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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ..والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً إىل يوم الدين

فمن رام علم ما حرض عنه علمه   ستسالماالوال تثبت قدم اإلسالم إال عىل ظهر التسليم و)  -رمحه اهلل-قال املؤلف 

ومل يقنع يف التسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصايف املعرفة وصحيح اإليامن فيتذبذب بني الكفر 

واإليامن والتصديق والتكذيب واإلقرار واإلنكار موسوسًا تائهًا شاكًا زائغًا ال مؤمنًا مصدقًا وال جاحدًا مكذبا ونقول 

فًا وال من يدعي اهلل أعلم فيام  خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة وال  يشءاشتبه علينا علمه وال نصدق كاهنًا عرا

 (.نخوض يف اهلل وال نامري يف دين اهلل 

 وال تثبت قدم اإلسالم إال عىل ): -رمحه اهلل-قال الطحاوي , بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني

 ( ستسالماال ظهر التسليم و

إذ أن , ستسالمااليعني قدم املسلم عىل إسالمه إال عىل ظهر التسليم و (ال تثبت قدم اإلسالم) عبارٌة مجيلٌة حمكمة

والتسليم , ستسالماالأرٌض ثابتٌة قارة وقاعدٌة مطمئنة فال يثبت قدم اإلسالم إال عىل التسليم و ستسالماالالتسليم و

ونحن إذا رجعنا إىل , استسالمفبني أنه ال يثبت إسالٌم إال ب, ا السجعةبمعنى لكن ربام محل عىل هذ ستسالماالو

 .هلل بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة واخللوص له من الرشك ستسالماالتعريف اإلسالم إصطالحًا فإنه يعني 

ه ن الناس يظن أن من خالفًا ملن يتوهم أن هلل أديانًا عدة فبعض, هذا اإلسالم هو دين اهلل تعاىل الذي ال دين له سوا

نية وهذا خطأ -  :دين اهلل اإلسالم كام قال سبحانه وتعاىل, واحددين اهلل  أديان اهلل اإلسالم واليهودية والنرصا
 ي قْبَلم فملمنْ دِينًُ  ِإِلْسْالالْ غميْرَ يَبْتمغِ وَمَنْ)- :ليس هلل إال دين واحد هو اإلسالم وهلذا قال [91/عمران آل] -( لْسْلُم  اإلِ اللَّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ)

 . [58/عمران آل] -(الْخمُلْسِرِينَ مِنَ الْآمخِرَةِ فِي وَه وَ مِنْه 
هلل  ستسالماالفاإلسالم باملعنى العام هو , أن نعلم أن اإلسالم له معنيان معنًى عام ومعنًى خاصلكن ينبغي 

ا بعث اهلل مجيع أنبياءه ورسله ما بعث اهلل نبيًا إال قال وهبذ, اد له بالطاعة واخللوص له من الرشكبالتوحيد واإلنقي

 نُوحِي إِلَُّ رَلْس ولٍ مِنْ قمبْلِكَ مِنْ أمرْلْسَلْنَُ وَمَُ)-  :وقال سبحانه, [ 81/األعراف] -(غميْر ه  إِلمهٍ مِنْ لمكُمْ مَُ اللَّهَ اعْب د وا قموْ ِ يَُ)-  :لقومه
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هذا هو التوحيد هذا هو اإلسالم الذي بعث اهلل به مجيع أنبيائه ال ختتلف لغتهم   [58/األنبيُء] -(فمُعْب د ونِ نمُأم إِلَُّ إِلمهَ لمُ أمنَّه  إِلميْهِ

وذم اهلل ونعى عىل من يكفر باهلل ورسله ,  [558/البقرة] -(رلْسله من أحد بني نفرق ال) -  يف ذلك وهلذا قال اهلل تعاىل

 .هلل وحده ستسالماالواحدة كلهم يدعوا إىل التوحيد و فدعوى األنبياء, ويفرق بني اهلل ورسله

 لِلَّهِ لْس لميْمَُنَ مَعَ وَأملْسْلممْت )-  وهلذا يقولون يف أخبارهم ويف إخبارهم ويف خطاباهتم وأنا أول املسلمني وكذلك أتباعهم

ريون, [44/النمل] -(الْعَُلممِنيَ رَبِّ ,  [999/املُئدة] -(م سْلِم ونَ بِأمنَّنَُ وَاشْهَدْ)-  , [85/عمران آل] -(م سْلِم ونَ بِأمنَُّ وَاشْهَدْ)-  كذا احلوا

 .فجميع أنبياء اهلل مجيع أتباعم مسلمون هكذا نطقوا وعربوا وعرفوا أنفسهم

ئع العادلة واألخالق  ☺أما اإلسالم باملعنى اخلاص فهو ما بعث اهلل به حممدًا  من العقائد الصحيحة والرشا

وهو غري معارٍض ملا , ب الرفيعة الذي أكمل به الدين وأتم به النعمة هذا هو اإلسالم باملعنى اخلاصالقويمة واآلدا

ئع الساموية املتعارضة هي ليست عالقة , قبله بل هو مصدٌق له ومهيمٌن عليه فال بد أن ندرك العالقة بني الرشا

 .تعارض بل عالقُة تصديق واحتواء

ثم ثلث بمحمٍد صىل اهلل , وذكر عيسى واإلنجيل, سورة املائدة ذكر موسى والتوراةفإن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر يف 

 بَيْنَ لِمَُ م صَدِّقًُ بُِلْحَقِّ الْكِتمُبَ إِلميْكَ وَأمنْزَلْنَُ)- : عليه وسلم والقرآن فقال بعد ذكره موسى وعيسى والتوراة واإلنجيل قال

ولفظ اهليمنة يدل عىل أنه حاكٌم , فهو مصدٌق ألخباره مهيمٌن عىل أحكامه,  [45/املُئدة] -(يْهِعَلم وَم هَيْمِنًُ الْكِتمُبِ مِنَ يَدَيْهِ

ئع السابقة من األخبار , قاٍض شاهد عىل ما مىض فيثبت وينسخ فجاء هذا الدين مستوعبًا ملا يف قبله من الرشا

ئعها وناسخًا لبعضها  .هو اإلسالم باملعنى اخلاص فهذا, الصحيحة والعقائد املتينة ومثبتًا لبعض رشا

نية فإهنا ليست أدياٌن هلل تعاىل بل إن اهلل تعاىل ذكرها يف سياق الذم فقال  إِنَّ تمقُولُونَ أم ْ)- : وأما اليهودية والنرصا

