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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 )كتب ابن تيمية( صول إلى العمم المأمول البن سعديطريق الو 
 (239-231 القواعد) األصفيانية السبعينية، -9

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  :، أما بعدمن ال نبي بعدهالحمد هلل، والصبلة والسبلم عمى 
 : من السبعينية.-اهللرحمو -الميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرين، قال ف

 الحمد هلل، والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد:
وفي  ،-رحمو اهلل-مبثوثة في كتب شيخ اإلسبلم  أيضاً ليا أسماء أخرى  "السبعينية" ـفيذه الرسالة المسماة ىنا ب

الرد عمى "وىذا العنوان ذكره في كتاب  "،السبعينية" :فيقال ليا ،ذتو كابن القيم وغيرهتبلمكتب بعض أصحابو و 
 .خرى لياأأسماء  أيضاً وذكر  "،المنطقيين

كتبيا في  -رحمو اهلل-ألن الشيخ ؛ نسبة إلى اإلسكندرية "المسائل اإلسكندرانية" ـوالحافظ ابن القيم سماىا ب
وفي كتاب  "،تحاديةمسائل اإلسكندرية في الرد عمى المبلحدة واال" :سماىا يوابن عبد الياد ،اإلسكندرية

 .عناوين أخرى مقاربة ياول "،الرد عمى ابن سبعين وأىل الوحدة" :الشيخ اإلسبلم سماى "النبوات"
ثم بعد ذلك أخرجوه من  ،عمى مصر هو حينما سير  -رحمو اهلل-المقصود أن ىذه الرسالة كتبيا شيخ اإلسبلم 

وكان  ،يوجد ىناك كثير من الصوفية من أىل وحدة الوجود آنذاك نووأبعدوه إلى اإلسكندرية من أجل أ ،السجن
وتكون نفسو  ،ا أن يقوم أحد من ىؤالء بقتل شيخ اإلسبلم فيتخمصوا منووْ فرجَ  ،وعمى بعض شيوخيم ،قد رد عمييم

 عد لو صارفمما نفوه إلى اإلسكندرية وبقي ىناك في مكان أُ  ،حونيفيستر  ،قد ذىبت عمى أيدي أولئك الصوفية
أن يقرأ كل جممة  ةالجواب والرد عمى كتب معين نوويطمبون م ،ويناقشونو ،ون عميوءويقر  نوويسألو  نوالناس يأتو 

من  ،وحدة الوجودالقائمين بوابن سبعين ىذا من  ،وأن يناقشيا وىم من أتباع ابن سبعين ،وأن يجيب عنيا ،منيا
  :نوعينألن الصوفية عمى  ؛الصوفية المعروفة بالصوفية الفمسفية

ولربما خالط ذلك شيء  ،ن بالزىد والتقشف والعبادةعنوْ الذين يُ  موى ة،ىي صوفيو عمميو  ،صوفية سموكية بحتة
   .من البدع والمخالفات

يعني التي ليا  ،وىي الصوفية ذات الخمفية الثقافية ،خر من الصوفية ىي أخطر بكثير من النوع األولوالمون اآل
ذا قرأت في كتبيم وفي  ،وأمثال ىؤالء ،ابن سبعينبن عربي و ا :وىؤالء مثل ،مشرب فمسفي  رسائميم مثل:وا 

وكثير من العبارات  ،فإنك تقرأ في كتاب من كتب الفمسفة ،وما أشبو ذلك "الفصوص"أو  "،رسائل إخوان الصفا"
 ،ناعات عظيمة جدًّاجاءوا بكفريات وشو  ،يعني ال يفيميا من ال يعرف الفمسفة فمزجوا التصوف بالفمسفة ،فيمال تُ 

ذا نظر الناظر فييا ممن ع يتعجب كيف وجدت ىذه  نوفإ ةمن ىذا الببلء والشر والفتن -عز وجل-فاه اهلل اوا 
-لشيخ اإلسبلم  واحتى إن بعضيم جاء ينر يكيف وجدت ذيوعًا وقبواًل وأتباعًا كث ،األطروحات واألفكار الفاسدة

 ،عتراضاتىات اال ،أربعين سنة فبين لنا ما فييا نحن عمى ىذه الكتب منذ :ويقولون ،وونيناقش -رحمو اهلل
وجممة جممة حتى رجع بعض  ،ويناقش ما قيل فييا عبارة عبارة ،فجعل شيخ اإلسبلم يأخذ بعض ىذه الكتب
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حينيا  -رحمو اهلل-وقال ما قال  ،راد أولئك الذين نفوهأ فانقمبت الحال عمى غير ما ،وكثير من أتباعيم ،رؤسائيم
رحمو -شيخ اإلسبلم باألمير الذي كان قد تواطأ مع ىؤالء عمى اإليقاع وىو  ،مك الجاشنكيرخر مُ آأن ىذا من 
فقد ذىبت  ،وىذا ما حصل ،دون أن يذىب معو أحد من أصحابو هنيم أصروا عمى أن يسيروه وحدحتى إ -اهلل

اصر أول ما جاء إلى القاىرة ولم يكن لو شأن ودعاه الممك الن ،ورجع شيخ اإلسبلم ،دولتيم بعد مدة وجيزة
عمى أولئك الذين صاروا مع  -ذاه وحبسوآبعدما -وكان يريد أن ينتصر بو  ،واشتغال إال بطمب شيخ اإلسبلم

أراد أن ممكو غضب، و  فمما استرجع ،الممك الجديد لقضاة والعمماء ونحو ذلك، صاروا معمن انقمب عميو من ا
فكتب  ،منو لكن شيخ اإلسبلم كان أعقل وأذكى وأبرّ  ،-رحمو اهلل-ينتقم منيم بفتوى من شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

    .وال بأس أن أعرض بعض  كبلمو ىناك ،في مناقشاتو تمك -رحمو اهلل-ىذه الرسالة 
 ،وابن سبعين ،وابن عربي ،الغزالي ناقش في ىذا الكتاب ىؤالء المتفمسفة من الصوفية -رحمو اهلل-شيخ اإلسبلم 

 ،وما وافق فيو أمثال ابن سينا ،وما دخل فيو من الفمسفة ،وذكر مقاالت شنيعة لمغزالي ،وتكمم عمى الغزالي
 .جعل الموح المحفوظ ىو النفس الفمكية إلى غير ذلككوعبارات لو في ىذا 

لما دخمت إلى مصر بسببيم ثم صرت إلى  :يقول ،رد عمييم جميعاً  -رحمو اهلل-فالشاىد أن شيخ اإلسبلم 
وتبين مقصودىم  ،إن كنت تشرح لنا كبلم ىؤالء :وقال ،ني من فضبلئيم من يعرف حقيقة أمرىمءاإلسكندرية جا

ال فنحن ال نقبل منك كما ال نقبل من غيرك ،ثم تبطمو  .فإن ىؤالء ال يفيمون كبلميم ،(ٔ)وا 
 ،ابن عربي وابن سبعين :مثل ،بلل ما يفيمون كبلم ىؤالءىؤالء الض   :ويقولون ،ىؤالء الذين يردون عمييم :يقول

"، اإلحاطة" :وكتاب البن سبعين اسم :مثل ،أنا أشرح لك ما شئت من كبلميم ،نعم :فقمت :يقول ،وأمثال ىؤالء
 أيضًا.خر وكتاب آ

 ،وس الناس ىناىذا في رء :يقول "،لوح األصالة"ولكن كتاب  ،ال :فقال لي :يقول ،الكتب و شرح ىذهوالشاىد أن
وأن ىؤالء ينتيي أمرىم إلى  ،فمما أحضره شرحتو لو شرحًا بينًا حتى تبين لو حقيقة األمر ،فقمت لو ىاتو" :يقول

 .نسأل اهلل العافية ،مخموقبو بين خالق و يعني الذي ال يفرقون  "،الوجود المطمق
 ابن التومرت ومتكمم عمى مذىب ابن التومرت، ،متفمسف سبعيني :وذكر لي أنو تناظر اثنان ،ىذا حق" :فقال

 ،-نسأل اهلل العافية- ،(ٕ)"مامناإونحن كذلك  :فقال اآلخر ،نحن شيخنا يقول بالوجود المطمق :فقال ذاك ،شعريأ
 ،العمو -عز وجل-ولكنيم ال يثبتون هلل  ،شعرية مدارسألن األ أيضًا؛يعني أن ابن التومرت كان يقول ىذا 

 .عمى العرش استوى نوأو أ ،في السماء :ويمنعون أن يقال ،اهلل في كل مكان :فبعضيم يقول
بد من  وأما في األعيان فبل ،ذكر شيخ اإلسبلم أن الوجود المطمق ال حقيقة لو وال وجود إال في األذىان :الشاىد

 ،ويميق بو ،فيكون هلل وجود يخصو ،وما أشبو ىذا ،وجود زيد ،وجود المخموق ،وجود اهلل :فيقال ،أن يتحدد ذلك
 .ويكون لممخموق وجود يخصو ويميق بو

                                                           

 (.ٜٖٛ/ ٔ) تيمية البن النبوات: انظر - ٔ
 (.ٔٓٗ/ ٔ)انظر: المصدر السابق  - ٕ
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السمع ىنا بمعناه  :حينما يقال مثبلً  ،نما في الذىن كغيره من األوصافإ ،يعني في الخارج ال يوجد وجود مطمق
ع اهلل سم :صفة السمع يشترك فييا كل من يتصف بالسمع لكن حينما يقال ،المطمق ال وجود لو إال في الذىن

ا فبل ،فيذا وجود بالخارج  .يميق بو ،بو بد أن يكون ذلك مختصًّ
أصبحت األمور عمى خبلف ما و  ،وذكر بعض كبلمو ورد عميو ،ىذه القضية وشرحيا لو وبين لأنو  :الشاىد

 .ىذا ما يتعمق بسبب تأليف ىذا الكتاب ،من ىؤالء الناس ونواىتدى خبلئق كثير  ،كانوا يتوقعون
 ،: قد بينا أن المؤمن الذي ال ريب في إيمانو قد يخطئ في بعض األمور العممية االعتقادية-اهللرحمو -قال 
غفر لو كما يغفر لو ما يخطئ فيو من األمور العممية، وأن حكم الوعيد عمى الكفر ال يثبت في حق الشخص في  

ر فييا النبوة ال يكون تفتالتي  المعين حتى تقوم عميو حجة اهلل التي بعث بيا رسمو، وأن األمكنة واألزمنة
حكم من خفيت عميو آثار النبوة حتى أنكر ما جاء بو خطأ كما يكون حكمو في األمكنة واألزمنة التي ظيرت 

 فييا آثار النبوة.
-وكبلم شيخ اإلسبلم ابن تيمية  ،ماسة والحاجة إلى معرفتو ،ىذه الفائدة أو األصل الذي ذكره في غاية األىمية

فيو يقرر ىنا أن الخطأ في األمور العممية والعممية إذا بذل  ،نووقد مضى بعض م ،في ىذا كثير -رحمو اهلل
ْسَعَيا ِإال   َنْفًسا والم   ي َكمِّف   اَل }، ه مغفورأن خطأ ،واتقى اهلل ما استطاع ،والمكمف وسع وأن ذلك  ،[ٕٙٛ:البقرة] {و 

