








سيبر

الناسملأمحن توجهات لتقول الثرية أقررنها التي العقول عي كيره 
أنإلا الشر أم الخير ني القياده تلك، كانمح وسواء وسوايتح، لسنوات، 

والرأيالقويم الفكر أوليات عر وعرصه منها أي ر للنغلر بعي العاقل 
التناقصس حلوها ومدى والنعلرة العقل مع اتساقها مدى ليرى السديد 

عدمه.من ذاتها في 

)أؤلروحاتمن السلسلة هذه لمثل الماسة الحاجة كانت، وليلك،؛ 
فكرية(...

تيميةابن الإسلام شخ فكر في نبح زلما لا الكتاب، هدا در 
العضويةالإسلامي الفكر نواحي من العديد على بصمته لعغليم الله رحمه 

ينراسي أ.د. فيه يقودنا ، مختلفتناول ْع المرة هذ.ه في لكن والشرعية، 
والأدبي،الأكاديمي الحس بين الجامع الرائق بقلمه الكريم انمد حنن 

منتل التي العديدة ومولفاته كتبه ومهل من تنمية ابن اراء أوز لنا ليبرز 
عنبعيدا الحقيقية الشيح مرادات على ليقم، أغوارها وسبر فيها أبحر 
التأؤيل.أومحنا تراثه عر الاحللاع نقص 

ممدلأئل





















س4ة

سالله رسول على واللام والصلاة لله الحمد 
ابنفهو الناس وشغل الدنيا ملأ من العلماء س هناك أن صح إن 

أتثاعبمحب ما كأشد أنصاره بحبه مماته. وبعد حياته في ذلك فعل تيمية• 
-خصومهيبغضه ه نفوبالقدر عليه، ؤيثنون بفضله ؤيعترفون شيخهم، 
عنه.الحاويأنا عن اكوش يملكون لا والجمع وأءداؤْؤ 

وكنت،أنصاره وكب كتبه، حلال من تيمية ابن سمر دعرا عثت، 
لأنصارهوأقرأ فأتارج._؛ا، لخصومه وأقرأ فأطرب، له، أقرأ خصومه، 
إلاعنه الكتابة وكنرة بيانه ووصوح حجته، قوة من فبارغم إ فأعجب 

آراءهأعرض أن فرأيت، موحوذا. زال ما أفكاره من لكثير الفهم سوء أن 
أني...فتخيلت، وبينه.. بيني حوار شكل على - فهمتها كما ~ وأقواله 









صفالط يقول. لما الموضوعي الفلر بحسب لا فيها يتكلم التي القضايا من 
لأهوانهم،انحيازهم لتبرير أقنعت أو أدوات الأخرين يستخدمون غالتا 

مالا يريده، ما إلا — يعقل لا وربما ~ يقرأ لا الناس من وكير وحسب. 
يحتاجه.

وتثور.متغفب أظنالئ، كنت، الأمر، لهذا تهتم لا أنك ريب غ~ 
ذمهم،أو بمدحهم يهتم ألا يجب للحق، الناس لدعوه تصدى ن م+ 

فرصاالدليل. ونتح الحق، تحري على منصبا اهتمامه يكون أن يجب، بل 
الله.رصا ينال أن الإنسان فليجتهد تدركم، لا غاية - يقال كما - الماس 
الإنسانيستريح ولا • ؛الضرورة الماس، رصا عر يبمح، لا الله درصا 

لطيبؤفلبه وجرد الله رصا همه جعل وس ذلك. على ه نفومحلن إذا إلا 
فهوالهداية، الله وسأل الدين، في والأبتدلع المعما عن مبتعدا الحق، 

الله.بإذن يوفق 

لثؤ،نفعن لمحدثهم الماس أدعو أن ؤيد أ~ 
ولاالأن، الكتب، ر حبية صورة أنا للث، نلت، فكما يمكن، لا ، ال+ 

وأسمع،لأرى مكان لأي تأخذني أن ويمكن شل. الكتب، وفي لك، إلا أظهر 
يرش،ظن الكتاب ^^د.ولوأنىأحدوفلرإر 

موصؤعأي وننافش نتحاور أن يمكن لكن بالكلمات. مليثة صفحة محيري بل 
أوأمجل،الحديث، طول س أنمب، ظن خيالية، فكرية صورة إني وحيث، تريده. 

صورةأني بحكم الجالس، هاوْ في فأنا ونت،• أي في للث، مستعدا ومحتجدتي 
أستح،عليها أوتطلع نرأثها المي الكتب، ومن تحك، س أفكاري أستمد خيالية، 
لفاكرك.وانعكاس امتداد الجالس هده في ففكري 



أتباعك.بعض معهم اق ينبدأ حتى فيلثا، المتكلمون كثر ~
الطبيصومن كثتر، ومنهجي أقوالي أتبيع أن أعلم فانا تحزن، لا + 

أنهاعر للأفكار ينظر الناس فبعض مدة، بعد ذلك بعضهم يترك أن 
بعصركم في نموته ما أو للناس، يروق ما منها يقتني استهلاكية ساغ 

اختلفناالش والموصوعات وخمحومي، محين عن والحديثح )الموضة(. 
خاصة.حلّة محوصؤع لكل نفرد أن فأقترح بملول فيها 

ذللث،؟يكون وأين أ خاصة؟ ة ملح— 

أحلسأن أستهلح الكب؟ س أخرج أن أستملح لا إني أتل لم أ+ 
منبشكل أفكاري تناولت التي الكتب من أو كتبي من كتاب، أي في معلث، 

الكتبأقرب في موصؤع أي عن الحديث عند تالتهي أن وأنترح الأشكال، 
vLLJJlI  ،للحوار.مناسا الجو يكون حتى الموصؤع

المجر.صلاة فريت فمد الأن، أستاذك لكني رائعة- كرة ف~ 
مناستثداني أن والحقيقة استثداتي. بمجرد الشيخ صورة احتمت 

فيلتر أني لأتحقق بل الفجر، لصلاة للاستعداد شل ليس الشح 
بدايةأفضل أن ورأيت أفكاري. وأرتب الشح ْع للحوار ولأمتعد حالم، 

الدانية.سيرته من وسيء نشأته عن سؤاله هى معه للحوار 



اثشقاة

بسببمتعب أني من وبارغم الفجر، صلاة بعد المكتبة إلى عدت 
بملردكان الشخ للقاء شوق من بي ما أن إلا النوم، من كفايتي أنل لم أني 

الكتبأي في أفكر كنت الصلاة من عودتي وأثناء النوم• في رهمة أي عني 
قديماكثيرة، عته كتبت، التي الكتب ه• نفعن محني يحل• تيميه ابن أجد 

الدرية،العقود إلى أذهب فهل والأسلوب. الموصؤع ومتنوعة وحد.يثا، 
كنتأفكرفىأنمالها.^ردالوافر...؟ممي 

حلالتيمية، ابن الإسلام ثيخ لميرة )١١^١^ كتاب ذهني، إلى تبادر 
عينيأمام به فإذا التفت، الكلام ^ا كتابة أثناء أنني والغرم، قرون(. سبعة 

ابنالإسلام شيح تراحم جمع الكتاب محذا جالس. وأنا الكتبة ف رش 
الحاصر.عصرنا حتى وقته من الكتب، بهلون من محمية 

ومتنوعة،غريبة بثياب النامحى مجن عشرات لي ففلهر الكتاب فتحتؤ 
فيتغرق م منهم وكثير الكتب، بهم وتجعل قديمة، عصور من ويدو 

لم)الوراقين(• سوق في كأننا لي وبدا بالكتابة، منهملث، وبعضهم القراءة 
الشالصفحة واخترت الصفحات قلبت، لكني الإسلام، سيخ صورة أبين 

)التدكرةبعنوان وكان الإسلام، لميح ترجمت، التي الكتب، أول عرضتح 
الحزامينبشيخ المعروف الواسطي، لأحمد للأبرار( والانتصار والاعتبار 

كانمن نظن إل فنظر الإسلام، شيخ صورة لي ففلهرُت، ٧(، ١ ١ رتوفي 
له؛ت، فقالالمبادرة؛الموال، على هدا فشجعني ظهوري، يتوخ 



نشأت؟وكيف نفساك، عن حدسي —
أحملهالذي بالعلم مشغولا كنت، فقد كتانا، نفي عن أكتب لم نا أ+ 

علمتفقد حيزا، عوضني الله ولعل عنها• أدافع التي والأفكار ويالمبادئ 
بسببهن'ا ولعل قبلي، عالم عن، كب أظنه لا ما أفكاري وعن عني كب أنه 

فلعلهاالله.، رسول منة ولمحرم الحق ليال، إلا كتستج ما أكتب، لم أني 
فكذلكمرفؤع الله.ؤ رسول ذكر أن فكما ذكرك( للئ، )ورفعنا أثار من 

عني،يكب ما متابعة علي يصحب أنه والحقيقة وسنته. ذكره نثر من ذكر 
العلمية.آثاري وعلى علي، الثناء ~في الله بحمد ~ غالبه والذي 
االمحموم بعمى عتلمثج يكتب، كن ل~ 
شيئايُد• لا هدا لكن القادحين، بعمى أحيانا عني يكتث، أنه عرف، ا+ 

يلتفتلا جاهل ذٌيا فير يكب من غالي، أن كما المادحين، مقابل في 
ؤيندرلهواه- مخالفتي، لأجل يبغضني فهو هوى محاحب متعمسب، أو له، 
المفتين،هاتين بإحدى يتصف لا وهو صل•ي يكتبه شعمحصا تجد أن 
محبةأو المافرين نفور مجرد أن تعلم أن يجب لكن جميعا• بهما أو 

من،بهدى ذلك كان إذا إلا فساده، ولا قول صحة على يدل لا الموافقين 
الله،من هل.ى بغير الهوى ؛اتباع استدلال هو باولكأ الاستدلال بل الله 
القولورد يحبه الذي والفعل؛ القول أحن■ هو يهواه لما الإنسان اتلع فإن 

تتعالى قال الله، من هدى بلا يبغضه الن-ي 
اوسلفهكان ولهذا (• ١١٩همآقولمأشتدنأع؟ه)الأنعام 

الأهواء()أهل والسنة للكتاب والمخالفين والتفرق البيع أهل، يسمون 
•الله من، هدى بغير باهوانهم أبغضوه ما وردوا أحوه ما قبلوا حيث 







وتفصلالقرآن، تفر تة فالبالسنة، العلم هو الشرعي العلم +
بالة.علمهم نقص إلابسب أخطأ من وأخطأ صل من صل وما • الشريعة 

بالحديث؟اهتممت، كا و~ 

^^،١١وحب، العلم، طالبإ على صغرى منذ ونثأيته نعم، ■ا 
منوالكلام الفالقة لأهل يتممر من لبعض مره قلت، وأذكرأني والنقاش، 

هؤلاءيقوله ما كل الأحتلأمت من العهد قريب ذاك إذ وأنا بهم المشغوفين 
حماتكون مسالة يقولوا أن إما ائل، المفي ؤإما الدلائل في إما باطل ففته 
... باطلا. المسألة تكون أن ؤإما صعيفة أدلة عليها يقيمون لكن 

صغرك؟!من الملقية بالقضايا مهتما أيما كنت، ذن إ- 
الفلأمفة[]أعش بأنوالهم معرفتي أوائل في كنت 'وقد صحيح، ذا ه+ 

الأمورهذه وتحقيق العلم طلبإ في الرغبة من وعندي بقريثإ، بلوغي بعد 
المقام...محوا في أناظره وأنا ميناء ابن منامي في أرى كنت، أني أوجب ما 

تحضركنت، إنلئ، ~ الإسلام مؤرخ ~ الذممح، عنك قايإ وقد عم ن~ 
منهيتحير يما وتأتي الكبار وشحم وتناظر صغرك في والمحافل المدارس 

العلم".في البلد أعيان 
وحججهوقواعده ودقائقه الفقه على أتل نم • • • أيصا؛ عنلث، وهال، 
سمسالة ذكر إذا العجب، منه يقضي كان حتى والاختلاف والإحملع 

شروطفان ذللث،، له وحق ويجتهد ويرجح يستدل ثم الخلاف، ائل م
للآيات<انتزاعا أمؤع أحدا رأيت، ما فإنني فيه، اجتمعت، قد كانت، الاجتهاد 

الأحاديث،لمتون امتحضارا أشد ولا منه، يوردها التي المسألة على الدالة 
والمنالكتاب، كأن منه، المنن إلى أو المد أو المحيح إلى وعروها 

٢٠



ؤإفحاممفتوحة وعين رشيقة بعبارة لسانه، طرف وعلى عينيه نصبا 
لعالهفيه، والتوسع التفسير ني تعالى الله آيات من آية وكان للممخالمح. 

الديانةأصول ثى أما المجلين. أو المجلس الأية ير نففى يبقى 
المتدعةوأنويع والمعتزلة والروافض الخوارج أحوال ومعرفة ومعرفتها 

للذميالإسلام نائح ذيل عن شاوْ. يلحق ولا غباره فيه ينق لا فكان 
٢ ٦٧محس تيمية ابن الإسلام نح يرة لالجاح ~ءن 

البلؤغ...دون وهو واستدل ناظر التعمري الناس صيد اين ونال 
أكابرمن وصار الممانتف وصنف العشرين، دون وهو ودرس وأض 

^١١٥١١البدر عن مشايخه... حياة فى العالخاء 
يردد:ما كثيزا كان الصفدي: فال 

بهاما عوائها يدر ولم بأوصابها النفوس تموت 
أربابهاغير إلى أذاها تشتكى مهجة أنصفت، وما 

لدللئ،،تحاشتا منه لحّتتا ه نفعن الح.ديث، منه طلثت، كلما كنت، 
قالته:عنه. وميلا 

الحديث،تتحاشى وأنتج وحل.يئا قديما عليك بالثناء مجليثة لكتب، ا~ 
اثجّّاءننف

قاطض:

أعمالبعماله، يدل ولا ه، نفيمتدح أن ان للإنينبغي لا ■ا 
ولاحول فيها لنا وليس فتها، الفضل وهوصاحبإ لله، عملناها أننا نرجو 

اللهفنسأل حطأونقص، س فيها وما الله، س فنوفيق حق س فيها فما نوة• 
الد.ينالكبار الإسلام علماء لمرات س لمرة إلا أنا وما والمغفرة؟ العفو 



إنتلت إذا أباغ لا لعلي بل والإسلام• الستة خدمة ني أنفهم ؛ن"لوا 
نلي.من لف العلماء لكلام وشرحا عرصا كان كشت ما غالب 

الكتبلبعفى عدت ه نفعن الحديث عدم على الشخ إصرار أمام 
تيقول ينق ابن الشافعي الفقيه فوجدت الشخ، عن تكلمت التي 

يأحذعينيه، بين كلها العلوم رجلا رأيت تنمية بابن اجتمعت لما 
الصوتجهوري • .• مول؛ الذمي ورأيت • يريد ما ؤييع يرد ما منها 

كانؤإليه وصفح، بحلم يقهرها ثم حدة تعتريه القراءة سرح فصيحا 
ابتهالهفي مثله أر ولم الذكاء، وقوة والسماحة الشجاعة فرحل في المنتهى 

عنهقاله ما التشبيهات محلراف ومن توجهه• وكثرة تعالى بالله واستغاثته 
حيثالإسلام، شخ يصف أن أحدهم سأله وتد البعنامي، الدين علاء 
كتتاملئت، الصخرة كقبة كان نعم، ت قلت، الصخرة؟ قبة رأيت، هل قال؛ 
.ينهلق لسان ولها 

ياوالله السبكيت البقاء أبي قول ست، عرفت، هذا قرأت أن بعد 
يدرىلا فالجاهل هوى، صاحب، أو جاهل إلا تيمية ابن بمغص ما فلأن، 

.به معرفته بحد الحق عن هواه يصدم الهوى وصاحبا يقول ما 

يرىأحد"... فلا ٧(; ٤ ٩ )توفي البزار عمر الحاففل مقولة املح، ثم 
منتعالى الله مجنعحه بما معترئا الإمام لهذا موافما ناء بلد أي من ءالم.ا 

علماءأنع من ورآْ إلا ومقام، محفل كل في عليه مثنيا الإلهام، صنوف 
فيوأبلغهم فيها، وأرغبهم الاحرة بهللب، وأنعلهم والسنة للكتاب بلده 

ملتثناعنه، منحرئا له مخالما عالتا ولايرى لها. وأهملهم عنها الإعراض 
فيحيلا وأوسعهم الدنيا جمع في تهمة أكرهم من لهو إلا له ؛الشحناء 







مماتهم.يعد ينجيهم وما حياتهم قي العامة والقضايا والعقائد المحورات 
خيرهم يإحسان، وتابعوهم والتابعون الصحابة وهم )السلف(، وأن 

علىالوحي هذا فهموا فد - الله. رسول ذللئ، على نص كما ِ القرون 
وكلوالعمل• والفهم العلم في سيلهم اسيع في كله فالخير وجه، أكمل 

وصلأل،بامحلل ؤإما له حاجة لا حشو إما فهو ذلك في سيلهم يخالف ما 
ومحالةونيغ ض تلريقة أي إلى عنها الناس وصرف 'طريقتهم محالة وأن 

لايجوزوأنه السنة، وصحح القرآن اتباع في كله فالخير ورسوله لله 
أوعلم.ذوق أو عقل أنه يقلن بما منها شيء معارصة أبدا 

الحق،ودين ؛الهاوي . محمدا ؛عث، وتعالى سبحانه الله فإن 

الحميدالعزيز صراؤل إلى ربهم بإذن النور إلى الفللمات من الناس ليخرج 
هازْ}قل ت يقول أن وأمره منيرا وسراجا بإذنه إليه داعيا بعثه بأنه له وشهد 
العقلفي المجال فمن اتعني{. ومن أنا بصيرة على الله إلى أدعو سبيلي 

إلىالفللمات س الناس به الله أحرج الذي المنير الراج يكون أن والدين 
وأمرفيه اختلفوا فيما الناس بين ليحكم ~ بالحق الكتاب معه وأنزل النور 

الكتابس به بعثإ ما إلى دينهم أمر من فيه تنازعوا ما يردوا أن الناس 
اللهأمحبر وقد بصيرة على بإذنه سبيله ؤإلى الله إلى يدعو وهو والحكمة 

أنوغيره؛ هازا مع محال — نعمته عليهم وأتم ديتهم ولأمته له أكمل بأنه 
بينيميز ولم مشتبها ملتبسا به والعلم بالله الإيمان باب ترك قد يكون 

وماعليه يجوز وما العليا والصفات الحسنى الأسماء س لله يجب ما 
وأوجبوأقفل الها.اية وأساس الدين أصل هن'ا معرفة فإن عليه. يمتغ 

ذلكيكون فكيف العقول وأدركته النفوس وحصلته القلوب اكتسبته ما 
البابهدا يحكموا لم البيين  Jjuالله خلق وأقفل الرسول وذلك الكتاب 
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شيءكل أمته علم قد الني. يكون أن أيئا المحال ومن وقولأ اعتقادا 
الكنهارها ليلها المضاء الحجة على }تركتكم وقال الخراءة، حتى 
بعثرما أبمات عته صح فثما ~ . ~ وقال هالك{ إلا بعدي عتها يزغ 
وينهاهملهم يعله ما خير على أمته يدل أن عليه حما كان إلا نيئ من الله 
طائروما الله. رسول توفي لقد ذرت أبو وقال لهم{• يعله ما ثر عن 

الخaإاب:بن عمر وقال عالئا. ْنه لما ذكر إلا الماء فى -بماحه يقلب 
الجنةأهل يحل حتى الخلق، بدء فدكر مقاما . الله رسول فينا قام 

رواءيه{ نمن ونسيه حففله من ذلك حققن منازلهم الار وأهل منازلهم 
ؤإن- الدين في منفعة فيه لهم شيء كل تعليمهم مع ومحال الخاري. 