 كمُنَ مَُ)-  ,[ 941/البقرة] -( اللَّه  أم ِ أمعْلمم  مْأمأمنْتُ قُلْ نمصَُرَى أموْ ه ودًا كمُنُوا وَالْأملْسْبَُطم وَيَعْقُوبَ وَإِلْسْحَُقم وَإِلْسْمَُعِيلم إِبْرَاهِيمَ

 لْسَفِهَ مَنْ إِلَُّ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةِ عَنْ يَرْغمب  وَمَنْ)- : وقال,  [76/عمران آل] -( م سْلِمًُ حَنِيفًُ كمُنَ وَلمكِنْ نمصْرَانِيًُّ وَلمُ يَه ودِيًُّ إِبْرَاهِيم 

نية وإنام بعث مجيع أنبيائه باإلسالمفاهلل ,  [931/البقرة] -(نمفْسَه   .تعاىل مل يبعث موسى باليهودية ومل يبعث عيسى بالنرصا

نية فهي ما آل إليه , أما اليهودية فهي ما آل إليه دين موسى عليه السالم بعد حتريف احلاخامات واألحبار وأما النرصا

نيةدين عيسى عليه السالم بعد حتريف الرهبان والقسس واألساقفة فصار فأصلها , ت تسمى هيودية وتسمى نرصا
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صحيح أصلها ديٌن منزٌل من عند اهلل ولكن ملا دخلت عليها هذه اإلضافات وهذه التحريفات اكتسبت هذا اإلسم 

 .اخلاص

ليس هلل إال ديٌن واحد فلهذا خيطئ من يعرب ويقول األديان الساموية إال أن يذكرها مقيدة بأن يقول األديان : فإذاً 

 .صل الساموي لكن ال يقال أديان ساموية بمعنى أن كل ديٍن منها اخالٌف لخآخر يف أصلهذات األ

ئع فإهنا ختتلف فقد قال النبي ئر أبوهم واحد وأمهاهتم شتى ( األنبياء إخوٌة لعالت): ☺ أما الرشا يعني كأبناء الرضا

ئعهم متنوعة  .ستسالماالالتسليم واملهم أنه ال بد يف رشط اإلسالم من , يعني دينهم واحد ورشا

فمن رام علم ما حرض عنه علمه ومل يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصايف املعرفة وصحيح )

كال أنا أؤمن بام يدل عليه عقيل وما يقبله عقيل أو ذوقي أو حايل أو نحو ذلك : من مل يقنع بالتسليم وإنام قال (اإليامن

مه ذلك عن خالص التوحيد وجعل ذلك حاكاًم عىل ما ج اء به النبي فهذا مل حيقق اإلسالم الذي أمر به فيحجبه مرا

فال حيقق حقيقة التوحيد وال حيصل صايف املعرفة بل تكون مشوبة بدرجٍة من الدرجات وال حيقق صحيح اإليامن بل 

 .ربام كان فسادًا اخرجًا عن امللة وربام كان دون ذلك, إيامنه فيه فساد

-  :والتذبذب هو الرتدد وهي من صفات املنافقني كام قال ربنا عز وجل (فيتذبذب بني الكفر واإليامن): هلذا قال
أما املؤمن فشأنه أنه ينحاز إىل اهلدى والوحي واحلق وال يرتدد ,  [943/النسُء] -( هَؤ لمُءِ إِلمى وَلمُ هَؤ لمُءِ إِلمى لمُ ذملِكَ بَيْنَ م ذمبْذمبِنيَ)

 كُلَّمَُ)-  :نافق الذي يقبل ويدبر كام وصفه اهلل تعاىل يف سورة البقرة ببضع عرشة آية وقال مشبهًا هلمكام يفعل امل

 . [51/البقرة] -(قمُم وا عَلميْهِمْ أمظْلممَ وَإِذما فِيهِ مَشَوْا لمه مْ أمضمُءَ
تائهًا شاكًا زائغًا ال مؤمنًا مصدقًا  فيتذبذب بني الكفر واإليامن والتصديق والتكذيب واإلقرار واإلنكار موسوساً ): قال

إذًا هذا توصيٌف حلال املرتدد املنافق الذي مل جيد حالوة اإليامن ومل يطمئن قلبه باإلسالم فهو تارًة  (وال جاحدًا مكذبا

ه وتارًة ينزع إىل معبوداته وتارًة إىل عادات قومه وتارًة إىل كذا وكذا ا جاء به مم يشءوتارًة يروق له , ينزع إىل هوا

 .الرسل فهو متذبذب متأرجح ال تستقر له قدم

فاإليامن احلق هو أن يسلم اإلنسان وجهه هلل رب العاملني وخيضع للنص فإذا جاء النص عن اهلل أو عن رسول اهلل 

 فِيمَُ ي حَكِّم وكم حَتَّى ي ؤْمِن ونَ لمُ وَرَبِّكَ فملمُ)-  :خضع له وطأطأ رأسه وقبله وطابت به نفسه كام قال ربنا عز وجل ☺

هذه حقيقة اإليامن فمن حققها حصل  [78/النسُء] -(تمسْلِيمًُ وَي سَلِّم وا قمضميْتَ مِمَُّ حَرَجًُ أمنْفُسِهِمْ فِي يَجِد وا لمُ ثُمَّ بَيْنَه مْ شَجَرَ
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, الوسوسة خالص التوحيد وصايف املعرفة وصحيح اإليامن وسلم من التذبذب واإلنكار وعافاه اهلل تعاىل من

والتيه هو الضياع قال موسوسًا تائهًا شاكًا والشك هو أن يبقى اإلنسان بني تصديٍق , والوسوسة هي حديث النفس

والزيغ هو اإلنحراف وامليل وخالصة ذلك كله ال مؤمنًا مصدقًا وال جاحدًا ( زائغاً ), وتكذيب بدرجٍة متساوية

 .مكذبا وبئس احلال

بئيسة من سلك مسلكًا غري مسلك أهل السنة واجلامعة وهذا ما وقع فيه املتكلمون الذين وهلذا يمنع هبذه احلال ال 

ارتضوا املسالك الكالمية املبنية عىل املقدمات العقلية واملنطق األرسطي اليوناين ال يطمئنون بسبب هذه املسالك 

, هبذا ويقولن يف هذا قوالً عظيامً  واملناهج الدخيلة بل يصابون بالوحشة وعدم اإلستقرار حتى إن كبارهم يرصحون