فإن األزمنة  :ففي األزمنة ،واألحوال ،واألزمنة ،يفرق بين األمكنة نوفإ مّ ومن ثَ  ،يتفاوت ويختمف باختبلف الناس
خفى فإن ذلك من شأنو أن ت ،وشرعو -عز وجل-وال يظير فييا العمم بدين اهلل  ،التي ال تظير فييا أنوار النبوة

عتيم فما عمى قدر استطا -عز وجل-فإذا بذلوا وسعيم واتقوا اهلل  ،كثير من حقائق الدين عمى كثير من الناس
 -صمى اهلل عميو وسمم-ولذلك ذكر النبي  ،فيذا يختمف من زمان آلخر ،وا بو فيم معذرونئخفي عمييم أو أخط

  ؟، ماذا يعرفونخر الزمانآالذين يكونون في  عن -رضي اهلل تعالى عنو-كما جاء في حديث حذيفة 
فمما سئل  ال إلو إال اهلل، :ناركنا عمييا آباءأد :يقولون ،نما يعرفون ىذه الكممةإ ،وال صياماً  ،ال يعرفون صبلة

))تنجييم من  :قال ، يعرفون إال ىذه فقطال ،وال صبلة اال يعرفون صيامً  ،(ٖ)))تنجييم من النار(( :قال ؟عنيم
ال إلو إال اهلل ثم  :فقط يقول ،لماذا كانت تنجييم من النار وقد ال تنجي غيرىم ممن ال يكون بيذه المثابة ،النار((

ىذا ال  بًداأالذي يتركيا تركًا مطمقًا ويترك العمل بالكمية ال يعمل  ،فالذي يترك الصبلة ال يكون مسمماً  ،ال يصمي
فيم  ،وما توصموا إليو ،ألن ىذا غاية ما استطاعوا ؛"تنجييم من النار" :قال وفالحاصل أن ،يكون مؤمناً 

  .إال وسعياا واهلل ال يكمف نفسً  ،رونو معذ
في مواضع:   شيخ اإلسبلم يقرر في كتبو األخرى وليذا ،يختمف من مكان آلخر :األمكنةبوىكذا فيما يتصل 

 ،نوأو عمى يد بعض الرافضة يكون قد انتقل من شر محض إلى ما ىو دو  ،م عمى يد بعض الجيميةَمن أسم
 ،وانحرافات وشناعات ،وبدع ،م فيو ضبلالتيعني إنسان ال يعرف اإلسبلم أصبًل عمى وثنية فانتقل إلى إسبل

                                                           

 برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وصححو ،(ٜٗٓٗ) برقم والعمم، القرآن ذىاب باب الفتن، أبواب ماجو، ابن أخرجو - ٖ
(ٛٚ.) 
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غاية ما  ىوأن مثل ىذا  ،يعني عمى يد المعتزلة مثبًل أو نحو ذلك ،فيرى أن ىذا الذي لم يعرف اإلسبلم إال بيذا
ْسَعَيا ِإال   َنْفًسا والم   ي َكمِّف   اَل }: استطاع  .[ٕٙٛ:البقرة] {و 

ثم بعد ذلك خفي عميو من  ،أو ناحية ال توجد فييا أنوار النبوة ،وىكذا ذكر أشياء فيمن نشأ في بادية بعيدة
قد يقع من المكمف أمور لربما  نوفإ :وبالنسبة لؤلحوال ،ىذا بالنسبة لؤلمكنة ،حقائق الدين فإن ذلك يكون معذوراً 

ع لو شيء أو يق ،أو خوف شديد فيقع لو الخطأ ،من فرح شديد لغمبة حالٍ  نوولك ،من غيرهلو وقعت تكون كفرًا 
))الميم أنت عبدي  :في حال الفرح الشديد الرجل الذي قال ،ومع ذلك قد يكون معذوراً  ،أو االنحراف ،من الخمل
  .فيذه حال ،(ٗ)((وأنا ربك

ىذه القراءة  ،[ٓٔٔ:يوسف] {َنْصر َنا مْ ىَجاءَ  ك ِذب وا َقدْ  مْ نيأَ  َوَظنُّوا الرُّس ل   اْسَتْيَأَس  ِإَذا َحت ى}: وفي حال الشدة
 َقدْ }لكن ىذه أنيم  ،بيم قوميم لما تأخر النصر وأبطأكذّ  ،ال إشكال فييا وىيبوا" ذ  والقراءة األخرى "كُ  ،المتواترة
 وىل الرسل يظنون ىذا الظن بربيم؟  ،ما المعنى؟ معناه أن الوعد تخمف {ك ِذب وا

ومنيم الشيخ عبد الرحمن بن  ،وذكره جماعة من أىل العمم -رحمو اهلل-فيقال كما قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
فما  ،لكنيا لم تستقر في قموبيم ،ن ىذه حال عارضة بسبب الشدة البالغةإ" ":القواعد الحسان"سعدي في كتابو 

 ،فيكون ذلك من قبيل الخواطر التي يمقييا الشيطان فيدفعيا المؤمن فبل تضره ،(٘)"لبثوا أن دفعوىا فما ضرتيم
نظروا في احرقوني ثم إذا مت فأ :الرجل الذي قال ألوالده :وقل مثل ذلك في الحديث المعروف ،ىذه في األحوال

قال كان قد  ىووسألو ما الذي حممك عمى ذلك؟  -عز وجل-فجمعو اهلل  ،ذرونياثم  ،يوم عاصف شديد الريح
  ما الذي حممو عمى ذلك؟ ،(ٙ)"العالميني عذابًا ال يعذبو أحدًا من ليعذبن   ر اهلل عميّ دَ لئن قَ " :ليم

تصرف بيذا التصرف فكان  ،لشدة الخوف ؛نما حال عارضةا  و  ،في القدرة لم يكن شاكًّا :بعض العمماء يقول
  .معذوراً 

ذرى بعد حرق ثم يُ ىذا العمل أُ  ومل لعمى إعادتو إذا عُ  -قدرة اهلل -بل كان عنده شك في القدرة  :وبعضيم يقول
وىو الذي -عض أىل العمم فب ،ومن شك في قدرة اهلل عمى البعث يكون كافراً  ،شك في القدرة ،ذلك في الريح

قد  -عز وجل-ألن اهلل  ؛لكن لجيمو كان معذوراً  ،يرى أن ىذا الرجل كان بيذه المثابة -شيخ اإلسبلم يميل إليو
   .اهلل غفر لو ؟،واضح ،غفر لو
شيء من اإلنكار  نوفإن اإلنسان قد يقع م مّ ن ثَ ومِ  ،فيذه ثبلثة أمور ،الزمان والمكان واألحوالبفيما يتصل فيذا 

يكون مما  ول مستحبل -عز وجل-أو فعل ما حرم اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-لبعض ما جاء بو الرسول 
 ،لو كمن يشرب الخمر قد يفعل ىذا مستحبل ،ثار النبوةفييا آ في األماكن التي تظير بالضرورة الدينمن عموم م

ىذا إذا كان في مكان تظير فيو آثار النبوة يكون كافرًا مستحبًل  ،ويعتقد أنو حبلل ،أو يزني ،ويعتقد أنيا حبلل
 ،ولم يستطع أن يتوصل إلى العمم في ىذا ،لكن قد يوجد في مكان في غاية الجيل ،مم من الدين بالضرورةلما عُ 

                                                           

 (.ٕٚٗٚ) برقم بيا، والفرح التوبة عمى الحض في باب التوبة، كتاب مسمم، أخرجو - ٗ
 (.٘٘ٔ: ص) القرآن لتفسير الحسان القواعد: انظر - ٘
 كتاب ومسمم، ،(ٙٓ٘ٚ) برقم ،[٘ٔ:الفتح] {الم وِ  َكاَلمَ  ي َبدِّل وا َأنْ  ي ِريد ونَ }: تعالى اهلل قول باب التوحيد، كتاب البخاري، أخرجو - ٙ

 (.ٕٙ٘ٚ) برقم غضبو، سبقت وأنيا تعالى اهلل رحمة سعة في باب التوبة،
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فيل يكفر ىذا أو  ،وىو أن الخمر حبلل ،توصل إليو الذيىو ىذا  ولكن ،واتقى اهلل ما استطاع ،ووبذل وسع
  م؟عم  يُ 

المشايخ وطمبة العمم الذين زاروا  ،ـىٕٔٗٔ :ولذلك أول ما سقط االتحاد السوفيتي سنة ،معم  ىذا يحتاج إلى أن يُ 
فمما  ،وقدم ليم الخمر ،دعاىم في بيتو ،تمك الببلد ذكروا أن من الناس من قدم ليم الخمر مغتبطًا بمجيئيم

شربوا ال حرج ا :يقول ،وأنيا من كده وعرق جبينو ،الحبلل وقد اشتراىا بمال نوعتذر إلييم بأاأخبروه أنيا حرام 
 ،فمما عمم فزع وأخذىا وأراقيا وىم جموس في مجمسو ،نيا محرمة من الكبائرإ :فقالوا لو ،عميكم المصدر طيب

  .عممإلى أن يُ  فكان يحتاج ،عممىذا ما كان يَ  ،أراقيا خارج البيت
فيرى أنو قد أحسن  ،ممتيا فوقع عميياوجد امرأة قد اشتدت غِ  نوجد من الناس من كان يسأل ىل لو أجر ألووُ 

  .فمثل ىذا ىل يرجم؟ ،؟مأجور عمى ىذا فيسأل ىل ىو ،وقضى حاجتيا ،إلييا
 :وليذا أقول ،يحتاج إلى أن يعمم ،ال ،؟من الدين بالضرورة فيكفر انو استحل معمومً إ :ىل يقال ،ال :الجواب

والذين كتبوا في ىذه القضية  ،ومسألة العذر بالجيل ىي من المسائل الدقيقة ،مسألة المعموم من الدين بالضرورة
ثم ينبغي أن نفرق في  ،ويخفى عميو بعض منو ،أو يتكممون فييا كثير من ىؤالء يجمع كبلم بعض أىل العمم

وفي مقام آخر في واقعة وحادثة  ،لةأيعني حينما العالم يؤصل لممس ،بين مقام التقرير وكبلم أىل العمم حينما ننقم
فتأتي عبارات أحيانًا بمناسبة معينة في واقعة معينة  ،عرضت فأراد أن يحذر الناس من مواقعة ذلك ومزاولتو

ن ينقل بعض الكبلم فإذا فيأتي م ،في مواضع -رحمو اهلل-وتجد ىذا في كبلم العمماء كشيخ اإلسبلم ابن تيمية 
ما  :فإذا قرأه قارئ قال ،خرآخر وينقل كبلمًا آويأتي  ،ما بعد ىذا شيء في الوضوح :قرأه أحد من الناس قال

