد الّلھ ب

 ٢٤٩ ....................................................................................................................................أحمد بن حمدان بن علّي الحیري النَّیسابوري 
 ٢٨٩ ........................................................................................................ أحمد بن عمر بن محمَّد الخوارزمي الخیوقي الصُّوفّي 

 ٢١٩ ......................................................................................................................................................................... ي الخرَّاز أحمد بن عیسى البغداد
 ٢٥٠ ............................................................................................................................................................ أحمد بن محمَّد بن القاسم بن منصور 

 ٢٤١ ....... أحمد بن محمَّد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك األزدي الحجري المصري الطحاوي 
 ٢٤٩ .............................................................................................................................................................................................................................. ف  جعفر بن ُدَل

 ٢٤٩ ............................................................................................................................................................................................................................ جعفر بن یونس 
 ٢٩٧ ............................................................................................................................................................................................................................... الجنید بن محمَّد

 ٢٥٦ ................................................................................................................................................................................ حسل بن جابر العبسي الیماني 
 ٣١٥ ...............................................................................................................................سعید البصري الحسن بن أبي الحسن یسار أبو 

 ٢٩١ ................................................................................................... الحسن بن علّي بن حّجاج بن علّي حسام الدِّین السغناقي 
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 ٢٥٠ .......................................................................................................................................................................................................................حسن بن ھارون  
 ١٧٢ ........................................................................................................... حمد بن محمَّد بن إبراھیم بن خّطاب الُبستي الخّطابي 

 ٢٤٩ .............................................................................................................................................................................................................................. ُدَلف بن جحدر 
 ٣٠٠ ............................................................................................................................................................................................. سري بن المغلِّس السقطي 

 ٢٨٣ .................................................................................................................................................. سعید بن المسیِّب بن حزن بن أبي وھب 
 ٢٧ ................................................................................................................................................................................................................................................ سلیم الّثاني 

 ٢٦ ........................................................................................................................................................................................................................................ سلیمان اَألوَّل 
 ٢٢٦ ......................................................................................................................................................... سلیمان بن علّي بن عبد الّلھ التلمساني 

 ٢٠٣ ..................................................................................................... طاھر بن أحمد بن عبد الّرشید بن الحسین افتخار الدِّین 
 ٣١٩ ................................................................................................................................................................. عامر بن شراحیل بن عبد ذي ِكبار 

 ٢٩٠ .................................................................... عبد الّلھ بن علّي أبو عبد الّلھ تاج الدِّین المعروف بقاضي منصور 
 ١٩٧ ................................................................................................................................................عبد اللَّھ بن محمود بن مودود بن محمود 

 ٢٣٣ ...........................................................................................عبد الحّق بن إبراھیم بن محمَّد بن نصر المرسي األندلسي 
 ٢٨٥ ..............................................................................................عبد الرَّحمن بن علّي بن محمَّد بن علّي الجوزي البغدادي 

 ٢٤٧ .................................................................................................................. عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عتَّاب القرطبي األندلسي 
 ٢٩١ .........................................................................................عبد العزیز بن أحمد بن نصر بن صالح البنحاري الحلواني 
 ٢٩٦ ................................................................................... عبد القاھر بن عبد اللَّھ الّسھروردي الّشافعّي الصوفي الواعظ

 ٤٥ ...............................................................................................................................................................................................................عطاء الّلھ أحمد أفندي 
 ٢٩٦ ............................................................................................................................................................ علّي بن عثمان بن إبراھیم الماردیني 

 ٢٥٢ .................................................................................................................................................................................. علّي بن ھند الفارسّي القرشي 
 ٢٤٦ ....................... عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض الیحصبي األندلسي 

 ٢٥٥ ........................................................................................................................................................الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر 
 ٢٨١ ..........................................................قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز الّسدوسي البصري الضَّریر األكمھ 

 ٢٥٤ ............................................................................................ ّي الزجَّاج محمَّد بن إبراھیم بن یوسف بن محمَّد الّنیسابور
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 ٢٣٣ ................................................................................. محمَّد بن إسحاق بن محمَّد بن یوسف بن علّي القنوي الّرومي 
 ٢٣٩ ....................................................................................................................................................................................... محمَّد بن سیرین األنصاري 

 ٢٥١ ....................بن عبد الوھاب الثَّقفّي الّنیسابوري الّشافعّي  محمَّد بن عبد الوھاب بن عبد الرَّحمن
 ٣٠٢ .............................................................................................................................. محمَّد بن الولید بن خلف األندلسي الطرطوشي 

 ٣٠٦ .......................................................................................... محمود بن عمر بن محمَّد الزَّمخشرّي الخوارزمّي الّنحوي 
 ١٨٦ .............................................................. مختار بن محمود بن محمَّد أبو الّرجاء نجم الدِّین الّزاھدي الغزمیني 

 ٣٠٣ ..................................................................................................................... مختار بن محمود بن محمَّد الزَّاھدي الفقیھ الحنفي 
 ٢٠١ ............................................................................................. ین التَّفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الّلھ الّشھیر بسعد الدِّ

 ٢٧٨ .............................................................................................................................................................................................ھارون الرَّشید بن المھدي 
 ٢٧٨ ...................................................................... یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن ُخْبش بن سعد األنصاري الكوفي 

 
 

¡``` 
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