فيقلوبهم في ؤيعتقدونه نتهم باليقولونه ما تعليمهم يترك أن ~ دقتا 
اأشرفوعبادته العارف غاية معرفته الدي العالين رب ومعولهم ريهم 

الطالمح.غاية إليه والوصول القاصد 

منيتوهم فكيفا الإلهية، الرسالة وزبدة النبوية الل،عوة حلاصة هن.ا بل 
منوقع قد البابا هدا بيان يكون ألا وحكمة إيمان من مكة أدنى قلبه في 

يكونأن الحال فمن منه، ذللث، وير ند كان إذا ثم التمام؟ غاية على الرسول 
عنه.أوناقمين فيه زائا،ين الباب هدا في قصروا قرونها وأفضل، أمته حير 

فيهيعثح الذي القرن ~ الفاضلة القرون تكون أن أبما الحال من ثم 
يغترعالمين غير كانوا ~ يلونهم الذين ثم يلونهم الذين نم الله. رمول 
والقولالعلم عدم إما ذلك ضد لأن البين بالحق الباب هذا في قائلين 

... ممتع. وكلاصا المدق حلاف وقول الخق نقيص اعتقاد ؤإما 
بلغالرسول أن ت تيمية ابن منهج هوأساس هدا نقول أن نستطع إذن "" 

الصحابةوعلمه ؤيتهليعونه، البشر يحتاجه بلاغ أوضح الدينية النصرهس 
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جديدمنهج إلى يحتاجون لا بحتث بعدهم، لمن ونقلوه التابعتن وأئمة 
لهمهذا؟لمض 

الالهوى ُن الخالي المرح العقل أن لذلك أصيف وأيما حم• نا 
بينهميفصل لا الناص و الصحح. بفهمه الصحح النقل يخالف أن يمكن 
منهمواحد فلكل عقولهم إلى ردوا ؤإذا ماء، المن منزل كتاب إلا النزلع 

عقل"•
يقول؟ماذا يخالفك ن جم— 

للإسلامينتسب ممن أحد فلا القرذن، نصوص يرد لا يخالفى، ن م+ 
وفىونفيره، فهمه في يخالفون لكنهم القرآن، نموص يرد أن تهلح ي

الاستدلال.فى مرتبته 

هدا؟كيف "" 

لها.الصحابة وفهم القرآن نصوص على عقولهم قدموا أولا م ه+ 
"الفل"ذلك: وسموا 

فسألته:العقل، كلمة على النهلق وهويشد ذلك نال 
العقل؟كلمة على تشدد لماذا و- 

ثمءلاتفتهم، عليها اتفقت، بعقولهم أشياء حددوا لأنهم ذللث، فعل أ+ 
العقلاءالعقلي؛اتفاق فالدليل العقر. الدليل أو العقل هو هذا قالوا 
عقليإنه يقال ما غالب بل العقلاء، بين عليه متفئا مرصوعئا نيئا ليس 

أهلواحتلاف الفلاسفة احتلاف، اتفلرإر ذلك تعلم ولكي عليه• مختلف 
هذااختلفوا لما واحدا شيئا ظوكان"الفل" ذلك. مصداق لتعرف، الكلام 

الاختلاف،.



يعطينيوكأنه يتوف كلامه، من الاستغراب وجهي في الشيخ لمح 
السؤال:على فنجمي للامتفهام، الفرصة 

أفيها؟ مختلم، الحقيقة فى وهى عقلية قواعد يسمونه ما هناك أن تعنى "" 
الخلأسفةمن فرقة م شخ نملة اض 

غيرهم.فيها يخالفهم عقلية بقواؤخ والأشاعرة، والمعتزلة 
يخالفلث،.لمن الإجمالي الموقف، إلى نعد -دعنا 

باللهيتعلق فيما العقائد تقرير في الأصل أن يرى يخالفض ٌن ٌم نج 
الوما الله على يجوز ما تقرير على قادر العمل أن يرون فهم العقل، هو 

العقل.يقرره ما على بناء الشرعية النصوص ر تفثم يجوز، 

بالنصوصييبدأ أن يجسا وأنه الصحح، هر العكس أن ترى أنت و~ 
وماويقبل العقل فهو وافقها ما ثم اللف، فهمها كما وتعقل وتفهم 
فيرد.حالفها 

وطريقةالقراتي المهج كفاية بعدم الاعتماد بسس—، ذللته وكل عم• نب 
بالملريقةالفلن العلماء بعمى تحين وبسبب الملم، إفادة في اللفح 

بالحديثالجهل •ع الشرعية التموصر على ومليهلها اليونانية المنهلقية 
-الفضلة الخلاثة الأجيال ترامتح ننسفت أن يريدوننا فهم ح. لفالوآثار 
لأنهمفقط وتتركه عليه، أجمعوا وما - ه الني من تزكيهم لمتا الذين 

يخالفه.المقل أن على دلهم الخطق أن رأوا 
الهادىوالدليل هاد، دليل فيه كان ما فهو للعلم المفيد النفلر " ف 

بهجاءت الذي فإن ].[، نبيه وسنة الله كتاب هر والإطلاق العموم على 

م)وطادسم(لأينهمزرالمانى،صي«م.)١( 
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اللهوموذكر الهدى، ؤيحصل ؤينفع تفيد هوما النظر نوعي من الشريعة 
رلمنالض'لدما 

فالرازي،له' الأعذار يتمحلون بدووا المونفإ هذا اتخذوا لما وهم 
الشرعي،النص على العملية القواعد تقديم على الاستدلال محياق في 

يعني— الأصولية القضايا ني الشرعي بالنص الاستدلال يمكن لا إنه يقول 
أموراعشره على ينبني فهمها لأن - العقدية 

"عشرْإوماهم،؟

تيقنعند إلا اليقين يفيد لا اللفظي الدليل الرازي؛ الفخر قول يب 
وعدموتصريفها، ؤإعرابها، الألفاخل، تلك رواة عصمة عشرة! أمور 

وعدموالأزمة، بالأثخاص والتخصيص والفل والمجاز الاشتراك 
لوكانالذي العقلي المعارض وعدم والمح، والتأحير والتقديم الإضمار 

المستلزمالعقل في القدح يقتضي العقل على النقل ترجيح إذ عليه لرجح 
"بالميجة ظنك فما ظئا المتع كان فإذا إليه لافممارْ النقل في للقدح 

(؟٧١)ص والخاخرين المقدمين أفكار محصل 
بشدة.القول هذا رددت أنت بعا ط~ 

للهجرة. ٦٨٤سنة الموفى الخرافي انمين شهاب فبلي ورده عم. ن+ 
الكوثريرذْ الخأخرين من حش بل الخيم. ابن تلميذك بعدك ردم و- 

عملي؟أثر المهج في الاختلاف لهذا هل لكن، صدك. بتعصبه المعروف 
والخدر.والإيمان الله صفات ومنها كثيرة، فضائل في ؤيفلهر عم، ن+ 
المنهج؟هذا عن الانحراف سبب ا م~ 







يهدىوالله بإذنه الحق من فيه اختلفوا لما آمنوا الذين الله هدى سلويا، 
٠مستقيم صراط إلى يثاء من 

السالم؟على نظرك في الواجب ا م~ 
خلفائهوسنة الله رمول منة يلزم أن المسلم على فالواجب  ٠٠* ب

انعوهموالذين والأمار المهاجرين من الأولين والسابقين الراشدين 
بالعلمالنزلع ممل أن امكه إن فه ومرت الأمة نيه نازعت وما بإحسان. 
الذينعن وأعرض والإجماع، بالنص الثابتة بالجمل اسملث، ؤإلأ والعدل 

اناععن نصدر عامتها والاحتلأف، التفرق مواغ فإن شيعا، وكانوا دينهم فرقوا 
العامةأمر والواحب، الهدى... ربهم من ولقدحاءهم الأنفس، تهوى وما الظن 

يوقعالذي التفصيل في الخوض من ومنعهم والإجماع بالنص الثابتة بالجمل 
اللنهى ما أعظم من والأخلاق، الفرقة فان والأخلاق، الفرقة بجنهم 

ج^،ولرسوله لله الرد هو الأخلاق، عند الحكم يكون أن فالواج-—، 
المنلق.على والاعتماد الجدل في الإغراق ولمي 

المعاصرين،بين كير حلاف، ؤيثورفيه يقلقني، سؤال نفي وفي هنا نونمنح 
أنيكما عنه، الحديث، عند يحتد دائما لأنه اكخ، يعمب أن خثيتح لكني 

؛1^!الشيح، ودعن، قلدا الذهن. متهيئ وأنا إجابته أسمع أن أرديت، 
هام،موصؤع في لاحما ومأعود الأعمّال، لبعفى الأن منلث، عتذر أ~ 

ذكرناه.لما التتمة وهومثل 

أسالهأن قرراؤث٠ وقد صورته. احتفت، ثم برفق، رأسه هز بل يجبني، لم 
المنطق.عن القادمة ة الجالفي 
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اسلق

المطق.عن للحديث الشح أحد أين أقرر أن علئ ا عنت يكن لم 
باسمأولا محلح وند الأثر( لأهل )الأنصار ت الموضع في كتابان فللثح 
أهل)نصيحة أيصا مى ؤيالخطقيض( على )الرد وكتاب الخنهلق(، )نقض 

ووهن(.وا3كتابالأولكاسدطساني،مو
فيبينما إحمالي، بشكل الن3لقي النهج ؤينتقد لف المنهج لمان يمهد 

مفصلا.نقدا المتملق نقد الثاني الكتاب 
وهوالشح صورة لي فتيين الختملقيين( على )الرد كتاب فتنحت 

رأسهفرفع بي، أحس عبته• يغمض وأحرى فترة محن ولكن يفكر، مطرق 
ل:فقلت إلي، 

عليه؟اءتتراصاائأ وما هو، ما لي توجز هل المتملق، ذكر من كثريتح أ~ 
المنطقي!التفكير ؤإلى تعله إلى الأن يدعون فكثير 

مهاراتالعاصر أوهوباصطلاحكم استدلال، هونذلام لختملق ا+ 
القديمة.العصور في سائدا كان الذي والاستدلال، التفكير أوفن التفكير 

-منالدىأنثأْ؟ولمذا؟
الاسو؛التنأكيدكان المعروف. اليوناني أرسطوالفيلسوف أنشأه لذي ا+ 

بفثطيثدو فيما مشغولا كان أرسملو لكن أرسطو، يوجد أن نبل يفكرون 
الوذaلانيين.مشكلات من يتخلص حتى الحجج، وتتفليم الاستدلال 
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الوفطاتيون؟هم من 

وبانالخصم تخطثة بهدف يجادلون أرسطو نبل كانوا نوم م مب 
للامتدلألأسلوب وضع أرسطو فحاول معارفه. في وتشكيكه دقته عدم 
القضاياوتكون ذاتها في واضحة الأمور نكرن بحث وصارم دقيق أته يرى 

أدلتها.في صحيحة 
عام؟ذكل الاسدلأل لضبمل هوأنشأ، -إذن 

ص.ورياامي يولذلك عام، ظرى واستدلال تفكير نظام فالمنهلق عم، نا 
ذللئه؟معنى ما و— 

العمليةالأشياء مع وليس والكليان المجردات، •ع يتعامل أنه عناه م+ 
فيشكلومحتواْ؟ لامادته الاستدلال بصورة فهويهتم والواقعية. التفصيلية 

محددةبعلريقة للأشياء، الاJءيق ، التعريفرئيسين؛ بشتين المنهلق يهتم عام 
بغيرها،تنتبه لا واضحة تكون كلمة ننعلق ءنل.ما بحيحج عليها، اصطلحوا 

الذيالقياسي، الأستنباطي الاستدلال بينة ويهتم )التصور(. هذا ويمي 
)التصديق(مى ؤينتيجة، إلى وصغرى كرى مقدمات من ينتقل 

فيه؟المشكلة ما حيد دا ه— 

منأنصاره أن هو المشكلة لكن به• بأس لا هذا المبدأ حيث ن مب 
والأسممدلألللتفكير الوحيدة العلريقة هو جعلوه الكلام وأهل الفلاسفة 

بحيشهعليها، حاكما وجعلوه الإسلامية العلوم في وأدحلوه الصحيح، 
الله.بصفايتج يتعلق ما وحاصة الغيبية القضايا على الاستدلال في م يتخل. 

هونظامحيث، ومن ونظر هوتفكير حيث من النطق بين تفرق فأرجوأن 
معين.شخص تفكير ومن حاصة بينة في نشأ حاص تفكير 



 UU" ولاالذكي إل بممحاج لا اليواني المطق أن اعلم داث كن
صدقمن رأينا لما صادقة، قضاياه أن أحب كنت، ولكن البليد. به ينضر 

ذللث،في وكتبت، قضاياه، من طائفة حطأ بعد فيها لي تبين ثم منها، كثير 
بالتهويلالمتفلسفة يعظم رأيته من بي احتممر بالإسكندرية ولماكنت، سيئا، 

واقتضىوالتضليل. التجهيل من يستحقونه ما بعض له فن.كرتا والتقاليد، 
ماالنطق على الكلام من والعصر الظهر بين قعده في كتبت، أني ذلل؛، 

.الماعة...'تللث، علقته 

لمحنإله ويحتاج علته الحق معرفة يقف ما ين الفرق فيجب ... 
بحصبه ويقني الأمراض بعض يه يزال، قد ولكن بدونه الحق يعرف ما 

الطلوي،معرفة في لك، يالنظار وكثيرمن أعلم. سبحانه والله المعاندين 
الطريقتللثف نكون وقد الحدود في وكدللت، هو إلا طريق لا يقولون طريئا 
كثيريقوله قد كما أحرى طرق للناس ولكن صحيمحق تكون وقد فاسدة 
هذهإلا إليها طريق لا أنه رسوله صدق أومعرفة الماغ معرفة في متهم 

منها.حير طرق للناس ؤيكون الطريق 

رعةب واحد مجلي في المتهلق أهل على الكلام علقتؤ قد وكنتؤ 
لأبيوالا.يانادت، الأراء كتاب في نظرُتؤ مدة ؛،bJ نم ذللث، اقتضى لمس—، 
عمنالمعنى هذا نحو ذكر قل- فرأيته النوبختي موسى بن الحسن محمد 

.تقل.ممنمتكل.يالءلن... 
الإسلامية؟العلوم في إدخاله في إشكالك، أنت، ذن إ- 
وجوانبثغرامن، ففيه ذاته في للمنعلق جهتين، س للمنهلق نقدي نا أ+ 
بعضإصرار في وأيثا الوحيد؛ الأّتاولأل( طريق جعله يجوز ولا نقص، 





ومناثنتهذلك بيان في وفصك شرعية. نصوصا كاك ولو سواه، شيء 
المطق(.)نقض يعد ني الذي تحابي في 

تحريمه؟ترى أن ذن إ~ 
)توفيالصلاح ابن الشافعي العالم ومنهم علماءتحار، بتحريمه ال ق+ 
ينضرند الاستدلال في فهوأسلوب استخدامه، بتحريم أثل لم وأنا ( ٦٤٣

فياستخدامه صلاحية يعدم أقول إنما القفايا، بعض في الماس، بعض يه 
يرد.وما منها يقبل وما اكّينية القضايا يد تحل. 