أو كبلم الشيخ محمد بن  ،لكن من عرف كبلم شيخ اإلسبلم في المواضع المتفرقة ،في الوضوح ىذا شيء بعده
مع نقل كبلميم كالبغوي وغير ىؤالء إذا جُ بعض العمماء الذين يُ كبلم أو  ،-الجميع اهلل رحم-عبد الوىاب 

لكن  ،وليس المقصود الخوض في ىذه المسألة ،المتفرق استطعت أن تنزل كل كبلم عمى ما يناسبو ويميق بو
فالمسألة  ،من ىذا األصل ،ىو من ىذا المنطمق -رحمو اهلل-ىذا الكبلم الذي يذكره شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

 ،والشخص المعين ،وتحتاج إلى عمم بالحال الواقعة ،طبلع وبصر بالشرع وعمم راسخوتحتاج إلى سعة ا ،دقيقة
بقي  ،بقي الحال الواقعة ،ن ىذا العمل كفر مخرج من الممةبأفقد نخرج في النتيجة  ،حتاج إليياكل ىذه األمور يُ 

  ؟ت الموانع أو الىل ىذا الشخص المعين وجدت فيو الشروط وانتف ،الشخص المعين اآلن
بطمب العمم أصبًل  ئفكيف بمن لم يبتد ،فإن ىذا ال يكون من بدايات العمم لمن ابتدأ في طمب العمم مّ ومن ثَ 

ثم بعد ذلك تعدى ىذا إلى أحكام  ،ثم صار ينزل ىذه األحكام عمى الناس في كل واقعة ،واشتغل بيذه القضايا
تمك  ومما أوجبت هثم بعد ذلك تعدى إلى أمور وراء ذلك وىي تنفيذ ما اعتقد ،يقضيو وصار يفصل فييا  ،قضائية

ذلك فساد في  اهلل عمى ىؤالء الناس فيحصل بسببفيبدأ ينفذ فيما يزعم حكم  ه،األقوال أو األفعال في نظر 
   .األرض كبير

تحتاج إلى و  م أىل العمم،كبلتحتاج إلى معرفة  ،تحتاج إلى بصرو  ،تحتاج إلى عمم راسخ ،ةالمسألة ليست سيمف
فإذا قرأه أحد مما ال بصر لو وال  ،يمكن لئلنسان أن يجمع كبلمًا ألىل العمم لكن يصب في اتجاه معين ،استقراء

مثبًل ويجمع من كبلم أىل العمم  ارجائيًّ إ اب جانبً خر يغم  آويأتي  ،ىذه أشياء واضحة كالشمس :خمفية يقال
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فإذا قرأه  ،نظرا :ويقول ،تصويراً قاطع مالولربما يصور  ،وبالجزء والصفحة ،ألئمة ثم يعرض ىذا اعبارات وكبلمً 
ولذلك الذي أنصح بو دائمًا  ،والحق ليس مع ىذا وال مع ىذا ،ما شاء اهلل ما بعد ىذا شيء :أحد من الناس قال
وأن يأخذه  ،أن يشتغل بالعمم الصحيحو  ،وأن يبتعد عنيا ،أن ال يشتغل بيذه المسائل أصبلً  :اإلخوان والشباب

أو بموافقة  ،أو أحكام في أوقات لربما تحتدم فييا النفس ،ناشئة عن ردود أفعال ووال تكون تصرفات، عن أىمو
ويزىد  ،عرف قط بطمب العممولم يُ  ،ولربما يوافق اإلنسان من ال عمم لو ،فييا وومحاكاة لغيره في أمور ال بصر ل

        .المسألة ليست سيمةف ،ثم بعد ذلك يقع في أمور قد تذىب بآخرتو ،في أىل العمم الذين شابت مفارقيم فيو
يعذر  :من الناس من يقول ،وىكذا مسائل اإلكراه ،فالمسائل العممية والمسائل العممية ىذه قد يعذر اإلنسان فييا

فاإلكراه المعتبر شرعًا يعذر اإلنسان فيو في األمور العممية  ،عميون ىذا ال دليل بالقول وال يعذر بالفعل، مع أ
أن يحذر  :ولذلك فالنصيحة التي أنصحكم بيا وأنصح بيا نفسي ،باإليمان اً واألمور العممية إذا كان قمبو مطمئن

 ،وبحوث ،ورسائل ،ومقاالت ،كتب ،والكتب في العذر بالجيل كثيرة ،اإلنسان غاية الحذر من مثل ىذه المزالق
قد يكون  ،وكثير من ىذه الكتابات ناقصة ،الدين بالضرورة وما أشبو ذلكمن وفي قضايا تتعمق بيذا في المعموم 

بحث في المسألة لكن ليس عنده الخمفية الكافية ليعرف كبلم أىل  ،ىذا الذي توصموا إليو ،أصحابيا اجتيدوا
كبلم والمناسبة التي الفقو فيعرف المناسبة التي قيل ليا ىذا الو ديوقد ال يكون ل ،العمم المتفرق في ىذه القضايا

 ،فرق بين مقام التقرير :وكما قمت في البداية ،الكبلم اآلخر فينزل كل كبلم عمى الموضع البلئق بو قيل فييا
 دت ىذه األمور إلىأوكم  ،فرق بين ىذا وىذا ،خر الذي يمكن أن يكون من قبيل التحذير مثبلً والمقام اآل

نسأل - ،رجاءفيرجع اإلنسان إلى حال من اإل ،مصائب ومتاىات ثم بعد ذلك أحيانًا قد تقع ردود أفعال عكسية
فيو لماذا تكمم في البداية من غير عمم ولم يتأىل في مثل  ،فبل ىذا وال ىذا ،ال يكفر عنده أحد ،-اهلل العافية

شيخ اإلسبلم  ،لبطن في كل حين عمى مذىب اقمب ظيرً يت ،-نسأل اهلل العافية-ثم بعد ذلك يبدأ  ،؟ىذه القضايا
لما ذكر حديث ىذا  ،قد بسطنا ىذه المسألة :يقول ،أشار إلى ىذه المسألة في ىذا الكتاب -رحمو اهلل-ابن تيمية 

وىو بيذه المناسبة تكمم عمى ىذه المسألة عند الكبلم عمى الحديث المخرج في الصحيح الرجل الذي قال  ،الرجل
وما فييا من اضطراب  ،قد بسطنا الكبلم عمى ىذا الحديث في مسألة التكفير" :خره يقولآأحرقوني إلى  :هألوالد

ىذا التأويل يعني لئن "، قيّ ضَ "بمعنى  "ردَ قَ " :وبينا أن من تأول قولو في ىذا الحديث ،الناس بغير ىذا الموضع
من التقدير فمم يصب مقصود  "قضى"أو بمعنى " :يقول ،ىذا تأويل بعيد ،ق عميّ يّ يعني ضَ  ،ر اهلل عميّ دَ قَ 

وبينا أن المؤمن الذي ال ريب في إيمانو قد يخطئ في بعض األمور العممية االعتقادية فيغفر لو كما  ،الحديث
   .بغية المرتادأي ىذا في األصل  "العمميةقولو: " ،(ٚ)"يغفر لو ما يخطئ فيو من األمور العممية

وأن حكم الوعيد عمى " :ويقول ،يعني وقع لو ذلك بسبب جيمو ،ىذا الرجل أخطألى أن إفشيخ اإلسبلم يذىب 
 ك ن ا َوَما}: كما قال تعالى ،حق الشخص المعين حتى تقوم عميو حجة اهلل التي بعث بيا رسمو فيالكفر ال يثبت 

ن األمكنة واألزمنة التي تفتر فييا النبوة ال يكون حكم من خفيت عميو وأ ،[٘ٔ:اإلسراء] {َرس واًل  َنْبَعثَ  َحت ى م َعذِِّبينَ 

                                                           

 (.ٖٔٔ: ص) والباطنية والقرامطة المتفمسفة عمى الرد في المرتاد بغية: انظر - ٚ
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 ،(ٛ)"ثار النبوةآآثار النبوة حتى أنكر ما جاءت بو خطأ كما يكون حكمو في األمكنة واألزمنة التي ظيرت فييا 
ايأتي عمى الناس زمان ال يعرفون فيو " :وذكر حديث حذيفة  الشيخ الكبير إال صبلة وال زكاة وال صومًا وال حجًّ

قول ال إلو إال اهلل  عنيم ما يغني :ةففقيل لحذي ،ال إلو إال اهلل :نا وىم يقولونأدركنا آباء :والعجوز الكبيرة يقوالن
ا ،وال صوماً  ،وال زكاة ،وىم ال يعرفون صبلة  .(ٜ)تنجييم من النار" :قال ؟،وال حجًّ
 {َأْخَطْأَنا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  ت َؤاِخْذَنا اَل  َرب َنا}: كما في الحديث القدسي -صمى اهلل عميو وسمم-وذكر قول النبي 

أشياء من ىذا  -رحمو اهلل-وىكذا ذكر شيخ اإلسبلم  ،فاستجاب ذلك  ،(ٓٔ)))قال اهلل: قد فعمت((: [ٕٙٛ:البقرة]
ىي كثيرة في و  ،-أو األصل-وىذا ىو السياق الذي ذكر فيو شيخ اإلسبلم ىذه القاعدة  يذه ميمة جدًّا،ف ،القبيل

  .لكن المضمون يدور حول ىذا ،بعبارات شتى كبلمو متفرقة في كتبو
بل حقيقة فتنتو الباطل المخالف لمشريعة  ،وفتنة الدجال ال تختص بالموجودين في زمانو: -رحمو اهلل-قال 

وىذا كثير في كل  ،ن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابو نوع من ىذه الفتنةفم ،المقرون بالخوارق
فإذا عصم اهلل عبده منيا سواء أدركو أو لم يدركو كان  ،ن فتنتو أعظم الفتنلكن ىذا المعي   ،زمان ومكان

 معصومًا مما ىو دون ىذه الفتنة.
ره كَ ذَ  -عرفأو من المفيد أن يُ  ،من المناسب-بعد كبلم  -رحمو اهلل-ىذا الكبلم ذكره شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

وذكر بعض  ،-عز وجل-وذكر بعض عبارات ىؤالء في مسألة رؤية اهلل  ،قبمو لما تكمم عمى ىؤالء االتحادية
ودعوى  ،وىذا الكبلم ىو تعطيل لمخالق ولرؤيتو" :قال ،وأن قوليم يرجع إلى الوجود المطمق ،أصوليم الفاسدة

الخميفة  نوولما كان فرعون في منصب التحكم وأ :-ابن عربي-الربوبية لكل أحد كما قال صاحب الفصوص 
نْ  ،بالسيف ن كان الكل أربابًا بنسبةٍ  :أي، (ٔٔ)"{اأْلَْعَمى َربُّك م   َأَنا} :جار في العرف الناموسي لذلك قال وا  ما  وا 

وأقروا  ،فيما قالو لم ينكروه وا عممت السحرة صدقولمّ  ،التحكم فييمعطيتو في الظاىر من فأنا األعمى منيم بما أُ 
نسأل اهلل - ،ىو يعتذر لفرعون، [ٕٚ:طو] {الدُّْنَيا اْلَحَياةَ  َىِذهِ  َتْقِضي ِإن َما َقاض   َأْنتَ  َما َفاْقضِ }: وقالوا ،لو بذلك
 .-العافية
ن كان عين الحق ،[ٕٗ:النازعات] {اأْلَْعَمى َربُّك م   َأَنا َفَقالَ }: فصح قولو" :ويقول بناء عمى أن مذىب ىؤالء  ،وا 

بأن الذين عبدوا  -قبحو اهلل-ويقول ا كبيرًا، ، تعالى اهلل عن قوليم عموًّ يعني أن الجميع ىو اهلل ،وحدة الوجود
ل ألن الك ؛والمفروض أن ال يخصوا شيئًا منيا ،خصوا بعض األعيان ،ألنيم خصوا العجل ؛نما كفرواإالعجل 
 ،فشيخ اإلسبلم يرد عمييم ،فيذا كبلم ىؤالء الناس ،-نسأل اهلل العافية- ،نقل وأن يقاليصعب أن يُ  كفرٌ  ،واحد
 ،"ىذا أعظم الناس شيادة عند رب العالمين" :-صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي  :لّما ذكر حديث الدجال ويقول

مع ، {اأْلَْعَمى َربُّك م   َأَنا}: في قولو اً فإذا كان فرعون صادق :يقول ،قطعو نصفين إلى آخره ،يعني الذي قتمو الدجال
                                                           

 (.ٖٔٔ: ص) المرتاد بغية: انظر - ٛ
 برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وصححو ،(ٜٗٓٗ) برقم والعمم، القرآن ذىاب باب الفتن، أبواب ماجو، ابن أخرجو - ٜ
(ٛٚ.) 

