
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  (3) خصائص أهل السنة
 (2أوصاف أهل السنة )

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 
، ويحتجون له ووردت به السنةبما نطق به الكتاب، فهم يتمسكون ، -عز وجل-فقد سلمهم اهلل هل السنة ا أم  أو 

 السمع، وال يدخلون بآرائهم فيبه بالحجج الواضحة، والدالئل الصحيحة، على حسب ما أذن فيه الشرع، وورد 
}َيا : -تعالى-وقد قال اهلل ، وال في غيرها من أمور الدين، وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم، -تعالى-صفات اهلل 

هكذا  ،[46-45]األحزاب: ا مُِّنيرًا{َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسرَاجً 
 حد المعاصرينأهذا ين، المفتر ء بخالف هؤالالسنة ورواتها،  أئمة اآلثار، وعرفوا قدرموا فعظ  فعلوا، وهكذا تأدبوا، 

كتاب الرد على الجهمية ما يدل على في نه ذكر إالكبير: " اإلمام حاتم ابن أبييقول عن  األئمةعن كبار  يقول
ذلك تراه يدخل  الكالم، ومع يقول: وهو الذي اعترف بأنه يجهل علم ،-نسأل اهلل العافية-عقله في صيب به ما أ
  .(1)الدين" علم أصولمضايق  في

 سبحانه-باهلل  ومثله يكون جاهالا ، هالتنزي أئمةمر يعادي هذا مجسم مكشوف األالدارمي: " اإلمامويقول عن 
نما  بد الوهابمحمد بن ع بالشيخليست خاصة  المسألة ،(2)"-تعالىو  وابن أبي حاتم  ،يالدارم أئمة قدامىوا 

   السنة.في لكتب المعروفة المصنفة ا صحابهؤالء أ
وعنه يقول صاحب ابن خزيمة يظهر من كتاب التوحيد،  اعتقاد) :إمام األئمة ابن خزيمة اإلمام ويقول عن

ذا سمعت تستغرب إ !المعاصرين هذا يقوله أحد، (4)(، فال حب وال كرامة(3)"الشرك كتاب إنه"الكبير: سير التف
 غيرها. و فيذه األشياء في صحيفة أينقل مثل هبعض المفتونين 

 :مورأمذهبهم على جملة  ابنو  -الكالمهل عني أأ-وهؤالء 
ل لنقل صحيحاا والعقإذا كان ا -ذكرنا سابقاا  كما-وهذا ال يمكن جوزوا التعارض بين العقل والنقل،  أنهمول: األ

ابن  اإلسالمولقد ألف شيخ احته ال يمكن أن يتعارض عقل ونقل، النقل وصر  جد مع صحةذا و  ، إأيضاا صحيحاا 
 : -رحمه اهلل-قال عنه الحافظ ابن القيم  الذي" العقل والنقلكتابه: " -رحمه اهلل- ةتيمي

 (5)ثان في الوجود له نظير   ما***  .........................
 .قمحقو بوع وهو مط

 على النقل. مطلقاا  يالدليل العقل معلى ذلك بوجوب تقدي أنهم قالوا بناءا : يواألمر الثان
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 ال يفيد اليقين. يالدليل النقل نإ :أنهم قالواواألمر الثالث: 
 .العقل جهةنما يستفاد من والقطع إال على القطعيات، واألمر الرابع: قالوا: إن مسائل االعتقاد ال تبنى إ

 اعتبار للسياق الذيفي اللغة دون  معناهالمرجوح صحة ل ماحمل اللفظ على االحتفي الضابط  :الواقوالخامس: 
 كليات. ال وورد به أ

، ا محضاا ا لغوي  االستدالل يأتون ويفسرون النص من الكتاب أو من السنة تفسيرا في مزالق أهل البدع  ىحدإهذه 
 مقدمة أصول التفسير كالم أبي شرح ذكرنا فيوقد فقط، لغة تحتمله الما ورد به،  النظر عن السياق الذي بغض
ُل َعَلْيُكم مِّن السََّماء َماء }: -تبارك وتعالى-قوله عند شرحه ل الخارجي بن المثنى المعتزلي معمرعبيدة  َوُيَنزِّ

سباب السياق وأ ،[11]األنفال: َوُيَثبَِّت ِبِه اأَلْقَداَم{ لُِّيَطهَِّرُكم ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكمْ 
ر بعضهم فنزل المط قدام عليها، وأجنباأل ا، فثبتتبدهفل   لمطرا فنزلدهسة،  كانت األرضالبسات: والم النزول

عنهم رجس  فاغتسلوا وذهب، وليس معكم ماء، ةنتم تريدون الصالبعدما جاءهم الشيطان وقال: أواغتسلوا، 
فلم يفر في أرض م ربط على القلوب فثبت القد: "هذا الخارجي يقول، ا محضاا ا لغوي  هو يفسرها تفسيرا يطان، الش

هذه طريقة أهل البدع في الفهم والتفسير  ،"بالخوف امتأل ذا القلبإ -ينطلق هارباا -ألن القدم يفر المعركة؛ 
 .واالستدالل
جاء  بالعلوم الشرعية بصر له ذا تكلم من الالبدع، إ وليس من أهل ،هذا بعض من ال علم له يوقد يقع ف
أقول رجل مرموق مشهور، ، وهو كنت أقول ألحد الفضالءو  ،عجائب"ه جاء بالغير فن من تكلم في"بالعجائب: 

 : القرآنمن له عند الكالم على آية 
 (6)لم يكن فمطلق العرفي إن***  الشرعي ىعل محمول   لفظ  وال

ى شرعي كان لها معن إن ننظرالترتيب، بهذا ، في النهايةفاللغوي ، القرآنزل عليهم عرف من نعرف الصحابة، 
 .اللغة شيء آخرففعرف المخاطبين، ما وجد  ، ما وجدنحملها على المعنى الشرعي

ستبعد أنه أأنا ال و  ،يم يوجد نبحث هل لها معنى شرعل فإن؛ عرب نحملها على المعنى اللغوي نحنال، قال: 
 نبدأ باللغة. : يقول ،روينظ  ا، قضايا كبيرة جد  في مع هذا الكالم، ويتكلم أول مرة يس

 .تكلم في غير فنه فجاء بالعجائبا، لكن ال بصر له، إطالقا  األهواءكد أن الرجل ليس من أهل أنا متأو 
 ما ؟،هو الضابط عندهم مافظ عن ظاهره عندهم هو دليل العقل، للوهو أن الدليل الصارف األمر السادس: 
وفي غيرها، في العقائد  ،قطفي العقائد فليس  ،الظاهر غير مراد، يقول: رف عن ظاهره مباشرةأحاله العقل ص  

  حمل على معنى آخر.هذا ي   ،ر مرادهره غيظا :يقولون
 :منها ذكر خمساا أثر في كليات الشريعة تأثيرات بالغة أ -أعني علم الكالم-وهذا العلم 

  .حادآيث أحادو  كثرها عموماتأ: قالوا ،-كما قلنا-من الظن ال من العلم  شريعة العمليةالحكام األول: أنه جعل أ
 كما يقولون. ،غلبها عموماتأو  ،الشريعةن من عمومات أنه وه  الثاني: 
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والقياس، توسع في التعليل لئال ي   ؛فعال عندهمعليل والقياس كان ذلك بسبب ردود أأن الذين قالوا بنفي التالثالث: 
 خرج عن ظواهر النصوص.في  

 األصول االعتقادية، ووضعوا مناهجفنفوا بعض ا عليه، ا للشرع بل مقدما اهيا ضا محكما أن العقل دخل الرابع: 
وقبل ذلك أحكام العقائد، حتى زعم المعتزلة وتبعهم من تبعهم من العملية،  األحكاملى تغيير للنظر فاسدة أدت إ

 كل هذا بسبب علم الكالم.السنة ظنية، و  القرآنمتكلمة األشاعرة: أن أدلة 
اآلمرة  الشريعةوانهيار كليات  ،والجدلن هو السبب في انتشار الفلسفة لفاسد كام الباطل اأن هذا العلوالخامس: 

تراجمهم وأخبارهم،  في واءواقر  ،التنازع والجدلؤالء هو فصار دين هوترك التنازع، والمحبة واالجتماع،  باأللفة
ة، ولهذا ذهب جميع أهل وتفرقت غاية التفرقا، فتشرذمت األمة، أمور عجيبة جد  من في هذا وما وقع لهم 

بدعة، إلى هذا ذهب الفقهاء إلى أن علم الكالم  أئمةو  -رضى اهلل عنهم-من السلف الحديث وأهل السنة 
، ومن أقوالهم: الكبار ئمةألاوغير هؤالء من ، (11)وسفيان الثوري ،(10)وأحمد ،(9)وأبو حنيفة ،(8)ومالك ،(7)الشافعي

 .(12)"من الكالم يء الشرك خير له من أن يلقاه بشخالا بكل ذنب م العبد   يلقى اهلله  ن  أل"
في جميع األمصار أن أهل  اآلثارهل الفقه و : "أجمع أ-حافظ المغرب-الحافظ ابن عبد البر يقول  هذافي و 

نما العلماء أهل األثر الكالم أهل بدع وزيغ، وال يعدون عند الجميع في جميع  األمصار من طبقات العلماء، وا 
 .(13)"تقان والميز والفهمويتفاضلون فيه باإلوالتفقه فيه، 

رضى اهلل عنهم -وعلى سلوك مسلك هؤالء السلف الكبار ، األصولوهذه وهذا الدين،  ،ةعلى هذه العقيدثبتوا فا
 .وأرضاهم
 .: توهين النصوص بتضعيفهاولاألالمعول 
ثبات صفة "كل خبر مما يشير إلى إ: يالغزالأبو حامد كما يقول التأويل؛ : عند هؤالء المتكلمينالثاني  لالمعو 

ذا كان يحتمل يقول: إ ،"ولبل وأالتأويل ق  إن تطرق إليه  :رظن   العقل شعر ظاهره بمستحيل فيي   -تعالى-للباري 
ن لم يندرج فيه احتما"ل أولناه، ؤو يأن  التأويل بحيث  ذا ما يقبلمباشرة إ :يقول ،"ذب الناقللى القطع كل تبين عوا 

كان مسدد أرباب  -صلى اهلل عليه وسلم-فإن رسول اهلل مباشرة نكذبه: " المعنى في اصريحا  اإنه كان نص  
يردها،  يقولون: العقل شياءولذلك يردون أ، (14)"العقلفي بما يستحيل  يومرشدهم فال يظن به أن يأتلباب، األ
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أو  ،غير صحيحةن هذه الدالئل النقلية إما أن يقال: إنها إوفي هذا يقول الرازي: "العقل يثبتها ويقرها،  لواقع أنوا
 .ل اهلل العافيةأنس ،غير ظواهرها" ال أن المراد منهايقال: إنها صحيحة إ

فهذا من باب ، (15)"على سبيل التبرع بذكر تلك التأويالت على التفصيل التأويل واشتغلناإن جوزنا ثم يقول: "
ال إن تنزلنا أولناها وا  عقلية، يقول: نفسنا فيها عندنا القواطع النشغل أ  نحتاج أنالي يقول: عند الراز  التنزل

 .(16)وخالص ةنقول: الظواهر غير مراد -تعالى-اهلل  ىلإفوضنا العلم بها 
نبذ هذا  ء أهل السنة علىهل الحديث والفقه وسائر علماوالتابعون وأ -اهلل عنهم يرض-ة جمع الصحابوقد أ

 .التأويل الباطل
ن ظواهر النصوص غير إولون: هؤالء يقفي الواقع،  نواعأ هم المفوضة وهؤالءويض، التفوالمعول الثالث: 

من أراد االستزادة و ، التجهم وغلوا فيبعد ذلك أ وهو الذي كان عليه أكثر أهل الكالم من المتقدمين، ثممرادة، 
غاية  ي كالم فيجعل هؤالء على نحو خمس طبقات ففقد  -رحمه اهلل- ةابن تيمي اإلسالمشيخ كالم في  نظرفلي