لهفليس حبرة به له ليس س ؤإن كفاية فرض إنه قال: من فالمنهلق 

اكعاوادكثيرة وجوه من ال الفغاية في القول فهذا علومه من بشيء ثقة 
الموصعهذا يتسع لا كثيرة باهللة ودعاوى فاسدة أمور على مشتمل 

ينفلرأن ه نفيلزم من تجد لا أنلث، وحديثا: قديما الواغ بل لأستقصائها• 
عنالعجز تحير والمنافلرة المفلر فاسد وهو إلا به ؤيناظر به علومه في 

يكونأن هاوا: في المتكلم كلام عليه يحمل ما فاحن وبيانه. علمه تحقيق 
الهدىأسباب فقدوا وقد والضلالة الجهالة غاية في وأمثاله هو كان قد 

سالمنطق في ما بعض إلا الجهالأت تلك عن يردهم ما يجدوا فلم كلها 
عنهزلأء س كثير رجعر ذلك بعض سبا فإنه صحتحة هي التي الأمور 
آخر•باطل في وقعوا و\دآ بمفعهم حق لهم يحمل لم ؤإن باطلهم بعض 
إذالوجوه. س بوجه الإسلام شريعة إلى وجوبه نسبة يصح فلا هذا ومع 
احتاجحتى الحق من به الله أمر ما بترك ه نفمن أتى فإنما حاله هذه من 
أصحابه.وجهال غلاته قول بوجوبه القول أن المعلوم: ومن الباطل• إلى 

بمرصونبل علومهم كل في نواسه يلتزمون لا منهم الحذاق ونمس 
وماتميزها لعدم ؤإما ائها لقؤإما فائدتها ^م ؤإما لهلولها إما عنها، 



غثحمل لحم هي كثترة مواضع فته فإن والاشتباه. الإجمال من فيها 
زالما ولهدا فيتقل. سمين ولا فيرتقى سهل لا وعر جبل رأس عر 

أهلهوعن عنه وينهون أهاله ويذمون يذمونه الدين وأتمه لمن المعلماء 
أتمةمن زمانهم أعيان من جماعي جهلومحل فيها فتيا للمتأحرين رأيت حتى 

.وغيرهم... والحنفية الثافعية 
المنطق؟نقي. ص أول أنت ل ه— 
أوامحراثاش حثا ليس ربما طبعا لقرائه! هوا يصور المؤلفين عض ب+ 

مغلي•••
ةاليراوامتستا...

•المنطق أفهم لم أني أو الفل أعادي أني يصور أن لكن؛تريد •• •+ 
)تاليرافى سعيد أبو القاصى وقد0 فبلي، لمون معلماء نقده المتعلق 

كنتربما أنا الكلام. علمهاء بعض ونقانه وغيره، — الله رحمه - ( ٣٦٨
ولأننينقدهم على اطلعت، لأنتي عمما، وأكثرهم النقد في توسعا أكثرهم 

التفكيرالإسلامينغنام عظمة وبيان لم المالعقل فدره مدفوعاببيان كنت، 
المسالمينالعلماء وطريقة الاستدلال، في القرآنية الطريقة في المتمثل 
صكثينا أن لكم المعاصرين بعض كتب، وقد الفقه. أصول في المتمثلة 
نقادهكبار من وعيوني للمنعلق، بنقدي احتفى الغرمحن من حتى العلماء 

الممملقءإسقاط فى أسهموا والذين ذللقا، في الغربيين العلماء بقوا الذين 
فيهاما ؤيبينون المّنهلق، أهل طريق يهيبون لمين المنفنار زال وما 

المنهلقإفساد إر أنها ويبينون النهلق، وعجز الفل وقصور واللكنة العي، من 
في ١٠لكويأن يرضون ولا ذلك،، تقويم إر منها أقرب اني والنالعقلي 

٤٣



مناستعمالها كثر إنما يعادونه. من مع ولا يوالونه من مع لا ومناظرتهم نظرهم 
المتمنيكتابه أول ني الوناني المطق من مقدمة ألحل فإنه حامد، أبي زمن 

العالم()معيار فيه وصنف المطق، هذا عرف من إلا يعلمه يثق لا أنه وزعم 
آخرفي ثم المقيم(... رالقطاس سماه ياتا وصنف الفلر( محك )و 

يوجبما والكفر الجهل من متضمنة 'لربمتهم أن وبين ذمهم، في بالغ أمره 
منتغلوهو الله[ ]رحمه ومات المكلمين، طرق من أعظم ادها وفذمها 

عليهمالرد في يمنفون زالوا ما الملمن نظار .٠ ٠ ف لم... وميالبخاري 
جميعاوالقياس الحل. في ذكروه فيما خهلآهم ويييتون المهلق وغير المهلق في 
الملميننظار من أحد يكن ولم وغيرها الإلهيات في يبيتون كما 

طواتم،وسائر والشيعة والكرامية والأئحرية المعتزلة يل طريقتهم إلى يلتفت، 
المسلمينيأصول منطقهم خلط. من وأول ادها فويثبتون يحيبولها كانوا الفلر 

.ذكره يهلول يما الملمين علماء فيه وتكلم الغزالي أيوحاط 
اّقطيم؟ الخطق إن تقول ل ه~ 

لهيعي• لم ريما يل المائي، العالمي الاستدلال ١^!(، يعد فهولم نعم، "ا 
رماده.في ينفخون يزالون لا الذين الكلام علماء عنل-ورثة إلا قيمة 

هذايهجرالهم إلا تنهض لم المعاصرة الغريب، حضارة أن رأت ق— 
أووالتتجرمبج، الأستقراء يأمالومبج عته والأستعاصة التفكير في الأسلومب، 

أرسهلوالقويم.أورحانون مقابل في الجا"يل■( بيكون)الأورجانون ماسماه 
جعلهاالإسلام علوم ش الخطق إدخال أن الموكل محن لكن بما، رب 
تيمتها،من والتقليل الشرعية، الصوص هجر على وسجع جامدة، علونا 
والغيبيةالدينية القضايا في الفلمفي للنفلر ومكن 

٤٤





واحد..حاب هذا —

واوسؤالتفبادرته ... رأسه بهز تيمية ابن اكتفى 
المثار؟اسم ذكرت عثوما وجهك في سيئا لمحت أني ك~ 
علىاكاء في كته ما ورغم كتت، مما كثير على اطلاعه فهوعلى عم، ن+ 

أنهإلا الإسلام( مفكري عند البحث )مناهج كتابه فى حاصة ونررته، كتبته ما 
فقدالأحر.. كتابه فى كثيزا، إل وأساء للاشاعره، ميله من المخلص بمتير لم 

عنه.الله عفا ذلك. فى الكثامية مذهب وباتباع بالمجيم اتهمى 
رالمجّيمهوبعنوان عليها أصرف رسالة فى له تلميذة أنصفتك كن ل~ 

إنفيها فاك فقد كتاب، فى ولمعت، الكرامية(، مذهب، — لمين المعند 
منبه اتهم مما براءته على واضحة دلالة تدل تيمية ابن كب من نصوصا 

(.٩٩)ص ممك،. من نصوصا وسامت، بم، 

وقررالبحثح( )مناهج كتابه في علذ كثترا أسمح، هو حال، أي عل5، ■ا 
فية.الفلالقضايا بعص فى المعاصرين الغرب فلاسفة بعض سبمتح أنى 

الفكرية.تيمية ابن عبقرية لما تتبين وهنا فوله؛ أعجبني ومما عم ن~ 
العلموأن العلوم أمرق وأنه الكلي العلم في اليونان نفلرية بين يربط إنه 

متابعينقالوا[، ]الذين الإسلام متفلسفة ونظريه مكتمل، غير علم الجزئي 
وهكذاالجزئيات. يعلم لا ؤإنه فقهل الكليات يعلم الله إن لأرصعلو، 

والميتافيزيفياالأرمعلطالمي المنهلق بين الصلة بعمق تيمية ابن أدرك 
٢٢٤المحح، الأرسططالية..."ئاهج 

الرياضيينالناطقة تيمية ابن ثق يوبهذا •• ؛ ٢٥٣ص ونال 
الوحيدةهوالصورة ليس الأرضه؛لهلالمى القياّبى أن فكرتهم في المحييين 





•ذكرت الذي الكتاب اسم انتباهي رقدلفت توفيقه- على لله الحمد +
هو؟مجال أى في 

التاريخ.مر على الفلسفي الجدل فهويعرض الفلسفة، ي ف— 
الأدلةوتكافو الحيرة إلى تنتهي القلقة ففعلا دلالة! ذو زان ع+ 

يكونوليلك الحق. هو ما تحديد على القدرة وعدم المطلقة، بية والن
الوحي،صرورة من كثيرا عليه أكدت ما يأتي، وهنا هوالقياس. الإنسان 

بالإيمان.إلا لهم معادة ولا البشر، على الله نعم أعظم من )النوة( وأن 
يبددهاالأخرى، الاستدلال طرق عنه تعجز ما يكمل الوحي لأن 

ؤيوجيها•

بالمنهلق؟العاصرين الملمين عالماء بعمى يتمسلثح إذن اذا مل— 

أصلاأمت الش الكلامية، قواعدهم في يحدمهم أنه يرون نهم أل~ 
علىيساعد ، LiaJlهذا نم عليه. اعتمادا بوها أو التفكير من الطام بهيا 

علىالكلام بعلت، وقد الكلام. علهاء من كثير إليه يميل وهوما الجدل، 
ذكرتهما.اللذين ال؛كتابين في الأرمعلي للنطق ونقدى رأيي 

خصومكثير,ا يرددها دعوى ذهني في، أثار النطق( عن تيمية ابن حديث 
...فقلت، هنا، طرحها الناسي، من أن فرأيت، )التناقص( وهي تيمية، ابن 



ابذتبميةتناقض 

متناقضبأنك خصومك يتهمك العباس! با أ— 
حديثاألفت التي الكتب بعض في هذا يوحد ••نعم، •+ 

أنهمهع عني، ا هن• نال، المتقدمن من أحدا أن أعلم لا لكني مغمويئن• 
أقولوقد أخطئ، قد أني أنفي لا وأنا الساخرين• هؤلاء من بي أعرف 
ءند0علم لا من فيظن الأساب، س لسبب عنه أعود ثم عني مكتب القول 

لمأني المعلوم وص أتناقض. أني الحقيقة يريد ولا العورات يتح من أو 
عبارةوهي موتي، بعد جممتج كتي غال—إ بل متنامما، تأليما كتي ، أولف
المائلفي هو هل التناقض؟ يكون أين نم وردوي■• وقتالي، رسائل عن 

يكونوقد وكلمة،ناك، هنا بكلمة يظفرون أنهم أم أقولها، التي الأصالة 
للحكمفيسارعون عالم، منه يخلو يكاد لا مما هنالئ.، وخاصا هنا عاما 

مسائلأصول في أوقولي الصفات؟ في قولي في هلتناقضت، بالتناقض• 
فهوعرتناقضهإ الرازي؟ رعرشيخهم نقدهم لابملقون ولم التوحيد؟ 

والتدنق.التحقيق محي إماما يعدونه والمخالف، الموافق عليه اتفق الذي 
الكثير،الشيء التنا؛،ص من عنده عندهم، الميجل إمامهم الغزالي وكذلك 

به.ألم الذي الممسي المرض إر يعزوْ أن إر الاحrن بعض د-عا مما 
المزار(.)الفيلسوف الأعم الأمير عبد معاصركم كتاب، هاوا ر وانظر 

الشاعر:قال كما الأمر لكن 
الماؤياتبدى الخط عض كماأن كليلة عيب كل الرصاعن وعين 





حامدأى ومادة الوانفة. طريقة من أصوب هى اش الفقهاء وطريقة الشافعي 
يعنون- الشفاء( أمرصه )أبوحامد يقال ولهدا ميتا ابن كلام من القلقة في 

ورسائلالصفا إخوان رسائل أصحاب كلام ومن — ميتا لابن الشفا كتاب 
نبلويه علومه أجل وهو التصوف في وأما ذلك. ونحو التوحيدي حيان أبي 

فيالمنجيات في يدكره فالذي المكي، طالب أبي الشيخ كلام من مادته فأكثر 
منمأخوذ عامته فإن والإخلاص والحية والخوف والرجاء والشكر الصبر 

رعفي يذكره وما وأعلى• أشد طالب أبو كان لكن الكي طالب أبي كلام 
يذكرهكالذي الرعاية في المحاسبي الحارث كلام من غالبه فأخل المهلكات 

.ونحوذلك والكبر والرياء والفخر والعجب الحسد ذم في 
ذلكمن قدرا أجل كان فانه الكزب، يتعمد ممن أبوحامد يكن م لو 
الكلاممحن وله الأمور... عن ويحثا للعلم وطلتا ذكاء الناس أعفلم من وكان 

هوما والترتيب، التقسيم حن ومن وبلتغة، عظيمة أشياء المقبول الحسن 
منالرسول. به جاء ما إلى يصل لم لكونه لكن الصنفين. أحسن من به 

الأصلهذا مع ميما لا بلغه ما بحسسج، ذلك< ينقل وكان الصحيحة الهلرق 
طريقاالكشف، جعل ]إذ ... غيرها على فرعا المبوات جعل إذ الفاسد، 
(٦١٢٧/ الجهمية تلبيس )بيان عاليه[ يعتمن. وأصلا للحلم، 

بعضيرددها تهمة بالي في خهلر الغزالي عن الكذب تعمد الشيخ نفى ءناJما 
ترأيه لأسمع فرصة فوجدتها ينقل، ما بعض في يكذب أنه وهي تنمية، ابن خموم 
بعضأيقا يقوله هذا ذللثج؟! إلى يدعوني الذي وما الله! عاذ م~ 

بالحجة،الحجة يقابلوا أن عجزوا لما لألهم لكم، المعاصرين س الفلسين 
مثلبالكذب يناظر أحدا أز لم إني أفول إني بل والتشويه. التفير إلى لجووا 

أكذب.لا لكني أقو، قد فأنا موتي. بعد أتى س خاصة خصومي، س كثير 
٥١



إلىبمل ممن لكم المعاصرين الكتب محض بعض اتهمني أن حدث وند 
ذلكيعد للمحقمين فتبين وحداها، كلمة على اعتمادا كدت، باني حمحوْي، 

نصراني!ذلك كثف الذي المحقق أن والغريب هوالصواب. قلته ما أن 
ذلك؟-كيف 

فيهاالتمهطو، كتابه في الباقلأني عن كلمة كتبي أحد في قلت، ن- 
للثاقلأني)التمهيال( كتاب حقق من العاصرين من فجاء الاستواء، إثبات 

ةالتخصومي، أثاو من لكم معاصر متعصس، لعالم كلمة على واعتملءا 
التمهيدوحقق مكارمي المستشرق فجاء أ عندي من الإثبات بهيا أتيت إني 

وذينكالرحل ذللثؤ افتراء وتبين نقلته كنت، ما فأثبت، حهلية نح عده على 
.٢١١^،والحمد عليها، امحللعا التي النسخة في الخلل وأن علي، المحققين 

—JJbJ ،الكوثري؟زاهدا تقصد ؛
بتعليماتهحققها التي الكتب، كل الرحل هذا أفسد وقد هو. عم، ن+ 

وحنقهلمذهبه، تعصه ؛_، ؛ذللث، كل أصحابها. أرادْ ما تخالف، الش 
كتبإعنه.ممن كثير ونجنيه كذبه وقدبين وأنصارها. السلمية الطريقة على 

كتاب)بيانمنها ؛،، UjJأمارت كثيرة كتب، على اطلعت، وقد نعم، "" 
أيهبماعليه ورد الغماري. لأحمد الكوثري( زاهد محمد المتري تلبيس 
وقال(وتعليماته(، )الكوثري كتاب في البيهتار بهجة محمد الشام علامة 

ولا؛نمله؛عمله يعتو لا )الكوثري( الرجل هذا أن القول( وجملة فيه 
فيه"لآ؛.قلناه ما صدق يتحقق تعليقاته يراجع ومن بدينه، ولا بحلمه ولا 

٠ Y٥٣٩/ المحمود، الرحمن عبد ئ. الاثامرة، من تمة ابن ، موقف)١( 

ولمالبيطار، كتاب من  ٩٢لمفحة وعزاه ، ٤٨ص تيمية ابن تحدُث، ءكل.ا عن )٢( 
الي9لار.لكتاب طبعن نى موضعه إلى أهند 



وهوناثرالقدسي، حسام للأستاذ تعليما مدا كتابه في البيهنار أرفق وفد 
الفقهاءالأنمة الثلاثة فضائل في الانتقاء كتاب عر تعليقه في للكتب، 

الكتابيصحح الكوثري زاهد محمد الشخ كان وفد هدا فيه هال، 
فيدخيلة من عليه اؤللعتا لما  ٨٨صفحة ذلك أونفتإ ثم عليه، ويعلق 
بغرمطوعار من المزر على تعليقاته ر المفلر إر دفعتني وعمله، علمه 
باحثابعضها في فرأيته مخلصا، عالما إلا منه احد لا كانت التي العين 
به،إعجابي في السبب ثعلر وهو إليه، بق يلم وتوجيه واسعة، بمائة 
الارتجاليحاول بعضها وفي أغراضه، إر المفاد عدم من إله يتأتى وبما 

كلام.ككل وكلام تعليق ككل تعليق والماني واجتراء، تعصتا اكاريخ في 
سقتعلمه. بعد جهله عن سكت، أنا إذا - الإثم في أثاركه أن وخفت، 

ساقثم القبيل... هدا من كان مما براءتي معلنا الموجزة الكلمة هده 
ذللته.على أمثلة 

ومنهممثله، منهم كثير له المتعصبون ومحللابه الموعد. والله نعم، ا" 
١منه أسوأ هو من 

ذللتر.من قريتح شيء دمحثح ح~ 
هو؟ا م+ 

علىالله رحمه الرازي ندم فيها المي الأبيات تنقل دائما تت أ~ 
ةالتأنه وتذكر الكلام، بحلم استغاله 

ضلالالعالمين معي وأكثر عقال العقول إقدام نهاية 
ووبالأذى دنيانا وحاصل وأرواحنافيوحشةمنحسوضا 

ونالوانيل فيه حممنا أن موى عمرنا بحثناطول نستفدمن ولم 

٠٣



عليلاولافمارأيتهاتنفي الفلسفية والمناهج الكلامية العئرق لقدتاملت 
^١^٠>الأتان: في اقرأ القرآن >فة المرق أقرب ورأيت غلتلأ تروى 

هتيعش ٠^،بمنعي١^٤^أكن،رإدسؤرآضزخ ٥( )طه؛ ه ادرنج،آستوئ 
\مج•\(-وم\و\ض:ؤس،به)س:)؛،>: 

حربومن ( ٦٥ه)مريم؛ ؤذلما»رك>سمتا ( ١١٠ي)طه: ؛يُلويتيَءألما 
معرض"•مثل عرف تجرض مثل 

هدا؟في وماذا عم ن+ 

الأبياتهده ية نفي الخصر هدا في خصومك من كثير كك ش~ 
إنحيث للرازي، يتها نباختلاق وتلميحا تصريحا واتهموك للرازي، 
خزامؤ طع لكنه طباعته. وتأخرت نادرا كان له بتها نالذي الكتان 
فيثر ياختلاف مع فيه، الأبيات وهذه غربية، مؤسسة بإشراف بتحقيق 

الأبيات.بعد ذكرتها التي المارة ألخاظ 
أنناتعلم فاتت قريب• المعنى أن طالما يضر، لا المسير الاختلاف ■ا 

وصلتالتي المسخة غير نسخة من نقلناه وربما مشافهة، الكلام كثيزا ننقل 
اختلاف.وبينها نسخة من أكثر الواحي. للكتاب يكون ما وكثيرا إليكم. 