نْ }: تعالى قولو بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٓٔ  (.ٕٙٔ) برقم ،[ٕٗٛ:البقرة] {هت ْخف و  َأوْ  َأْنف ِسك مْ  ِفي َما ت ْبد وا َواِ 
 (.ٚٚٗ: ص) والباطنية والقرامطة المتفمسفة عمى الرد في المرتاد بغية: انظر - ٔٔ
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يعني فرعون قال كممة من غير أي  ،فالدجال أحق أن يكون صادقًا عمى قول ىؤالءصادقة،  ةلم يأِت بشبي أنو
ويمر  ،فتنبت ،أنبتي :ولؤلرض ،فتمطر ،أمطري :أما الدجال فيقول لمسماء ،لمعادة مثبلً  اخارقً  وشبية أن مع

إلى غير ذلك مما ذكره النبي  ،(ٕٔ)فتتبعو كيعاسيب النحل ،أخرجي كنوزك :ويقول ليا -يعني الخرائب-بة رِ بالخَ 
وفتنة  ،عمى قوليم ىذا ما معنى التحذير من الدجال :فشيخ اإلسبلم يقول ،من الخوارق -صمى اهلل عميو وسمم-

      .فرعون ما عنده خوارق ،األقل الدجال عنده خوارق عمى ؟،في كل صبلةمنيا الدجال التي نستعيذ 
وىما أعظم عدو هلل  ،ويكفيك بقوم ضبلاًل أن يكون فرعون والدجال صادقين عمى مذىبيم :يقول شيخ اإلسبلم

م يذكر وأما فرعون فم ،وليذا أنذرت الرسل جميعًا من الدجال ؛وأعظم الخمق فرية في دعوى اإلليية ،نسمن اإل
معموم أن موسى وعيسى ىما الرسوالن الكريمان  ،عدو لو أكثر وأكبر من قصتو القرآن قصة كافراهلل في 

 ،وليو عيسى فيقتمإنزل اهلل والدجال يُ  ،ووموسى أرسل إلى فرعون وعمى يديو كان ىبلك ،نجيلصاحبا التوراة واإل
من  ومعما ن ا لم يكولما كانت دعواه الربوبية ممتنعة في نفسي ،المسيح واهلل يقتم نوالدجال يزعم أ :فيقول

 نولك ،كالعجل وغيره ،وييدي من يشاء ،وفتنة يضل اهلل بيا من يشاء بل كانت محنة ،ولصدق الخوارق حجة
   الذي تقدم. ثم ذكر ىذا الكبلم ،بالموجودين في زمانو ال تختص ووفتنت ،أعظم فتنة

 ،أو نحو ذلك ،الميدي أو خاتم األولياء نوأو يدعي أ ،ومن يدعي اإلليية ،النبوةثم ذكر أولئك الذين يدعون 
 ،قريبًا من ثبلثين ،بعث دجالون كذابون))ال تقوم الساعة حتى يُ  :-صمى اهلل عميو وسمم-وذكر حديث النبي 

حاديث ما لم تسمعوا أنتم خر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من األآيكون في " :وأنو ،(ٖٔ)كميم يزعم أنو رسول((
ياىم ،كموال آباؤ   :فقالثم ذكر أصل الدجل  ،إلى غير ذلك من األحاديث ،(ٗٔ)"ال يضمونكم وال يفتنونكم ،فإياكم وا 

وسجاح  ،سديوطميحة األ ،واألسود العنسي ،ومعموم أن مسيممة الكذاب ،التغطية والتمويو والتمبيسأصل الدجل 
ىؤالء بماذا صاروا  :يعني يقول ،إلى آخره -صمى اهلل عميو وسمم-وقد قاتميم أصحاب النبي  ،كانوا مرتدين

   !.؟إذا كان فرعون ما شاء اهلل عند أىل وحدة الوجود نمرتدين إذ
 ،ويكتبيا في كتبو كيف وجد ىؤالء األتباع الكثر؟ ،ويتفوه بيا ،كيف وجد ابن سبعين في ىذه األشياء التي يقولياف

ذا نظرت في تاريخ الفرق ،كيف وجد ىؤالء األتباع؟ وس الفرق نظرت في بعض رءو  ،وقرأت في كتب التاريخ ،وا 
نسأل - ،عمى جرائرىا يبيت عمى سكر ويغدو :بعضيم كما قيل ،رمى بالعظائمويُ  ،تيم بالجنونأحيانًا يُ  نوتجد أ

ومع ذلك  ،عظيمة جدًّا اويفعل الفواحش وأمورً  ،بعضيم ال يصميو  ،اممثل ما قيل في ترجمة النظّ  ،-اهلل العافية
وفييا عمماء وأئمة كثير  ،األتباع وفي أزمنة ليست كزماننا ىذاؤالء كيف وجد ى ،عنده فرقة تنسب إليو

  !.؟كيف وجد ىؤالء األتباع ؟!،الجبالك

                                                           

 (.ٖٜٕٚ) برقم معو، وما وصفتو الدجال ذكر باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب مسمم، أخرجو - ٕٔ
 باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب ومسمم، ،(ٜٖٓٙ) برقم اإلسبلم، في النبوة عبلمات باب المناقب، كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ
 (.ٚ٘ٔ) برقم الببلء، من الميت مكان يكون أن فيتمنى الرجل، بقبر الرجل يمر حتى الساعة تقوم ال

 صحيح في األلباني وصححو، (ٚ) برقم حديثيم، عن يرغب ومن والكذابين الضعفاء في باب المقدمة، في مسمم، أخرجو - ٗٔ
 (.ٔ٘ٔٛ) برقم الجامع،
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ول   الم وَ  َأن   َواْعَمم وا}: وال يأمن عمى قمبو ،ىذه عبرة يقف اإلنسان معيا طويبلً  ، [ٕٗ:األنفال] {َوَقْمِبوِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ  َيح 
تباع ىذه وأما ا ،ال طريق إال ىذا ،عتصام بالكتاب والسنةوطمب السبلمة ال يتأتى إال باال ،فيطمب السبلمة
ينظر في ىذه  نوأبوقد يقول اإلنسان  ة،ىمكة محقق ،راء الفاسدة فإن ذلك يودي بصاحبو إلى اليمكةالفمسفات واآل

عني أىل أ- ففتنتيم ،أو من أجل الرد عمى ىؤالء فيعمق ذلك بقمبو ،أو من أجل الثقافة والمعرفة ،األشياء لمتسمية
 -رحمو اهلل-وكبلم شيخ اإلسبلم ابن تيمية  ،فبل يستطيع أن يتخمص من ذلك ،أعمق بالقمب من الجرب -البدع

ىو ال ينكر أن الدجال ىو المسيح الدجال المعروف  ،في زمانو ىنا  بأن  فتنة الدجال ال تختص  بالموجودين
 ،-صمى اهلل عميو وسمم-وذكر خبره لمنبي  ،-رضي اهلل تعالى عنو-الشخص المعين الذي رآه تميم الداري 

صمى -وىو شخص معين وصفو النبي  ،(٘ٔ)األنبياء نووحذر م ،-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  نووحذر م
  .خر الزمانآبأوصافو يخرج في  -وسمماهلل عميو 

خر الزمان حذر منيا آفتنة الدجال ىي الفتنة العظمى التي تكون في  بأنلكن يقول  ،شيخ اإلسبلم ال ينكر ىذاف
الذين  :فشيخ اإلسبلم يقول ،ولكن الدجل وتمبيس الحق عمى الناس بالباطل ىذا ال يخمو منو زمان ،األنبياء

فاليوم تجد  ،ىؤالء فتنوا ليم نصيب من فتنة الدجال فمو وجد الدجال لكانوا إليو أسرعيفتنون بما ىو دون ذلك 
واليوم سوق رائجة في ىذه الوسائل  ،ابعض األشياء التي تطرح ىنا وىناك من األفكار المنحرفة تجد ليا أتباعً 

 اً ثل ىذه األشياء ويجد أتباعيكتب الواحد م ،أو في غير ذلك ،أو الفيس بوك ،نترنتأو اإل ،الجديدة في التويتر
 ،فيتكاثر الناس كم عدد المتابعين لو، [ٔ:التكاثر] {الت َكاث ر   أَْلَياك م  }: -تبارك وتعالى-وىو داخل في قولو  ،ينكثير 

وىذا  ،كذا ووىذا مع ،عشرات األلوف ووىذا مع ،خمسمائة ألف وىذا مع :فيقول ؟،والذين ييتفون ،والمصفقين
نْ }: يقول -عز وجل-واهلل  ،العبرة بالكثرة تليس ،{الت َكاث ر   أَْلَياك م  } ،كذا ومع  اأْلَْرضِ  ِفي َمنْ  َأْكَثرَ  ت ِطعْ  َواِ 

صمى اهلل عميو -والحق ما جاء بو الرسول  ،نما العبرة بمزوم الحقإ ،[ٙٔٔ:األنعام] {الم وِ  َسِبيلِ  َعنْ  ي ِضمُّوكَ 
وأن ال يفتن بفتنة  ،وأن يحاسبيا ،وأن يراجع نفسو ،وأن يقف عندىا ،يتبينيافيذه أمور يحتاج المؤمن أن  ،-وسمم

فمن  ،المقرون بالخوارق ،بل حقيقة فتنتو الباطل المخالف لمشريعة" :يقول ،الدجالين في أي وقت من األوقات
فتنة مقرونة  ،"وىذا كثير في كل زمان ومكان ،نوع من ىذه الفتنة وأقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصاب

 .بخارق
خ والمموك يوأما المؤمنون ووالة األمور من العمماء واألمراء ومن يدخل في ذلك من المشا: -رحمو اهلل-قال 

ويجب ليم من النصيحة والمعاونة  ،طاعون في طاعة اهللفي   ،فميم حقوق بحسب ما يقومون بو من الدين
عموم المؤمنين أيضًا من المناصحة والمواالة وغيرىا من ول ،وغير ذلك ما ىو من حقوقيم ،عمى البر والتقوى

 الحقوق ما دل عميو الكتاب والسنة.
ذكر بعد ذلك ما يجب لغيرىم من  -صمى اهلل عميو وسمم-وما يجب لمرسول  ،-عز وجل-ا ذكر ما يجب هلل لمّ 

 ،يعني المقصود من يرجع إلييم الناس فيما ينوبيم ،فذكر ىنا والة األمور من العمماء واألمراء ،أصحاب الحقوق

                                                           

 والنسائي ،(ٚٚٓٗ) برقم ومأجوج، يأجوج وخروج مريم ابن عيسى وخروج الدجال فتنة باب الفتن، أبواب ماجو، ابن أخرجو - ٘ٔ
 (.ٖٔٙٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٜٕٛٓ٘) برقم المسند، في وأحمد ،(ٕ٘ٗٗ) برقم الكبرى، في
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ومن يدخل في ذلك من المشايخ والمموك  :يقول ،وما إلى ذلك ،يدخل في ذلك رؤساء العشائر وأمراء األجناد
فمن  ،يعني أنيم يتفاوتون فيما يستحقون فميسوا عمى مرتبة واحدة ،فميم حقوق بحسب ما يقومون بو من الدين

 .لم يكن متصفًا بيذه األوصافلو من الحقوق ما ليس لغيره ممن  رع قائمًا بالعدل فإنكان قائمًا بالش
 ؟ىل يقصد شيخ اإلسبلم أن طاعتيم في الطاعة فقط ،طاعون في طاعة اهللفي   :وقولو ىنا

وعندنا واسطة  ،وعندنا طاعة في المعصية ،طاعة هلل نوعمم أفيما يُ  ،طاعة في الطاعة :يعني عندنا ثبلثة أشياء 
عمم ىل يقصد أنيم يطاعون فيما يُ  طاعون في طاعة اهللفي   :فينا يقول ،وىي في األمور العادية المباحة ،بينيما

فيطاعون في  -عز وجل-طاعة هلل إذا أمروا بالصبلة أو الصيام أو الجياد أو نحو ذلك مما ىو طاعة هلل  نوأ
 ؟التخصيص ىل يقصد؟، العادية األخرى طيب األمور ،؟ذلك

 نوعمم أفيما ال يُ  ونذكر فيو أن أئمة العدل يطاع ،شيخ اإلسبلم لو في االختيارات كبلم ذكر فيو تفصيبلً 
وأن  ،مور المباحةاألمعصية من  نووما ال يعمم أ ،طاعة نوعمم أالطاعة فيما يُ  :فيدخل في ىذا نوعان ،معصية

عز -طاعة هلل  نوأ ،طاعة فقط نوأئمة الجور يعني الذين ليم والية شرعية أئمة الجور يطاعون في ما يعمم أ
أما المحرمة فالجميع ال طاعة لمخموق في معصية  ،يعني ال يطاعون في األمور األخرى المباحة ،-وجل

  .الخالق
 ،معصية نويم من ظاىره اإلطبلق فيما ال يعمم أخر في منياج السنة وفي بعض كتبو األخرى قد يفكبلم آ وول

نما أمر بطاعة والة ا  و  ،ألنو لم يرد فييا استثناء وال تخصيص ؛ظير والموافق لدالئل الكتاب والسنةوىذا ىو األ
أئمة العدل يطاعون في ما ال يعمم أنو   :فيذا التفصيل حينما يقال ،-عز وجل-األمور فيما ال يكون معصية هلل 

ىذا ال أعمم عميو دليبًل  ،يعني أن طاعتيم في مجال أضيق ،وأئمة الجور يطاعون فيما يعمم أنو طاعة ،معصية
))ال  :-صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ،بل األدلة مطمقة إال في المعصية ،ال من الكتاب وال من السنة

أن تكون الطاعة مطمقة في  :اإال بيذوال يمكن أن تنضبط أمور الناس  ،(ٙٔ)طاعة لمخموق في معصية الخالق((
لكن ىذا في أصحاب الواليات  ،فبل طاعة -عز وجل-فإذا كان في معصية اهلل  ،معصية يعمم أنو ما ال

    .الشرعية
 ؟طاعون في طاعة اهللفي   :لكن ىنا العبارة لماذا خصصيا قال ،..ويجب ليم من النصيحة والمعاونة :يقول

ىنا في مقام  ،ذكر السياق الذي قيل فيو الكبلمأحتاج  في كثير من األحيان أن أولذلك  ،ألنو في مقام يقرر فيو
نما يريد أن يرد عمى ىؤالء الذين يجعمون ألحد من المخموقين ، وا  ال يريد أن يتحدث عن تأصيل مسألة الطاعة

األمور والعمماء وما إلى ذلك  مر بطاعتيم من والةمن أُ  :فيرد عمى ىؤالء يقول ،منزلة ال تصمح إال لمخالق مثبلً 
: كما قال اهلل تعالى ،كل شيء نوتمقى عويُ  ،وليس ألحد طاعة مطمقة ،-عز وجل-فإنيم يطاعون في طاعة اهلل 

فإذا فيم السياق الذي قيل فيو ىذا  ،ىذا ىو المقصود ،[ٖٔ:التوبة] {الم وِ  د ونِ  ِمنْ  َأْرَباًبا مْ نيَور ْىَبا مْ ىَأْحَبارَ  ات َخذ وا}
 .واهلل أعمم ،الكبلم انتفى اإلشكال

                                                           

 (.ٕٓ٘ٚ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٔٛ) برقم الكبير، في الطبراني أخرجو - ٙٔ
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لمن جعل معو  ضاه  وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص الرسالة فيو م  : -رحمو اهلل-قال 
ن افترقا في بعض الوجوه. ،رسواًل آخر كمسيممة ونحوه   وا 
من المخموقين شيئًا من حقوق  اً فمن أعطى أحد ،لو حقوق خاصةاهلل  :فيو يقول ،يعني ىذه تابعة لمتي قبميا

عميو -شيئًا من خصائص الرسول  -صمى اهلل عميو وسمم-ومن أعطى غير الرسول  ،شريكاً  والخالق فقد جعل ل
ن ا  ن األئمة مثبًل يجب طاعتيم و إ :كالذين يقولون ،شريكًا لو في ىذا المقام والمرتبة وفقد جعم -الصبلة والسبلم
 ،ال تصمح ليم فيؤالء أعطوىم منزلة ،-صمى اهلل عميو وسمم-تمقى عن الرسول تمقى عنيم كما يُ ليم العصمة فيُ 

وأنيا  ،ليم أنيم يحركون ذرات الكون اوادعو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-بل زادوا عمى مرتبة الرسول  ،فييم اوغمو 
 .فيذا من خصائص الربوبية ،خاضعة ليم

-الرسول  ،حقوق وفالخالق ل ،ن اإلقرار بيذين األصمين ىو أصل دين اإلسبلمإ :بلم قالفينا لما ذكر ىذا الك
أما والة األمر من األمراء والعمماء وما يكون ألىل اإليمان فإن ىؤالء ليم  ،لو حقوق -صمى اهلل عميو وسمم

 ،إذا أمر الوالد بشيء يطاع لكن فيما ال يكون معصية ،-عز وجل-فيطاعون في طاعة اهلل  ،حقوق تميق بيم
فتستقيم أحوال  ،ضبط األمور بيذافتُ  ،-عز وجل-ما ال يكون معصية هلل في والزوج إذا أمر امرأتو بشيء تطيع

  .واهلل المستعان ،العبد
 من شرحو عمى األصفيانية.: -رحمو اهلل-قال 

وىي شرح لعقيدة  ،ةعشر  يتنما كان في مصر سنة سبعمائة واثنحي -رحمو اهلل-كتبيا الشيخ  أيضاً ىذه الرسالة 
شمس الدين  شمس الدين األصفياني، :سموامختصرة رسالة مختصرة في العقيدة ألحد المتكممين من األشعرية 

فجاء بعضيم إلى شيخ  ،ألف رسالة في العقيدة لخصيا من كتب الرازي ،األصفياني ىذا من عمماء الكبلم
العبارات إذ قرأتيا في ىذه الرسالة وشيخ  ،نريد أن تشرح لنا ىذه الرسالة :وقال -رحمو اهلل-اإلسبلم ابن تيمية 

ألن الكبلم الذي فييا كبلم بعيد عن أنوار النبوة  ؛ثم يشرح يعني تحتاج إلى صبر -المتن-اإلسبلم ينقل النص 
شيخ اإلسبلم جمس يشرح ليم ويبين ف ،في الكتاب وال في السنة وعبارات لم ترد، وفيو مغالطات وجياالت ًا،تمام

ويبين نقصيا  ،وينقض دالئميم ،ويبين الدالئل العقمية ،ويسرد األدلة من الكتاب والسنة ،ما فييا من المخالفات
وطريقة تقرير ىؤالء  ،ةأو الربوبي ،توحيد اإلليية ،سواء كان في قضايا التوحيد ،طال في ذلك في سائر األبوابأو 
أو في غير ذلك من أبواب  ،ناقشيم طويبًل في ىذه المسألة ،ثبات النبوةا  و  نبوة،أو كيف كان ذلك يتصل بال ،لو
 .عتقاد في مناقشات طويمةاال

ويجب لو ما يجب  ،مم بالعقل أن المثمين يجوز عمى أحدىما ما يجوز عمى اآلخروقد ع  : -رحمو اهلل-قال 
 ،فمو كان المخموق مماثاًل لمخالق لمزم اشتراكيما فيما يجب ويجوز ويمتنع ،ويمتنع عميو ما يمتنع عميو ،لو

مكانو. ،والمخموق يستحيل وجوب وجوده و قدمو ،والخالق يجب وجوده وقدمو  بل يجب حدوثو وا 
سبلم يقرر ىذا شيخ اإل ،شمس الدين األصفياني صاحب المتنلنحن عرفنا لماذا سميت األصفيانية؟ نسبة 

عتقاد االستدالل باألدلة العقمية ىذا ال يجوز في باب اال ..،مم بالعقل أن المثمين يجوز عمى أحدىماعُ  :المعنى
أن دالئل الشرع  ،كما سبق اإلشارة إلى ذلك ،ألن الدالئل العقمية الصحيحة ىي من جممة أدلة الشرع ؛إشكال فيو

ويوجد في القرآن من األدلة العقمية أشياء معروفة في  ،فشيخ اإلسبلم يحتج عمييم باألدلة العقمية ،نقمية وعقمية
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فشيخ اإلسبلم يذكر ىذا الكبلم تعميقًا عمى ما ذكره المؤلف من إثبات سبع صفات عمى طريقة عامة  ،ىذا
وىذه  ،من يثبت أكثر من ذلكومنيم  ،األشاعرة مدارس منيم من يثبت سبع صفات وىذا ىو المشيور، األشاعرة