 .النفاسة
يقولون: إن ظواهر النصوص غير مرادة، منهم من يقول: إن الظاهر غير مراد  لمفوضةأن هؤالء ا: الحاصل

ال يعلمه ال  -صوصمعنى هذه الن-المراد ن هذا المعنى إنخوض فيه، ومنهم من يقول:  خر الولها معنى آ
رف معناها، شياء ال يعهل التجهيل، يقولون: إن اهلل خاطبنا بأوال أحد، وهؤالء أ -صلى اهلل عليه وسلم- يالنب

 يإن النب :لونكيف يقو  "،ن قولهم هو شر قول الطوائفإ" -رحمه اهلل-ابن تيمية  اإلسالمولذلك قال عنهم شيخ 
تبارك -وصفات الرب قضايا التوحيد، في التي هي  (17)النصوص يه ما كان يعرف معان -صلى اهلل عليه وسلم-
ي فجعلوا هذه النصوص طلسمات بمنزلة األحاج، -تعالىتبارك و -اهلل  إلىيدعو ، وقد بعث بالتوحيد، -تعالىو 

 البما وال يمكن أن يكون اهلل خاطبنا في هذه األمور العظيمة الجليلة ، ؟لغاز واألشياء الغامضة المبهمةواأل
 .لى طائفة أخرى من المنحرفينلكن ننتقل إا، نفهم، والكالم عن المتكلمين يطول جد  

  .لى المعين الصافي؟حتى ال يصلوا إ الشيطان حفراا ؟ وكيف وضع لهم االنحراف كيف وقع
من  والحديث وننظر القرآنلى ما نرجع إ ماذا؟ للماذا ال يتحاكمون معنا إلى الكتاب والسنة :لي تقول"الصوفية" 

 ينتج عن ذلك؟ ثم نقرر ما على حق ذيال
 ،فالن يحدثن ،ثني فالنحدا عن ميت: "م تأخذون علمكم ميتا نتأهذا، لكنهم يقولون:  حبذا لو أنهم قبلوانقول: 

  ، وذلك:ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي ال يموتحدثني فالن"، 
في  تارة، أو شهوداا  واألمور الخفية، وجوداا  ،يةي الغيبويريدون به االطالع على المعانأوال: عن طريق الكشف، 
األعلى، أو الجنة أو  الملكوتالبحار، أو في عالم  شياء من وراءالناس، أو يبصر أ السمع، يسمع ما ال يسمعه

 .ةدني  اللالعلوم والمعارف مما يفتح عليه في زعمه، ويقول: هذه العلوم باب في و النار، أو غير ذلك، أ
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تب رسالة ينصح فيها ك -يابن العرب يوليس الفقيه المالك- الملحد المعروف" ابن عربين "أمن الطرائف: و 
يعني  ،(18)"وانقطاع ثم يحصل لك الكشف خلوةإنما هي  ،ل نفسك بهذه الرسوم والعلومتشغ ال! يقول له: "الرازي

لى الغطاء إ ينكشف عنك ،وخلوة ثم يحصل لك الكشف انقطاع ،كتب وتعب وسهردراسة و إلى  تحتاج ال
  :تحت الكشف، منهاولهم في هذه مصطلحات داخلة  !واتالسم

 .كالخطاب سواء من الرب أو من المله والضمير من يرد على القلب  الخاطر عندهم ما" الخاطر"
 .عمدمن غير تلخواطر المحمودة عندهم ما يرد على القلب من ا والواردوعندهم: الواردات، 
 للقلوب من أنوار الغيوب! كشفا ينوهو موعندهم: التجلي، 

-كذا يخاطبهم اهلل لملك والشهادة كالنداء من الشجرة، م ارفين من عاله وهى خطاب الحق للعا، المحادثةوعندهم: 
 ! هكذا يزعمون.-عز وجل

 م.على قلوبه نزل به الروح األمينوالغيوب:  ،وهي خطاب الحق للعارفين من عالم األسراروعندهم: المسامرة، 
من غير بين الحق والباطل، يفرقون به وليائه، عرفاني يقذفه الحق بتجلية في قلوب أوهو نور م: الذوق، وعنده

  !.الفالني؟ تعال نتحاكم إلى الحديث: هذا تقول له ن ينقلوا ذلك ال عن كتاب وال سنة!أ
ه الكتب، هذا كيف تتحاكم حتاج هذحتاج دراسة هذه األشياء، وال أأ ال! هذا يقول: أنا آخذ من فوق مباشرة، بداأ

 ؟!معه
ن، وأنه يزين له الشيطا ها هذه منرايتي الليات وأن هذه التجباطلة،  األصول هن هذأ بين له أوالتأن اج هذا تحت

 ييقول: "أنا عند ،الجهال أيضاا  األول قد يقع فيه بعضالجهلة،  وهذا قد يقع فيه بعض ذلك، ويلبس عليه،
 .مبني على ماذا؟حدس جائزة،  ةأن الشغلة الفالني هذا ال يجوز، أن الحكم سحد  

صلى اهلل عليه - النبي  ى أر قدم وساق،  على المنامية، هذه عند الصوفية يه: الرؤىعولون علي يالذ ياألمر الثان
حكم، ال بصالح إنسان  عليها بنى ي  أن الرؤى الوالقاعدة عندنا: وقد يقع فيه بعض الجهلة، فأمره بكذا،  -وسلم
: قال ليف -صلى اهلل عليه وسلم- ييت النبيقول: رأالشرعية،  األحكامفيما يتعلق بتقرير ، خاصة هبفساد وال

 األحكامال تؤخذ هذا من الشيطان، نقول: المغرب أربع ركعات،  افعل كذا، صل  كذا في الوقت الفالني،  صل  
 ها أحكام.بنى عليلكن ما ي  ، من المبشرات، نس بهايستأ لكن الرؤىمن الرؤى، 

ولذلك تجد بعض  وينابذونها إلى يومنا هذا، ،موقف معروف منها، وهو أنهم يحاربونها فلهمأما العلوم الشرعية 
 .يحب العلوم الشرعية، وال يحب أهل العلم ال -عز وجل-لى اهلل ينتسب إلى الدعوة إ نمن ينزع إليهم مم
ذا تأتي ن علومهم إالصوفية يقولون:  يقول عبد الكريم علم؟ الولماذا يطلبون ا لماذا يتعلمون؟ من اهلل مباشرة، وا 

اب على أسس الكت ،(19)"يدت مسائله بالخبر الصريحوأد أسست الكتابة على الكشف الصريح، لي: "وكنت قيالج
 .نسأل اهلل العافية-الكشف 

نما هو في ه كتب: "واعلم أن جميع ما أويقول ابن عربي  وعير  في عن نفث تأليفي ليس هو عن رؤية وفكر، وا 
 .األولياء من يصدق هذا، ويقول: هذا من كبار يويأت، !(20)"لهامملك اإل يعلى يد
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نه من أعرفنا ولما رجعنا إلى كتبه ، ررنا بكالم ابن تيمية عن ابن عربييقول: كنا قد اغت أحد المعاصرين كتبو 
 .ند ابن عربي!نحرافات أعظم مما عالسادة المتقين، وأن ابن تيمية عنده من اال كبار

دوام التوفيق ن لألولياء تكو  يالكرامات الت من أجل  "كما يقول القشيري: لياء، و وهكذا أيضا يدعون عصمة األ
 .(21)"والمخالفات يعن المعاصوالعصمة 

تكون  الباطن فهي العلوم والمعارف التي يقولون: الظاهر هذا للعوام! وأما اا وظاهرا كما يزعمون أن للقرآن باطنا 
خوان تفسير زندقة يبنى على نظر فلسفي، كما يفعل إنحيين: ذلك على م ينحون فيو  رباب السلوك، ويفسرونهاأل

 -نسأل اهلل العافية-والتلمساني، وأمثال هؤالء  ،وابن الفارض ،ابن سبعينو  ،والحالج ،وابن عربي ،الصفا
 .طون كالم الفالسفة بكالم للصوفيةيخل

 دون الذهن في ينقدح يءالش: يقول لذيا، الصوفيي يسمى بالتفسير اإلشاري العملما أصحاب : والطائفة الثانية
النفس  يال: هق ،[123:التوبة] َقاِتُلوْا الَِّذيَن َيُلوَنُكم مَِّن اْلُكفَّاِر{}ينقدح: مباشرة، فلسفية،  ظرياتون، سابقة خلفيات

 .تذبح بسكين الطاعة
 .النفسقالوا: هي  [67]البقرة: وْا َبَقَرًة{}ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبحُ 

 والشيخوخة لةالكهو سن في  وال هوفي شرخ الشباب طائش، هو  الصوفي ما: قالوا [68]البقرة: }الَّ َفاِرٌض َواَل ِبْكٌر{
 .ضعيف وعاجز

هذه  -مرض هي بصفرة ما- ،نفسيةال وا: هذه صفرة وجوه أصحاب الرياضةقال [69]البقرة: }َصْفرَاء َفاِقٌع لَّْوُنَها{
  .عبادةالمن 

األسواق،  يجوب، سواقاأل فياب صخ  و ها مقالوا: الصوفي  [71:]البقرة {}الَّ َذُلوٌل ُتِثيُر اأَلْرَض َواَل َتْسِقي اْلَحْرثَ 
نما   .عز وجل-يذكر اهلل راكد، خلوة،  جالس فيوا 

النقلة، وتكفير سلف األمة، إال النادر  فين ، والطعئمةاأل ال عصمةمث الرافضة: غير هؤالءرى خوهناك مناهج أ
األخرى،  ضالالتهم هذه الضاللة فجمعوا إلى، المعتزلة عندهم من منهج دخل ما كلى ذلالقليل، أضف إ

ليهم من فق عوما ل   ئمةم التجهم والرفض، فما قاله األفصار فيهالنصوص، في  مون العقل أيضاا روا يحك  وصا
ما أن يقول يث والروايات واآليات، هؤالء إاألحاد في تناقشهم الهؤالء لمعصوم، ا كالم هوا جد  األكاذيب الكثيرة 

ما أن يقول: هذه اآليات أصالا  القرآنهذا لك:  لها معنى آخر غير المعنى الذي تفهمه أنت، تقول:  محرف، وا 
  فهمهم؟! ب تحتج علي  ! ؤالء كفاره: ل لكو قي ،!وفهم فالنهذا فهم ابن عمر، 

ترجع معه إلى عدالة الصحابة أن  تحتاجه من التحريف، وحفظ القرآننزل تاج أن ترجع معه إلى أن اهلل أهذا تح
أما  ،الكتاب والسنة، وتحتج عليه فيهاأدلة  ، فإذا استقرت عند ذلك تناقشه فياألصولتقرر معه هذه  ،صالا أ

نتحاكم معهم إلى األهواء ال يرجعون؟ هل الء ألماذا هؤ : تقول ليلكم،  رناذك هذا السبب الذيال يقبلها، فهو ن اآل
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س ن ِتي)) ؟الكتاب والسنة ا: ِكتهابه الل ِه وه ِِ  ،(22)((ِإن ي قهد  تهرهك ت  ِفيك م  شهي ئهي ِن لهن  تهِضلُّوا بهع دهه مه الصوفية وغير ع راِج
  ما يقبلون. ،الكتاب والسنةبصوفية ال

ضارة والح اإلسالمبين  ايوفقو أن يحاولون ذين ال -م امتداد للمعتزلةوه-وهكذا أصحاب المدرسة العقلية الحديثة 
 [3]الفيل: }َطْيرًا َأَباِبيَل{ال يدركها الغرب المادي، التي الغيبية  األشياء ون حتىالمادية المعاصرة، وصاروا يؤول