كانوربما ونقص، فيه زاد فربما مره، من أكثر ويبيفه كتابه يولف فالخالم 
المساح.تصرف من الاختلاف 

هو:مؤخرا حرجت الني المحققة المسحة في لنمي ا~ 
ضلالالخالمين سعي وأكثر عقال الخمول إقدام نهاية 

ووبالأذى دنيانا وحاصل وأروا-محافيوحشةمنحسوينا 
وقالواقيل فيه حمعنا أن سوى عمرنا بأءثناطول نتقدمن ولم 



ونالوامسرعين جميعا قادوا ودولة رجال من رأبما ئد وكم 
جيالوالخال ئزالوا رجال شرفاتها قادعلت جبال من وكم 

عنالاستكشاف في والتعميق المضايق هذْ في يعدالتوغل أنه واعلم 
القرآنؤلريقة الياب هذا في الأصني الأصوب رأيت الحقائق هالْ أسرار 

أجسامبأتسام والاستدلال التعمق ترك وهو الكريم، والفرقان الحفليم، 
الثعثليمفي الم؛الغة ثم العالمين رب وجود على والأرصين السماوات 

تعار:قوله ايتزيه ظترأفي التفاصيل في حوض غير من 
ؤثستعار؛ وقوله ( ٣٨محمد؛ )ه 

هؤئلهمآسأ-مد تعارت وقوله ، ١١)الشورى؛ ه َدثدمء 
ه)ءله؛ه(،لإناتقوله؛وصايأمبجاسمئ 

تعالى؛وتوله ( ٥٠)الضحل؛ ه ؤ؛٠١^محآمءنمه> تعارت وقوله 
وقوله(، ١٠؛ب)فاءلر بنثثه> -^ ٠٥١٢^^^،بمعداهبرأشق 

فوله؛لايشغي عما تنزيهه وفي (، ٧٨)المساء؛ ه ؤمحملء0بميآه تعار' 
عداوعر الأية [ ٣٠٦]ص؛ ( ٧٩)اكساء؛ ؤة؛أأ>ثايخ<ينتثؤثرأمه 

فقي".القانون 

أنصارْوليت قرب. والمهض هو، هو الشاهد موصع لله، لحمد ا+ 
يتوصلونما تماما يتجاهلون الكلام أمل فانصار ونصيحته. بكلامه يأحدون 

انشغلوافهم موتهم• قل أتٍاعهم به يوصون وما أعمارهم آخر في إليه 
كلامه.من الرازي مقصود تدبر عن - يية دون - وتكذيي عد بالهجوم 

نمكعن نتفي لا أنك يعي هدا الكذب، تهمة موصؤع إل عود ن— 
اكهمة؟
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الوهذا أهم، وقد أحطئ، فد أني أنفي لا أنا إ كذلك ليس لا، +
عندمالكن المروءة. وفي الدين في نقص الكذب لكن أبدا. العالم يعتب 
الواصحةوالأدلة الحجج ؤيتركون الأسامئة، القضايا الخصوم يترك 
دليلفهذا شيئا، الواقع من تغير لا حانبية بأشياء ؤيتمكون أوردها التي 

)أومعتهمالهلريقت وءطاع الراعي عن الشاعر قال كما وهم إفلامهم. 
مذهبوأنقص السلمر، مذب وأقرر أحقق فأنا بالإبل(! وساروا شتما 
جانبية.بأمور يشتغلون وهم الكلام أهل 

المقولةاحتالمت، بأنالث، لك، اتهاما المعاصرين لبعض رأيت عم، ن~ 
أنفأراد الفلأمفة ملون في يحل الغزالي)أنه عن العربي، لأبن المنسوبة 

التهافعيالذهبي وحييت، ثم ذللثح، نحو عبارة أو امتطاع( فما منها بمخرج 
/١ البلاء)٩ أعلام سير كتابه في العربي ابن عن يذكرها الإسلام مؤرخ 
الغزالي.(^،ترحمته ٣٢٧

بأنهالقول لكن حطأ، أو وهما هذا مي يأن يمكن حال أي على "ا■ 
حففليمن أمليها تآليفي أكثر تعلم كما وأنا دليل• إر تحتاج تهمة كذب 
١الك.تا من أحتاجه ما عندي ن ولالحبس فى صنفته منها وكر 

أحد.على بنا كي. أني على صحح واحد بدليل يأتوا لم لله والحمد 
أحد.منه يسلم لا والوهم حيح، ص— 
أوعالم نقل. عنلو لها، النته يجهبح منهجية قضية هنا حال أي لى عج 
حلاقهفي الأساسية للقضايا الفلر الأول; لأمرين! اكتبه يجب حمم مجادلة 

فرعيةهامشية بقضايا اكشغيث، وليس ولأدكها. لها والوجه حصومه، ْع 

.الدرية العقود فى كما رشيق ابن تلميذه قاله 



وجهةمهم لم المجادل يكون ومحي الفلر، وجهات واختلاف للاجتهاد قابلة 
مدامحيمايراه ~ يبدومنهاالتناقص الش أقوالي يعملقي ان الثاني• فيها• نغلري 

دعرصمحلايتداء ألفتها التي الكتب ذرتهافي التي عرموصي ~ الخمم 
١لأناJ٠اعيعزيهامايعتريهاعن الردوالمجادلة كتب أن المعلوم محمن التقرير• 

مماونحوذلك، الخصم والتنزل،ع الخيج إيراد محي والإسهاب الجدل محي 
الفرعيةالحجج ر النقص جوانب بمص إر يكتب من يتب ألا معه يؤمن لا 

عنوالأست3لراد يشغل لا بحث عائلا يكون أن يجب • ١٥١٠١١٠والخاندة. 
أتاعهيوعم خصومي أكثر أن أرى وأنا الأساسة• والمسالة القضية أصل 

بهادونؤيشغلون وهامشية أشياءجانبية إلى يأتون ماداالتؤع• من بانتمارات 
عليهم.اشأوردعا الكبار لالمائل 

تعدىؤإن فإنه يخالفتي، لن صدر سعة محي فأنا حال أي وعر 
أتحدىلا فأنا جاملية، عصبية أو أوافتراء أوتنسيق بتكفير م الله حال،ود 
.العدل بميزان وأزنه وأفعله أقوله ما أصبهل بل فيه، الله حدود 
باستخدامالدينية العقائد يقررون من هم الكلام أهل إن لت، ق~ 

ذللث،يعني فهل الكلام، أهل تخاصم وأنت، والختهلقية. العقلية القواعد 
أنلث،لأتحتمدئيىالدولس؟

كانلأنه يضحلته، فيها أرا0 مرة أول كانت، وقد تيمية، ابن صحالث، 
لمحذللث،فيعيي،فخثيتحأنيأحءلاتفيالموال. عرالتبسم. يقتصر 

قاتلا:ناد] 

عليكأحفي ولا كتي• يقرأ ولم يحرفئمح، لم من عنيء ذلك شيع ي+ 
فيكثيرا وأحار الاتهام، هن،ا مثل أصادف عندما الجس، يتملكني أنه 

كانإذا الخلآ لأن البهتان وأقول البهتان؛ أوهدا الخلآ هدا سبس، تفسير 

٠٧



أثربفإنه المصدر، من الشت في تساهل صاحبه أو سب، أي له ليس 
ممنلكم المعاصرين عند خاصة كثيرا رأيته وتد المتعهد• للكذب 

أنهؤيخاصمتي يحالمتي ممن كثير ومشكلة مثقفين. أو مفكرين تمونهم 
امعيكون محي أو فهمه يكون لا قد كلاما سبقه عمن ينقل بل كتبي، يقرأ لم 
كابفي فليكن الخوصؤع هذا عن الحديث أردت إذا لكن سياقه. من 

والقل(.العقل تعارض )درء 

الضروريةالأعمال بعفر لقضاء استأذنك أن أريد وأنا سنا، ح~ 
الكتابفي أنتهلرك وستجدني باس لا + 

حهةمن اإضاروريه الأعمال لإكمال فعلا الشخ استأذنت 
بعفىوأعد به المتعلقة الكتب وبعفى الكتاب لأراّح أخرى جهة ومن 

مجحقئامجلدات عشرة في حلع والقل العقل تعارض درء وكتاب الأسئلة. 
وبفهارسه.
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اببيق«يةوالأو

الراحة.من قطا أحدت أن وبعد أعمالي قضاء بعد للمكتة عدت 
هذا|وضني أن مشفق وأنا والنقل العقل تعارض درء كتاب إلى وأسرعت 

منالأول المجلد فتناولت الشخ. أترك لم أني بوئي كان وليلك الحوار، 
لروريؤيا الشيح. لأرى يالهفة وفتحته والنقل العقل تعارض درء كتاب 
فقلت،نفي، أتمالك فلم ورقة، على مكثا كان وقو الشخ لي ظهر عندما 

الفور:على له 

أيفي اللقاء هدا يتقعي أن أحشى زلت، فما برؤيتلث،، صعيد أنا ■" 
ىنيةُأراك فلا لحفلة، 

وىل:إلز رأّه رفح ثم يكتبها، كان التي الجملة الشيح أكمل 
تحيهنالتي الكتّب، هده من مخيلتك، صغ فأنا تراني، سوف تقلق لا ب 

علمهي إنما الناس، لأكثر تبدو كما وأغلفه ورمحا ليت، فالكتب، بك،. 
هدْفى مخزنة كلمات، سميها الض الرموز هذه فى مكتنزة وفآكر ومعان 

نهيهاكتيا٠ادن الكهوف، 

شهنا،عشر الاثتي ذو حفيدي، علي لحل الشيح مع أتحدث، وأنا 
به،يلهو أحدها وتناول حوله المركومة الكتب، فى بصره فأحال يحبو، 

الشخإليه فنفلر بها. يلهو لعبة منه بدلأ وأعطيته منه، وأحدته به فتلهلفح، 
بإحراجوانشغلت، هكذا، تبسم لماذا أدري لا عمتما• نفتا وأحذ فتبسم، 

للشح:وقلتج عدت مه. تيب، مثعن أسأله أن عن المكتبة من حفيدي 
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منأكثر مند ~ والقل العمل تعارض درء ~ الكتاب اشتريت —
بعدله عدت ثم فتركته. شيئا، أفهم أكد فلم فيه، فقرأت سة، عشرين 
غيره.في توحد تكاد لا منهجية وقواعد غزيرا علما فيه فوجدت سنوات 

للردعقيدة كتاب أنه على اوكتاب هذا إلى اواس من كثير فلر ي+ 
كتاب~ ذللثؤ إلى بالإصافة — أته والصحيح شل. والأشاعرة الرازي على 

للمهمومنهج وفهمها، ومترها النصوص تلقي منهج المنهج، في 
هوالإسلام عياء من بكثير لحق الذي الخلل فأّاس عام• بشكل الملي 

فيالصحابة منذ الإسلام علماء عليه يسير كان الذي المنهج عن تخليهم 
بخاصةوالرازي بعامة الكلام أهل على الرد فيه ونميت النصوص. فهم 

التأينل•فب، الكلي، القانون أسموْ الذي قانونهم في 
الآكتاب؟هذ.ا في له تهدف، كنت، الذي ا م- 
وندص1حي1تا، ليس هذا العقلي قانونكم إن لهم أنول، أن أؤيد نت، ك+ 

وتفريغهامعناها وتحريف، والسنة الكتاب من كثيرة نصوص رد إلى بكم ألتم، 
ؤيلغيالشرعية، بالمحوص للتلاعيج الثاب يمح وهو الصحح• معناها من 

فباحتصاروالتابعون. الصحابة عاليه سار الذي المحوص لتلك الصحيح الفهم 
النصوصيخالف وأنه قوي، عقلي بدليل ليس قانونهم أن أبين أن أردت 

فيهليس ~ عقولهم تقبله لا مما ~ الشرعية النموصر عليه تدل، ما وأن الشرعية 
فاسدةوهي القضايا من قضية صحة يعتقد قد والإنسان العقل. يخالف، ما 

.١ الفاسدة.. اعتقاداته فتكثر لوازمها، يعتقد أن فيحتاج 
لمالكن آية غير في القرآن في الله مدحه قد المقل مى م... 

فيوهو بل والمنة للكتاب الخالق، المبتيع الكلام من قوم أحديشه 



دينوأصول عقليات ذلك سمون وصاروا للمعقول مخالف الأمر نفى 
ينفرذك في صلال بدعة أنهم عرف من صار الدين أصول في وكلأنا 

يتكلممن رأى فاذا والجدل والكلام والقياس والرأي المعقول جنس عن 
.٠ * ميطاs* بدعا اعتقده الجني بهيا 

فهلوأطلت فاعذرني وحساس، مهم موصؤع هذا الكريم، يخي ش~ 
فيه.وظقس كثير كلام عنك ينقل لأنه الموال، وكررت الكلام 
الأمورفبعض بيان، وءزياJ فائدة فيها أن طالما الإطالة مجن بأس لا + 

تتضح.حتى لأمثلة أو لبعل تحتاج ربما 



القانون؟هدا وما ~

العقلتعارخى )إدا يقول الأشاعرة حري متأ يعفى تبناه قانون و ه~ 
الممللأن العقل، ندمنا — والحدث القرآن ويشمل التمى، أي — والنقل 

مداعر وبناء النقل،• قمح، الطعن إر يودي العقل زمح، فالطعن العقل بب 
فيقولونطاتفتهم عقول تقرره ما يخالمؤ أنه يرون نمى لكل يأتون القانون 

الالتي الممات نصوصي على تسلطوا وبهذا تأويله• أو رده من بد لا 
علىيدل ظاهرها أن بحجة فأولوها رسوله وسنة الله كتاب، فى تحمى 

حهليرأكلام القلية.وهدا بالأدلة محديآ والتجسم التشبيه 
حطورته؟وجه ما و~ 

وهوالأساس، هدفه عن ؤيعطاله مضمونه، س الوحي يفيغ دا ه~ 
الصحابةتخطئة منه ؤيلزم للأنبياء، الحاجة ؤيثهلل والجاه. والبلاغ البيان 

فكلالماص، عقول ؛*ب للتفرق الماب يفنح أنه كما للنهى. فهمهم في 
هدهيخالفه أنه ترى ما وترد عليها وتتفق عقليه قواعد لها تقرر طائفة 

زنديقكل عمدة هازا أن ويب ولا عقلية(. )قواعد أنها بحجة القواعد 
قالواأنهم نعلم لا يقول• تارة رمله، به الله بعث يما العلم يبعلل ومنافق 

انتفىومتى القول• بهذا أرادوا ما نعلم لا يقول• وتارة الأنبياء[، تأي ذللئ، 
يقولأن بعدذللث، فيتمكن علم، جهتهم من - يستقل لم أوبمعناه بقولهم العلم 

الأنبياء...".بآ'ار أزتعازنحى ه نفعلى أمن وقد القالأت من يقول ما 



القانون؟هذا بإبطال قمت أنت إذن -
ما^١ ولم القانون، هدا لإبطال كان الأساس في لكاب، ا+ 

الكتابفي القارئ يرى قد ولذلك القل، في وأتومع ردودى في أستطرد 
وبينتالقانون هذا على رددت وقد القضية. بهذه مباسرة لها علاقة لا أشياء 

الأوجه،بعض من وتشابه تداخل بينها كان ؤإن وجها، أربعتن من بهللأنه 
يوضحمما وتداخل تشابه بينها كان ؤإن والإبهتال الرد وجوه تكثير لكن 

وفيتقرة مغير أوضاع في أكتمي، فانا حال أي وعلى قوتها. ويبين الحجة 
للكتابة.مهيأ المكان يكون ولا متوفرة الكتست، فيها تكون لا حال 

ووصلت،الجن. في وأنتج كتبلئ، بعخس كتبت، أنلث، قرأت لقد عم ن~ 
تكتيج.لا حتى الورق عنلثح متعوا أنهم لدرجة 
ه.الله رسول به جاء كما يبلغه من الل.ين لهاذا الله يهنئ أن بد لا + 
الكلام،أهل أئمة من عددا وناقثست، كثيزا، كلاما الكتاب، في وردت أ— 

فيالقضايا أهم لي تلخص فهل العقدية، القضايا من عددا فيه وبحشتح 
الكتاب،.