نحرافات في بعض يقع ليم بعض اإلشكاالت واال أيضاً ليا  موىم في إثباتي ،إن العقل دل عمييا :السبع يقولون
ودل عمى  ،كون العقل دل عمى ىذه الصفات فإن النقل دل عمييا أيضاً  :فشيخ اإلسبلم يقول ،ىذا اإلثبات

وىناك  ،غير ىذه السبع أيضاً ىناك صفات دل عمييا العقل  :قولي ،كون العقل دل عمى ىذه الصفات ،غيرىا
وذكر  ،ىاانفى ما عدفكون العقل يدل عمى ىذه الصفات ال يعني أن يُ  ،صفات دل عمييا النقل ال تدرك بالعقل

  لماذا؟  ،يوعمألن العقل ما دل  ؛ومنيم من يتوقف فيو ،مذاىب المتكممين منيم من ينفي ما عداىا
وىذا انحراف في أصل  كبير أدى إلى  ،لمعقل ًا وعاضداً ن المتكممين جعموا العقل أصبًل والنقل تابعنحن عرفنا أ

ىذا الكبلم في  كما مضى نحو-مم بالعقل عُ  :يقول ،فشيخ اإلسبلم يرد عمييم ،انحرافات كثيرة عند ىؤالء
ويمتنع عميو ما يمتنع  ،ويجب لو ما يجب لو ،خرأن المثمين يجوز عمى أحدىما ما يجوز عمى اآل -التدمرية

 ،والخالق يجب وجوده وقدمو ،ويمتنع ويجوز ا فيما يجبلمخالق لمزم اشتراكيم فمو كان المخموق مماثبلً  ،عميو
من الناحية العقمية أن المثمين يجوز عمى كل واحد منيما  :فيو يقول ،خرهآإلى  ،والمخموق يستحيل وجوب وجوده

 ،يجب لو أشياء ال تكون لممخموق -عز وجل-واهلل  ،خراآل يمتنع عمى ويمتنع عميو ما ،خرما يجوز عمى اآل
والمخموق يكون ذلك  ،منزه من الصاحبة والولد -عز وجل-اهلل ف المخموق، ويمتنع عميو أشياء ال تمتنع عمى

 .ك في أصل الصفةفيذا فيما يجوز ويمتنع فضبًل عن االشترا ،أمور كثيرةفي وقل مثل ذلك  ،كمااًل فيو
ثبات  الصفات التي إفمماذا تمتنعون من  :فيقول ،الصفة بجبللو وعظمتو من ىذهلو ما يميق  -عز وجل-فاهلل 

ألن  ؛فما كل ما جاز لممخموق جاز لمخالق ،فالخالق غير المخموق ؛ال إشكال في ىذامع أنو دل عمييا السمع 
فإن حصل االشتراك في  ،ولممخموقين أوصاف تخصيم ،وأوصاف تخص وفم مّ ومن ثَ  ،اهلل ال يماثل المخموقين

كما أن  ،ومتماثمة ،وأن حقائقيا واحدة ،بعضيا فإن ذلك ال يعني االشتراك في أن يكون ذلك من قبيل التمثيل
 .ذات الخالق غير ذات المخموق

وليست رحمتو ومحبتو  ،وصف نفسو بالرحمة والمحبةو  ،اهلل سمى نفسو بالرحمن الرحيم: -رحمو اهلل-قال 
مثل لذاتو ال  فكمما ال ،ومعموم أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات اهلل بالنسبة إليو ،كرحمة المخموق ومحبتو

 مثل لصفاتو.
ا أن ذات الخالق غير ذات مكف ،لمذي قبمو وىو أشبو ما يكون بالتطبيق والمثال أيضاً ىنا ىذا الكبلم تابع 

سمى اهلل نفسو بالرحمن الرحيم ووصف  أيضاً فكذلك  ،والمخموق لو ما يميق بو ،الخالق لو ما يميق بو ،المخموق
 ،[ٗ٘:المائدة] {نوَوي ِحبُّو  مْ يي ِحبُّ }، و[ٙ٘ٔ:األعراف] {َشْيء   ك ل   َوِسَعتْ  َوَرْحَمِتي}: كما قال ،نفسو بالرحمة والمحبة

 يقولون بناءً  ،في الجممة -أعني المتكممين-ألن ىؤالء ينفونيا  ؛واإلرادةىنا ذكر األوصاف المتعمقة بالمشيئة 
، تكون لممخموقين من معانٍ  نوىمو ، أو لما يتو ن ذلك يمزم منو مسألة حمول الحوادثعمى اعتبارات معينة: إ

رحمة  ن رحمة اهلل غيرإ :ىو يقول ليم ،وأن ذلك ال يميق باهلل ،الرحمة انعطاف في القمب :مثبلً  يقولون
ة فكذلك هلل رحم ،والمخموق لو وجود يميق بو -تثبتون الوجود- ،فكما أن الخالق لو وجود يميق بو ،قينو المخم

وا ىذا ما عطُ أ :فيقول ،ولممخموق محبة تميق بو ،لمخالق محبة تميق بو ،تميق بو ةممخموق رحملو  ،تميق بو
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فرحمتنا ومحبتنا وما إلى  ،كما أننا في ذواتنا وصفاتنا لنا أوصاف حقيقية تميق بيذه الذوات وا ىذا،عطُ أو  ،يستحق
فكما أنو ال مثل  ،فذلك يميق بذاتو وجبللو وعظمتو -عز وجل-وأما اهلل  ،ميق بذواتنا المخموقة الناقصةتذلك 
  .فيذا مثال تطبيقي عمى ما سبق ،ىو يرد عمييم ،ال مثل لصفاتوكذلك لذاتو 
قوم لو من صفاتو ليس موقوفًا عمى أن يوجوب تصديق كل مسمم بما أخبر اهلل بو ورسو : -رحمو اهلل-قال 

فإنو مما يعمم باالضطرار من دين اإلسالم أن الرسول إذا أخبرنا بشيء  ،دليل عقمي عمى تمك الصفة بعينيا
ن لم نعمم ثبوتو بعقولنا ،ق بويمن صفات اهلل وجب عمينا التصد ومن لم يقر بما جاء بو الرسول حتى  ،وا 

 .[211:األنعام] {الم وِ  ر س ل   أ وِتيَ  َما ِمْثلَ  ن ْؤَتى َحت ى ن ْؤِمنَ  َلنْ }: يعممو بعقمو فقد أشبو الذين قال اهلل عنيم
 .ىذا الكبلم تابع لمذي قبمو

وال  ،األخبار بشأن الربوبية ومن سمك ىذا السبيل فيو في الحقيقة ليس مؤمنًا بالرسول وال متمقيًا عنوقال: 
ما أخبر بو إذا لم يعممو بعقمو ال يصدق  فإن   ،فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر بو

ال فال فرق عند من سمك ىذا السبيل بين  ،عممو بعقمو آمن لو وما لم يخبر بو إنْ  ،بو بل يتأولو أو يفوضو وا 
خباره وبين عدم ا وكان ما يذكره من القرآن والحديث واإلجماع في ىذا  ،لرسول وعدم إخبارهوجود الرسول وا 

  وقد صرح بو أئمة ىذا الطريق. ،الباب عديم األثر عنده
 ،حينما ذكر نفييم لممحبة والرضا والغضب ونحو ذلك -رحمو اهلل-ىذا الكبلم ذكره شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

 :قالوا ،أما الخالق فإنيم أولوا ذلك باإلرادة ،إال ما يميق بالمخموقين بحجة أنيم زعموا أنيم ال يعقمون ليا حقيقة
 ،رد عمييم نوففسروا ذلك وأولوه باإلرادة مع أ ،الغضب إرادة االنتقام ،الرضا إرادة اإلحسان ،المحبة إرادة اإلحسان

 اشترك ،فعمى أساسكم وأصمكم ىذا الفاسد قد شبيتم الخالق بالمخموق ،يوصف باإلرادة أيضاً المخموق  :قال ليم
إرادة تميق بجبللو وعظمتو ولممخموق إرادة تميق بضعفو لو  :فإذا قالوا ة،الخالق والمخموق في صفة واحد

وغضب يميق  ،ورضا يميق بجبللو وعظمتو ،لمخالق محبة تميق بجبللو وعظمتو :قولوا :فيقال ليم ،ومسكنتو
لكن ىذا الكبلم الذي قرره في صدره ذكرت في ما مضى  ،ىو يرد عمى ىؤالء ،ولممخموق كذلك ،لو وعظمتوبجبل

تبارك -عن اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-وجوب تصديق كل مسمم بما أخبر بو الرسول  ،طرفًا يتعمق بمعناه
 -عمييم الصبلة والسبلم-ن الرسل إ :فكما قمنا في المرة الماضية ،إدراك العقلأن ىذا ال يتوقف عمى  -وتعالى

فحجاب الغيب دونيا ال تصل إلى ما وراء  ،فالعقول قاصرة ،حاالت العقولحارات العقول ولم يأتوا بمُ جاءوا بمَ 
تركوا الوحي وصاروا  ،الذين جعموا العقول قائدة ليم وقعوا في أمور عظيمة ،تمقى عن طريق الوحيفيُ  ،ذلك

يقررون األصول الكبار فيما يتصل باألمور الغيبية مما يتعمق باهلل وجبللو وعظمتو ونحو ذلك بالدالئل العقمية 
 .والمنطق اليوناني

 ،في المنطق افإذا قرأت في بعض كتب ىؤالء والمتون التي يدرسونيا في معاىدىم ونحو ذلك كأنك تقرأ كتابً 
  !.عمييم الصبلة والسبلم؟-ما جاءت بو الرسل وتصيبك الدىشة أين 

  !.؟صمى اهلل عميو وسمم-اء بو النبي أين ما ج
القضايا وأشرفيا  فييا قضايا االعتقاد التي ىي أجلّ  -عز وجل-يقرر اهلل  ،أين األدلة الكثيرة التي في القرآن

  !.وأعظميا؟
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ويعتمدون عمى  كموثم يأتي ىؤالء ويمغون ىذا  ،جاءوا لتقرير التوحيد أوالً  -عمييم الصبلة والسبلم-فالرسل 
مع أن شيخ اإلسبلم يقرر في كتبو أن الفبلسفة ىم أضل الناس في  ،وكبلم أىل الفمسفة ،منطق اليونان

عقمو نفاه أشبو  وعقمو فقط وما لم يدرك ومن يثبت ما أدرك :فيو يقول ،ألنيم ال يستضيئون بالوحي ؛اإللييات
ال نقبل من الرسل  ،يعني نحن ال نقبل منك ،{الم وِ  ر س ل   أ وِتيَ  َما ِمْثلَ  ن ْؤَتى َحت ى ن ْؤِمنَ  َلنْ } :الذين قال اهلل عنيم