يٍل{هذه جراثيم   المستنقعات فيتحمل بالمالريا علىعوض ينزل هذا الب [4: ]الفيل }َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّ
 فيضربهم.
  يقبله الغربال كل شيءوالفساد، الشر  يه والشياطينورمز الخير، الموجود، الخير  يه المالئكة :المالئكة
رئيس زمرة  ،"اللورد كرومر"صديق لـ هو" محمد عبده" الحديثهؤالء في العصر  إذا كان كبيرذا، وهكيحرف، 

 في" محمد رشيد رضا"ويجلس معه ومع زوجته، ومعروفة أخباره فيما ذكره  هديقصمصر نجليز لالمحتلين اإل
قول: التعلم مع سأل عن هذا يالليل، ولما ي   في الوقت نفسفي يوم يخرج  كل ،شقراء ، ويجلس مع فتاةباريس
! ةالتمثيل ضرور هذا،  تقتضي لضرورةاعلى قضية المصلحة بال ضوابط، المصلحة، ويتكئون  ،ل أسرعالجما

 افيها خالف إذا  ،المسألة فيها خالف، حتجون بالخالفوي ،اإلعالم ممثلة ضرورة أة، خروجها فيتمثيل المر 
    أو بضغط الواقع، وما أشبه ذلك.ص، خال

  االستدالل: هواء فياألهل مسالك أ
لم يجعل اهلل و : "-رحمه اهلل- يكما قال الشافع الشريعةبمقاصد وذلك لجهلهم ، غير أصل على البناءاألول: 

، وما ارواآلث الكتاب والسنة واإلجماع بعد جهة علٍم مضى قبله، وجهة  العلم ألحد بعد رسول اهلل أن يقول إال من
قياس يرجع إلى هذا، قال رسوله، أو  ،اهلل ذا على دليل قالكالمك ه تبنيأن بد ال ،(23)"وصفت  من القياس عليها

ل الحافظ ابن عبد كما يقو قتدى به، أو نحو هذا، ي   ن قول صحابينحو ذلك م وأمقتضى ذلك،  أو إجماع على
نه ال يجتهد إال عالم ا  ن االجتهاد ال يكون إال على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، و إ : "-رحمه اهلل-البر 

ل وال بها ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على اهلل قوال في دينه ال نظير له من أص
ن من إولهذا قالوا: ، (24)"فتدبره ،اا وحديثا وهذا الذي ال خالف فيه بين أئمة األمصار قديما  ،هو في معنى أصل

ن أمذموم  فهو برأيه القرآنفي تكلم  ، رأيه على هذا جائز وهذا ما يجوز بناءا يقول: فال يجوز ألحد أن صاب، وا 
ر من هذا يقع فيه كثيليه، ما عنده أصل صحيح يرجع إ عندك؟ يذال الدليلوحرمت هذا؟ ما ت هذا للماذا حل

أة جر بال علم،  -عز وجل-والقول على اهلل التحليل والتحريم،  يقعون في، هؤالء، ويقع فيه بعض الجهلة أيضاا 
   .تعالىو  تبارك-عليه 

كتاب،  هي عةالشري! روح تدل على هذا الشريعةروح : يقولونبعضهم  هما يذكر على غير أصل  البناء من أمثلة
   .المعروفة األصولهذه  ،؟قول صحابي هي ، هي إجماع، هي قياسسنة هي
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من  ،الجهل بلغة العربذلك: في وأيضا أوقعهم ، ستدالل يبنون على غير أصلاالفي الء هؤ  األهواءهل إذن أ
يفسر آية  أحيانا، (25)أهلكتهم العجمة"فات يقول: "إنما نما ينقل له بعض االنحراحي -رحمه اهلل- الحسنكالم 

انظر مثال الذي فهمه، يدل على هذا المعنى الذي واللفظ ال آخر،  شيءاآلية تتكلم عن و يحملها على معنى 
للقرآن  يعجاز العلمن تكلم في اإلم بعض [3]العاديات:  }َفاْلُمِغيرَاِت ُصْبًحا{: -تعالىتبارك و -يفسر قول اهلل 

قال:  }َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا{ا: اآلية طبعا  في الخيل قال: السيارات، هي [1ديات:]العا }َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا{: يقول
تقدح  [2]العاديات:  }َفاْلُموِرَياِت َقْدًحا{، }َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا{ ،حتراقاال عملية ،مالبسات االسيارات تضبح ضبحا 

المغيرات فقال: " ،هذه الخيلهي من اإلغارة الهجوم، "المغيرات"  ،[3]العاديات: }َفاْلُمِغيرَاِت ُصْبًحا{ها، مبسات
عن الصبح صار الناس  يغنالسيارات، فاست  في نوار ا؛ ألنه وجدت األكسيفا  اعنى قد غيرنا الصبح فبدي" صبحا

  .اكسيفا  اوالصبح ما عاد له ضرورة فبدينطلقون ليال، 
هذه كلمة يعني،  ر التبديليمن التغي" راتالمغي  " ،هجوموالمن اإلغارة "المِغيرات" ، رات"لمغهي  ا" ـبفسرها  "المغيرات"
أو بمنزلة  اوال يجتهد إال من كان عربي   الشريعةفي نه ال يتكلم إيقول:  -رحمه اهلل- يولهذا الشاطبكلمة، هذه و 

، ريعةالشم مقاصد وفه  ال هذا، جميع شروط االجتهاد إ يشروط االجتهاد، بل كاد يلغهذا من آكد وجعل ، العربي
في ما يتكلم أنه  ،، وقال: إن هذا ال يخالف فيه أحد"االعتصام"ا في أيضا  هوذكر ، (26)"الموافقات"في  وذكر هذا
على من أراد أن يجب "ا أو بمنزلة العربي، يقول: إال من كان عربي  الستنباط والفهم واالكتاب والسنة، في  الشريعة
من أهل علم العربية بأنه  سن ظنه بنفسه قبل الشهادة لهال يحو ا ويدرسها، أن يعرف لغة العرب تماما يتكلم 

نها من هو من عيستحق النظر، وأن ال يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل 
 -صلى اهلل عليه وسلم- يبموافقاا لما كان عليه الن -إن شاء اهلل-ذا ثبت على هذه الوصاة كان أهلها، فإ

 .(27)"ابه الكراموأصح
أن يتبع  اإلنسانعلى ": محمد عبده يقولواتباع المتشابه، : العقل عليهاعتمدوا عليه وعولوا  ذيال واألمر الثالث

وجده موافقاا فليحمد اهلل ويلزم  نفإ، ثم بعد ذلك يرجع إلى الوحيالحق،  ه حتى يدرك بالبراهين الصحيحةعقل
ن لم يجده موافقا  ،األلفاظ إال فيما يتعلق باألعمال على قدر الطاقة والتسليم بدون فحص فيما تكنه التصديق ا وا 

  .(28)"ورسوله وال يبحث عن مراد اهلل ورسوله؛ ألنه ال يعلم مراده إال اهلل فليتبع حكم العقل
د رسوله مراد اهلل ومرا ،وافقه عليك بالعقللم ي مافالحمد هلل،  وافقه الشرعلى عقلك إن إارجع يقول:  ،!هذا كالم؟

 يالم ابن السمعانك منهذا الكالم أين تتعلق بالربا، وغير ذلك،  قضايافي لى فتاواه  يعلمه إال هو، وانظر إال
معقولهم  ىرجعوا إل مألنه؛ الدين ال بطريقه واسائر الفرق فطلبما أو يقول: "، ينة األصبهانمام السإنقله الذي 

فإن معيار عقولهم،  إذا سمعوا شيئاا من الكتاب والسنة عرضوه علىفبله، من قِ  فطلبوا الدينهم، وآرائطرهم او وخ
ن  يالبعيدة والمعان ويالتلى قبوله حرفوه بالتأإن اضطروا فإم في ميزان عقولهم ردوه، لم يستق استقام قبلوه وا 
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الى اهلل تع- قدامهمالدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أ ونبذواالمستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه، 
بلهما، وما وقع لهم من معقولهم علوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قِ فجهل الحق وأما أ ،-عما يصفون
خواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، وما وقع لهم من معقولهم و " -اتماما  عبده عكس كالم محمد- وخواطرهم

ن وجدوه مخالفا عليه،  وقفهمأو ووفقهم، هم ذلك، راأوشكروا اهلل حيث فإن وجدوه موافقاا لهما قبلوه،  تركوا ما  اا لهموا 
ال إلى الحق، فإن الكتاب والسنة ال يهديان إ ،نفسهمأورجعوا بالتهمة على قع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، و 

  .ما قالإلى آخر  ،(29)"ياراندوقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان القد يرى الحق،  اإلنسانورأي 
انظروا ماذا يقول ويعولون عليه وهذا العقل الذي يثقون به والهدى والسنة، العلم  أئمةكبير من  إمامهذا كالم 

" في القرن الخامس للهجري، يقول يالجوين"وعظموا العقل وقدسوه مور، مثل هذه األفي كبار من درسوا وخاضوا 
خمسين  ؟ب، كممن الكت أت خمسين ألفاا في خمسين ألفاا" يعني" غياث األمم، يقول: "لقد قر يالغياثكتابه: "في 
هوا خليت أهل اإلسالم وعلومهم، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نه ، يقول: اضرب خمسين ألفا  األفا 

، واآلن قد ت أهرب في سالف الدهر من التقليدوكن"كل ذلك في طلب الحق،  ،-يقصد علم الكالم- ،"عنه
 .(30)"الحقكلمة  رجعت عن الكل إلى

ا يموت وما تمكن أن يخرج منهالذي دخل في بطن الفلسفة العقلية كما يصفه تلميذه ابن العربي،  الغزاليو 
 .(31)على صدره يوصحيح البخار 

فأغلب  ،مطبق يقول: "وواقع األمر أن جهلنا" لكسس كاريل"الغرب وهو حد كبار عقالء وفي العصر الحديث أ
ألن هنالك مناطق غير سون الجنس البشرى تظل بال جواب؛ ى أنفسهم أولئك الذين يدر يلقيها عل يسئلة التاأل

من معرفة ماهية العالقات الموجودة  اجد  إننا ما زلنا بعيدين زالت غير معروفة،  دنيانا الباطنية مافي محدودة 
كيف نستطيع أن "ول: إلى أن يق ،ء، ووجوه النشاط العقلي والروحي"الهيكل العظمي والعضالت واألعضابين 

من ذلك و شياء التي يبنون عليها، األمن إذن العقل  ،المدنية العصرية"في نحطاطه او  اإلنساننحول دون تدهور 
وما إلى الشيوخ ولعلمائهم وآبائهم وأجدادهم، مين و األعراف والعادات والتقليد للمقد  أيضا: المصالح، من ذلك: 

 يما أوقعتهم فيه.التي أوقعتهم ف ذلك من أصول الضالل
لكالم على فنشرع في ا، والنظر واالستدالل يم على خصائص أهل السنة في التلقمن الكالبهذا نكون قد انتهينا و 

 :الخصائص العامة ألهل السنة والجماعة
-هلل رسول اطناا، فهم أهل الشريعة التي سنها الدين علماا وعمالا، ظاهراا وبا يجمعون أنهم :: شمولية المنهجأولها

وسياسات ج للنظر، وأفعال ومقاصد، وعبادات، ومناه فة جوانب الدين، من عقائدافي ك -صلى اهلل عليه وسلم
لينظم حياة الناس، وعالقات الدنيا، ويربط الناس بربهم  ؛جاء بهذا الدين -صلى اهلل عليه وسلم-شرعية، فالنبي 

-مليكها وخالقها الجوارح بعبادة ربها و ن، فتشتغل لقلوب، وتعمر به األبداعمر به الت   -جل جالله-وخالقهم 
السلوك واألخالق، وبه تصحح العقائد، إلى غير ذلك من الجوانب الكثيرة، فهم ب هذ  ، به ي  -سبحانه وتعالى
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: -صلى اهلل عليه وسلم-كما دعا النبي محمد  -وتعالىتبارك - الدعوة إلى اهللبون عنه وي  ون بإصالح العقائد، عنه ي  
فهم يدعون إلى اهلل على بصيرة؛ ، [108: يوسف] َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني{ }ُقلْ 
 .صيرة وعلم ومعرفة بما يدعون إليههم الدعاة من بعده على ب -صلى اهلل عليه وسلم-النبي أتباع ألن 