 : يقول الرازي وهو من كبار املنظرين ومقعدي أقواهلم يقول يف آخر عمره

 الُل ــــــــوأكثر سعي العاملني ض **    ال ـــــــقول عقـــــدام العــــــة إقــــــهايــــــن                                 

 اٌل ـــــــــــــــــــــــــــــوغاية دنيانا أذًى ووب **  واحنا يف وحشٍة من جسومناوأر                                 

 سوى أن مجعنا فيه قيل وقال **   ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا                                 

 :ويقول الشهرستاين

 وسريت طريف بني تلك املعامل  ** لعمرك قد طفت املعاهد كلها                               

 ادمٍ ـــــــــــــــــعىل ذقٍن أو قارعًا سن ن ** فلم أرى إال واضعًا كف حائٍر                               

ء ويقول غريه إين آوي إىل فرايش فأضع امللحفة , وهو يصف حال هؤالء املتكلمني الذين تتجاذهبم املقاالت واألهوا

حججهم فال أزال عىل ذلك حتى يروق عىل وجهي فيديل هؤالء بحججهم فأنقلب عىل شقي اآلخر فيديل هؤالء ب

حًا للصدور ال أن , الفجر ما هبذا أمرنا وال هبذا تعبدنا بل إن اهلل تعاىل أنزله دينًا ليكون طمأنينًة للنفوس وانرشا

 .فدل ذلك عىل أن من مل يسلك طريق أهل اهلدى فإنه سوف يبوء هبذه النتيجة, يكون شقاًء هلام

اخلضم وتركت علوم أهل اإلسالم واشتغلت بعلم الكالم وإن مل ينقذين اهلل تعاىل قد خضت البحر : يقول اجلويني

فكل ذلك يدلنا عىل أن , وكان يتمنى أن يموت عىل عقيدة عجائز نيسابور, فيا ويل أمي أو ياوياله أو كالمًا مثل هذا

 .لهلل عز وج ستسالماالمن رشط اإليامن الصحيح واهلدى والطمأنينة أن حيقق اإلنسان 

وهذا حق وذلك أن اإلنسان يعتليه قصوٌر وتقصري فربام اشتبه  (ونقول اهلل أعلم فيام اشتبه علينا علمه ): قال الشيخ
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وذلك أن اهلل سبحانه تعاىل قد , من األشياء وهذا اإلشتباه ليس راجعًا إىل النص وإنام هو راجٌع إىل الفهم يشءعليه 

ووصفه بأنه حكيم بمعنى  [9/هود] -( فُصِّلمتْ ثُمَّ آميَُتُه  أُحْكِمَتْ كِتمُبٌ)-  :وصف كتابه كله بأنه حمكم فقال سبحانه

د به أن بعضه يشبه , حاكم وحمكم كام أن اهلل تعاىل وصف كتابه بأنه كله متشابه لكن التشابه الذي وصف به كله يرا

يبقى أن هناك إحكاٌم خاص وتشابٌه  بعضًا وأن بعضه يصدق بعضًا لكن وقد عرفنا اإلحكام العام والتشابه العام

 أُ ُّ ه نَّ م حْكممَُتٌ آميَُتٌ مِنْه  الْكِتمُبَ عَلميْكَ أمنْزَلم الَّذِي ه وَ)-  :خاص وهو الذي دلت عليه آية ال عمران قول اهلل عز وجل

 .[ 6/عمران آل] -( م تمشَُبِهَُتٌ وَأُخَر ) - ,يعني عامته ومجلته [6/عمران آل] -( الْكِتمُبِ

 زميْغٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ فمأممَُّ م تمشَُبِهَُتٌ وَأُخَر )-  أثبت اهلل تعاىل بأن ثم آيات متشاهبات يعني تشتبه عىل بعض الناس: إذاً 

هلم هذه اآليات محالة األوجه التي حتتمل أكثر يعني إذا الحت  [6/عمران آل] -(تمأْوِيلِهِ وَابْتِغمُءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغمُءَ مِنْه  تمشَُبَهَ مَُ فميَتَّبِع ونَ

-  :ثم قال, من معنى زاغت هبم األهواء وصاروا ينزعون إىل املعاين الباطنة ويتشبثون بداللٍة مومهة من هذه اآليات
-فالشيخ ,  [6/عمران آل] -(الْأملْبَُبِ أُولُو ُإِلَّ يَذَّكَّر  وَمَُ رَبِّنَُ عِنْدِ مِنْ كُلٌّ بِهِ آممَنَُّ يَقُولُونَ الْعِلْمِ فِي وَالرَّالْسِخُونَ اللَّه  إِلَُّ تمأْوِيلمه  يَعْلمم  وَمَُ) 

أشار إىل مسلك الراسخني يف العلم يف ما اشتبه عليهم علمه وهو أهنم يكلون ما اشتبه عليهم علمه إىل اهلل  -رمحه اهلل

 .عز وجل

ها السؤال يف ختام الدرس املايض وهي هل يفهم من كالم وهلذا نود يف هذا املقام أن نحقق قضيًة مهمة جرى عن

 الشيخ هاهنا ومن كالمه الذي مىض قريبًا يف مسألة الرؤية هل يفهم منه ما يدل عىل مذهب أهل التفويض؟

 ينزل إىل هذا املذهب؟ -رمحه اهلل-هل الشيخ 

ا الظن وفيام أودعه يف عقيدته هذه من واجلواب ابتداًء قبل أن نذكر هذا عىل التفصيل كال بل الشيخ بريٌئ من هذ

لكن دعونا , اجلمل الواضحة البينة ما يدل عىل حتقيقه لإلثبات إثبات ما أثبت اهلل لنفسه أو أثبته له نبيه صىل اهلل عليه

هل التفويض هو مذهب السلف , نسلط الضوء معرش طلبة العلم ومن بلغ عىل هذه القضية أعني قضية التفويض

 ض السابقني وادعاه بعض املعارصين؟كام ادعاه بع

السلف واخللف : بعض املتكلمني املتأخرين صوروا مذهب السلف الصالح بأنه التفويض بمعنى أن يقول قائلهم

اتفقوا عىل أن آيات الصفات وأحاديثها ليست عىل ظاهرها لكن السلف اكتفوا بالتأويل اإلمجايل وهو تفويض علمها 
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كل نٍص وقع فيه اشتباه فإننا نلتمس له حمماًل مناسبًا : م اشتغلوا بالتأويل التفصييل فقالوا وأما اخللف فإهن, إىل اهلل