 وما أخبر بو إذا لم يعمم فإن   :يقول ىنا بل،ا أن نتمقى عنيم فأمّ  ،لى ما وصموا إليوإحتى نكون بمنزلتيم فنصل 
ال فال فرق عند من سمك  ،وو بعقمو آمن بعمم ما لم يخبر بو إنْ و  ،بعقمو ال يصدق بو بل يتأولو، أو يفوض وا 

يعني قضية  ،يعني كأن الرسل ما بعثوا فضبًل عن الدالئل األخرى ،..خبارها  وجود الرسول و بين ىذا السبيل 
واإلجماع لو  ،نما ىو من جممة األدلة النقميةا  و  ألن اإلجماع ليس بدليل عقمي ؛اإلجماع مثبًل ال قيمة ليا عندىم

فمثل ىؤالء ال قيمة لموحي  ،فيو ليس من دالئل العقل ،نقلواإلجماع يُ  ،ما من السنةا  ما من الكتاب و إمستند 
    ؟، ما الذي يبقيعندىم وال ليذه الدالئل العظام كاإلجماع

ربما ببل وعي أحيانًا،  واليوم تسمع من يقول مثل ىذا الكبلم ويردده ،ىذه العقول المتفاوتة ،يبقى العقول الفاسدة
نما ا  و  ،-يعني العمماء-ال تسمم قيادك ليؤالء  ،ال يممي عميك أحد ،ل عقمكعمِ أ :يقول ،ىذا ونيردد شباب صغار

بزعمو لم  ألن عقمو ؛وحقائق كبار من الدين ،فيجترئ عمى رد األحاديث الثابتة في الصحيحين ،ولك عقل تفكر ب
 :ويقول ليم ،ويممي ىذا عمى اآلخرين ،فيبدأ يحكم بعقمو ،أو نحو ذلك ،أو لم يفيميا ،أو ال يقر بيا ،يدركيا

ويجد ىذا  ،وىذا يقولو بعض الشباب الصغار في المرحمة الثانوية ،جر عقمك عمى اآلخرينؤ ال تُ  ،عندكم عقول
وتتحول  ،وقد يقع بعضيم في بعض عباراتو بالكفر الصريح ،رائجة في ىذه الوسائل التي أشرت إلييا آنفاً  اً سوق

وىم أجيل الناس في  ،دون قيود من الوحي والنقل وقبم وما أمبله عميو عقم ،المسألة إلى أذواق وأمزجة وعقول
وىذه الفتن الواقعة اليوم التي  ،ويتكمم في المسائل العظام بناء عمى ذلك ،ثم بعد ذلك يبدأ يثبت وينفي ،ىذا الباب

ىو من الضبلل المبين الذي  ،أو ما يظنونو من ىذا القبيل ،تباع العقول الفاسدةاترجع إلى ىذا األصل بسبب 
يعني يرد دالئل الكتاب والسنة وال يمقي ليا بااًل  ،وستجدون ىذه األيام من يكتب ويتكمم ،وقع فيو كثير من الناس

وأن الشريعة تأتي  ،أن الحرية ىي األساس واألصل ،ىو مصدر السمطات فيعتقد أن الشعب، ال يعرفيا أصبلً  أو
ال  -عز وجل-تعبيد الناس هلل  ،توحيدال واضحة جدًّا: -عمييم الصبلة والسبلم-مع أن دعوة الرسل  ،بعد ذلك

عمييم الصبلة -والرسل  ،وتوالعقول في غاية التفا ،وليس ليا حد ،واألىواء ليس ليا منتيى ،لمحرية وال لشيواتيم
الحرية أواًل ثم التوحيد  ،الحرية قبل التوحيد ،لمحرية جئنا ندعونحن  :في دعوتيم ما جاءوا يقولون -والسبلم

{ هَغْير   ِإَلو   ِمنْ  َلك مْ  َما الم وَ  اْعب د وا}: لمينادون الناس هلل رب الععب  جاءوا يُ  ،ال ،والعبادة والدين والشريعة ثانياً 
كانت األحوال  ،أبداً  ،نيم كانوا في مجتمعات منفتحةإ :وال يقول أحد ،ي تحصل بيا النجاةىذه الت، [٘ٛ:األعراف]

وأمم أخرى قد  ،قطاع والقير والتيميشوىناك أمم يسودىا اإل ،عمى الضعيف القوي يسطو ،معروفة من الظمم
جئنا  :وا يقولونجاء ، مافي الجاىمية ةوالمرأة في أوضاع معروف ،عبد أىميا وما إلى ذلكمت ببلدىم واستُ احتُ 

  .{هَغْير   ِإَلو   ِمنْ  َلك مْ  َما الم وَ  اْعب د وا} :قالوا ليم ،ال، ندعوكم إلى الحرية ،عميكم بالحرية ،لنقرر الحرية أوالً 
 ؟بماذا خاطبوا أقواميم -عمييم الصبلة والسبلم-الرسل  دعوةتأمموا في و وانظروا 
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 ،لمشعب اً وأخير  الكممة أوالً  ،السيادة لمجماىير ،نما السيادة لمشعب، وا  لمشريعةفيؤالء الذين يعتقدون أنو ال سيادة 
 .نسأل اهلل العافية ،ىذا ىو الكفر األكبر الذي لو قرنان ،والشعب ىو مصدر السمطات

وال يدركون أبعاد ىذا  ،يفقيون ما يقولون من ىؤالء ال األن كثيرً  ؛ولكننا ال نقول بكفر ىؤالء ،ىذا الكفر األكبر
ويقرأ عميو  ،فتح أمام الواحد منيم المصحفوأن يُ  ،فيم جيمة يحتاجون إلى تعميم وتبصير ،الكبلم وخطورتو

ثم بعد ذلك يأتي نقاش  ،إليو -عز وجل-وما الذي دعا اهلل  ،وماذا خاطبوا أقواميم ،اآليات ماذا جاءت بو الرسل
   .خرآ

نيا ىي المطمب وىي وا   ،نيا ىي األصلا  و  ،ن الديمقراطية ىي األساسإ :في ىؤالء الذين يقولونلك ذوقل مثل 
   .؟عز وجل-أين شرع اهلل  ؟،أين الشريعة ،الغاية وما إلى ذلك

مصدر السمطات ىؤالء الشعب  :ىؤالء الذين يقولون ،د الناس لياعب  وأن يُ  ،نما يريدون أن تسود األىواءإفيؤالء 
نما جاءت إلخراج إالشريعة  ،فيكون المتبوع ىو اليوى وليس الشريعة ،يطالبون بأىوائيم وما تمميو عمييم نفوسيم
ليذا  ،-جل جبللو-جاءت لتعبيد النفوس لربيا وخالقيا  ،-عز وجل-الناس من داعية اليوى إلى العبودية هلل 

وقالوا بيذا المنيج  ىذا بالوادي الذي طم القرىوا مع فإذا جاء ،خراج الناس من ربقة اليوىإ ،جاءت الشريعة
ودعونا في األمور  ،ال حرج :التيسير فحمحموا نصوص الشريعة عمى قاعدة يسمونوالمنيج الذي ، الجديد
 ،وما وراء ذلك ىذا أمر ال ينبغي أن نمزم الناس فيو ،دعونا في األمور القطعية :يقولونيا كممات مجممة ،القطعية

وأن يقمد فيما شاء  ،كمف أن يتخيريجوز لمم نووأ ،ىذا القضايا الخبلفيةإلى فإذا أضفت  ،ضاعت الشريعة نإذ
فصار ذلك الضبلل في األمور العممية  ،-نسأل اهلل العافية- ،من ىؤالء فيذا خروج من ربقة التكميف

فالشريعة  ،يتبعون الشريعة ما بدالىم وصار الناس يتبعون أىواء ،في األمور العممية أيضاً وصار  ،عتقاديةواال
عز -ىم عبيد هلل  ،ولكن لم يجعميا حرية مطمقة ،ىناك ىامش من الحرية أقره الشرع ،تقيد حرية ىؤالء الناس

ثم ىؤالء يريدون إلغاء أصل  ،وقد توعد اهلل من تعدى حدوده ،-عز وجل-يتقيدون بضوابط وحدود اهلل  ،-وجل
فيو مضاد لمحرية  ،وىو األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،ركان اإلسبلممن أ وكبير بعض أىل العمم جعم

فيذا  ،ويؤخذ عمى يد ىؤالء السفياء ،عند حدىم -عز وجل-بحيث يوقف ىؤالء الذين يتجاوزون حدود اهلل 
والتسمط عمى الناس  ،ويرون أنو مظير من مظاىر التخمف ،ولذلك ضاقت صدورىم ذرعًا بو ؛مناىض لمحرية

    .نسأل اهلل العافية ،بغير حق
فيؤالء تارة منيم  الشباب الذين ال يفقيون مرامييا، العبارات بعُض  ويردد بعَض  ،ىذه ضبلالت كبار تروج :فأقول

ومنيم من يريد أن يتميز بشيء يجد لو فيو  ،غرب عمى زمبلئوومنيم من يريد أن يُ  ،من يردد كممات سمعيا
 ،وجد نفسو في ىامش الناس ،وتمزم السنة ونحو ذلك ،تتبع الوحي عني حينما كان في وسط بيئة صحيحةي ،تابعاً 

 :كما قيل ،بد أن يأتي بأشياء تبع فبلفأراد أن يُ  ،في المجاىدة والعمل نصيب وولم يكن ل ،لم يكن لو بصر بالعمم
 .أعيتيم اآلثار أن يحفظوىا جاءوا بيذه األمور

الكبار من أئمة  ةأو أن ىذا يقرأ لبعض العتا ،ا لقراءة كتب مترجمةمّ إ ىقد تشرب ىو وبعض ىؤالء يكون 
ي يوم من األيام عمى فكان بعضيم ف لى اإلسبلم وىم في غاية االنحراف،الضبلل الذين ينتسب بعضيم إ

وال في  ،بحسب ما فيموا وليسوا من أىل العمم ال في قميل ، ثم أرادوا أن يأتوا بإسبلمأو غير ذلك ،مذاىب يسارية
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إذا كان  ،الرواسب التي عندىم من قبلسب جياالتيم وتصوراتيم الفاسدة و فصاروا يقررون حقائق الدين بح ،كثير
نو ما استطاع أن إ :درس العموم الكبلمية ويقول في بعض رسائمو السمفية -رحمو اهلل-عمماء الكبلم الشوكاني 

 ،وكاد أن يقتل مراراً  ،ويناضل دونيا ،تباع السمف بقوةايرفع راية السمف و  نومع أ ،خمص من الموثات الكبلميةيت
  .الكبلمية تما استطعت أن أتخمص من الموثا :و مع ذلك يقول

س فكيف بمن در  ،من العموم الكبلمية ما استطاعوا واوذكر شيخ اإلسبلم ىذا بالنسبة لؤلشعري ولجماعة ممن تاب
ا المغة مّ إ ،وغمبت عميو أكثر من العربية ،يعني تعمم العجمة ،ىب الغربية والفمسفات الغربية بعجمتيا أحياناً االمذ