رادة ما عنده، نهفيعمرو وهم أيضاا يشتغلون بإصالح القلوب،  إلى ذلك  ماو ا بمحبة اهلل، ومعرفته، والخوف منه، وا 
ي يوافقهم عليه الموافق والمخالف، على جانب األخالق والسلوك الذ فال يقتصرون، المعروفة الكثيرةمن المعاني 

 .من قضايا االعتقاد كاألسماء والصفات انبٍ أو ج ،ال يقتصرون على قضايا االعتقاد فقطو 
نما  ويهملون أنفسهم من العمل الصالح والعلم، -تبارك وتعالى-رون على الدعوة إلى اهلل وال يقتص النافع، وا 

ن لم يكن يستطون بجوانب الدين جميعاا، عنه ي   ، مفيهالوظائف مجتمعة ولكنها موزعة ع القيام بتلك يوالواحد منهم وا 
ون بالعلم، وهؤالء عنه ى األرملة والمسكين، وهؤالء ي  ون بإغاثة الملهوف، والقيام علعنه ون بالدعوة، وي  عنه هؤالء ي  

منه ن على شيء الصالح، وال يجتزئو ، ومن العمل ع الدينأنه من شرائ اولكن البقية ينظرون إلى هذاد، عب  
نما يأخذون الدين جميعاا، أن هذه كلها من األعمال  وينفرونبه،  -تبارك وتعالى-يتعبدون اهلل  مما سواه، وا 
ال أنه يرى أن هذا ليس من فذلك ألنه لم يتمكن من القيام به، إن قصر مقصر في بعض الجوانب فالصالحة، 
تضتها طائفته من أو أن الدين ينحصر فيما قام به من الجوانب التي ارتضاها أو ار ، -عز وجل-دين اهلل 

 لجماعة.س على طريقة أهل السنة وايفهذا لالنفوس، أو نحو ذلك،  تهذيب العناية بالسلوك، أو
 ا.للعقائد واألعمال، فينبغي أن يؤخذ هكذ لدين شاملاهذا 

فهم ي مناط النجاة، وهم أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، فالجماعة ه :فرقأنهم أهل اجتماع ال تالثاني: 
بعيدون عن مواطن واإلجماع، مون بجمل الكتاب والسنة ملتز رضون عن مواطن التفرق واالختالف، عم

، وسنة الخلفاء -ه وسلماهلل علي صلى-فيلتزمون سنة النبي وتشتت الشمل،  ،ات التي تفرق الجمعهالمتشاب
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم ِبِإْحَساٍن{الراشدين:  تنازعت فيه  وما ،[100]التوبة: }َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَّ

بالجمل الثابتة بالنص  استمسكال يفصل النزاع بالعلم والعدل، وا   نمنهم أالواحد  مكنأ إناألمة وتفرقت 
اتباع الظن عن  ضع التفرق واالختالف عامتها تصدرموا فإنالذين فرقوا دينهم شيعاا، عن واإلجماع، وأعرض 
جمل الثابتة ة بالمر العامؤ ن الواجب أن يإ :-رحمه اهلل-تيمية ولهذا يقول شيخ اإلسالم ابن وما تهوى األنفس، 
وهذا أصل من ، (32)لتي توقع بينهم التفرق واالختالفتفاصيل االفي  وأن يمنعوا من الخوضبالنص واإلجماع، 
قف من هذا المو  ما هور، تهافت الناس يسألون: أو حصل أمتكلم متكلم، أو كتب كاتب،  أعظم األصول، إذا

تدرك عقولهم أبعاد ذلك  وقد ال؟ هذا الحدث الفالنيهو الموقف من  ما ما هو الموقف من هذه الكتابة؟ الكاتب؟
لم يكلفنا  -عز وجل-واهلل في ذلك المقام،  التفصيل المناسب أود ال يحيطون علماا بالحكم الالئق، وقومراميه، 

 يتهافت الشباب كثيراا قاله فالن، وما أشبه ذلك،  ف منزلة فالن، ومنزلة فالن، وما كتبه فالن، وماطالقاا أن نعر إ
الحوادث  من في الدنيا يقع ويظن الواحد منهم أنه يجب أن يكون له حكم في كل مايحدث،  عن كل ما يسألون
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مطالباا  لسته أبداا،  ،ينهض به ل نفسه عبئاا وحمالا ال يستطيع أنفيحم  والوقائع ومقاالت الناس، وما أشبه ذلك، 
 .بهذا
؟ نك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكموما ديمن ربك؟ : في قبرك سيسأالنك عن ثالث مسائل جاءك الملكان إذا
هو  المكان الفالني ما حصل في ؟ ماقاله فالن ما موقفي منه ، مارديء فالن جيد أو: ل نفسك شططاا تحم   فال

ما أن يتكلم أو بعدل إن كان الكالم يناسب فتكلم،  ما استطعت أن تصل فيه إلى علم وتتكلمموقفي منه؟ دع هذا، 
فهذا ويترك الجانب اآلخر، جوانب القضية، عن جانب من م ليتكبعلم، لم ولكنه لم يتكعلم بجهل أو هو ي اإلنسان

قد يقف د أن يكون لنا فيه حكم محدد بدقة، البأنه لم يكلفنا في كل شيء  -عز وجل-فاهلل خالف العدل، 
إذا لن يحاسبه على ذلك،  -وجلعز -واهلل يصل إليها علمه،  والان في بعض األمور ال يبلغها فهمه، اإلنس

ون أدلة وردهؤالء ي، يقوله هؤالء حق؟ فعنده مندوحة ما التبس عليه أمر من األمور هل ما يقوله هؤالء حق أو
 ه ماذا يصنع؟ هذا يحصل كثيراا للناسفيتحير لبُّ أدلة من الكتاب والسنة،  ونورديء وهؤال، من الكتاب والسنة

 .يبقون في حيرة فماذا يصنع؟
 فاهلل الواشتبه عليك، الذي التبس  عرض عن هذا األمربالجمل الثابتة من الكتاب والسنة، وأتمسك نقول: 
يقررونه  أو ما ،األحكامكان ينبغي لهم أن يدخلوا فيها في  كثير من الناس دخلوا في مضايق ما، ك بهيطالب

أو  ،ليها جمهور األمةأعمال يخالفهم عوأعظم من ذلك ما يقع منهم من ينظرون له أحياناا مع قصور العلم، و 
يبلغه  ال مالتبس عليك فابتعد عنه، ا مااإلنسان في أشياء كان له مندوحة عنها،  مثم بعد ذلك يتقح  علماء األمة، 
عليه، اشتغل باألمور الثابتة المعلومة، اشغل نفسك بإقامة الفرائض،  -وجل عز-فلن يحاسبك اهلل علمك دعه 

عندك باب وال يلتبس، ، -عز وجل-واستغرق باقي الوقت فيما تعلم أنه من دين اهلل واضحة، وترك المحرمات ال
قضى به شتغل به، وت  ما ي   م، وهو من أجل  أو تشتغل بالعلم على الفقراء واألرامل واأليتام، واسع تستطيع أن تقو 

اشتغل بالذكر، يعمله اإلنسان، من خير العمل الذي فهي اشتغل بالصالة، دك الركوع والسجود، أو عناألوقات، 
إذا  -عز وجل-تعرف كيف تقدم على اهلل  والتعرف كيف الخروج منها،  وال تدخل في أشياء الوقراءة القرآن، 

لتبس علينا امن الكتاب والسنة إذا ة نأخذ بالجمل الثابتهذا أصل كبير ينبغي العناية به، ولذلك أقول: متها، تقح  
  .عليه فالن حق أو باطل؟أو باطل؟ هل ما يقوله فالن حق أو باطل؟ هل ما  أمر من األمور هل هذا حق

ولهذا الخوارج يء لم تتبينه، ال تدخل إال فيما تعلم أنه حق، وال تدخل في شالحمد هلل، اشتغل بما تعلم أنه حق، 
نما هي "إقال:  ،؟أعمالهم ومعاركهم وغزواتهم، ماذا قال لهمي بعض بعض السلف إلى الدخول معهم ف الما دعو 

نفس واحدة إذا ذهبت نما هي وا  ، (33)"فضيأ  ثم أنظر إلى أي شيء بواحدة،  نفس واحدة لو أن لي نفسين لتبعتكم
اهلل يرضاه وأن  ،-عز وجل-فال تدخل في باب إال بعد أن تعلم وتتيقن أن هذا محبوب هلل انتهى كل شيء، 

يصح  فهذا ال ققال تحوتقليد اآلخرين من غير تبصر و هالة س والتخمين والجأما الحد  عنك بهذا العمل،  ويرضى
 .طالقاا إ
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العلم ما يجب ي معرفة أنهم ال يوجبون على العاجز فوهي: لثة تتعلق بهذه القضية، ة الثاولذلك فإن الخاصي
فاهلل خلق [ 286لبقرة: ]ا }اَل ُيَكلُِّف الّلُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{ه: ورحمت -عز وجل-وهذا من لطف اهلل على القادر، 

ي نبيه الفطنة يفهم دقائق األمور، هذا ذكدر واإلمكانات البدنية والعقلية، ق  وت في األشكال والاالناس في غاية التف
رس من أوله إلى آخره ويخرج ويحضر الد، قلت ما يدري الو وه واآلخر تكرر له وتعيدهاوتفاصيل المسائل، 

فأهل  ،[7]الطالق:  }اَل ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها{ وزع العقول على الناس،اهلل  ،قالذا أدري ما ال :ويقول
دراك مراميه، عنهااإلنسان األمور التي يعجز  السنة ال يوجبون على شاب  يأتيا، فيتركها، يعجز عن فهمها وا 

توعب فإن قدرته العلمية ال وحتى لو اسصغير وفي جيبه دفتر أسئلة كبار حتى لو شرحت له لم يستوعب، 
 . يصلح لهذا اإلنسانالغيره، هذا الباب يقوم به في هذا الباب،  تستطيع أن تعمل شيئاا 

األحيان ما ال نطيق، واهلل قد من فسنا في كثير ولكننا نكلف أنيصلح أن يشتغل به،  ال، ؟لماذا يشتغل به نإذ
  .خفف عنا

ما إلى غير بدل،  ن عنها حقيقة أو حكماا فإنها تسقطاآلن فروض األعيان مثالا إذا عجز اإلنسا إما إلى بدل وا 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا  :مثالا ، وقد يكون السقوط في الحكم يعني من الوجوب إلى االستحباب

لك بأذىا بسبب ذ إذا تعين عليه صار واجباا ولكنه يؤذى فما الحكم؟ى بسبب ذلك أذىا معتبراا، ؤذه نسان ي  كان اإل
  ؟فما الحكم ،معتبر

لكن التبعة سيتحملها اآلخرون،  نأليحرم؛  ،؟الحكمفما يؤذى هو غيره،  فإذا كان الذيفي حقه،  اون مستحب  يك
 -صلى اهلل عليه وسلم-النبي ألن ؛ تأمر وال تنهه  اليقع عليه ثم ينكسر هو فما الحكم؟ نقول له: األذى سإذا كان 
 .(34)(ال يطيق( لبالء مامن ا)يتعرض ): قالقالوا: وكيف يذل نفسه؟  ،(يذل نفسه()ليس للمؤمن أن )يقول: 
نسأل -ئة وثمانين درجة افرجع ملي فلم يصبر، من نهض بأمور ثم ابت   من هؤالء، فاالنحرافات أسبابمن  فهذا

كانوا  من األيام في حال الكثيرين من هؤالء ستجد أنهم في يوم لو نظرت وتبصرت، وهذا موجود، و -اهلل العافية
اناا ويطالبون الناس يشتطون أحي نالذيولذلك نقول لهؤالء إلى الطرف اآلخر تماماا،  واذلك رجع ثم بعدهكذا، 