من اإلشتباه وإال يف احلقيقة  يشءنجتهد فيه ونستنبط له من املعاين املجازية ما يتفق وعظمة البارئ وال يوقع يف 

دفالسلف واخللف متفقون عىل التأويل لكن تأويل السلف تأويٌل إمجا وتأويل اخللف تأويٌل , يل مل يعني فيه املرا

هكذا وصفوا السلف هبذه التهمة املتبجحة وصوروهم بمنزلة دراويش الذين ال يقرؤون , تفصييل يعني فيه املراد

مذهب السلف أسلم : وقال قائلهم, الكتاب إال أماين يقرؤون األلفاظ ويثبتوهنا فقط دون أن حيققوا املعاين هكذا

أطلقوا هذه العبارة الفجة هذه العبارة اجلائرة الظاملة وقالوا مذهب السلف أسلم , ف أعلم وأحكمومذهب اخلل

 من يقصدون بالسلف؟, ومذهب اخللف أعلم وأحكم

ألئمة األربعة وأئمة يهم أئمة احلديث وأئمة الدين كاأصحاب القرون الثالثة املفضلة من الصحابة والتابعني وتابع

 .والسفيانان ومسلم وغريهم من الفقهاء واملحدثنياملحدثني البخاري 

طريقة : واخللف من؟ هم متأخروا األشاعرة األشاعرة املتأخرون ومن كان عىل طريقتهم هم اخللف فيقولون

 ما طريقة السلف؟, السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم

اء قلوهبم وسالمة إيامهنم يسلمون السلف يقرؤون النصوص املتعلقة بصفات اهلل من كتاٍب وسنة لصف: قالوا 

يثبتون األلفاظ ويفوضون املعاين إىل اهلل ويعتقدون أهنا ليست عىل , ويقبلون ويمروهنا دون أن يعتقدوا هلا معنًى 

 .ظاهرها هكذا جزموا وقطعوا بأن هذا مذهب السلف

م بعض التمثيل لة وربام تسلل من أن نبقي هذه النصوص بال دال وقالوا اخللف قالوا كال بدالً  إىل أوهام العوا

والتشبيه بسبب بقائها بال داللة وال معنى فإننا نجتهد يف ابتكار املعاين املناسبة ونحملها عليها مع علمنا بأن هذا 

ليس عن رسول اهلل وال عن اهلل وال عن أحٍد من الصحابة وليس عندنا أثارة من علم يف نسبة ذلك إليهم لكننا 

 .يةنحملها حمامل جماز

وطريق اخللف الذي هو , نشأ عن ذلك طريقان سائغان عند املتكلمني طريق السلف الذي هو التفويض: إذاً 

 :وقال قائلهم بيته املشهور, التأويل

 فوضه أو أول ورم تنزهيا** وكل نٍص أوهم التشبيه                                    

 .وطريقة اخللف التأويل, ال يوجد لك إال طريقني طريق السلف التفويض
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, النصوص التي توهم التشبيه عندهم؟ أحاديث وآيات الصفات اخلربية والفعلية ما هيوكل نٍص أوهم التشبيه 

ونصوص الصفات الفعلية كالنزول , أحاديث وآيات الوجه واليدين والعينني والساق ونحو ذلك التي تسمى خربية

 :والعجب وغري ذلك فيقول واملجيئ والفرح واإلتيان والضحك االستواءو

 فوضه أو أول ورم تنزهيا** وكل نٍص أوهم التشبيه                                  

 .وضاع مذهب السلف بني الفريقني وصار يشار يف كثري من الرشوح ولألسف عىل أن مذهب السلف هو التفويض

ضة وبسطه يف درء تعاقد العقل والنقل ثم ختم مذهب هؤالء املفو -رمحه اهلل-وقد عرض شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إىل السنة والسلف من رش مذاهب أهل االنتساب ذلك بقوله فتبني بذلك أن طريقة أهل التفويض الذين يزعمون 

درية أالسابقة وهم قوٌم يقال هلم الال البدع واإلحلاد؛ ألن هذا سٌد لباب العقل والنقل وهلم سلٌف يف املذاهب الكفرية

وهلذا كان شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يسميان املفوضة جمهلة يقول هذا ليس بتفويض هذا , نجيهلو

جتهيل؛ ألن مؤدى هذا املذهب أنه ال النبي صىل اله وال الصحابة وال التابعون يعرفون معنى ما أخرب اهلل تعاىل به عن 

ألحٍد من السلف املتقدمني ما استوى لقال ال أدري ال يعلم مقتىض قوهلم أنه لو قيل , ☺ نفسه أو أخرب عنه نبيه

 .تأويله إال اهلل ال يقول أن استوى بمعنى عال هكذا زعموا 

فنحن إذا تأملنا وجدنا أن كل صفٍة من , لو قيل له هل جييئ حقيقة؟ لقال ال أدري ال يعلم تأويله إال اهلل وهكذا

 .فظ ومعنى وكيفيةل: صفات رب العاملني تتعلق هبا ثالثة أشياء

من حتريف ال بالزيادة وال  يشءه وال ينقصون وال يتعرضون له بأهل السنة واجلامعة يثبتون اللفظ ال يزيدون في

بالنقصان وال بتغيري الشكل ويثبتون املعنى الذي دلت عليه لغة العرب؛ ألن اهلل خاطب الناس بلساٍن عريٍب مبني 

 .ال يكون إال مع إثبات املعنىوأمرهم بتعقله وأمرهم بتدبره وهذا 

, لكن املعنى الذي يثبته أهل السنة واجلامعة هو املعنى العام املشرتك الذي يكون يف األذهان ويتخصص يف اخلارج

ت هذا ال , السمع هو إدراك األصوات وهذا ال يقتيض تشبيهاً : يعني املعنى العام كأن نقول البرص إدراك املبرصا

ء, يقتيض تشبيهاً  معناه العلو وهذا ال يقتيض تشبيهًا ألنك إلذا أضفته إىل من أضيف إليه صار الئقًا به فإذا  االستوا

ء اهلل صار الئقًا به وإذا , قلت سمع اهلل صار يليق به وإذا قلت سمع املخلوق صار يليق به كذلك إذا قلت استوا