صول ثم صار يقرر ىذه األ ،نجميزية أو غير ذلك فصار أعجمي القمب وأعجمي المسانالمغة اإل وأالفرنسية 
وبأحجام لربما تميق بمن  ،ليا أغمفة جذابة مزوقة مزينة خرج ىذا في كتبثم يُ  ،كثيرالعمم في قميل وال  منوليس 

تجد ىؤالء يتيافتون عمييا  ،-الكتب الكبار ونحو ذلك-عن قراءة الكتب المصنفة في العمم  وقصرت ىمت
    .وصارت موضة العصر

لكن  ،ًا منيايفيموا كثير  نطبعًا ل ،وا في كتب شيخ اإلسبلمغراب أن يقرءوأنا أدعو بعض ىؤالء الذين يحبون اإل
 "التدمرية"و "،الرد عمى المنطقيين"و "،العقل والنقل "درء تعارضوا في ءوقر  ،ىذه "األصفيانية" :وا مثلءلو قر 

من ال  -كما قال شيخ اإلسبلم-فمن الناس  ،كأنو يتكمم بمغة أخرى ،سيجدون عبارات ال يفيمونيا ،ونحو ىذا
واألدلة الواضحة المرتبة عمى مقدمات بدىية دون أن  ،يعني يزىد في الكبلم الواضح السيل ،إال ىذا وشبع نيمتيُ 

مثل ىذا قد ينفع في معالجتو مثل  :يقول شيخ اإلسبلم ،فبل يقبل إال األدلة المعقدة ،لئلقرار بيا ومعرفتيا ؛تذكر
ىؤالء من يكون منطمقًا من ىذا  فمن ،يريد أن ال يخاطب بما يخاطب بو العوام نوأل ؛ىذا الطريق الصعب الوعر

قامة برامج في األماكن التي يحضر فييا إوليذا كنت أدعو إلى  ،يريد أن يتميز فيمكن أن يخاطب نوالمنطمق أ
 ،ىم أكبر من أن يحضروا في المساجد ، يحضرون في المساجدالألنيم  ؛في فنادق أو ،في جامعات ،ىؤالء

 ،ممكن في قاعة في جامعة مرموقة ،لكن ىؤالء قاعة في فندق خمس نجوم ،المساجد لنا وألمثالنا من المساكين
ال يفيم ىؤالء الحضور كممة  خرىا بشرط أنآويؤتى ليم ببعض المحاضرين الذين يمقون محاضرة من أوليا إلى 

أعني الحضور  ،م الحضور شيئًا مما قالوىذا ممكن وأعرف نماذج يمكن أن يمقي محاضرة ال يفي ،منيا واحدة
ولذلك يعجبني  ،فيعرفون أن في الزوايا خبايا ،يخرجون ما فيموا شيئاً  ،ما أعني طمبة العمم ،من ىذا الصنف

 ،ج وال زالفي مدة مضت كان يوجد من يرو   ،معت ردوده في الصحفجُ  ،-رحمو اهلل-ردود الشيخ محمود شاكر 
نظروىا جمعت في ا ،ألن ىؤالء ينتسبون لؤلدب وما ىم من األدب في شيء ؛بميغة الكن كان يرد عمييم ردودً 

يرد عمييم من  ،ن يرد عمى ىؤالء في الكتابات ما يرد عمييم أي أحدمفأنا أتمنى م ،كتاب اسمو أباطيل وأسمار
فمثل ىذا  ،بقي وال يذرال يُ  ،كأنما تقرأ مقامة من المقامات األدبية ،وبأسموب أدبي رائق يمعب بيم ،يقطع دابرىم

وىذه أمور يعرق ليا الجبين حينما  ،الذين يولعون باألدب ويزعمون أنيم أدباء ،يعمميم ما ىو األدب الحقيقي
مرة لو  ، ورأيتوكنت أظن أن بعضيم يمزح ،اويسمي نفسو أديبً  ،ترى بعض الناس ليس من األدب في شيء

 ان،صبي ماحمةم !،ىذا أدب ،كسر األقبلمن األدب إال ىذا فمتُ ما بقي م ،األديب :عمييا قصيدة أرسميا وكاتبٌ 
   و.لكن اإلنسان ال يبصر عيوب
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ىؤالء  ،ر عقمو لآلخرينج  ، وأن اإلنسان ال يؤ خر ىم الذين يزعمون أنيم  يتبعون العقل والمنطقوالصنف اآل
تيكم ببعض عبارات شيخ آولعمي  ،نووما أشبو ذلك مما ال يفيمو  ،فييا دالئل عقمية يمكن أن يخاَطبوا بمغة راقية
اضرات في ألقى بعض المحأنو وقد حصل  ،حسن ىذاويوجد بعض المعاصرين يُ  ،اإلسبلم ىي من ىذا القبيل
فيذا دواء ينفع  ،ال يدرون ماذا قال آنفا ،كل واحد فاتح فمووخرجوا و  ،أدبية ونحو ذلك عدد من األماكن في نوادٍ 

  .لمثل ىؤالء الذين يأتون بيذه العظائم
وسيأتي من كبلم شيخ  ،بإيمانو ،بتوحيده ،قد تذىب بعقيدة اإلنسان ،المسألة ليست سيمة ،فالمسألة خطيرة

 .اإلسبلم أشياء من ىذا القبيل
 ،صل لو العمم والرحمةمن عرف حقائق أقوال الناس وطرقيم التي دعتيم إلى تمك األقوال ح: -رحمو اهلل-قال 
وىذه  ،وكان مع الذين أنعم اهلل عمييم من النبيين والصديقين والشيداء والصالحين ،م الخمقَ حِ ورَ  م الحق  مِ فعَ 

ويرحمون من خالفيم  ،فإنيم يتبعون الحق ،-صمى اهلل عميو وسمم-أىل السنة المتبعين لمرسول  خاصة
 وأىل البدع يبتدعون بدعة باطمة ويكفرون من خالفيم فييا. ،حيث عذره اهلل ورسولو ؛باجتياده

ونحو  ،والمحبة ،والرضا ،الغضب :ختياريةيعني شيخ اإلسبلم لما ذكر مذاىب ىؤالء في مثل ىذه الصفات اال
الكفر ومسألة  ،ه بيذه التأويبلت ذكر الحامل ليم عمى ىذه األشياءو نتقام وأولإن الغضب إرادة اال :وقالوا ،ذلك

فأولوا  ،ال يفرقون بين اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية ،؟يحبيا اهلل أو ال يحبيا آخره ىللى إالذنوب والمعاصي و 
 :  ثم وقعوا في إشكاالت ،المحبة باإلرادة

أراد  ما :بعضيم قال ،وتفرقت مذاىبيم فيو ،فحاصوا ىنا أو ال؟ أرادىا اهلل ، والمعاصي ىلىذا الكفر الذي وقع
إن اهلل  :دعاه إلى اإلسبلم فقال لو في سفينة لدىريةالمبلحدة من ا ودعا أحدَ  يموقعت، وكما ناظر بعضُ  الكني

ىذا  نإذ :قال ،الشيطان :؟ قالالذي تحققت إرادتو : ومنذاك فقال ،أراد منك اإليمان والشيطان أراد منك الكفر
جد في الكون إن كل ما وُ  :اإلرادة والمحبة فقالوايم ربطوا بين ف ،ي إليو، أقوى من الرب الذي تدعونشيطان قوي

 ،ال :وبعضيم نفى قال ،اهلل أحب ذلك نإذ ،اإلرادة تقتضي المحبة :قالوا رادهأ :الذين قالوا ،-عز وجل-اهلل  أراده
 .حتى ال يمزم منو المحبة ؛ما أراده

، أرادىا والفواحش ،والشرك ،وقوع الكفرك ،إرادة كونية ال تقتضي المحبة :اإلرادة نوعان أما أىل السنة فيقولون:
رادتو ةال يقع في الكون تحريكة وال تسكين كونًا، األمر  ،واإلرادة الثانية اإلرادة الشرعية الدينية ،إال بإذنو وا 

بالتفصيل  ، ويحب مقتضاىا-عز وجل-فيذه إرادة شرعية يحبيا اهلل  ،والعفاف ،والطاعة ،والتقوى ،باإليمان
فوقعوا  -عز وجل-ىؤالء أرادوا تنزيو اهلل إن  :فشيخ اإلسبلم يقول ،ىؤالء ما فيموا ىذا ،المعروف في اإلرادتين

 ،فيميم الفاسدإلى ىذا يؤالء الذي أدى بيم ف ،ويرحمون الخمق ،ن أىل السنة يبينون الحقا  و  ،في ىذا اإلشكال
 ونية:ان كما قال ابن القيم في النن اإلنسأقصد فيَ 

 (ٚٔ)ناظرتانِ  الخمقِ  ذا في بالحق   *** كبلىما نقمتيْ مُ  لقمبكَ  واجعل

                                                           

 (.ٜٔ: ص) القيم ابن نونية - ٚٔ
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ذا نظر إلييم  ،فيرحميم ،لم ييدىم -عز وجل-وأن اهلل  ،لييم بعين القدر أنيم مساكين ضمواإاألولى ينظر  وا 
فيمن يستحق  ،ذلكونحو لمعروف والنيي عن المنكر والزجر من األمر با ،بعين الشرع فإنو يقيم أمر اهلل فييم

ىذا النظر إلييم  ،وىكذا حينما يقوم عمييم األئمة باألحكام الشرعية من التعزيرات والحدود وما إلى ذلك ،الزجر
 :كما قال ابن القيم ،أن عافاه من ذلك -عز وجل-ويحمد اهلل  ،فينظر إلييم بعين القدر نظر رحمة ،بعين الشرع

 .(ٛٔ)بيتانِ  ذي تحريفِ  من عافاك *** إذ نيالس   ياأي   إليكَ  دْ فاحمَ 
  :   ويقول

 .(ٜٔ)نِ فالقمُب بين أصابِع الرحم *** ميك كنَت أيضًا مثملو شاء رب  
فيبين الحق وينيى عن الشر والباطل  ،نما يسأل ربو العافيةا  و  ،بيم ئوال يستيز  ،فاإلنسان ال يسخر من الناس

 :بينما أىل البدع كما قال ،ىذا منيج أىل السنة والجماعة ،ويسأل ربو السبلمة والعافية ،نووينكره ويعرض ع
أىل السنة يتبعون الحق ويرحمون من  :شيخ اإلسبلم يقول ،يبتدعون بدعة باطمة ويكفرون من خالفيم فييا

تيمون في صدقيم ومع  يُ تجد أحيانًا عمماء ال ،الذي بذل وسعو ىذا ،حيث عذره اهلل ورسولو ؛خالفيم باجتياده
 ،لكن ىو غير متيم ،أو نحو ذلك ،أو أولوىا ،ونفوا بعض الصفات ،وقضايا كبلمية ،في انحرافات واذلك وقع

  .الوسط ىذا طريق ،ونتبعو ،ونبين الحق ،ونرحم الخمق ،ال نتابعو في ىذا ،ىذا الذي أدى إليو اجتياده

 

 

 

                                                           

 (.ٕٓ: ص) المصدر السابق - ٛٔ
 (.ٕ٘: ص) المصدر السابق - ٜٔ