من غيرهم  أو ،من طلبة علم- دفعاا  فعوا الناسال تدعلى رسلكم، : أمور ال يستطيعون الخروج منهابالدخول في 
 :الدخول في أمور تكون العاقبة بعد ذلك تقولب -ن عن المنكرمن المحتسبين واآلمرين بالمعروف والناهي

  .ليتك ثم ليتك ما احتسبتا                 
دفع دفعاا ذلك تجد الشخص ي  وقبل ليته ما خطب عن هذا الموضوع،  أوليته ما تكلم،  أوليته ما احتسب، ل: تقو 

الغرائب من سلوك الناس ك تقع العجائب و ولذلتبصر، نكننا ال نفكر في كثير من األشياء، وال لليتكلم، 
لم يعرف كيف الخروج منه، وكان في دخل في أمر  ،؟وتصرفاتهم، ويأتي من ال يعرف هذا ويقول: ما بال فالن

ير إلى الحال التي صار إليها، صن يد في العمل خير من أقص   ويستقيم على جادة وعلى طريقٍ  ،قبل ذلك ةسع
وأما معرفة التفصيل إيماناا مجمالا،  -اهلل عليه وسلم صلى-ما جاء به الرسول فكل مؤمن يجب عليه أن يؤمن ب
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فهذا يتنوع بحسب ما أعطاهم اهلل  -على كل واحد بمفرده-على األعيان  والذي يجب، فإنها فرض على الكفاية
ال يفهم فالذي ال يتمكن من حضور مجالس العلم ولو حضر قد در واإلمكانات، من الملكات والق   -عز وجل-
 واحدة كلهمصبة أن نصب الناس إلى طلب العلم، ونريد  أو أن يساقيجب عليه معرفة تفاصيل العلم،  فال

 البد أن هؤالء يقومونالدنيا بهذا،   ال تقومفإنه يلحقهم الذم، هذا غير صحيح،  الا  يصيرون طالب علم، و 
ياضيات، وهؤالء الحاسب اآللي، وهؤالء في بالزراعة، وهؤالء بالطب، وهؤالء يعملون الر  وهؤالءبالنجارة، 

بينهم، وهذه العلوم جميعاا  -عز وجل-ولهذا فاوت اهلل  ؛دنياهم بهذه الطريقةو الصيدلة، تقوم حياة الناس 
ب الناس جميعاا أن يتحولوا إلى طالب علم طاله ي   أهن  فمحمودة، وليست مذمومة، كل ما ينفع الناس فهو محمود، 

اس من له ميل إلى العلوم الشرعية، وعنده قدرة على الفهم، فيقال: من النغير صحيح، ن، هذا كالم متخصصي
شك أن هذا شرف لهم، وهو من خير ما يشتغلون به  والبقية إن حضروا مجالس العلم فالمثل هذا يصلح له، 

  .مثالا؟ العلماء ما يطالب به ب كل أحد أن يفهم من دقائق العلمطالوأجر، وينتفعون غاية االنتفاع، لكن هل ي
ض أنا ال أعرف الفرائلو جاء إنسان وقال: عليك أن تفهم كثيراا من التفاصيل، لست مطالباا بهذا، ال ال، الجواب: 

كثيرة مما يتعلق بالفقه، غير أني  اال أبوابا و فعة، عرف أبواب القضاء، وال أبواب الشُّ منها، وال أوال حرفاا واحداا 
هذا هو المطلوب، الحمد هلل، هذا هو المطلوب، ، نقول: بصدده وأتعبد بما أناوم، أ حسن وأ صلي وأتوضأ وأص

أحد يفهم أن هذا تثبيط عن العلم، لكن  طبعاا العليك،  -عز وجل-تعلم ما افترضه اهلل  يجب عليك، الوالباقي 
 .هموا ويعملوا ما تعجز عنه عقولهمعلى الناس أن يف ال يجبنحن نقول: 

على فالن  األحكامو على أعمال الناس،  األحكامالفقهية أو  األحكامسواء  األحكامل التي تتعلق بوهكذا في المسائ
 تمتحن الناس بهذه القضايا؟  لماذاو كذا، أ، و كافرأفالن مسلم جيد أو رديء، 

 ر بالجهل المسائل العذ :متحنون بهذا، وال يطالبون به، فهذا من دقائق العلم، والكالم في مسائل دقيقة، مثلال ي  
فإذا طالبنا ألهل الرسوخ في العلم،  إنما تكون هذه ،بل وال كثير من طالب العلمالعامة،  تدركها كثير من عقول

فإننا  األحكاموأن يرتبوا عليها في العلم بأن يعرفوا هذه الدقائق، الناشئين  ا أو طالبنا هؤالءهؤالء الناس جميعا 
 ،دقد يخطئ اإلنسان في قضايا تتعلق باالعتقاأهل السنة والجماعة يقولون: ا فإن ولهذنطالبهم بما ال يطيقون، 

ئد وال في ال في العقاوال يكون ملوماا، وهو جاهل جهالا يعذر به مثله،  أو يخطئ في قضايا تتعلق بالعمل
 .ن كتبهم اهذا في مواضع كثيرة جد  ر األعمال، وشيخ اإلسالم يقر 

 -عز وجل-كل من اجتهد في معرفة الحق وطاعة اهلل ي يقوله أهل السنة في هذا يقولون: خالصة الكالم الذ
ه، ؤ حسن القصد ومن غير تقصير منه فإن اهلل يغفر له خط فأخطأ مع -صلى اهلل عليه وسلم-وطاعة الرسول 

سردناه الذي لو  الكالمخالصة  اهذ (35)وال ينتقصبهذا الخطأ، وال تسقط مرتبته، وال يشنع عليه،  وال يعاب
 }اَل ُيَكلُِّف الّلُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{: الجزئية، لكن هذا خالصتهاحتاج إلى دورات فقط لهذه ه فنؤ جلسنا نقر و 

 اإلمامل ولهذا يقو ، (36)(إن اهلل تجاوز ألمتي الخطأ والنسيان()) نطيق ال اهلل لم يحملنا ما، [286]البقرة:
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ثم ، (37)"إنما يطالب اهلل كل إنسان بقدر ما أعطاه من العقل: ""الحجة"في كتاب:  -اهلل عليه ةرحم- يصبهاناأل
 عقيدة أهل السنة.كتاب في العقيدة، هذا  ،يذكرونه في كتب العقائدالعقل، أن الخلق يتفاوتون في هذا  يذكر
اختلفوا في بعض  همبعد نفممن الصحابة  -همرضي اهلل عن- السلفأنهم متفقون على أصول االعتقاد،  الرابع:

   ربه في ليلة المعراج؟ ربه أو لم يره  -صلى اهلل عليه وسلم-هل رأى النبي الجزئيات، لكنه اختالف ال يؤثر، 
وهذا االختالف ال يؤثر اختالفاا رمى اإلنسان بسبب ذلك ببدعة، وال ي   ،مثل هذه الجزئيات الخالف فيها ال يؤثر

 .تناحر إطالقاا به التقاطع والتدابر وال مذموماا يحصل
هو  إنما االختالف المذمومذلك، أحد منهم بسبب  وال يعابفي مسائل الفقه وكلهم يطلب الحق،  اختلفوا كما أنهم

، يخالف اتباعاا للهوى أننصوص الكتاب والسنة،  أن يؤصل أصوالا منحرفة يحمل عليهاختالف في األصول، اال
ورد عليه األدلة، ، ت-صلى اهلل عليه وسلم-به الرسول  ض عما جاءويعر ، للشيوخ أو اآلباء واألجدادا أو تقليدا 

قد اتفقوا على أصول  -رضي اهلل عنهم- فالسلفذلك رأساا، يلتفت إليها، وال يرفع بوال ه، بلبق عنهاويعرض 
عن أبي المظفر السمعاني  -رحمه اهلل- صبهانياألصف به االتفاق ما نقله اإلمام ومن أجمل ما و ، االعتقاد

هم  -يعني أهل السنة- ومما يدل على أن أهل الحديث "ر الذي أشرت إلى طرف من خبره يقول: الكبي إلماما
نك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختالف بلدانهم أأهل الحق 

قطار وجدتهم في بيان االعتقاد على من األ وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطراا 
وتيرة واحدة، ونمط واحد، يجرون على طريقة ال يحيدون عنها، وال يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم 

ن قل   تفرقاا  واحد، ال ترى فيهم اختالفا وال ونقلوه عن  ،بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، في شيء ما وا 
 .(38)"ن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟سلفهم وجدته كأنه جاء ع

 .ستقون من مشكاة واحدة، فاتفقت مواقفهمنهم يأل -رحمه اهلل-وصدق 
جتماع واأللفة هو ب االسب :هي سمة طبيعية ناتجة عن السمة السابقة -تفاققضية اال-مة المقصود أن هذه الس

وتنابذ من يقوم بها، ويشتغل بها ، اببو ض األوتحارب بعما تأخذ بعض األبواب  جمع الدين، أخذ الدين بشموله،
دين، والعمل به كله، جتماع يحصل بجمع ال، فاأللفة واال-عز وجل-هذا كله دين اهلل ي سبب من األسباب، أل

 .(39)-اهلل رحمه- ةا يقول الشيخ تقي الدين ابن تيميكما وظاهراا، له باطنا وهو عبادة اهلل وحده ال شريك 
يأخذ ببعض الدين ثم والبغي بينهم في ذلك،  ،عباده به -عز وجل-مما أمر اهلل  فهو ترك حظ  أما سبب التفرق 
وهؤالء  ،فهؤالء يأخذون بطائفة من الدين، -ارك وتعالىتب-فيما أخذوا من دين اهلل  -عز وجل-ينافر عباد اهلل 
-ثم بعد ذلك يقع الشر والتشرذم والتفرق الذي نهى اهلل ن الباقي، ويتركو  ،بطائفة وهؤالء يأخذون ،يأخذون بطائفة

التفرق  ةونتيجالوجوه،  ه وصلواته وسعادة الدارين، وبياضورضوان رحمة اهلل نتيجة الجماعةعنه،  -عز وجل
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ذ ومتى ترك الناس بعض ما أمرهم اهلل به وقعت بينهم العداوة، العذاب واللعنة وسواد الوجوه ا تفرق والبغضاء، وا 
  .(40)رحمه اهلل-كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية القوم فسدوا وهلكوا، 

بخالف أهل األهواء فصارت عقائدهم ومواقفهم واحدة، ونهلوا من مشكاة النبوة، كل الدين، أخذوا با إذا  فأهل السنة
مختلفين شيعاا م متفرقين، ذا نظرت إليهم رأيتهإ"يقول:  في المقابل -رحمه اهلل- فرالمظ قد وصفهم أبوو والبدع 
ير، ف، بل يرتقون إلى التكيبد ع بعضهم بعضاا طريقة واحدة في االعتقاد،  ال تكاد تجد اثنين منهم على، وأحزاباا 

ولما تتفق  ع وتباغض واختالف، تنقضي أعمارهمفي تناز  تراهم أبداا جاره، والجار يكف ر االبن أباه، والرجل أخاه، 
ما سمعت أن المعتزلة مع أوه ، [14]الحشر: َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعِقُلوَن{}َتْحَسُبُهْم  كلماتهم

أبي علي ويكفر أصحاب  ،ن منهم البغداديينو والبصرييكفر البغداديون منهم البصريين، اجتماعهم في هذا اللقب 
 سهم وأرباب المقاالت منهمو ءسائر ر وكذلك ، ؟علي اباه أبون أ، وأصحاب أبي هاشم يكفر ابنه أبا هاشم يائبالج  

فيما  وكذلك الخوارج والروافضرأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضاا، ويتبرأ بعضهم من بعض، إذا تدبرت أقوالهم 
َن َفرَُّقوْا }ِإنَّ الَِّذي: يقول -عز وجل-واهلل  من هذاوهل على الباطل دليل أظهر تهم، بمثاب بينهم، وسائر المبتدعة