التيالقضايا كل عن أحدثلث، ولن ومتشعّيخ، طويل الكتاب، علا ف+ 
وهيالمذكور. الكلي بالقانون المتعلقة القفايا أهم على سآقتصر بل فيه، 

نقاطتفي الكلام ومحالخص منهجية. قفايا لأنها لي بالنثة مهمة 
الأولى؟الضلة يي•، ج~ 
يكونوقد صحيح. غير تقيم ونقلية عقلية إلى الأدلة قيم ت+ 
منهلقية.مغالهلة 

-لاذا؟



المعيالدلتل في الشرعي الدليل يحمر ما الشريعة في لمن لأنه 
وفيهماالعقل( تخالف )لا سمعية أدلة فيهما والمنة القرآن بل )النصي(، 

لأنأيقا، شرعية العثلية الاستدلالات فهذه عقلية. امحتدلألأت 
فيها.أوأذن عليها أونبه بها وا'سادل ذكرها 

ويكون)سمعيا( نصا يكون الشرعي الا.ليل أن ترى أنت ذن إ~ 
عتلثآ؟

حلقوا)أم مثل وعقلي العرش(، على )استوي مثل نصي نعم، ■ا 
ومرة( أول أنشأها الذي يحنيها )قل أو الخالقون( هم أم شيرء غير من 

الشرعيةالأدلة إن يقال أن فالصواب فانذلروا...(لإ الأرض في سيروا )فل 
^كرعيةأوارائلالإلهٍةثللها

الأصل،من"بث، شرعي، دليل الصريح العفلكب فالدلل ويالقل• بالعقل 
يتعارضا.أن يمكن لا الدليلان وهذ.ان أوانمي. القلي الد.ليل وكذلك 

تعارضا؟-لكنلذا 

بلالدليل، نؤع ليس نقلي ودليل عقلي، دليل ء.ردد عند المعتر ا■ 
مارد وحس، فهلعيا، — المحي أو العقلي مواء ~ الا.ليل كان فإذا فهلعيته. 
تتقناتعارضهما تيقنا ؤإذا قلعتان. دليلان يتعارض أن يمكن ولا يخالفه، 

ه.نتوففأن ؤإما نرمح أن فإما نملعي، غير أحدهما أن 
الخلهل؟هاوا مصدر ما لكن يل، ج~ 

العقلطلقون الكلام أهل إن إذ ؤإيهام. تلبيس فيه القيم ذا ه+ 
قدعليها، اتفقوا وقواعد ارتضوها خاصة أدلة به ويقصدون العموم بهذا 

اتباعيزعم من حش بل الصي،، الدليل أصحاب شل ليس فيها يخالفهم 



وبعضالمعزلة ينكرها للفلأمفت العقلة الأدلة من فكير العقلي. الدليل 
.فهلعية عملية أدلته أن يدعي منهم وكل الأشاعرة، ينكرها المعتزلة أدلة 

معينةعقلية أدلة من حممه يدعيه ما بعض يخالف من أن إذن فالصواب 
بإطلاق.العقلي الدليل في يشكك فهولا النص مع رفق 

نمورهذا كله. رده بعضه رد من واحدا شيئا ليس العقلي فالدليل 
هوما منها عقلتا( )دليلا عليها يهللقون كثيرة قضايا هي بل صحيح. غير 

قاعدةثخمس رد فإذا عليه. متفق أوغير صحح هوغير ما ومنها صحح 
بشكلاستخد.ءت أنها يرى لأنه أو صحيحة، يراها لا لأنه معينة عقلية 

لدليلوقبولنا العقلي. الدليل يرد أنه إطلأما ^ا بمي فلا صحتح، غير 
عقلي.دليل إنه فيل ما بكل نلم أن يجب أننا بمي لا صحح عقلي 

النصي،للدليل فهمهم على بناء كان للتعارصى افتراضهم أن كما 
البهلريقة النصي الدليل يفهم أن يمكن بينما العقلية. أدلتهم على القائم 

أنهاالصفات لموص ففهمهم ينعمونه. الذي العقلي الدليل مع تتعارض 
علىنوافقهم فنحن منهم. وهو■جهنأ يه، نقول لا الخلوفين صفات تماثل 

فهمهمفي نخاكهم لكن المخلوق، يماثل لا الله وهوأن العقلي، الدليل 
بخلقه.الله تمثيل على تل.ل الصفات نصوصن أن 

الأن.موقفك اتضح يد، ح~ 
يتحاثونلكنهم كبيزا، إشكالا لهم ب القانون هل.ا أن ما ك+ 

الكلام^،!
هذا؟يف ك— 

الفلاسفةيفترصه والعقل الصفات نصوص في العارض فتراضهم ا+ 



الحجتتقريتا المعاد موص يوولون ولذلك أيثا، المعاد نموص فى 
تأؤيلها،يجب المعاد أحداث وصف نصوص إن يهولون فالفلامنة نفها. 

لأنعليهم. الإنكار يستقون فلا قانونهم أصل على وبناء حقيقية. وليت 
القيامة.يوم أحوال في الفلأمفة عقول لاتقبله الصفات في عقولهم لاتقبله ما 

الخيبةوالننلريات الاكتشافات •ع أيما ه نفالنيء يقال ند و~ 
ردإلى صارعتا نصا تعارض أنها واالا نفلرية ظهرت فكلما العاصرة، 

الخلم.تقدم مع تتغير الفلرية؛قو هذه أن مع الهي. 
وهعارصتهللنص، التساليم فعدم واحد، فالبدأ صحيح، هذا عم ن+ 

تجددلك تعول. من وكل والتسليم. الإيمان يتافي عقليات، أنه يدعى بما 
عندهالنهى يعارض ما يوحد لم لو حتى لأنه تلبه، في يستقر لا الإيمان أن 

حين.بعد يوحد لن أته يقمن فلا الأن، 
الكتان؟هذا في القانون هذا على اعتراضك مجمل هذا ذن إ- 

،الخقلي القانون هذا على القلية اعتراضاتي بينتا أن وبعد عم، نج 
إسات>في الكثيرة اللقف وأقوال والمنة الكتاب، من الأدلة محن سقتا 

تهلعية.أنها يدعون التي الخقلية أدلتهم تخالف، أنها يرون التي الصفات 
الصحابةالإسلام، أئمة وهم ~ اللم، أن على التندليل ؛ذللث، وقصدى 

تللث،.القلية أدلتهم على يوافقوهم لم - والتابعون 
اللفح.مذهب، ذكرت ثم دليلهم، نقضت، أنلث، عنى ي~ 
عليهم!دليلهم قلبتح بل بهذا، أكتما ولم عم، ن+ 
^١؟يحتى اذا م— 

الخقليالد.لل يعارض الذي اكي الدليل نول إن يقولون هم ■ا 



لأنالفل، ني اسن إلى يؤدى عقلي( أنه على اتفقوا الذي دليلهم )أذكر: 
ست،إذا لهم؛ يقال، أن فيمكن بالعقل• ثبتت ~ القل أصل هي التي ~ الجرة 
ندركهلولم حتى صحح، الني يقوله ما كل إن يقول فالعقل بالعقل، الجوة 

ه.نفالعقل في ؤلعن فاله أته الرسول عن صح لما نولنا فعدم بعقولنا• 
الممل؟على العقل تقديم ترى لا أنت ذن إ~ 
فالماسالمجمل. الكلام من أطر دائما وأنا ّّ مجمل كلام نءا ها 

بالمقل.المقصود نمور في أيثا ؤيختلفون العقل نمور في يختلفون 
الألفاظهده أن والمح 



امحجهيت ٥٥١٢١

المجمل؟تعني اذا م~ 

عبارةأو مصطلمحا عاثا، كلاما أحدهم يطلق أن هنا بالجمل عني أب 
هعيةبطريقة شخص كل يفهمه كلاما أو وباطاد، حما يحتمل جملة، أو 

إعطاءيمكن لا نم ومن تفصيل. دون ممن، ساق أو ممن تصور على بناء 
العباراتيى بغيته يجد داتما الهوى وصاح—، والتعمبؤ مطلق• جواب 

مذهبه.نمرة قارئه إيهام أوبقصد بها لجهله إما الجملة، 
مجملة؟بطسعتها الألفافل بعض كن ل— 
الكاتبينبعمى أن إلا إطلاقها. عند العلماء يوصحها أن يجب، لذا و+ 

الجدل.في ولينممر القارئ، على ليلبى الجمل بالكلام يموه أن يتفصد قد 
مايقولهنقيقي الصحيحة العاني من يعرفون؛عقولهم كانوا ؤإن المنة وأهل 

القوليطلقون ولا مثتدعة مجملة بعبارات الله صفات عن يعبرون فلا الفاة 
ولاذللئ،، نحو ولا مركّب، وأنه الحوادمث، تحله وأنه حم الله بان ]مثلأآ 

عليه،العقول وللم، الرسول. أثبته ما نفي يتناول ما ذللت، نفي من يْللقون 
وباطلا[،حما الاستعمال بحبؤ تشتمل مجملة صارت عبارات هده ]لأن 

ويتبعونالمحتملات ؤيثينون المشكلات ويوصحون المجملات رون يفبل 
.الصحح للنقل الصرح العقل موافقة ؤيعلمون المنان الايات 

تجدؤإثباثا نفيا الأسماء في يوجد الذي والاشتراك الإجمال ولهذا 
ونفيه،لفنل إثبات على أويقتتلون ؤيتحادون يتباغضون الملمين من طوائف، 
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يريدوه،لم بما المثبة يمنون والفاة يريدو0، لم يما النفاة يصفون والمشتون 
رهيففالمثت باطلا. ومعتى حما معنى يحتمل واشتراك إحمال فيه اللففل لأن 

بأنهالنافي على ينكر المثبت ثم الباطل، بالمعنى يفره والنافى الحق بالمعنى 
يكونوفل. الباطل، الله على مال، أنه الثبت، على بكر والنافى الحق، من جحد 

نؤعاللففل اشتراك ،ع ذللث، ب، ومحبالأحر، حق فى مخطئا أوكلاهما أحدهما 
بالله".إلا نوة ولا حول( ولا ظلم، من ونؤع جهل من 

القلعلى العقل تقديم عن موالى إلى عود ن- 
فقعلوليس عليه، القلأء يتفق الذي المرح المقل أقول، نا أ+ 
اللهرسول، عن تابتا صحيحا نقلا ، يخالفأن يمكن لا معينة، طائفة 

غيرالمقلية القاعدة أن إما أمورت أربعة أحد يكون أن بد ملأ تحارصا ولو 
أنأو .، المح، م، يصح لم النقل( أن أد صحيحة، وغر عليها مممق، 

تحت،ندحل لا القضية أن أو صحيح، غير النمى به فرنا الذي المعنى 
ليكون أن بد ولا الخيبية، الأحر اليوم نفايا مثل أصلا المقل حكم 
مؤشرالمقلي الدليل فقهلخية تعارضا إذا وعليه يفره. آحر منقول، معنى 
سابقا،إليها أشرنا التي الخيبية القضايا إلا النقلي الدليل صحة عدم على 

يعارضه.الذي المقلي اااJليل صحة ءل.م على مؤشر النقلي الل.ليل وصحة 
عنا.همصحيحا يرونه ما يقدمجون أنهم الكلام أهل، منه ولمر الذي الإشكال، 

ودونونبوتها نهلعيتها يتييتوا أن دون النصوص على المقلية القواعد مجن 
الاسأعظم والكلام القلقة ذ"...أهل المحح. سناها من يتحققوا أن 

عليهقام مشلؤع؛4 حق يقول الذ.ي أن منهم كل دعوتم، ْع واحتلاما، افتراقا 
اJرUن٠..".

تفقلت، الشح، لمقاطعة مدفؤع أني شعرمت 



والنهل؟العقل يتعارض أن نتفي أنت إذن ~
يهدوءحديثه واصل لكنه ينهرني، أن وتوهعت، رأسه، رفع 

العبدبه يزن م؛زائا الشواس، من لتم الالحقل تعار الله جعل، د قب 
ولمالباطل، نيل من هو دما الحق، مل من هو ما بين به فتفرق الواردات، 

فكيف،وجوده، مع إلا التكلف يقع ولم العقل، ذوى إلاإلى الرمل الله يبعث 
هذاياؤللتعالى؟ الله عن الكرام الرسل به جاءتا ما لبعض مخالف، إنه ينال( 

ؤوينؤمحفيأسمحئإتاه؛نبيهلكن: مليم، عقل كل له يشهد مملعا، 
هوالحق معرفة فى استخدامه إلى دعا والدي العقل فخالق • [٤٠]النورت 

أنله نين ••• المعقولان ز بحر ومن نيه ■^1 الوحي أنزل الذي 
•• • س• الرسول به جاء لما موافقة الأشياء أعظم الصريح العقل 

أسأل،تجعلني مقاؤلعتي على فحله ردة في الشيح هدوء 
الكلام؟ليتفح بمثال( لي ل ه— 

الصلاةعليهم الأنياء عن بالأجمار ••• يعلم إنه قانل، فال و ل ~
ممتنعايكون لداته الواجب، وأن الاثنين ، نصف— ليس الواحد أن واللام... 

ممكنكله الوجود وأن الحقيقة في الخالق يماثل المخلوق وأن لداته 
منذلك ونحو قديم، وجود ولا واجب وجود الوجود في ليس الوجود 
يعلمأنه ادعى فمن ؤإمكانها، وامتناعها وجوبها العقل يحلم التي القضايا 

ينافيهذاكانتؤاادءوىباٍللة''اا؛.
وبينالخقلأء عليها يتمق التي القلية القواطع بين تمرق أنلث، عني ي- 

لعقلي( دليل( أنه ض( الناس( بعهم( يقررْ ما 
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هدهتكون ييتما عقلية، لديها أن تدعي ^1^.4 كل لأن نعم، ب
الطوائف.بقية عليها يوافقها لا لكن بها، خاصة القراني 

الكتاب*ي وليس باطل، فهو الصريح العقل خالف ما فإن .. . "
...باطل... والإجماع والستة 

عبارتهوكررت أشعر أن دون الشح فقاطعت العبارة، هدْ أعجبتني 
تله مقررا 

والسنةالكتاب، في وليس باطل، فهو الصرح العقل خالفا ما إن ف~ 
والإجماعباطل؟

-حديثه!واصل يم موافقا رأسه فهز 
نةوالالكتاب، في وليس باطل، فهو المرح العقل خالفا ما .٠ ؟  +

أويفهمونالاس، بعض يفهمها لا . viألفاظ فيه ولكن باطل، والاجميع 
والسنة.الكتاب، من لا منهم فالأفة باطلا. معنى منها 

منبعامة الأثري المنهج أصحاب، وعن عنلثح شيع ما مصدر ما كن ل~ 
العقل؟يعتمدون لا أنهم 

الأهوالبون ينالكلام أهل أن جهة ومن جهة، من الفهم عدم ببه، س+ 
أنرأوا إذا فهم أيصا. الأثاعرة فيه وقع ما وهدا كلامهم. بلازم للناس 

فيلايترددون تاأصولهم، بحمعين رأي كلامه ص "يلزم خصمهم 
الإيمانأهل يسمعون الكلام فأهل به. يقول الذي فوله أنه على إليه بته ن

الكتابيقولوزت والصوفية والفقهاء والجماعة والسنة الحديث، شل أس 
مساتلفي الأمة، بين النزلع مراري س مسألة في تنازعوا ؤإذا والسنة، 

فإذاوالسنة. الكتاب وبينكم بيننا فالوات ذللتج، تحو أو القدر أو الصفات 
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الكتابإلا تحكم ما نحن قالوات العقل، وبيتكم بيتنا المنانع ذلك لهم قال 
الأنهم هذا من يلزم رأيهم• بموجب الكلام! أهل فيقول ، ١٠والسنة... 

صحيح.غير وهذا عليه. ولايعتمل.ون العقل يعتبرون 
العقلبين تعارض لا أنه ترى أنت الأن. أدركت، واضح، ذا ه— 

النقلالمحيحة النصوص في حاء ما كل وأن المحح، والنقل المرح 
الصحيح.العقلي الفلر يعارض لا فانه صحيحا فهما فهم إذا 

وماالعقول فيه تحار ما بين الفرق إلى التنبه يمما أيصا لكن نعم* 
العقول.تحيله 

هذه.لي ضح و— 
العقليعلم ما وبين دركه عن العقل يقهر ما بين الفرق يجب، "+ 

اللهصلوايت، الرمل فإن العقول. ومحالأتا العقول محاراهمت، بين انتفاءه، 
العقولتعجز ما وهو ~ العقول ؛محارالته يخثرون قد وملامه عليهم 

العقليعلم ما وهو ~ العقول بمحالأيت، يخبرون ولا — معرفته عن 
يستحيلوما عادة، يتحل ما بن يفرق لا النامحى فبعصى استحالته. 