ء املخلوق صار الئقًا به مع وجود إشرتاٍك يف أصل املعنى الذي هو القدر فلم يقع هناك تشبيٌه بحمد اهلل , قلت استوا
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 .املشرتك الذي يوجد يف األذهان ويتخصص يف األعيان

أما الكيفية فإن السلف يفوضوهنا إىل اهلل الكيفية ال يستطيع كائٌن من كان أن حيكيها؛ ألن هذا أمٌر عظيم وهلذا قال 

ء: اإلمام مالك  االستواءواجب والسؤال عنه بدعة ويف الرواية األخرى  والكيف جمهول واإليامن به, معلوم االستوا

غري جمهول والكيف غري معقول واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا حيتاج إىل نوع من معرفة التسلسل 

 .التارخيي

خلروج من ا يشءاعلموا يا إخوة أن القرن األول يف هذه األمة خال من البدع العقدية متامًا كان يوجد فيه مثاًل 

خال من البدع العقدية مرادي فيام يتعلق يف باب اإليامن باهلل سبحانه وتعاىل , السيايس وغري ذلك أو بداية بدع عقدية

لكن خال من البدع العقدية يف باب اإليامن باهلل وأسامئه , وأسامئه وصفاته وإال قد وجد اخلوارج ووجد الشيعة

ء والزيغ من الوصول إليه وصفاته؛ ألنه أعظم خط فكان مصونًا حمكامً  اخلوارج أتوا بتكفري , مل يتمكن أهل األهوا

فات يف أسامء الدين واإليامن  .واملرجئة فعلوا ضدهم  إىل آخره, مرتكب الكبرية وما إىل ذلك من اإلنحرا

ت ومل يطرأ ثم القرون الثالثة الفاضلة خلت من بدعة التفويض إذ كان املحدثون كثريون متوافرون وكلهم عىل اإلثبا

إنام نشأت بدعة التفويض يف ما بعد ملا كثر اشتغال األمة بعلم املنطق والكالم وبعض , من بدعة التفويض يشء

اإلشتغال بعلم احلديث والرواية واآلثار وجهل صار هؤالء املتكلمون هيرفون بام يعرفون وماال يعرفون فوقع لبٌس 

السلف كانوا يكتفون باإليامن املجمل والبد لنا من اإليامن  واختالط فوجدت مقالة التفويض وصار يقال إن

 .التفصييل

د من كذا كذا د من كذا كذا واملرا فانتدب هلم قوٌم هلم انتامء للسلف وتعظيم , فنقول يف هذه النصوص املشتبهة املرا

ام كان عليه السلف ولكنهم ما فقهوا مذهب السلف ك, وعارضوا أهل التأويل وقالوا خالف ما ورثناه من اإلثبات

 : يعني يمكن أن نقول أن التفويض له نوعان, فانقسموا إىل قسمني يف التفويض

أحد نوعيه من يقول إن نصوص الصفات من آياٍت وأحاديث تدل عىل التمثيل وبالتايل فلها تأويٌل خيالف ظاهرها 

 .هذا أحد املقالتني, لكن ال سبيل للعلم به

, نصوص الصفات من أحاديث وآيات عىل ظاهرها ولكن ال سبيل للعلم هبا :ة من يقولاملقالة الثانية لبعض املفوض

 !!سبحان اهلل كيف تكون عىل ظاهرها وال سبيل للعلم هبا
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كلهم متفق عىل وجود معنًى غيبي ال يعلمه إال اهلل يتعلق باملعنى , فهاتان مقاالتان يعرب هبام املفوضة عن مذهبهم

لكن الفريق األول يعرب بأن ظاهرها يدل عىل التمثيل وبالتايل فهي , ميع متفق عىل تفويضهاالكيفية اجل, ليس الكيفية

 .عىل خالف ظاهرها البد من تأويلها وهلا تأويل لكن هذا تأويل ال يعلمه إال اهلل

ن كان وهلذا وصف مذهبهم بالتناقض ومم ,ال جترى عىل ظاهرها لكن ال سبيل للعلم به :قول من يقول :املقالة الثانية

وأيب , أحد كبار احلنابلة وملا نبت مقالته عىل أيب الوفاء بن عقيل تلميذه -رمحه اهلل-عىل هذا القول الثاين أبو يعىل 

نبت هذه املقالة ورأى فيها تناقضًا مال , -رمحه اهلل-الوفاء بن عقيل من أذكياء العامل كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ى  -رمحه اهلل-ثم جاء من بعده ابن اجلوزي , ب املعتزلةإىل اإلعتزال مال إىل مذه وهو من كبار احلنابلة أيضًا فرأ

, كيف تذبذب أبو يعىل عىل التفويض وشيخه أبو الوفاء يميل عىل اإلعتزال فاختار أن يكون عىل طريقة األشاعرة

 .فصار يأخذ بطريقة التأويل اآليات املشتبهة وألف يف ذلك ما ألف

فإن طريقة السلف من املحدثني عىل إثبات ما أثبت اهلل لنفسه أو , وم مل يدركوا ومل يعوا طريقة السلفواحلق أن الق

إثبات ألفاظها ومعانيها فهم يثبتون املعاين عىل الوجه الالئق باهلل عز وجل دون أن يلزم من إثباهتم  ☺أثبته له نبيه 

 .قط كام أسلفنا يف األذهانللمعاين أي لون من ألوان التمثيل وإنام هو اشرتاٌك ف

وظل ينسب هذا القول لألسف إىل السلف حتى بات عند كثرٍي من املتأخرين بحكٍم مستقر بأن هذه هي طريقة 

وصار ذلك سببًا لرواج مذهب املتكلمني من أهل التحريف أي , وحاشا السلف عن مذهب التجهيل, السلف

 التأويل ملاذا؟

سوى خيارين إما أن يثبت ألفاظًا جمردًة من املعاين يتعامل معها كام يتعامل األعجمي ألن اإلنسان إذا فكر ليس أمامه 

دة هلل ولكنها تكسبه معنًا , مع النصوص أو خيتار مذهبًا يثبت معاين وإن مل تكن هي املعاين املقطوع بأهنا هي املرا

 فأهيام خيتار؟

حتته  ًا ليس حتته طائل وليسئشينحاء خرٌي له من أن خيتار سيختار الثاين ألنه أن خيتار فهم املعنى عىل نحٍو من األ

ولني املحرفني وصار لألسف كثري يؤلف يف هذه األشياء حتى ذكر شيخ اإلسالم ابن ؤمعنًى فلهذا راجع مذهب امل