 .(41)"[159]األنعام:  ؟ِديَنُهْم َوَكاُنوْا ِشَيًعا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى الّلِه{
الدين من الكتاب والسنة، وطريق النقل،  أنهم أخذوا: -السنةأهل - ثم ذكر أن السبب في اتفاق أهل الحديث

 .آلراء، فأورثهم االفتراق واالختالفمن المعقوالت واأهل البدع الذين أخذوه فأورثهم االتفاق واالئتالف، بخالف 
في الدين،  ن االختالف في لفظة أو كلمة ال يضرأو من الثقات المتقنين قل ما يختلف، والرواية  ثم يذكر أن النقل

 .(42)آلخرايرى صاحبه غير ما  ير كل واحد ي   بل عقلوال يقدح فيه، أما دالئل العقل فقلما تتفق، 
يقول كما -ولهذا أنكر السلف ، مذهي تسبب التفرق والتشر  نهان؛ ألتجنب الجدل والخصومات في الدي الخامس:
كان ذلك على  أيضاا إذاوالمراء في مسائل الحرام والحالل، الجدال والخصام  (43)-رحمه اهلل-ابن رجب الحافظ 

والمناظرة النافعة التي يتضح بها الصواب من للحق،  التوصل بها بخالف المجادلة التي يقصد ،سبيل المغالبة
فإن هذا شديد الخطر، عظيم األثر، به واألمور الغيبية، الدين والعقائد  إذا كان في أصولالجدال أ، الخط

ذا وجد مثل هذا النزاع ا، يضلل بعضها بعضا  وصارت شيعاا، وتفرقتتنازعت األمة،  والخصام والجدال في وا 
بالقيل والقال،  نه يورث الوحشة واالشتغالفإ -عز وجل-إن كان ال يراد به وجه اهلل  -ما يقالك- قضايا الفروع

  والمجادلة والمخاصمة، وترك العمل الذي أمرنا به.
 فنتج عن ذلك أنهمغاية الذم،  وذموهاالخصومات والجدال،  تجنبوا هذه -رضي اهلل عنهم-أن السلف المقصود: 

نما ي  سلموا من علم الكالم ولو   .النافع، والعمل الصالحون بالعلم عنه ثاته، وأدناس القضايا الفلسفية، وا 
يجوز لإلنسان أن  الأمور كانوا ينهون أشد النهي عن الجدال الذي يكون في  -رضي اهلل عنهم-السلف و 

" يعةالشر "ومن أراد أن يطالع هذا فلينظر في عن دقائق المسائل، وغوامض العلم،  والتنقيريخوض فيها، 
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شرح "و، "رد الدارمي على المريسي"المقدسي، و البن قدامة" ذم الكالم"وكذلك للهروي، " ذم الكالم"ري، ولآلج
إلى غير هذا من الكتب البن بطة، " الكبرى والصغرىاإلبانة "عاصم، وبن أبي ال" السنة" :وي، وكتابللبغ" السنة

، في النهي عن الجدل والخصومة -عنهم رضي اهلل-لسلف ا نع فيها كثيراا من المرويات التي قد أورد أصحابها
 .به وأراده وقصده بأقرب طريق كانلمن طلقصد به بيان الحق حددوها مما ي   حدودٍ في إذا كان ذلك  إال

تد عي أنها  وكل الطوائفنسبية،  الوسطية، ومسألة الوسطية مسألةهم أهل ، هم أهل التوسط واالعتدال: سادساا 
}َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى  :قالفاألمة قد وصف هذه  -عز وجل- واهللهي الوسط، 

صابت اليهود إذا أ" باب الطهارة"نظر مثالا إلى األمم في وسط بين سائر األمم، ا فهي أمة ،[143]البقرة: النَّاِس{
ال يتنزهون عن األقذار وفي المقابل النصارى  ،اكلونهاؤ ي وال ،وال يجالسون الحائض ،النجاسة الثوب قطعوه

 أن وأنز ه هذا المجلس عن، يواقعونها نهموصورها وأشكالها، وأما الحائض فإ ع أنواعهايواألدناس والنجاسات بجم
 .يفعله إال الكالبال من هذا مما  أذكر أكثر
ولكنهم ، أوالحائض ال توطوالثياب والبقاع، منها  األبدان طهروت  تنزه عنها، ي   النجاساتالمسلمون وسط، فأقول: 

 .، فهم وسط، وقس على هذااكلونهاؤ يجالسونها وي
سط  بين الطوائف والفرق والمذاهب، هم و األديان، طوائف كالمسلمين بين أهل أن أهل السنة بين الفالحاصل: 

الدين،  الذي يدعو الناس إلى تمييع، هذه األياموسط بين اإلفراط والتفريط، وهذه القضية يكثر فيها المزايدة 
 .يدعى أن هذا هو الوسط ئق الشرعوتضييع حقا

أليس متشددة، عنها: فيها التهتك والع ري، ونبذ الحجاب، إذا تحجبت يقال  اآلن المرأة في البالد التي يحصل
ت الآفيه موسيقى و في غيره  في زواج أوإذا أبى أن يحضر حفالا إلنسان الذي يعيش في بيئة متفلتة ا كذلك؟

  ماذا يقال عنه؟، -غير الدف للنساء- وما أشبه ذلكالطرب، 
ع ما حرم اهلل ويفعل ما حرم اهلل، حتى يسم، عند هؤالءحتى يكون وسطاا  د، يعني البد أن يكون فاسقاا متشد هذا

  .؟الوسط ينأيكون على حال من التوسط، 
 .هذا هو الوسطوأصحابه،  -عليه وسلمصلى اهلل -الوسط ما كان عليه النبي 

الهواء البارد حرام، النوم حرام، الجلوس في ارد حرام، الماء البكأن يقول: أن يحرم اإلنسان الحالل،  هووالغلو 
بين سابق  -طوائف األمة -عز وجل-ذكر اهلل كما -وهؤالء الوسط غلو، الهذا هو اللباس حرام، األكل حرام، 

ويفعل الواجبة، ويفعل المستحبات، ويترك المحرمات، هذا  ،مور المشتبهةيتورع عن األالذي وهو ، بالخيرات
هؤالء هم الوسط، يفعل الواجب، و ويترك الحرام،  -عز وجل-يلزم حدود اهلل السابق بالخيرات، وبين مقتصد، 

ن مهذا  -عز وجل-يأتي من يحرم ما أحل اهلل ين: سابق بالخيرات، ومقتصد، هذا هو الوسط، توهم على مرتب
عن التفلت من من التبذل، و  نعانينحن ، ما أحل اهلل يحرم افي مجتمعنا أحدا  -الحمد هللو -وال أظن أهل الغلو، 
والوسط هو ما كان هذا الطرف اآلخر الذي هو التفريط، ف أليس كذلك؟، وألوان الفسق، -عز وجل-أحكام اهلل 
 ، هذا هو المقياس.-صلى اهلل عليه وسلم-عليه النبي 

 اإلمامولهذا يقول ، أهل السنة والجماعة كانوا وسطاا في كل األمور -رضي اهلل عنهم-أن السلف : الحاصل
السنة " اتكن حروري   عمل بالقرآن والوا"تبالغ  الأي: " اتكن رافضي   أهل البيت وال ب  حِ أه : "-رحمه اهلل-الشعبي 



 

وأطع ك من سيئة فمن نفسك وال تكن قدرياا، اهلل وما أصابما أصابك من حسنة فمن  علم أن"وا لقرآنلشارحة 
ن كان عبداا حبشي  - اإلمام " يعني المرجئ ماذا يقول؟ وقف عند الشبهات وال تكن مرجئاا ، اوال تكن خارجي   -اوا 
تباع أالخشبية طائفة من الشيعة،  (44)"اصالح بني هاشم وال تكن خشبي   ب  حِ أه و " ،يمان ذنبيضر مع اإل اليقول: 

صار  ثم بعد ذلكدعى أنه يوحى إليه، ان الزبير، ثم بعد ذلك لعبد اهلل ب اقائدا كان بن أبي عبيد الثقفي، المختار 
تقبلة مس، وكان يخبرهم عن أمور واجه من الشيعة ما واجه تحول إلى التشيعلما  يكره أهل البيت، ثم بعد   اناصبي  

" عقيدة البداء" فهو ممن يقول بالبداء، -العافيةنسأل اهلل - آخر، هلل أمراا ذا لم تقع قال: بدا أوحاها اهلل إليه، فإ
 ب  حِ وأه "ز من األخشاب في حروبهم ومعاركهم، ويقول: فكان أصحابه يعتمدون على العكاكيالفاسدة المعروفة، 

ن  ومن  ،حب بغض النظر من أي لوني   -عز وجل-يعمل بطاعة اهلل " اندي  سِ  أخرمه كان من رأيته يعمل الخير وا 
  .ومن أي قبيلة ،ومن أي لغة ،أي بلد

ط بين المجسمة وسفي الصفات مثالا،  بين الفرق كما ذكرنا أمثلة على وسطيتهم النحلبين وأهل السنة وسط 
بصفات  -عز وجل-يمثلون صفات اهلل الذين الممثلة بين أو وسط المعطلة،  يبالغون في اإلثبات وبينالذين 
اإلنسان مجبر على  :يقولون نيذفي القدر وسط بين الجبرية الو ينفون الصفات،  وبين المعطلة الذينلوقين، المخ

 .قدر، اإلنسان يخلق فعله الخرى من القدرية وهم الذين يقولون: وبين الطائفة األفعله، 
 والوعيدية منوسط بين المرجئة والوعيدية، المرجئة يقولون: ال يضر مع اإليمان ذنب،  "باب الوعد والوعيدوفي "

  .فاعل الكبيرة مخلد في النار، هذا طرف وهذا طرف :ولونالخوارج والمعتزلة يق
هم وسط بين الخوارج  -هذا باب األسماءكافر،  ،فاسق ،: مسلمأي- في باب األسماء واإليمان والدينو 

بين  ةفي منزل هنإ :عن العاصي صاحب الكبيرةوالجهمية، اآلن المعتزلة يقولون  وبين المرجئةوالمعتزلة، 
جبريل ئة يقولون: كامل اإليمان كإيمان نه كافر، والمرجوال كافر، والخوارج يقولون: إليس بمؤمن المنزلتين، 
ينقص إيمانه بحسب ما ، وأهل السنة يقولون: المعاصي يضر مع اإليمان ذنب مهما عمل من ال، وميكائيل

 .كمون عليه بالخلود في الناروال يح، ال يخرجونه من الدينوالمخالفة،  والمعصية من االنحراف عنده
، -عنه  رضي اهلل- منهم كما تفعل الرافضة في علي   يغلون في أحد ال -رضي اهلل عنهم-وهكذا في الصحابة 

 ،-صلى اهلل عليه وسلم-ي أو الخوارج مع أصحاب النب ،الصحابة وال يجفون كما يفعل الرافضة في أكثر
 يكفرونهم.