أواتفاقها وجه يخفى قد لكن تتناقض، لا الصحيحة الدلائل ذ عقلا. 
.بعمى على أحدها ضعف، 

العقليعلم يما نأيت، ولم دركه، عن العقل يعجز يما جاءيت، والرمل 
بوجوبقفوا والمتفلسفة[ الكلام أهل ]من المرقون لكن، امتناعه، 

وهيحما اعتقدوها بزعمهم، عقلية لححج وامتناعها وجوارها أمياء 

.١٣٢;ييان-دس١^٠٢)١( 
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صدقواعنه والمعرصون يه، جاءت وما النبوات بها وعارصوا ياطل، 

الذيالتمييز عن وحرجوا فاصدة وأعمال أحوال في ويحلوا باطلة بأشياء 
غرهم"•بهسمعر الله قفل 

موضحاتكلامه فواصل مهم، أمر إلى تنبه الشخ كأن أسال، أن ونبل 
المعفلمينبعض عن وتقليم واعتاده نولا ألف من الناس من كن ل+ 

فالعقل. . صريحا. عمله يكون أن من له مانعا التقاليد هذا فيكون قلبه... في 
اللهعن الرسل به جاءت ما متابعة علامته لكن آدم، بمي في فلتل المرح 

.. نط.. ذلك يخالف لا الصريح العقل فإن تعالى 
هذاإلى المناظرات في بينهم الأمر يصل آدم بتي أن الله علم ولما 

وهمذلك، في صادقين إما ضروريا، وعلما وجدا يدعون وكانوا الحد، 
وأنزلرسله أرسل ذلكر، في كاذبين ؤإما غلْلهم، وجه يعرفون لا غالهلون 

النزلعيقهغ لا لهذا فيه، احتلموا فيما الناس بين يحكموا أن وأمرهم كتبه 
•• • • ضرورية ذللئح \ر لحاجتهم والرمول بالمي إلا آدم بمي بتن 

سوءوالفل العقل بين التعارض توهم أّبابإ من أن ترى أنتا ذن إ— 
الفهم؟
يفهمهاالله فخهس حقيه، تكون قد التصوصن دلالات لأن نعم، ا~ 
فيعبدا الله يؤتيه فهنا إلا عنه[ الله ]رضي علي قال كما الناس، بعض 
إدراكفإن ... ، ءنه؟؟ا المجتهد ويل>هل بينا النص يكون وقد كتابه. 

التيوالعاني الحكم ومعرفة وجهها على الأحكام في الموترة الصفات 
منكثير يعرفه الن.ى الجلي فمنه العلوم، أثرفح منه الشريعة تضمنتها 

حواصهم...".إلا يعرفه لا الذي الدقيق ومنه الناس 

٧٣



اسل؟ضأنالأصحاجإرإعuل 
وصلاحوكمال العلوم معرفة في ثرمحل العقل بل شك• بلا نعم، "ا 

ومن. ؛،... iJJLمستةالآ ليس لكنه والعمل، العالم يكمل وبه الأعمال 
لسواماليي أهل والسنة الحدث أهل أن يزعمون الكلام أهل أن العجب 

الطرإنكار حكوا وربما الخل حجة ينكرون وأنهم واستدلال، ظر أمل 
هداليس لهم: فيقال عليهم. ينكرونه مما وهدا السنة، أئمة بعض عن 

أصلهذا القرآن، به جاء ما ينكرون لا والحديث، السنة أهل فإن بحق، 
غيرآية،في والتال«؛ر والتفكر والاعتبار بالننلر أمر فد والله بينهم، عليه مممؤ، 

بلذللث،، أنكر أنه وعلماتها السنة وأئمة الأمة أحدمن'^،!٥، عن يعرف ولا 
والاعتباروالتفكر الفلر من الثريعة به حاءُتح بما الأمر على متفقون كلهم 

والاستدلال""الفلر لفنل في اشتراك وقع ولكن ذلك،، وغير والتدبر 
باطلمن المكالمرن عه ولفنل 

النفلرحنس لإنكار مستلزم هدا إنكار أن فاعممدوا واستدلالهم، وكلامهم 
والاستدلال...".

الخليةالأدلة وأن الحق، هو الرسل به حاءلتا ما أن يبتن مما وهن-ا 
صحيحيناقض لا المعقول صرح وأن الرسل به حاءصتط ما توافق الصريحة 
يدحلوما منه، وليس مع الفي يدخل ما بين التناقض يقع ؤإنما المنقول، 
وليسمنه...".رالخل 

عن]الله[ ويعميه نفلنا، وأحدهم الناس أذكياء من الرجل يكون وقد 
احتلف،لما ؤيهديه نفلنا وأضعفهم الناس أبلد س ؤيكون الأشياء، أظهر 

واستاولالهنظرْ على اتكل فمن به• إلا قوة ولا حول فلا بإذنه، الحق من فيه 
.خذل... ومعرفته عقاله أو 
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لهموالتابعين الصعحاة بين عليها المتفق الأصول من فكان .. 
ذوقه،ولا برأيه لا القرآن، يعارض أن نط أحد من يقل لا أنه باحازت 

القطعيانبالبراهين عنهم ثت فإلهم وجيم؛ ولا قياسه، ولا معقوله، ولا 
يهديالقرآن وأن الحق، ودين بالهدى جاء الرسول أن الينايت، والأيات 

لايوجدولهدا به؛ يقتدي الذي هوالإمام القرآن فكان ]...[ أقوم، هي للتي 
بذوقولا وقياس، ورأي بعقل القرآن عارض أنه السلمج من أحد كلام في 

فضلاوالقل، المقل هذا في تعارض ند نهل قال ولا ومكاسفة، ووجد 
وأقوالوالحديث، القرآن يعي والنقل المقل• تئال"يم فتجب يقول• أن عن 

لإن يقول: من فيهم ولا يوول. أن ؤإما يفوض أن إما والتابعين الصحابة 
عنضنلأ والحديث،، القرآن تخالف، أومكاشفة أومخاطية أووجدا ذوئا 

وأنهالرسول، يأتي الذي الللث، يأحذ حيث، من يأحذ أنه أحدهم يدعي أن 
منذللث،العا"نعلمالتوحيد،والأيياءكالهميأحذونعنمشكاته.ياحذ 

فإنالإلحاد؛ أهل مقالأيت، من ذلاائ٠ ونحر المي، من أفضل الولي، أويقول• 
السالفيكن ولم ]•••[• المسفين في بند حدثت، تكن لم الأنوال هن>ْ 

هالرسول أوبسنة وتنحها تفرها أحرى بآية إلا الأية معارصة يقبلون 
وكانواعنه، وتعبر عاليه وتدل القرآن تبين الله. رسول سنة فإن تفرها، 
يرفعما لكل عام اسم عندهم فالنسح لها، نامحا الأية عارض ما يسمون 

باطل••^•معنى على الأية دلالة 
الأن.لي الأمر نفح ا~ 
المؤمنونفيه افترق الذي الأصل . أن ، iJJتبين هذا، فهمت ذا إ+ 

علىوسرعهم الأراء على نصوصهم تةل>يم لهم والمخالفرن بالرسل 
فرأىقلبه الله نور فمن الص. على الرأي تقديم في الثر وأصل الأهواء، 
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رسوللص الانقياد فعليه ؤإلأ والخير، الملاح من والشؤع الص في ما 
١٤ ١ a/ السنة منهاج وهواه... برأيه معارصته له وليس وشرعه الله 

عتلمن النزل الص على قيامه هويتقدبم صل من ضلال "وأصل 
تفصللا الزلع موارد ذ • الله• أمر انلع على الهوى اتلع وتقديم الله، 

يقولهما يعرف المتنازعين أحد كان ؤإن والستة يالكتاب، إلا المؤمنين بين 
الجهوليشتبه ما وكثينا ومختلفة، متفاوتة القول قوى أن وذللئج بعقله، 

ولامعين شخص قول المتنازعين بتن يفصل أن يمكن فلا بالمعقول، 
البعوثوالرسول ماء المن النزل الكتاب بينهم يفصل ؤإنما معقوله، 

y١٣٧/ الجهمية تلبيس بيان الله... عن بلغه فيما المعصوم 
يحملولا الزلع، موارد تفصل لا الفلرية القلية الهلرق أن ... 

ؤإنالفلرية، القلية القياسية الطرق فإن قالوا. كما وهو الإحماع. عليها 
تارةالأرض، أهل بين الزلخ تفصل لا فهي اللم إلى يفضي ما منها كان 

الضرورية،القل.مارته في تنانع قد النفوس لأن وتارة وغموضها لدقتها 
اللهيامر لم ولهن'ا المرورية. القدماُت، من كثير اJفإارفي أكثر ينانع كما 
ؤ١ ٧ ٩; الدرء المنزلة..٠" الكب، إلى بالرد إلا النازع عند 

الحقبين الفارقة والأعلام الأدلة الحق على نصب تعالى اله ان ف" 
الحقائقلإدراك متحدة عباده فهلر وجعل والظلام، الباطل وبين والور 

يكنلم الحقائق لمعرفة الاستعداد من القلوب ش ما ولولا ومعرفتها، 
بينتفرق قوة القلوب ففي ء ١ الكلام. ولا الخaلاب ولا والاستدلال الفلر 

(٦٢ه/ الحقوابطللألأ؛")الدرء 
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اثمداتاع 

تراه؟الذي المنهج فا باحلل، الكلام أهل منهج أن رى نت أ~ 
الضلالمن الله بإذن يعمم أنه وأرى له، وأدعو أرام الذي النهج ■ + ■ 

واعتمادهمللنموص، وفهمهم تلقيهم في لف المنهج هواسيع والتفرق 
ؤينابالناص، كل يناسبؤ التكلف،، عن بعيد مهل فهومنهج وهم-ادتهم• 

اوين.فطرية 

لف؟الهم -ومن 
علىالمارون أي بإحسان، لهم والتابعون الصحابة هم للفح ا+ 

الأوزفؤنأشموث> ... تعالى: الله قول الذينيثملهم وهم طريقتهم• 
و;صإاسولأعم أممه نصه ءانثي محافيوأؤيىآبوهم آلمحمدن من 

ه?٠ آتظم آينور د'للى أيدآ جآ آمحرتهنرمين ا ءس٠-مة، هبمحقت لثم 
١؛>;<؛ ]١١ ٠ صذكر فيما لهم مشاركين باحان لهم التابعين فجعل [• ٠

وحنهدوأوياميأ وأٌ؛ءامتوأ؛/؛>_ ؤ تعالى: نال وند والجنة، الرضوان 
بمئثمأوق_؟J،4^،آءوألآرءاءّ مذم 
بمدهمين •؛اء/ ؤوأئ!كت• تعالى؛ ونال تالأمال؛هي[، .ه علم 

ولاعتعقف،ئنيناأ[لآ"بمني سبميأ اؤ؛ركح أعء-رقانومةا ربما بمفيى 
تعالى:وقال [، ١ • ]الحشر: ه  ١٥١نجم رءوف وي>ىبفئ ءامتوأ لقيا غلا 
انعفمن ]الجمعة؛ّال ه ^٦^١^؛ه ابمئدأم ي ؤ

محمدأمة فإن الأنبياء، بعد الناس خير وهم متهم، كان الأولين الا؛قين 
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منالمحاح ثت؛ي كما محمد، أمة حير وأولثلث، للناس، أحرجت، أمة حير 
الذينثم فيهم، بعثت الذي القرن القرون )حٍر قال■. الني. أن وجه غير 

كالتفسيروأعماله، الل.ين علوم جمح في وأعمالهم حرين المتأ أنوال معرفة 
وغيروالجهاد، والأحلاق، والعبادة، والزهد، وفروعه، الدين، وأصول 

فالأنتداءوالسنة، الكتاب، عليه دل كما بعدهم ممن أقمل فإنهم ذلك،؛ 
الطمقمح، ونزاعيم إجماعهم ومعرفة بعدهم، بمن الاقتداء من خير بهم 

وذلكونزاعهم• غترهم إجماع من يذ-م ما معرفة من وأنفع خر والدين 
عنهم،يخرج لا قائم، تنازعوا ؤإذا معصوما، إلا يكون لا إجماعهم أن 

أنوالهممن نول يخْلا يحكم ولا أقاؤيلهم، في؛عض( الحق طلب ممكن 
ؤأطٍيأأقتعالى: قال حلاقه، على والسنة الكتاب، دلالة يعرف، حتى 

نلأ)ثث؛ؤلنَقمإلأةه ردوء _» 1، نمزعم ظ؛ن دآيئدأأؤدت 
]الماء:ا،ه[.

الأرناووط-(طبعة ١ ٥ والباطل الحق بين )الفرقان 
سلهم،وملوك متابعتهم ينحروا لم الذين المتأخرون، وأما ... 

فيبه يتكلمون مما كثير في هم بل وأفعالهم، بأقوالهم خبرة لهم ولا 
منذلك، في والتابعين الصحابة طريؤ، يعرفون لا به، ؤيعملرن العلم 
منكمحر فير عمدتهم تجد فهؤلاء والتصوف، والزهد والرأي الكلام أهل 

يعرفونلا وهم الإجماع، من يفلتونه بما هو إنما الدين في المهمة الأمور 
فتارةساترها، يعرفوا ولم بعضها عرفوا أو البتة، السلف، أقوال ذللث، في 

الطوافمن ينازعهم من وقول قولهم إلا يعلمون ولا الإح٠اع يحكرن 
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لف،البعض أنوال عرفوا وتارة أوثلاث،، أوطائفتين طائفة المتاخرين؛ 
الكلامأهل كتب، تجد كما وفروعه[ الدين أصول ائل ]مفي كثير والأول 

فياللف، تال ما يعرفون ولا ونزاعا، إجماعا يحكون ؛،، IJJbمشحونة 
فيذللت، تجد كما أهوالهم، عن خارجا اللف، تول يكون ند بل البتة، ذلك، 

وغيروالقدر والرؤية القرآن ممالة مثل وصفاته، وأنعاله الله أقوال ائل م
فة١لأرuؤوط(. ١٥الضواuطلبين ذك...")القرنان 

بتعمفهميقترن المتأخرين من اللم في المتعمقين أكثر إن "ثم 
بلاوالعمل والقول والهوى والتمييز، المتكلمين من المذموم ، التكلف
أكملألهم مع ~ كانوا س محمد وأصحاب، يدرك. لا ما وطالب، علم، 

أحدهممن تصدر تكالما، الناس أتل - صالحا وعملا نافعا عالما الماس 
وهداأمة، الله به يهدي ما المعارف، أوس الحكمة س والكلمتان الكلمة 

اككافارتإس الأوراق يحشون غيرهم وتجد الأمة. هان.ْ على الله نن مص 
يكنلم المخترعق، والأراء الميتد.ءة الفضول أعظم هوس ما والشطحايت، 

.المءين ص تصده م1ء ممن المتالقاة المقوس رءونا١تi إلا ف ملفذلك، لهم 
ذلك،؟على يوافقون لا ، الحلفهل و~ 

لفإ،المدهبظ بصحة الكلام علماء من المتقدمون يقر غالبا *ا 
وهومنالعوام، إلجام في يقول الغزار فمثلا الصريح، الحق هو ؤيرونه 

الصائرأهل عند فيه مراء لا الذي الصريح الحق أن واعلم ت كتب،  ١٠آخر 
بيانهأورد أنا وها والمابعين، الصحابة ، ٢٥من. أعنى لفج، المذهكح هو 

ؤيفول(• ٤٢ص الموام إلجام ~ الغزار رساتل رمجمؤع • وبرهانه 
القاعدة،هذء يقرر كلهم ونحوهما، والخهلا؛ي البيهقي الكلام هدا مثل 

اتباعها.ويرى ، لفالطريقة ؤيصوب، 



المنكلة؟أين 
فىاسوفىاكاصل.فاماليومح

بمانموروه بل اللف. مذهب حقيقة يعرفون لا فهم هذا• كلامه مقتضى 
الكلام.علم *ع ؤيتمنى عقاتد-هم يناسب 
لف؟الفول نعرف يف ك~ 

كتبفي محفوظة اللف طريقة • شتى؛^٠^٠٤ليت اللف ريقة طب 
امح.تهلاعالحديث كتب لرمى دُن وجدها• أرادها فمن بأنواعها• الحديث 

بينالخلاف فيها ثار التي ائل الممن كثير عن واصحة صورة يكون أن 
معرفتهمنقمي بب بكان العلماء حلاف من كثير لك، قلت وكما الأمة. 

صحابته.الني.وعن عن بالأتار 
فليرمععتهم بالقل يعرف كان إن لف المذهب أن المعلوم ومن 

المحصيعرف؛الاستدلال إنما كان ؤإن عنهم المنقولة الأتار إلى ذلك في 
لأنلف القول هذا قال: هوالصواب نولأعنده رأى من كل يكون بأن 

يجرئهوالذي فهذا " الصواب هو وهذا الصواب إلا يقولون لا لف ال
القولهذا فقائل اللف مذهب على أنه متهم؛ كل يزعم أن على عة المبتل• 

دالعوا٥تبل عنهم نقل بلا اللف مذهب انتحل حيت بنفعه نمه عاب قد 
الحق.هو قوله أن 

المتواترةبالقول اللف مذهب ين.كرون فإنما الحديث أهل وأما 
فيقولهم ص يروون وتارة الإسلام علماء من ميمهم نقل من يذكرون 

مذهبنبين أن أردنا لما فإنا الاستفتاء• جواب في سلكنا٥ كما الباب هذا 
ومنألفاظهم ذكر من نير ما ذكرنا أنا أحااّهمات طريقين، ذكرنا اللف 



نملمن ذكرنا أنا واكانيت المعتبرة. بالأسانيد العلم أمحل من ذلك روى 
الأربعةالفقهاء محلواتف من المسالمين طوائف حمح من لف الهب من. 

قماروغيرْ. كالأشعري الكلام وأهل والتصوف الحديث أهل ومن 
دعوىبمجرد نثبته لم وبالتواتر الهلوائف متقولأ لف الهب من. 