من يف كتبه بأن عامة هذه التأويالت التي أتى هبا املفورك وهو من األشاعرة إنام هي مستمدة  -رمحه اهلل-تيمية 

تأويالت برش اإلدرييس اجلهم بن صفوان كل التأويالت التي جرت هي مستمدٌة من جذور املعطلة وإن كان هؤالء 
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د بكذا كذا  صفاتيه يف األصل يثبتون لكنهم يف هذه املشتبهات نزعوا نحو التعطيل واستمدوا هذه التأويالت املرا

د بكذا كذا استمدوها من املعتزلة ومن اجلهمية و لتاث به بعض متأخري اساريًا حتى ولألسف ظل هذا واملرا

واحلنابلة كانوا وإن كان هذا يف مجيع املذاهب وهلل احلمد احلفاظ عىل أصول مذهب أهل السنة واجلامعة , احلنابلة

 .عتقاد أكثر من غريهمافظة عىل مذهب السلف يف أبواب االلكن كان للحنابلة القدح املعىل واألكثرية يف املح

إجتاه  ذلك طاهلم هذا األثر فمن رأى يف حال متأخري احلنابلة يف بالد الشام وغريها لوجد أهنم  مالوا نحو لكن مع

صاحب املنظومة املشهورة يف قصيدته جيزم بأن  -رمحه اهلل-التأويل فمن يقرأ أحيانًا ملحمد بن أمحد السفاريني 

 :الفرق الناجية هم أهل األثر

 يف فرقٍة إال عىل أهل األثر ** وليس هذا النص جزمًا يعترب                                

ر األثرية التي رشح فيها منظومته قال إن أهل السنة قسامن ر البهية وصوامع األرسا : لكنه حينام أتى يف لوائح األنوا

قع  واملورد املرتاكم أهل األثر وهم السلف و األشعريون فجعلهم قسيٌم هلم واحلق واحٌد ال يتعدد لكن ضغط الوا

 .محله عىل مثل هذا

كل هذا , ألف كتاب أقاويل الثقات يف تأويل آي الصفات وغريه -رمحه اهلل-وكذا الشيخ مرعي بن يوسف الكريب 

يف احلقيقة سبب إلتباس مذهب السلف عند كثرٍي من املتأخرين وال زال حتى يومنا هذا هناك من يسوق بعد اتضاح 

إبراز كالم املحققني كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم من يلتبس عليه األمر ممن يشار األمور وطباعة الكتب و

سمه القول التامم ألحد املعارصين يف أن ااألخرية كتاٌب يعيد األمر جذعًا حتى صدر يف السنيات , إليهم بالبنان

ءٌة عوراء لنصوص م وهو مبنٌي عىل فهٍم خاطئ وقرا السلف قد استصحب كاتبها  التفويض مذهب السلف الكرا

ستقبل به هذه النصوص ففهام فهاًم أعوج ومن قرأها عىل نوٍر من اهلل سبحانه وتعاىل وعىل درايٍة واعتقده ثم ا فهام

م كانوا يثبتون املعاين ويتعبدون هلل عز وجل هبا وحينام صاح شيخ اإلسالم ابن تيمية  باآلثار أدرك بأن السلف الكرا

العظيمة يف الفتوى احلموية وهي إن شاء اهلل تعاىل قد تكون الرسالة القادمة يف هذه الدورة هبم تلك الصيحة 

ئة السابعة ألف الفتوى احلموية هزت األركان وجعلت هؤالء الوراث ملذاهب اوألف عىل رأس امل, املتقدمة

كتب السلف املتقدمني يثبت املتكلمني ينبهرون وجيدون أنفسهم أمام نصوٍص انتزعها شيخ اإلسالم ابن تيمية من 

فيها أن طريقتهم هي اإلثبات واإلمرار مع اإلقرار وليس كام يدعون من تفريغها وسلبها من املعاين فلذلك امتحنوه 
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وكانت تلك الفتوى فعاًل عالمة فارقة يف السرية الذاتية , بسببها وجرى له فتنٌة عظيمة بسبب هذه الفتوى احلموية

 .يدة الثابتةطمذهب السلف الصالح عىل أصوله الووأعاد إحياء  -رمحه اهلل- لشيخ اإلسالم بت تيمية

 متى نفوض؟, فلذلك نقول البد من حتديد املجال الذي يكون فيه التفويض

فالكيفية نفوضها إىل اهلل عز وجل وال يمكن ألحٍد كائنًا , احلال األوىل عند الكيفيات: نفوض أهيا اإلخوة يف حالني

ومن ادعى حكاية كيفية صفة من  عز وجلفأي عقٍل يمكن أن يكيف ما ينبغي هلل , م علم الكيفياتمن كان أن يرو

, صفات اهلل فهو كاذٌب يف نفسه ومفرٍت عىل غريه إن نسبه إىل أحٍد من السلف؛ ألن التكييف ممتنٌع عقاًل حمرٌم رشعاً 

لم لِلَّهِ تمضْرِب وا فملمُ)-  :عًا؛ ألن اهلل تعاىل قالحمرٌم رش, ممتنٌع عقاًل فال يطيق العقل أن يكيف صفات رب العاملني  -( الْأممْثُم

 .هذا هو املقام األول وهو أن نفوض الكيفيات إىل اهلل عز وجل ونكلها إليه , [64/النحل]

إىل املقام الثاين الذي حيتاج فيه اإلنسان إىل تفويض إذا اشتبه عليه نٌص معني يف وقٍت معني فال حرج أن يفوض ذلك 

وفرٌق بني التفويض يف نٍص معني وبني أن يكون التفويض منهجًا حينام يقر , اهلل ويسأل اهلل تعاىل أن يكشف له

ر فهذا منهج ر مع اإلقرا ر واإلمرا يقول أنا أثبت ما أثبت الرب لنفسه وأعتقد أنه حٌق عىل , اإلنسان باإلثبات واإلقرا

: ني أن يلتبس عليه حديث أو نص معني فيكل العلم إىل اهلل ويقولحقيقته أثبت اللفظ واملعنى هذا هو منهجي وب

 فِي وَالرَّالْسِخُونَ)-  :أسأل اهلل أن يفتح عيل فيه هذا ال حرج؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل ملا ذكر الراسخني يف العلم قال

يؤمنون به ويقبلون بام يدل عليه ولكنهم يسألون اهلل تعاىل  فهم [6/عمران آل] -( رَبِّنَُ عِنْدِ مِنْ كُلٌّ بِهِ آممَنَُّ يَقُولُونَ الْعِلْمِ