صلى اهلل -م آدمن  من بعث األنبياء ذكرناهذي ال اآلن الخطاريخي ألهل ملة اإلسالم، متداد التسابعاا: هم اال
ثم في قوم نوح،  ثم وقع الشرك، وبقوا على التوحيد عشرة قرون، إلى األرض ه اهللنزلأفي الجنة، ثم  -عليه وسلم
ثم جاء الح وشعيب، وص -صلى اهلل عليه وسلم-ثم جاء هود على الخط،  -عليه الصالة والسالم-جاء نوح 

، -صلى اهلل عليه وسلم-عظمهم موسى ومن أ، إسرائيل يبنوجاء أنبياء ولوط،  -صلى اهلل عليه وسلم-راهيم إب
}َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما{  ، هذا كله خط واحد مستقيم-صلى اهلل عليه وسلم-ثم محمد سى، ثم عي
 .[153]األنعام:
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وهذه هذا صراط اهلل،  ثم قال:خطوطاا صغاراا،  ثم خط  مستقيماا،  اخط   -وسلم صلى اهلل عليه-خط النبي ))
حتى النبي  -والسالم ةعليهم الصال-فهذا الخط المستقيم هو الذي سار عليه األنبياء  ،(45)ثم قرأ اآلية ،((بلالسُّ 
ظهرت الشيعة ، ، ثم انشعبت الفرق يمنة ويسرة-رضي اهلل عنهم-ثم الصحابة ، -عليه الصالة والسالم-

 أئمةوبقي التابعون و عب هذه الفرق عن الصراط المستقيم، وهكذا تنشوالقدرية،  والخوارج والمرجئة والجهمية
وفي ، على هذا الخط، على هذا الصراط المستقيم إلى يومنا هذا التابعينوأتباع أتباع  ،أتباع التابعين اإلسالم من

 بالد اإلسالم في القرن الماضي، كتب أحد الغربيين كتابة احتالل" ارباالستعم"الذي يسمونه: االستعمار  أيام
هذا يقول: ، وهناك تشعبات، اما في أعماق التاريخ، منتظ اممتد   اهناك خط  ن إ": ويقوليحلل فيها وضع األمة، 

تمثل  الوهذه الشعب هي فرق متنافرة قليلة األعظم من المسلمين العرب والعجم،  الخط هو الذي عليه السواد
 ."والذي يمثل الخطر الحقيقي على الغرب هو هذا الخط الممتد المتجذر في أعماق الزمنمناطق الثقل، يقول: 

لى يومنا هذا، ، ومواطن الضعفهذا أحد الغربيين يحلل وضع األمة، ويتكلم عن مواطن القوة فيها،  إذا نظرت وا 
نة والجماعة في كل عصر من هؤالء هم أهل السي، ، المثلث السن؟راق من هو العدو اللدود للمحتلإلى الع

 ،بهم يحصل البالغ، -صلى اهلل عليه وسلم-عداء رسوله وأ، -عز وجل-شوكة في حلوق أعداء اهلل العصور، 
هم لذهب قيض -عز وجل-ولوال أن اهلل وبر ومعروف، وكل خير، والنصح لألمة، والدعوة،  ،والعمل ،علموال

 .اووضع لذلك أسبابا ، وهذا الدين، تعهد بحفظ هذا الكتاب ولكن اهللن رسومه شيء، م لم يبقه و الدين واضمحل، 
 .(46)وى البنيانِ منه ق   *** لتهدمت   هِ دينِ  حافظ   لوال اهلل   واهللِ 

الخلق محبة للسنة وأهلها،  أعظم  و وأفعاله،  ،وأقواله ،- عليه وسلمصلى اهلل-هم أعلم الناس بأحوال النبي  ثامنا:
ميزهم ظم المزايا التي توهذه من أعأهلها،  ويوالونويحبون سنته، ، -صلى اهلل عليه وسلم-ي النبي يعظمون هد
 فنون أعمارهم في روايتهافأهل السنة ي  المستهترين بها،  السنة المستهزئين بخالف المعرضين عن، معن غيره
بن عبد اهلل،  ثة أو أربعة على باب عليكنا ثال: "-رحمه اهلل-البخاري  اإلمامللناس، وقد قال  وتعليمهاونقلها 
ل طائفة من أمتي ظاهرين تزا ال)): -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي تأويل هذا الحديث  جو أن  ر إني أفقال: "

شيخ البخاري هذا يقوله ، تأويل هذا الحديث أنتم أن   رجوإني أل (47)((ال يضرهم من خذلهم أو خالفهمعلى الحق، 
لصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، وأهل ا، التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات ألن  ول: مام البخاري، يقلإل
بن قتيبة ولهذا يقول ، (48)-وسلم صلى اهلل عليه -وأنتم تحبون سنة النبي الملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، و 
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بن مهدي، وعبد الرحمن ن، يحيى بن سعيد القطا :الحديث مثل حب أهلالرجل ي إذا رأيت: "-رحمه اهلل-سعيد 
سحاق بن راهويه، حنبل، وأحمد بن  ومن خالف هذا فاعلم أنه نة، نه على السفإ، -آخرين وذكر قوما-وا 

 .(49)"مبتدع
ائها وأنصارها وعلمالسنة،  ئمةألأن من عالماتهم: حبهم عالمات أهل السنة: لصابوني في ذكر ا اإلمامويقول 

-وقد زين اهلل ، لون أصحابهم على دار البوارويدلذين يدعون إلى النار، البدع ا ئمةوبغضهم ألوأوليائها، 
 .(50)جل جالله-فضالا منه علماء السنة،  قلوب أهل السنة ونورها بحب -سبحانه
كائي في ل، كما يقول الال-ى اهلل عليه وسلمصل-ن أمة محمد : هم الجمهور األكبر والسواد األعظم متاسعاا 

لخالفة والسيادة، واوالِحلم،  م والعقلكفيهم العلم والح  : ""عتقاد أهل السنة والجماعةأصول ا"به: مقدمٍة رائعٍة له لكتا
والحج والجهاد، معات والمشاهد والجماعات والمساجد، والمناسك واألعياد، صحاب الج  وهم أوالملك والسياسة، 

واتبعوا رسوله اهدوا في اهلل حق جهاده، ر الذين جار الثغور والقناطم  عوهم المعروف للصادر والوارد،  ووباذل
الذين أذكارهم في الزهد مشهورة، وأنفاسهم على األوقات محفوظة، وآثارهم على الزمان متبوعة، ه، جاعلى منه

لى طرق اآلخرة داعية، فحياتهم للخلق منبهة، اجر ومواعظهم للخلق ز  سيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم ومة، وا 
محبتهم، ويبعثهم إلى القلوب  ف اهلل  عر  ي  ناسية،  غير وعلى تطاول األيامدارسة، غير  رسومهم على الدهرو عبرة، 

 .(51)إلى آخر ما ذكر ،على حفظ مودتهم"
ال تزال طائفة من )): -صلى اهلل عليه وسلم-ليها النبي هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أشار إعاشراا: 

 .(52)((أمتى ظاهرين على الحق
 .(53)((حتى يقاتل آخرهم الدجال))الروايات: في بعض  وجاء

 -عز وجل-وهو الذي وعد اهلل معهم،  -صلى اهلل عليه وسلم-رسوله ودين الحق الذي بعث اهلل به فالهدى 
 .[33]التوبة:  ِه{}ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِّ : بظهوره على الدين كله

د محأ اإلماموهو من أصحاب المعرفة بالرجال والجرح والتعديل، مام إ -رحمه اهلل-بن المديني  ليوقد علق ع
، -وسلم صلى اهلل عليه -ذاهب النبي والذين يتعاهدون ملحديث، اهم أهل ن المراد بهؤالء إالكبار، يقول: 

 .(54)من السنن ئااوالجهمية وأهل اإلرجاء والرأي شيوالرافضة  لةلوالهم لم تجد عند المعتز ويذبون عن العلم، 
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بوة في حفظ هذا الدين، ن جماعة أئمتهم وعلمائهم تقوم مقام الن؛ ألهم أبداا الحادي عشر: أن الحق ال يخرج عن
ين جميعاا، له، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة، وهذا في األمر  -عز وجل-في المجال الذي يسره اهلل  كل  

 بل كل من كانينفردون بحق،  أن غيرهم من الطوائف ال: -رحمه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد ذكر  ،وهكذا
 .(55)من الحق ففي أهل السنة من يقول به معه شيء

-هم يسيرون بذلك بميزان دقيق على هدى من شرع اهلل يحملون أمانة العلم وحراسة الدين، الثاني عشر: أنهم 
لف العادة، وسيطرة المذهبحررين من سلطة الهوى، مت، -وجلعز  وقد وصفهم أو الطائفة، أو الطريقة  ،وا 

حراس الدين، "جعلهم  -عز وجل-بأن اهلل  ":صحاب الحديثفي كتاب: "شرف أ -رحمه اهلل-الخطيب البغدادي 
التابعين، فشأنهم حفظ اآلثار، هم آثار الصحابة و ئواقتفاشرع المتين، تمسكهم باللوصرف عنهم كيد المعاندين، 

، -صلى اهلل عليه وسلم-ول المصطفى في اقتباس ما شرع الرسفار، وركوب البراري والبحار والقِ وقطع المفاوز 
توا بذلك أصلها، فعالا، وحرسوا سنته حفظاا ونقال، حتى ثب  قبلوا شريعته قوالا و جون عنه إلى رأي وال هوى، عر  ال ي  

يذب بأصحاب  -تعالى-واهلل ن ملحٍد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، وكم مها، وكانوا أحق بها وأهل
 ها يناضلونونن الدفاع عنها فهم ددف عإذا ص  هم الحفاظ ألركانها، والقوامون بأمرها وشأنها، ف ،الحديث عنها

 .(56)[22لمجادلة: ]ا" }ُأْوَلِئَك ِحْزُب اللَِّه َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{
الشريعة،  عهدت بنقلهمالذين ت  " :هم في مقدمته التي أشرت إليها -رحمه اهلل- يكائلالال اإلمامفهؤالء كما يقول 

ت لهم بذلك المنة على جميع األمة، والدعوة لهم من اهلل بالمعونة، فهم حملة فوجببهم أصول السنة،  وانحفظت
فحري أن يكونوا أولى الناس به في  ين أمته، وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه،وب رته بينهفه وسه علمه، ونقلة دينه، 

لها ومعو  ، هوسقيم جعها إليهم في صحة الحديثمن األمم مر  كل طائفةو ، -صلى اهلل عليه وسلم-اته ووفاته حي
 .(57)عليهم فيما يختلف فيه من أموره

: وهي -كما أشرنا سابقاا -ئر األمم توجد عند سا وهم بذلك أيضاا وعن طريقهم حصلت مزية كبرى لهذه األمة ال
فظت بها السنة وح  دخل فيها بالتحريف والتبديل، أن ي   فظت بها معاني القرآن منسناد والرواية التي ح  اإل خاصية

فيما ليس فقط ونقد الرجال، ومعرفة الرواة، والتعديل،  فنشأ علم الجرحدخل فيها بالزيادة أو النقص، أن ي   من
بل فيما يتعلق أيضاا عتهم أو معصيتهم، اأو طكذبهم،  وفسادها وصدقهم أوالرجال والرواة،  عقيدة بصحة يتعلق

والعمل من أهل الصالح والتقوى،  ن كانواوا  ضبط والنسيان التي يتفاوتون فيها، أو خفة البقوة ضبطهم وحفظهم، 
 .فظهوح -تعالى-وحي اهلل روا بهذا هم األمناء على تبليغ فصا، الصالح

 وفرقوا، الشيطان فدحروا حزبجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، أقام ال -جلعز و -اهلل  نإ"يقول شيخ اإلسالم: و 
والنقاد  لالنقعلماء وقام من الزيادة في ذلك والنقصان،  القرآن وانتدبوا لحفظ السنة ومعانيبين الحق والبهتان، 

نفقوا فيه رقوا األموال واألوالد، وأوفاالبالد، وهجروا فيه لذيذ الرقاد،  بعلم الرواية واإلسناد، فسافروا في ذلك إلى
لهم في ذلك من الحكايات المشهورة، و ، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكبوصبروا فيه على النوائب، الد، والت   الطارف
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وتركهم تراب، لبتوسد أحدهم اما هو عن أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم،  صص المأثورةوالق
ومقاساة األهوال رة األهل واألصحاب، والتصبر على مرارة االغتراب، وترك معاشلذيذ الطعام والشراب، 

يقصدونه من كل اس وأمناا، كما جعل البيت مثابة للن، ليحفظ بذلك دين اهلل، وحاله الصعاب، أمر حببه اهلل إليهم
وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال طريق، مؤلمة تحصل في ال اا ن فيه أمور ويتحملو ، فج عميق