البدع".أهل يفعل كما لخالفا والخنأ ن الإصابة 
الملف؟التقيدبملريقة لماذا و- 

منكثيرة نصوص ني بذلك مأمورون أننا الأول ت ربة أمور ثلاثة ل+ 
الله.رسول ومات القرآن، زكاهم الدين الجيل محم أنهم والثاني القرآن• 

يقللالذي هو هذا أن والثالث، الحتن.ى. المموذج فهم راض، عنهم وهو 
ؤإنفاللف العقائد. بأمور يتعلق فيما يزيله يكاد بل حد، أبعد إلى الخلاف 
بابوخاصة العقائد، باب في لكنهم العملية، والأمور العبادات في اختلفوا 
علىمتفقون الله هم؛حمل. — الأمة فيه تفرقت الذ.ى ~ والصفات الأسماء 

أوالكلامية الماهج من بها تأثر وما الفلمفية الماهج بينما واحد. فول 
وكماالمعتزلة، فرق في نرى كما برأيه، واحد كل لمقل اياب تفتح المرنة 

معهمالصواب ... لأن ، لفالنتع فحن الأساعرة. اختلاف، كثرة في نرى 
فإنخالفهم ومحن إياهم. لموافقته دائما معه الصواب كان وافقهم ومن دائما، 

فمنالرسول.، ْع الحق فان الدين، أمر جمح في دونه معهم الصواب 
إلالاينتصرون الذي هم وهؤلاء معه، الصواب كان لها وأنح نته بأعلم كان 

الأمةسلفس، وأكثر لها. وأنح نته بالناس أعلم وهمم إلاإليه ولايمافون لقوله 
المتأخرينفي كثير والاختلاف التفرق لكن كنالئ٠، 

أنالعلوم فمن المرملين، هي؛١^١٤ والأحرة الا-يا معادة كان، ؤإذا 
بأقوالهمفالعالمون لذللث،، وأتبعهم المرسلين بآثار أعلمهم الناس؛.دللئه أحق 
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ا|طاظةوهم ومكان، زمان كل في العادة أهل هم لها المشعون وأفعالهم 
.الأمة... هذه من والحدث الة أهل وهم ملة، كل أهل من الناجية 

الآJاتفي بما عليهم احتج إذا المتكالمين هؤلاء أن والعجج، 
فيهبما وكذا، كذا الله إن ال>حابلةت نالت، قال: الصفات من والأحاديث، 

يسيرهموساروا السالم، أثر اقتفوا والحنابلة ليامحللهم. وتريج تشنع 
الأثرلأهل )الانتصار الموفق، والله غيرهم بخلاف، بوقوفهم ووقفوا 

٢٦٠)

السالم،أمذم، يدعي كل يمول،• من هناك الإسلام ياشخ كن ل~ 
تمنه اعتدته عما مرتخ موت وتال إي رأسه رفع 

والدعةالمنة أهل من الناس بمقالات الخيرة تلة على يدل • • • ذا ه١ 
(،اللم، مذم، على أنهم يزعموئر المبتدعة جميع وكن،ا ر قالا فإنه 

والروافصكالخوارج المشهورة؛اليدعة الهلوائق، بل الأمركذللث، فليس 
اللم،.جمهور ؛كفرون هنزلأء بل اللم، من،م_، على أنهم يدهون لا 

المهاجرينمن الأولين المابقين وعامة وعمر بكر أبي في مملعن فالرافضه 
يزعمونفكيف، الإسلام. أئمة وساتر يإحسان اتبعوهم والذ،ين والأنصار 

وافتراء.كال>با المت، أهل ، مذ٠٢ينتحلون ولكن اللم، مذهبه على أنهم 
الصحابةمن وجمهورالمسالمين وعليا عثمان قدكفروا الحوائج وكد،للث، 

تجدإنلثه بل اللفج؟ مال.هج، على أنهم يزعمون فكيفا والتابعين، 
ونالتهيقولوزت ثم اللم،'ومذهبهم، قول يدكرون الأشاعرة كتسم، فى 

ذلكرااحرجافي ولايحدون كن،اوكانا، — أصحابتا أوقال — الأثاعرة 
أوتمن؟مجرددعوى ليس اللم، أن أنتاترى ذن إ~ 
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والجمعمحفوظة، وحالهم السالف وأقوال موجودة الكت_، نعم، +
ؤيعرفاللف كب على يج، لم لمن يجوز ولا عليها• يْلالح أن بتهلح 
بعضيفعله كما أوالرأي، القول لهم يب أن وحء؛لابهم الصحابة أحوال 

الكلام.أهل 
بهاويخاطبهم بها يتخاطبون كانوا التي الصحابة لغة يعرف لم فمن 

مني فإن موضعه، عن الكلم حرف ؤإلأ اناكلأم في وعادتهم س الني 
الألفاظ-طك يجد ثم الألفاظ في وuدتهم قوم اصعللاح عر يشأ الاس 

أوأورموله. الله مراد أن فيظن أوالصحابة أورسوله. الله كلام في 
مرادؤيكون واصطلاحه عادته أهل يريده؛ذلك، ما الألفاظ الصحابة 

.... ذلك،حلاف والصحابة ه ورسوله الله 

أنمقاله: أو حاله بلسان زعم من كل أن على التنبيه والمقصود 
أمرفي الغيبية الباطنة الأمور حقائق من أدركوا الحديث، أهل غير طائفة 

وتعرفالأحر واليوم بالله الإيمان وأمر والمعاد والمبدأ والبعث، الخالق 
القوستزكوبها التي والأخلاق والعلوم الاطقة والقس الوجود واجب، 

~بالرسل المزمنين من كان إن ~ فهو الحديث، أهل دون وتكمل وتصلح 
الدينمن حالمى فهومنافق ؤإلأ النفاق سمبؤ من قوية سعثة فيه فهوجاهل 

ئمألآ»ادهم أوصكآ»اسائةآ» س' ئاسأقاش نهتر نق  ١٥٧ؤ
أمحهمحع-ونه)البقرة:ما(وقديكون»نؤ 

ف،أشبمآ-مكت■ بوه ومن ( ٣٥)غافر؛ ه ثل2لتيآسهلم 
عيابيأثم ءثب محبجم رمم بمد داحثة علإ لمح> ندماآنتمصت، تئ 

الذيالمحح العقلي بالقياس يبينذلك، وقد (. ١٦ه)الشورى: كديد 
متىفإنه ~ الفهلرة سليم لكل بالفطرة ظاهزا ذللا، كان ؤإن — فيه ؤسبج لا 
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لزموحالات نولأ وأنومهم بالحماس وأعلمهم الخلق أكمل الرسول كان 
لهموافقة اعفلمهم يكون وأن يدلك الخلق أعلم ُه الناس أعلم يكون أن 

الخلق.أقفل يه واهتداء 
السنةإلى المنتبين في يوحد ما يغيرها الفطرة هده يقال؛ ولا 

والواجبأكثر غيرهم في ذلك إن يهال؛ لأنه وعدوان تفريهل س والحديث 
العادلة.المقابلة هي هال.ه والماوموم المحمود في بالجملة الجملة مقابلة 

ماْع ذلك واتباع والسنة بالحاويث المعرفة قلة الفهلرة غير ؤإنما 
لبعضؤإحان العلم لبعض تحقيق نؤع من لها المخالفين قي يوحد 

لناغرض ولا صاحبه. وترجيح غيره قبول في شهة ذلك فيكون العمل. 
تأويلكتاب أول في قتيبة ابن محمد أبو ذكر وقد الأشخاص. ذكر في 

سيحصى لا ما الباب ^ا في العلماء س وغيره الحديث مختلفا 
ذكرناه.اوسةوا الأمور 

بحقائقتعرف التي والعملية العالمية الهلريقة نفس ذكر المقصود ؤإنما 

فمتىالعملية. الإرادية الأمور حقائق إلى وتوصل التفلرية المرية الأمور 
ذلك<؟لإفادة محبة أو له بيان أو ؛دللئ، علم على قادرا الرسول غير كان 

وظلكمنه. بيانه على وأقدر الهدى على وأحرص أعلم؛ن.للثا فالرسول 
٢(٠ ٢ ٢- ٠ ١ الأثر لأهل )الانتصار وأتباعهم." بعده ص أصحابه 

أوكتابته أو سماعه على المقتصرين الحدينا باهل ن*ني لا وتحن 
وباتلئا،فناهزا وفهمه ومعرفته بحففله أحق كان ص كل بهم نعني بل روايته، 
القرآنمحة هزلاع في حصلة وأدنى القرآن. أهل وكذلك وبامحلنأ ظاهرا واياعه 

* ٠٠٠موجيهما من علموه بما والعمل معانيهما وعن عنهما والبحث والحديث 



والمعرفةالقين من وخواصهم الحديث علماء أؤتيه ما فأما ... 
والمعرفةالقين من عوامهم عند لكن الوصف، عن يجل فأمر والهدى 
وهداالمتكلمين، الخفلممة لأئمة شيء منه يحمل لم ما الماغ والعلم 
.أحد... لكل مشهود ظاهر 

ونمارسيعيثون، كانوا كما نعيش أن اللف ؤلريقة نعتي ل ه~ 
أوالأقدام على نحج أن أي بها؟ يمارسونها كانوا الي بالطريقة ماداتنا 

الجمال؟

خصوميه يشغ مما لكنه به، يقول أحد ولا صحح، غير هال.ا عا ط+ 
منهجهمعلى ير نأن يعني اللف ْلريقة على ير نأن الأثري• النهج 

والكف،النانع، عند لها والرجؤع ونفيرها وتعفليمها الصوص تلقير فير 
منريكن، لم فما وعبات.اتتا، عقائدنا في طريقتهم نتحرى وأن عته. كقوا عما 

أبدا.دينا يكون فلن، دينا الصحابة وفت١ والعقائد العبادايت، 

بهجاء لما تبعا إلا الد-ين من شيء ني يتكلم ألا مؤمن كل فعلمح، • • "• 
لقوله،تيعا قوله فيكون قال، ما ينظر بل يديه، بين، يتقدم ولا س، الرسول 
اكابعينس سيلهم سلك وس الصحابة كان فهكاJا لأمره، تبعا وعلمه 

المصوصيعارض متهم أحد يكن، لم فلهذا المسلمينه؛ وأئمة بإحسان لهم 
سشي،ء محرفة أراد ؤإذا الرسول، يه جاء ما غير دينا يدس ولا بمعقوله، 

وفيهيتكلم، وبه يتعلم فمنه والرسول، الله قاله فيما نفلر فيه والكلام الدين، 
يجعلونلا البلع وأهل، المنة. أهل أصل، فهذا يستدل، وبه ؤيتفكر، ينغلر 

ما^، بل الرسول، عن، تلقوه ما على، الأمر ونفح، الاطز، في، اعتمادهم 
وحدوهافإذا سالوا؛ذللثج، لم ؤإلأ توافقه المنة وحدوا إن نم أوذاقوه، رأوه 

تأويلا.حرقوها أو تفومصا عنها أعرصوا تحالفه 
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ؤإنوالبدعن، النفاق وأهل والسنة، الأيمان أهل بض هوالفرقان فهذا 
منمحهم لكن السنة، اناع من وام نصيب الإيمان من لهم ُؤلأء كان 

اللهوحالفوا ورسوله، الله يدي بين فيه تهدموا ما يحسا والبدعة النفاق 
نالوهلما علموا ولو الرسول، يخالفط ذللثا أن يعلموا لم إن تم ورسوله، 

اللهم مغفور وخطوهم بلعتن، الإيمان ناقصي بل منافمتن، يكونوا لم 
.به نقصوا ؤإن عليه يعاقبون 

أنهالرجل في اعتقد فإذا الأقوال؛الرحال، يزن الناس من "وكثير 
يصغيلا بل والسنة، للكتاب مخالفه باطله كانت؛ ؤإن أقواله قبل معظم 
كأيهصاحبه يجعل بل والستة. بالكتاب القول ذللث، يرذ مذ إر حينئذ 

حقا،كانت، ؤإن أقواله رد معظم غير أنه الرجل ش اعتقد ما ؤإذا معصوم. 
.. . والسنة بالكتاب وزن غير من والرد للقبول سببا القول قائل فيجعل 

يواليؤيفعله، يقوله ما كل في متبوعا عالما أو شيحا اتخذ من وكل 
صالمثتيع فهو الله رسول غير مخالفته على ؤيعادي موافقته على 

كالمثايخوالدض؛ العلم أهل من كان سواء والسنة، الكتاب عن خارج 
•• • والوزراء كالملوك والديوان؛ الحرب أهل من أوكان والعلماء 

اليدعقأهل وبين والجماعة، السنة أهل بين الفارق هوالأصل وهذا 
الإمامهو الله رسول يجعلون والجماعة السنة أهل فإذ والفرقة. 
عاداه...س ؤيعادون والاه س ؤيوالون شيء كل في يتعونه الذي المعللق، 
يسلكونه،طريما أو يتبعونه، إماما لهم فينصبون البدعة أهل وأما 

منيوالوا حتى السنة، يخالفا ما فيه كان ؤإن عليه، ؤيعادون عليه يوالون 
.السنة من هن؛ه مع حالفهم من ؤيحادوا السنة، عن بعده مع وافقهم 

٨٦



هذا؟في قاعدة تعطيني أن لك فهل هذا، في الكلام طال اعذرني، —
والرشادوالضلال، والهدى والباطل، الحق بين الفرقان ثخ ج+ 

مايجعل أن والهلاك؛ النقاوة وطريق والجاه، العادة وطريق والغي، 
يحصلوبه اساعه، يجب الذي هوالحق كتبه به وأنزل رسله به الله بعث 

منسواه وما وصدق، حق بأنه فيصدق والإيمان، والعلم والهدى الفرقان 
باطل،فهو حالفه ؤإن حق، فهو وافقه فإن عليه، يعرض الماس ماتر كلام 
مراديحرف لا مجملا الكلام ذلك، ل،كون أوحالفه وافقه هل يعلم لم ؤإن 

أوبممديقه، الرسول حاء هل يعرف لم ولكن مراده عرف قد أو صاحبه، 
.بعلم إلا يتكلم فلا يملئ، فاته تكذيبه، 

المصوص؟حالفت إذا العلماء أقوال مع نتعامل كيف و— 
معناهويتدبر الأصل، هو ورسوله الله قاله ما يجعل أن لواجب ا +

ؤيعرفمحي، الالخبري ؤإما العقلي، إما ودليله برهانه ؤيعرف ويعقل، 
و]قد[توافقه قد المي الماس أقوال وتجعل وهذا، هدا على القرآن دلالة 

وكذا،كذا يحتمل الألفاخل؛ هذه لأصحاب فيقال مجملة، متثابهة تخالمه 
أرادواؤإن مبل، الرسول حبر يوافق ما بها أرادوا فإن وكذا، كذا ويحتمل 

رد.يخالفه ما بها 

]الجوهراو ]المتحيز[ و ]الجم[ و ]المركِ،[ لفغل مثل وهذا 
فإنذللث،، ونحو ]الحيز[ ولفغل ذللث،، ونحو ]العزض[ و و]الجهة[ 

هذاأهل يريده الذي بالمعنى والستة الكتاب فى توجد لا الألفاخل، هذه 
علىبها بالمعبير يختصون هم بل أيما، اللغة في ولا بل الاصعللاح، 

المعانيتللث، فيفر الألفاظ، بهذه المعاني تلك، عن غيرهم يعبر لم معان 
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و1ذاوالمعة، العقلية بالأدلة القرآن عليه دل ما ؤيعلل أحرى، بماراُت، 
الكلاموجه وعرف الماطل، س الحق ين واصل الاستفسار ونع 
المشتركاللفظ ياحذون مشتركة، مقدمات من ملفقة فإنها أدلتهم، على 

فهوآخر، لمعنى الأخرى المقدمة وفي يمض، المقدمتين إحدى في 
الضمحن )القرنان بدليل••• ض المعك، ومح، دلتل(، اللفظ صورة مح، 

الأرناووط(تحقيق  ٩٥والبامحلل 
الكلاملأمل العلماء كار يعص موافقة علذ ننكل شيح، يا كن ل- 

مذهبهمصواب على يستدلون الكلام أهل فنرى حلريقته؟ على أوصيرهم 
ءلريقتهم.على يوافقونهم أيقا وحنابلة محدثون ومنهم كبارا علماء أن 

الشريعة،على حجة ليست، ومواقفهم العلماء أقوال عام، شكل ي+ 
وفديصدق، لا وقد عنهم النقل يمدق وقد ويمسون. يخهلثون يشر فهم 

وفدالعلماء. إجماع أوفي الشرعي النص في فالحجة خطا. قولهم يفهم 
للنصالإنسان يسلم هل ليعلم وامتحايا، فتنة الحلماء يعص موقفا يكون 

يبتليالله فإن للأمة، الامتحان من البدعة كسبا وبقاء لمتبوعه. أويتعص—ج 
أوشك.مرض قلبه في ممن الصادق المؤمن ليتبين متشايهة، يأمحور العباد 

ألفت،أنلئ، وأعرفه السلفي. المنهج في منهجية ناعية وهن.ْ يد، ج— 
الفقهاءيعفى مخالفة سب، لبيان الأعلام( الأئمة عن الملام )رغ كتاب 

أسباببيان يمكن هل لكن ذللث،. من لم المومجونفح الصحيح، للحيين، 
الكلام؟أهل لعلماء العلماء يحص متايحة 

أهلوافقوا الذين بالخير لهم المشهود العلماء نقسم أن مكن ي+ 
خبرة؛اإعق0تله ليس من ١( (: U٣٢/ أربعة)الدرء ام أنإلى الكلام 
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ووافقالماليأت يتلك الظن حسن لكنه بالآJار، خرة وله فيها، يقلد بل 
حانوابن الجوزي ابن مثل يفوض، أو الأيار يؤدل إما محار أهلها 

فيالمياتج-نبمللث، ٢( وأثيذرالهروي• وامح،والقاصيعياض 
أصولهمبعض في الجهمية فيشارك كغيره فيها يغلهل لكنه الاجتهاد ملك 