ليس فقط يف مسائل الصفات بل يف عموم مسائل الدين , الفتح وأن يدهلم وأن هيدهيم فهذا ممكن أن يعرض لإلنسان

ل يقع لطالب العلم أحيانًا نوع إلتباس يف مسألٍة من املسائل حتى يف مسائل الفروع واألحكام وغري ذلك فيحص

 .ما وجه كذا؟ ملاذا كذا؟ يلتبس عليه: عنده إلتباس ويقول

لكن فرق ما بني املؤمن وغري املؤمن أن املؤمن يعود بالتهمة عىل فهمه وعقله وقصوره وينزه النص ويعظم النص 

ويؤوله  إما أن يرده ويكذبه وإما أن حيرفه يشءواملجرتئ السفيه هو الذي إذا اشتبه عليه , ويستسلم للنص وينقاد له

 .يشءأو يعتقد أو يعترب أن التفويض منهج دائم يف كل , كام يقول

الذي يشتبه علينا علمه نكله إىل  يشءال: إذاً , (اهلل أعلم يف ما اشتبه علينا علمه: ونقول) -رمحه اهلل-هلذا قال الشيخ 

 .اهلل عز وجل ونسأل اهلل تعاىل الفتح فيه
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, انتبهوا جيدًا يا إخوة, الثاين إال من شخٍص معني يف نٍص معني يف زمٍن معني واعلموا أنه اليمكن أن يقع هذا النوع

النوع الثاين من التفويض الذي يتعلق بتفويض داللة نص اليمكن أن يقع إال من شخٍص معني فال يمكن أن جتمع 

عن فالن وعالن لكن  قد يرتفع, ال يمكن أن يرتفع العلم عن مجيع األمة يف هذا, األمة كلها عىل تفويض معنى نص

 .يكون بينًا غري ملتبس عند غريهم

لتبس ذلك عىل ذلك الشخص املعني يف نص لكن ال يلتمس يف كافة الباب فإن إلتبس يف ايف نٍص معني ربام : ثانياً 

ك كافة الباب عنده فهذا فساٌد منهج يف األصل يف وقٍت معني ربام يلتبس عليه يف أول عمره ومبتدأ طلبه ثم بعد ذل

 .فهذا وارد االلتباسيزداد علاًم وإيامنًا وفتحًا من اهلل فيزول ذلك 

هذا هو ما يتعلق بمسألة التفويض وأحيلكم إىل كتاب مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات عرٌض ونقد : إذاً 

 .فقد مجعت أطراف هذا املوضوع ففيه فائدٌة ملن أراد أن يتبني هذه القضية

فًا وال من يدعي وال نصدق كاهنًا و): قال الكاهن هو من يدعي علم  (ًا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمةيئشال عرا

فًا ): قال, املغيبات وكذلك العراف من يدعي معرفة األمور اخلافيات متثاالً لقول اوذلك  (وال نصدق كاهنًا وال عرا

 .رواه أبو داوود (من أتى كاهنًا وصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد): ☺ النبي

م ويا أيتها الكريامت ومن بلغ من محاية الرشيعة للعقول وصيانتها للرضورات اخلمس التي من بينها  وهذا أهيا الكرا

وهذا , فالرشع وبحمد اهلل مل يدع العقول يف مهب الريح جتنح هبا يمنًة ويرسة وتكفئها كام تكفئ الريح الريشة, العقل

ستجابة لإلشاعات واإلذاعات س من رضورة صيانة العقول وعدم االهذا الدر هو ما حدثتكم عنه يف مطلع

واألراجيف إنام تستدعى العقيدة يف مثل هذا إن مل تنفع صاحبها عند القيل والقال واختالط األقوال وغري ذلك 

 فمتى تنفعه؟

حبها وتقوم يف قلبه فإذا ظهر جيب أن ال تكون العقائد جمرد متونًا حتفظ وتسترشح بل جيب أن تكون حال يعيشها صا

وهذا حق فكن با عبد اهلل عىل بينٍة من ربك فال نصدُق , من هذا حكم عليه حكاًم جازمًا قاطعًا بأن هذا باطل يشءله 

فًا هؤالء   .فرتاء ويستعينون بالشياطنيإنام تقوم بضاعتهم عىل الكذب واالكاهنًا وال عرا

الثاين ادعاء علم , ستعانة الرشكية باجلنالقضية األوىل اال: ىل قضيتنيولذلك الكفر يف الكاهن والعراف يرجع إ

ستخباره وال اإلستعانة به اباجلن فال شك أنه مرشك وال جيوز ستعانًة رشكية اوكالمها مكفر فمن استعان , الغيب
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هلل تعاىل قد ظن بعلم ومن ادعى علم الغيب فإنه قد كفر باهلل العظيم؛ ألن ا, وال الذهاب إليه وال تصديقه يف خربه

 وَمَُ غمدًا تمكْسِب  مَُذما نمفْسٌ تمدْرِي وَمَُ الْأمرْحَُ ِ فِي مَُ وَيَعْلمم  الْغميْثَ وَي نَزِّلُ السَُّعَةِ عِلْم  عِنْدَه  اللَّهَ إِنَّ)-  :الغيب فقال سبحانه

فإذا قال هؤالء املتهوكون أنت من برج احلمل وطالعك يف هذا , [ 34/لقمُن] -(خَبِريٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ تمم وت  أمرْضٍ بِأميِّ نمفْسٌ تمدْرِي

الشهر كذا وكذا سيقع لك حادٌث سعيد وغري ذلك ممن يبيعون الوهم كانوا يف املجالت ثم صار هلم قنوات ومواقع 

هذا مما صانته الرشيعة  ,ثم هؤالء الضعفاء والسذج والسفهاء جيرون ورائهم ويبذلون هلم األموال لقاء هذه األوهام

وحالة بينهم وبينه وجيب عىل أهل العلم واإليامن والعقيدة وطلبة العلم أن ينبهوا الناس يف هذه القضايا وحيذروهم 

ءة الكف سبحان اهلل, من الوقوع حتت تأثريهم  !جتد منهم من يدعي قرا

م يقرأ الفنجان إىل آخر ذلك من وبعضه, ما عسى أن تكون خطوٌط يف الكف تدل عىل أمٍر مستقبل أو مغيب