بعث به رسوله ولو كره  ر به الهدى ودين الحق الذيظهِ وي  هدي المهتدين، ليه  ؛حفظ بها الدينحكمةا منه ي  
 هم أعظم الناس قياماا بهذه -صلى اهلل عليه وسلم-وأهل العلم المأثور عن النبي ل: "قاإلى أن  ،(58)"المشركون
حدهم بالحق الذي بل يتكلم أئم، وال يصدهم عن سبيل اهلل العظا، ال تأخذ أحدهم في اهلل لومة الئم، األصول

ن السعي المشكور، م ديل والتجريح، والتضعيف والتصحيحولهم من التع ،عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه
منهم هم في ذلك على درجات، الدين وصيانته عن أحداث المفترين، و ما كان من أسباب حفظ  والعمل المبرور

 ومنهم من أهل المقتصر على مجرد النقل والرواية، 
في ولم يزل أهل العلم " ،يعني الفقهاء ،(59)"ومنهم أهل الدراية فيه والمعرفة بمعانيهوالدراية،  المعرفة بالحديث

رجالا من أهل الحديث إذا رأيت : "-رضي اهلل عنه-حتى قال الشافعي قديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، ال
 .(60)صلى اهلل عليه وسلم"-اب النبي فكأني رأيت رجالا من أصح

يقول عنهم جماعة كبيرة : "لوال هؤالء لكنا من بائعي الفول" -رحمه اهلل-الشافعي  اإلماملذين يقول عنهم فهؤالء ا 
عني بذلك طوائف من وأ، دهاعتقاولكنهم ليسوا على لفقه، في ا -رحمه اهلل-من المنتسبين لإلمام الشافعي 

  .الحشويةن هؤالء من إيقولون: ، ريةاألشع
وأبصرهم ، -صلى اهلل عليه وسلم-ناس بالنبي علم الهم أ -أعني أهل السنة والحديث-والمقصود أن هؤالء 

 -عنهمرضي اهلل -وهم أعظم األمة معرفة بحال الصحابة ، -عليه الصالة والسالم-وأقواله  ،الهوأعم ،بهديه
يكون  نه العلم أ ايمانا ا  تاه اهلل علماا و ن من آإ": -رحمه اهلل-تيمية ابن يقول شيخ اإلسالم التابعين لهم بإحسان، و 

 ةومن كان له خبر في العلم وال في العمل،  الهو دون تحقيق السلف،  ال ماعند المتأخرين من التحقيق إ
يبتدع أحد قوالا  نه الماا أرجح من قول من بعدهم، وأابة دائن مذهب الصحعلم أنظريات والعقليات والعمليات بال

 .(61)"وكان الصواب قد سبق إليه من قبله، أال كان خطفي اإلسالم إ
د سواهم من أهل الملل أو وبلغوا في ذلك منزلة عظيمة لم يبلغها أح ،نقلوا السنة وفهموهافهؤالء هم أعالم السنة، 

 الطوائف.
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تبارك -بقول اهلل عمالا ، -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  تهم ألصحابسالمة قلوبهم وألسن: الثالث عشر
يَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي قُ ءُ }َوالَِّذيَن َجا: -وتعالى ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباِلِْ ُلوِبَنا وا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِ

ولهذا ، (62)())ال تسبوا أصحابي(في قوله:  -صلى اهلل عليه وسلم-للنبي  وطاعةا  [10الحشر:] ِغًّلا لِّلَِّذيَن آَمُنوا{
صلى اهلل عليه -صحاب النبي فمن بعدهم إذا سمعوا أحداا يقع في أ -رضي اهلل عنهم-كان بعض الصحابة 

هل أنت من ال، ول: ؟ فيق"للفقراء المهاجرين" -عز وجل-هل أنت ممن ذكر اهلل له هذا السؤال: " وجهوا -وسلم
يَماَن{ءُ َتَبوَّ }ن الذي ن بعدهم ونحن نشهد أنك لست ممن جاء مِ ال، فيقولون له: فيقول:  ؟[9]الحشر:  وا الدَّاَر َواِلِْ
يَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغًّلا لِّلَّ : يقول ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباِلِْ  ،[10]الحشر: ِذيَن آَمُنوا{}َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِ

ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم ِبِإْحَساٍن  المهاجرون واألنصارفالطوائف ثالث:  }َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَّ
عليهم، ويترحمون ون عنهم، ا من بعدهم يترضو ءثم الذين جا، [100]التوبة: رَِّضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه{

هم الذين يلعنون وأماومقتفون آثارهم، على أنهم سالكون طريقهم،  وهذا الترحم والترضي والدعاء يدلويحبونهم، 
 هفي اعتقاد -رحمه اهلل-سماعيلي اإلأبي بكر ك- ئمةولهذا كان األطعاا ليسوا على طريقتهم، فهؤالء قويسبونهم 

رضي اهلل -الكف عن الوقيعة في الصحابة : "يذكرون هذه المسألة -يثلسنة والحدا أئمةعتقاد فيه ا ركالذي ذ
رضي اهلل -وصار الثناء على الصحابة شعاراا ألهل السنة يدخلون فيما شجر بينهم،  وال، (63)"-تعالى عنهم

ض، منهم ففيه شعبة من الرفبأن من تنقص أحداا  يبينون منزلتهم، ويقولونبين سائر الطوائف، رفوا به ع   -عنهم
صلى اهلل عليه -رسول اهلل  التمسك بما كان عليه أصحابعندنا: أصول السنة ": -رحمه اهلل-أحمد  اإلماميقول 
 .(64")وسلم

األمة هم  ن كل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذهإ": ويقول شيخ اإلسالم
ماماا في العلم والدين وال تجد إ"ويقول: متبع لهم، هم أفضل من غير الوأن المتبع ل، -رضي اهلل عنهم-الصحابة 

سحاق، يفوري وأبي حنكمالك واألوزاعي والث ان، ومعروف، وأمثالهم، سليميل وأبي ومثل الفضة والشافعي وأحمد وا 
وأفضل عملهم ما ، -عنهم رضي اهلل-مقتدين بعلم الصحابة ال وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه إ

في جميع أبواب الفضائل  وهم يرون أن الصحابة فوقهم، -رضي اهلل عنهم-بة احقتدين بعمل الصم كانوا فيه
وهم ون بطريقتهم، المتبعون لها، مالعالن اتبعوهم من أهل اآلثار النبوية، وهم أهل الحديث والسنة والذيوالمناقب، 
 .ذكرما إلى آخر  ،(65)م بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر"أهل العل

وأعظمهم علماا، وأقلهم تكلفاا، وهم أعلم الناس  ،األمة قلوباا  برُّ هم أ -رضي اهلل عنهم -أن الصحابة قصود: والم
 -رضي اهلل عنهم-ألن هؤالء ؛ نولهذا نرجع إلى فقههم للقرآوحاالته كلها،  -صلى اهلل عليه وسلم-برسول اهلل 

وقد جاء في ، -عليه الصالة والسالم-سول اهلل وهم أقرب الناس إلى ر قد اكتمل فهمهم، وشاهدوا التنزيل، 
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ته، ويقتدون وأصحاب يأخذون بسن حواريونأمة قبلي إال كان له من أمته  ما من نبي بعثه اهلل في))الحديث: 
فمن جاهدهم بيده فهو مرون، ال يؤ   يفعلون، ويفعلون ماال يقولون مالف من بعدهم خلوف، خ  نها ته إبأمره، ثم 

 .(66)إلى آخره ((مؤمن
 .اهلل عنهم وأرضاهمرضي -وهم أكمل األمة إيماناا 

ثالث طوائف: المتكلمون، وذلك لما : -رحمه اهلل- يةكما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيم- الصحابةوالذين يتنقصون 
 ما تفرغوا -رضي اهلل عنهم-ن الصحابة صول الفلسفية، يقولون: إمن المقدمات العقلية واألعندهم مما غرهم 

ي نصوص الكتاب والسنة ما نفهم ال يعرفون من حقائق معاشياء، واشتغلوا بالجهاد، وتبليغ الدين، لهذه األ
 عرفناه.

ذق، يرون أنهم أح، -صلى اهلل عليه وسلم-أهل السياسات في سياساتهم المخالفة لهدي النبي : والطائفة الثانية
 .رضي اهلل عنهم-راا من الصحابة ظوأكمل وأبعد ن
ومنزلةا إهل التصوف في أحوالهم ومقاماتهم، يقول بعض الصوفية: هم أالثة: والطائفة الث لم نه قد بلغ بهم مرتبة ا

 ، بل قال بعضهم: لم يصل إليها األنبياء.-صلى اهلل عليه وسلم-يصلها أصحاب النبي 
له غيرهم في ل أضعاف ما ينافي المدة اليسيرة من حقائق العلوم واألعما ينالون السنة أهلأن  الرابع عشر:

ولهذا لما تمسك المسلمون بين سائر أهل األديان، من ي المسلمين وهذه الخاصية موجودة فقرون وأجيال، 
وفتحوا القلوب قبل أينعت على أيديهم الحضارة ،  -صلى اهلل عليه وسلم-بالدين الحق الذي جاء به الرسول 

الصين في سنين قليلة، وأقاموا حضارة  إلى حدود لمغرب غرباا ووصلت مملكتهم إلى المحيط من وراء االد، الب
والتاريخ، وما  ،وعلوم الشريعة ،والزراعةوالكيمياء  ،في الطب والحساببهرت الدنيا، وما دخلوا باباا إال أبدعوا فيه 

االعتقاد الحق ف ،وما قامت الغرب إال على أنقاض حضارتهمإلى ذلك من العلوم الكثيرة، كما هو معروف، 
: يقول -عز وجل-واهلل يقوي اإلدراك ويصححه،  -رحمه اهلل- ةكما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمي-ت الثاب

 .[17]محمد:  }َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم َتْقواُهْم{
نما ي  وهذه ليست دعوى،  [66]النساء:  يتًا{}َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلوْا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخْيرًا لَُّهْم َوَأَشدَّ َتْثبِ ويقول:  عرف وا 

فال تجد مسألة "من موارد النزاع بينهم وبين غيرهم، يقول:  -رحمه اهلل-كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -ذلك 
جع عن انحرافاته ممن ر باعتراف المخالفين عرف ذلك تارة ي  ، و (67)"الحق معهموقد تبين أن  إاللفوا فيها و خ

وماذا قالوا، وقد درسوا  رجعواحينما  أئمة الكالم أخبار من طرفاا  لذكرت خشية اإلطالةالباطلة، ولوال وعقيدته 
-عليه السلف الصالح وذكروا أن الطريق هو الذي الفلسفة والمنطق، وتعمقوا في ذلك غاية التعمق، ثم رجعوا، 

 .والضالل والمسالك باالنحرافعلى تلك الطرق وشهدوا ، -عنهمرضي اهلل تعالى 

                                                 

أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، وأن اإليمان يزيد وينقص، وأن األمر بالمعروف  - 66
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أكمل الناس علماا، وأدقهم فأهل السنة مان الذين هم شهداء اهلل في أرضه، عرف ذلك بشهادة أهل اإليوتارةا ي  
 .بمسلكهمفيجب الرجوع إليهم، وااللتزام ، (68)نظراا، وأبرهم قلوباا، وأقلهم تكلفاا 

المعرفة بالمنقول وصريح  وما لهم منى، الماا كثيراا يصف فيه هذا المعنك -رحمه اهلل-وقد ذكر الشيخ ابن تيمية 
تختلف، وتتوافق وال تتناقض،  نها تأتلف والنصوص والمعقول، ولهذا فإأن أقوالهم هي الموافقة للم"والمعقول، 

م يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق، فلفهموا حقيقة أقوال السلف واألئمة، والذين خالفوا لم ي
نَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوْا ِفي اْلِكتَاِب َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد{: واهلل يقولفي الكتاب، مخالفين للكتاب،  وصاروا مختلفين  (69)"}َواِ 

 .[176]البقرة: 
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