السخافات التي كل مرة تظهر بوجٍه جديد وصار منها ممارسات متعددة بعد هذا اإلنفتاح اإلعالمي الذي جرى بني 

البد من كشف زيفهم والنكري عليهم وأن يصاح هبم من كل جانب واحلذر كل احلذر من األصوات الرخوة , الناس

هذه دعاوى توهم العقيدة وتثبط ,  التجربة طيب وإن كان قد وقع وإىل غري ذلكإذا قال أحد ممكن ربام يثبت يف

التوكل وتضعف رابطة اإليامن عىل الناصح لنفسه وألمته أن ال يصغي إليها وأن ينبذها وأن حيمل الناس عىل 

 راد فال خبري يردك وإن هو إال له كُشف فال بضر اهلل ميسسك وإن) -  التمسيك بالكتاب والتوكل عىل اهلل عز وجل

, الناس إىل هؤالء املتاجرين يقصدوهم دون أن يفتح هلم باب رمحة عز وجلال يمكن أن يدع اهلل  [916/يونس] -(لفضله

اهلل تعاىل إنام أحالنا عليه سبحانه وتعاىل مل حيلنا إىل هؤالء أن نقصدهم ونذهب إليهم ونستخربهم من وضع السحر 

فاهلل تعاىل إنام جعل كشف الرض , ما فتح اهلل هذا باب مع شدة األمة إىل كشف الرض, إىل آخره... من يفك السحر

مهام طقطقوا فمهام ادعى هؤالء ومهام حوقلوا و [916/يونس] -( هو إال له كُشف فال بضر اهلل ميسسك وإن) -  عنده

ءة األوراد وغري ذلك فهم شياطني يف لبوس آدميني فيجب التح ذير منهم والنكري عليهم حتى باملسابح وأظهروا قرا

 .ال تبقى هلم باقية

فًا وال من يدعي  ًا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة وهذه اجلملة أعم فكل من يدعي ئشيفال نصدق كاهنًا وال عرا

 ًا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة بدعوى مثاًل العقل دل عىل ذلك إذا خالف الكتاب والسنة فال وال كرامةئشي

كل , إذا قال هذا ناتٌج عن الذوق والكشف والوجد فنقول ال وال كرامة, إذا قال هذا مقتىض السياسة فال وال كرامة
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 .خيالف الكتاب والسنة فهو باطل يشء

املسائل الرياضية هندسية إىل غري ذلك هذه ال : أما إذا دل العقل عىل أمٍر ال خيالف الكتاب والسنة فحي هال كام مثالً 

يدل عليها الكتاب والسنة؛ ألن ليس من شأن الكتاب والسنة أن يكون كتابًا يف الفيزياء ويف الرياضيات  أنه ال يقول

إنام إذا اخذت هذه األشياء سالحًا يشهر يف وجه داللة الكتاب والسنة فإهنا ترد , وغري ذلك حتى نطلب منه دليل

عقل أو الكشف أو الوجد أو الذوق أو الرأي أو ويقال الكتاب والسنة قاٍض عىل كل هذه الدعاوى دعوى ال

 .صول الثالثة وهي الكتاب والسنة واإلمجاعالتي ختالف هذه األ االصطالحاتالسياسة أو غري ذلك من 

م هي األصول التي يلزم هبا أهل السنة واجلامعة مجيع ما عليه الناس أصول ثابتة وهلل احلمد , هذه الثالثة أهيا الكرا

 .ألساسية يف اإلعتقادهي املصادر ا

, مصادره األساسية الثالث الكتاب والسنة واإلمجاع, اإلعتقاد له ثالثة مصادر أساسية وثالثة مصادر ثانوية فرعية

مصادره الثانوية العقل والفطرة واحلس هذه تابعة ترفد املصادر األساسية لكن املعول عىل الكتاب والسنة وإمجاع 

 .األمة

 (خوض يف اهلل وال نامري يف دين اهللوال ن): ثم ختم بقول 

ال نخوض يف اهلل اخلوض يف اهلل مذموم واملعنى أن يتخذ هذا املقام الرشيف وهذا العلم الرفيع مادًة للقيل والقال  

نقول إن ما يتعلق باهلل سبحانه وتعاىل بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله إنام هو أمٌر , واألخذ واإلعطاء وجتاذب اآلراء

في ليس جماالً للخوض واملامرات بل السبيل إليه النص والدليل واهلدى من اهلل عز وجل ال يقال هذه قضايا توقي

ء, فلسفية وجيلس هؤالء املتفلسفون واملتكلمون يتعاطون هذه القضايا  .كان السلف يذمون اجلدل واملرا

 الْكِتمُبِ أمهْلم تُجَُدِلُوا وَلمُ)- :ذموم فقالواألصل يف ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل من اجلدل ماهو حسن وماهو م

 -( أمحْسَن  هِيَ بُِلَّتِي وَجَُدِلْه مْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظمةِ بُِلْحِكْمَةِ رَبِّكَ لْسَبِيلِ إِلمى ادْع )-  :وقُل ,[ 47/العنكبوت] -( أمحْسَن  هِيَ بُِلَّتِي إِلَُّ

واجلدال املذموم هو ما كان , ه إظهار احلق بأقرب الطرق وأيرس األسبابفاجلدل احلسن هو ما أريد ب [958/النحل]

وهذا موجوٌد كثري عند املتكلمني فاحلذر احلذر من اخلوض , يقصد به املغالبة واملامراة والتباهي والتلبيس وغري ذلك

 .يف اهلل واملراء
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فليس ديننا , جلس معي أجادلك فيأبىاال جيالسون هؤالء حتى إن منهم من يقول  -رمحهم اهلل-وقد كان السلف 

ٍد علني خيضع آلراء املتجادلني واملتناظرين هو بحمد اهلل وحٌي مصون ولذلك قلنا لكم أنه ال يصح أن تسمى  يف مزا

ال يصح أن تسمى هبذه األسامء؛ ألن الفلسفة وعلم الكالم والفكر , العقيدة اإلسالمية فلسفًة وال علم كالم وال فكر

فهذا بحمد اهلل ما هدانا اهلل تعاىل إليه ومل يزل عليه أهل السنة , مصون هي ٌج برشي والعقيدة وحٌي إالإنام هي نتا

ال تزال طائفٌة من أمتى عىل :)فإن اهلل سبحانه وتعاىل قال, إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ☺واجلامعة منذ نبينا 

 (.احلق ظاهرين

 .م نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا وإياكم منه

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 