كانؤإن الباب، مدا في والأئمة اللف بكلام خرم له وليس الفاسدة، 
الياجيالوليد وأبي حزم ابن مثل وغيرمحما، الصحيحين متون يعرف 

مذهبوءaلموا والأثار الأحاديث صمعوا قوم ٣( العربي. ابن بكر وأبي 
يكنولم أصولهم، بعغى في والجهمية المتكلمين شاركوا لكنهم الملفا، 

دراية،ولا رواية لا السنة لأئمة ما والأثار والأحاديث، بالقرآن خرة لهم 
منبينهما ما ورأوا الجهمية للنفاة العقلية الأصول بعض صحة ظنوا وفد 

فأحياناعقيل، وابن يعلى وأيي فورك بن بكر أبي حال وهذه التعارض. 
عنالمأحوذة بالمليايث، خبرة لهم مجن ٤( يفوصون. وأحياثا يؤولون 
مخالفةمن أهوالهم في ما ورأوا أصولها بعض في شاركهم وفد الجهمية 

لهميكن ولم الله، ورؤية القرآن مثل السنة أهل عند المشهورة الأمور 
مدهتافيهج، الصحابة وأهوال والحديث، ومعانيه بالقرآن الهفصلة الخبرة 

ءلريةةهي وهده للتنافض. به تنالaلائفتين وكلتا وهذا، هدا من مركتا 
والإممرايض(.ك١لاةلأتي الأشءرىوأئ٠ةأتباعه 

والماواهب،وعقائدهم الكلام أهل أقوال بين كبيرا اندماجا لاحفل أ~ 
أشعري،)والمالكي( الشافعي أن الملم من صار بمصثؤ الأربعة، 

ماتريدي،والخفي 
ج٣٠الخJاأصحاب من كثيزا أن والعجيج، المتاحرين، عند ذا ه+ 

الإماممذهبه على الفقه( )أي الفرؤع في بانهم يصرحون المتاحرين 



أحدايرصون ولا لذلك، ؤيجلوثمم حنيفة، أبي أو مالك أو الثانعي 
أوالأشعري إلى ينتسبون العقيدة أي الأصول،، في لكنهم مدهيهم• ينتقد 

سلفيونالمشهورة الذاهب، أهل من المتقدمين غالب، لكن الماتريدي! 
فالملمح. اتبلع بغير يرضون لا كانوا الذين مذاهبهم لأئمة متبعون 

والثوريكماللئح الأئمة لف، الواعتقاد عنه الله رصي الشافعي عتقاد ا" 
اعتقادهو راهويه بن ؤإسحاق حنبل بن وأحمد المبارك وابن والأوزاعي 

وسهلالداراني سليمان وأبي عياض بن كالفضيل بهم المقتدى المثاخ 
نزغوأمثالهم الأئمة هزلأء بتن لمى فإنه وغترهم، المتري الله عبد بن 
عنهالثابت، الاعتقاد فإن الله، رحمه حنيفة أبو وكذللث، الدين، أصول فى 
هوماهؤلاء واعتقاد هؤلاء، لاعتقاد موافق ونحوذللث، والقدر التوحيد في 

٠ته والالكتامب، به نعلق وهوما بإحان لهم والتابعون الصحابة عليه كان 
التشددعنهم يعرفح وكان لفح المحنريقة على كانوا الغرب، في فالمالكية 

وفيبل الفقه في ليس ماللث، مزهتح ومخالفة البدع أهل على الإنكار في 
أبما.العقيدة 

الفتوىفي مذهبط كل من العلماء عن التقول ذكريت، وأنتؤ عم، ت— 
الأئمةمذاهب، في الكلامية الأهوال هذه يحول ببؤ ّما لكن الحموية، 

العام.بمفهومه الذهب، يذللث، وأعني المتتوهمن؟ 
أنالأسباب، من يكون قد لكن ذللتؤ، سبح بالجزم الصمب، ن جم+ 
يوافقأنه أويقلن قوله، يقلنه فولا إمامه إلى ينسب، الاهبإ علماء بعمى 

يكونأن بد فلا — اعتقاده بحبح — الحق هو كان لما أنه أويقلن أصوله، 
علىمحوصوعة رسائل أو كتب، على يعتمد بعضهم أن كما إمامه. نول هو 

علومفي متخصصين لموا الكلام أهل من كثترا أن حاصة الن.هبؤ، إمام 



ملقولا قال ام يكون أن الأساب من يكون قد كذلك الرواة. 
التفسيرمو عندهم لأنه - الكلام عالم إلى بالأقرب فيمرونه نميرين 
يحرفمن ومنهم هوالصواب. التفسيرالأحر ولولكن ~ للعمل الموافق 

فيجبالحق، أنه لاعتماده الكلام، أهل يمده مجا ليوافق إمامه نميركلام 
الحي.إمامه كلام ألايخالث 
تصدرللأئمة، ونسبتها الكلام، أعل مذاهب انتشار أمباب ومن 

...فإن عنهم. الناس أوانصراف الحديث، عالخاء ومحالة الكلام، عالماء 
والمنةالكتاب عاليه دل بما لهم حبره لا أكثرهم أو المتكلمين من كثيرا 
دينيظنها مجقالأرت، يتمر بل بإحسان، لهم والتابعين الصحاة وآثار 

بلالمالف؛ مجن أحد محالها محي يكون ولا المسلمين إحم.اع يل المسلمين 
لها"لأمخالف اللف، عن الثابت، 

لضمونهم،االمعتمادين والكلام لالفالسةة المعفلمين أن العلوم ومن 
أمرهذا الحديث،[. أت؛اع نأي هولأم من واساعه الحديث، معرفة عن أبعد 

بأقواله.اكاس أجهل من وجدتهم أحوالهم كشفت إذا بل محسوس، 
بدلك،أعلم العامة س كثيزا تجد حش وظاهرها، أموره وبواطن وأحواله 

حديثمحن يفرقون لا ئد بل يقله، لم وما ئاله ما ين يميزون ولا منهم• 
مرافقتهم يعتمدون ؤإنما عليه، موصؤع مجكدوب وحديث، عنه متواتر 

إلىفيعدلون موضؤع. عير أو موضوعا لكن سواء قولهم يوافق ما على 
عليهمكدوبة أنها اليقينة بالضرورة ].[ الرسول حاصة يعلم أحاديث، 

مرادْ،ولايعلمون محوله. أنها اليقينية بالضرورة حاصته يعلم أحاديث، عن 
كثيربل الحديث،، عن فضلا القرآن معاني يعلون لا هؤلاء عالمه بل 

معانيهيعرف ولا القرآن يحقفد لا فمن أصلا. القرآن يحفثلون لا محنهم 



عنالمأحوذة الحماس عارما يكون أين من ومعانيه، الحدث يعرف ولا 
الرّوله؟ا...".

يعقلهاوا؟أأ— 
بعضبمصر الحسين مشهد مدرسة تولى أنه ثقة حدثني ومد عم، نا 

•جزءا•• ذأءطوْ الأصهانى الدين ثص يمي رحل المتكلمين أئمة 
ميملأم ألف له: قيل حش ألمص، الرحيم، الرحمن الله م بفقرأت 

صاد...".

إاللف؟ أقوال ولايعرفون عياءكبارا يكونون كيف، الله! بحان س~ 

عنالاس أبعد تجدهم مؤلفاتهم إلى وانظر ١^١^١  ٠۶٠ذا هب 
الصعحيحبين يفرقون لا الاستدلال عند وتجدهم بالاثار، الاستدلال 
علمبطلب اهتمام لهم ليس أنه تجد سيرهم في وانظر غالبا، والضحيفج 

والتابعين.الصحابة لف، العن الاثار فضلأعن الموي، يشر الحل. 
~غربإ

وأمثاله]البصري[ "فأبوالحسين ذللث،بينا•من٠١[لعكتهموحد و+ 
أقلهم الجهمية فرؤع وأمثالهمامن والرازي الغزالي وكل"للث، المعتزلة من 

معانيوفي الدين أصول في الملف، وأقوال النبوية علما؛الأحاديث، الماس 
الملقحأن يقلن لا منهم كثيزا إن حتى الحديث،، من بلغوه وفيما القرآن 

الغزاليحامل. وأبا الجويني العالي أبا إن بل الأبواب،. هزه في تكلموا 
المعرفة؛الحديث،من لهم يكن لم الكلام أهل أئمة من وأمثالهم والرازي 

ولمحواصها، عن مملا ]الحديثية[ المحناعة أهل عوام محن به يعدون ما 
؛؛،UJإلا؛[وأحاديثهما لما ومالبخاري يعرف هؤلاء من الواحد يكن 

٩٢



عندالمتواتر الصحيح الحدث يئن يميزون ولا الخامة، ذلك، يدكر كما 
شاهدأصدق وكتبهم المكذوب، المفترى الحديث، ويين الحديث، أهل 

.عجائب، شها يدلك،، 

منوهذا الدين، إحياءعلوم كتاب *ي خاصة هذا، لاحظت، أنا م خل— 
الأثروعلماءالكلام.علماء الواصحةبينرمةس الأساسية 

الكإلى الطائفة كاك كلما الخواثف، وجد الخاتل تدير ؤإذا "+ 
اللعن كاث ؤإذا عناية، أعظم والحديث، كاك؛القرآن أقرب ورسول 

منهؤلاء عياء أئمة ش تجد حش أنأى، عنهما كاك أيعد رمول وعن 
يصحةننم لا ت سال، آية، ل ذكرمت، ريما يل وعيره، القرآن بين بميز لا 

(.J١٤٢لأثرالحدث...")الانتصار 

والحاويحإ؟االفقه أهل من كثير لماذايواسهم ذن، إ— 
والحديث،الفقه أهل من كثير ايتدعوه  ١٠يعص *ي افقهم و+ 

تلوجوه والتصوف، 

عندهمالنبوية الأثاره وقلهور يهولونه الدي الم، كثرة أجدعا 
ويمضهاالمايثة عن موروث، يمضها عقلية بمقاييس ذللث، لبهم الثاني 

أنهوظنهم عليهم الشبهامت، من ذللث، *ي ما واستيلاء الإسلام *ي ا؛تدع مما 
^االوجه.إلاعلى والخلم الخقل أهل من السوية بالأثاره التملث، يمكن لم 

والوصحةرتح ١٠الشبلهاوه اف٠ة JJاالسوية الأثاره ، صحفالثالث،، 
عدهم.الهدى لميل 

والحدث:المنة إر ثين المنتني الواتع والتفريط الجز الرابع 
لايعلونالن.ين كالأميين يكونون دتارّة صؤته لايعلون ما يروون تارة 



حقائقعر والة الكتاب دلالة بيان عن ؤيعرصون أش إلا الكتاب 
(.٣٣مآآ/الأ،ور")الفتاوى 

المحوصوقراءة الدين لفهم الصحيح المنهج أن ترى أنت ذن إ~ 
معتعاملهم وءلريمة وعملهم وعلمهم عقيدتهم في اللف اتلع هو 

المحوصى.

الرسول.وأقرها دينه، لفهم الله ا-حتارها التي العلريقة لأنها عم، ن+ 
مذاهبمن عداها وما الدين، بها لهم وكمل الإيمان للصحابة وأثمرت 

والحيرةالضلال إر تنتهي فإنها حالفتها، إذا التصوف،، وأهل الكلام أهل 
والاختلاف.والشك 

العلماء،من غيره من ككثير حياته يعيش أن تيمية لابن الممكن من كان 
ويعيشلأحدها، وينحاز هي كما المداهب ويقرر قبله العلماء كلام يشرح 
فلقةمن الشرعية للعلوم الكلام علماع أصافه ما بترديد راصيا مقلدا، 

كييرةحفلوة تال وربما الأحرين، مع سلام في سيمس وكان وتكلفا. 
غيرؤلريثا قفل لكنه بمقاله، العلماء واعتراف العلمية قدراته بب 
مذهبونصرة والدليل، للمحق وهوالانحياز سلوكا، الأقل الهلريق ذللث،، 

أحذْما بمقتضى والقيام يني، السلف، مف.ما فيه كاد وفا ر السلف، 
فيللا«ين مجددا ليكون احتارْ الله فلعل الميان. من اللم أهل عر الله 

عصرء.عثر شل ض لم تجديدْ أن الأكيد لكن ءصر0، 



اهسواممأه،

كتاناأحد لم فيها، الكتب رفوف في الفلر وأدرت مكتتي دخلت 
لي،بالسمة باهتة أمامي الي الكتب كل كانت، العادة، غير على يشدني. 
وتنفسالكون، يلفها فيها، روح لا . . ميتة المكتبة أن أحس مرة ولأول 

كنجومأمامي الكتب تومض دخلتها إذا كنت منها. أعهده لم صمت، في 
وكانهلقراءته، يدعوني ؤيكاد انتباهي، يلفت، أن يحاول منها كل خللمة، في 

طْتحويها التي والأفكار العاني أن لو تخيلت، له. القارئ بقراءة يحيا 
عثراتالمكتبة. حال محيكون ، فكيفكتبها، من وخرحت، تمثلت، الكتم، 
زمنيةلل.ة تمتي. والعاني، الأفكار من وأصعافها الصّفحات، من الألأف 

وتمثلت،والعلوم الأفكار هن.ْ خرجت، لو تخيلت، ثم تين. الآلاف تغهلي 
أفكارلكانت، لها وحبي بها تلبي لي؛حسسثإ واقتربتج وأشكال صور على 

ركزتكتبه. هي نفلرى تلفت، التي الكشب، قاول تلفتي. وآراوه تيمية ابن 
ليس،والفتاوى تنمية- ابن علم خزانة هو إذ الفتاوى، مجمؤع كتاب على 
صغيرةلكتبإ هوجامع بل الفتاوى، من مجموعا الن.هن، يتبادرإلى قد كما 

بنالرحمن عبد الشبح جمعها الله. رحمه الإسلام لشيخ وفتاوى، ورمحائل 
الأبوابعلك، الهجري-ورنها عشر الرابع القرن نهاية في الله رحمه قاسم 

فوجدتوفتحته، الأول، الجلد تناولت، العقيدة. بأبواب وبدأها الفقهية 
فيها.وتركيزه الكتابة في انهماكه لشدة أفاؤليه أن تهيبت، يكتم،. تيمية ابن 

تبالوال فبادرته للتفكير،  ١٧٥توقف، أن إلى انتننرت لدللئج 



ألفها؟الش الكب عدد كم -
تأجاب ثم قليلا، ليتريح فرصة وجدها وكأنه القلم، وصع 

عنعبارة كان إنما كتبا تعدونه ما فغالب حصرها. الصعب ن م+ 

كتبتهويعضها مستمتج. أو سائل سؤال على بماء كتبتها وأجريه رماثل 
تللث،في الأساسة القضايا نقض منها الهدف، كان أحرى، كت_، على ردا 

الكتب،.

نوع؟لكل مثالا تحمح، ل ه~ 
كانالعقيدة، أصول في صغيرة رسالة الواسعلية العقيدة عم، تؤ 
يقالشخ نواحيها قضاة بعض واسط. أرض من عاد ندم أنه كتابتها ّبب 

منوكان حاجا عليتا قدم الشافعي أصحابه من الوامحعلي الدين رصي له 
غلبةمن التتر دولة وفى البلاد بتللث، فيه الناس ما وشكا والدين، الخير أهل 

يكونعقيدة له أكتبا أن وسألني والعلم، الدين ودروس والظلم الجهل 
عقائدالنامي كتب قد وقلت، دللن، مني فاستعفبت، بيته. ولأهل له عمدة 

إلاأحب، ما وقال الموال فير فألح السنة أئمة عقائد يعضر فخد متحددة 
انتشريت،العصروقد يعد قاعد وأنا العقيدة هده له فكتبت، أنت تكتبها عقيدة 

.وغيرهما والعراق مصر في، كثيرة نسخ بها 
منها.عدد عر اطلعت، كثيرة، شروحا عصرنا في شرحت، قل و~ 
عندأصل، وله إلا لفظا الرسالة هده في أذكر ألا التزمت، الجملة ي ف+ 

ستحد م، واحدة يكلمة يأتوا أن منين، ثلاث حمومي، وأمهلت، السلف، 
العقيل.ة.هده في، ما تخالفؤ المفضلة القرون في السلفط 

يهدا؟تعنى اذا م— 



أنؤيجب نمس، عر عقيدة كل تستند أن يجب العقاتد باب ني ب
والتابعن•الصحابة من الأئمة من ملف عمن أثر عر متر كل سى 

أولفظامتعلمامدأعقدثا لاأذكر بان العقيدة هذه ركتابة تقيدت وليلك 
السالف.أحد إليه سبقني وقد إلا ؛العقيال،ة 

بثيء؟جازوا فهل فيها، ما تخالف، واحدة بكلمة ليأتوا أمهلتهم إنك لت، ق~ 
بنيء!يأتوا لم لا، ■ا 
كتبعلى مثال من هل التقريرية، القصيرة الرسائل على مثال ذا ه— 
والمجادلات؟الردود 

ؤيكثروتتثعب، الكتب تطول ولذلك الؤع، هذا محن كتى أكثر عم، نب 
علماءأحطو على به رددت السنة منهاج كتائب: ذلك فمن الامتهلراد. فيها 

تعارضدرء وكتاب الكرامة، منهاج كتابه في الحلي المطهر ابن الرافضة، 
فيهرددت الجهمية تلبيس بيان وكتابه الرازي، فيه نايشتا والنقل العقل 

فيأتيأوالرسالة الكتاب أكتِي، أحيائا إنني بل للرازى• التقديس أماس على 
به-اعترض ما عر ورد نوصح بكتابة فأقوم علها، يعترض من 

اعتراضاتعلى ردا كتبت أنك سمعت الحموية؟ الفتوى ثل م~ 
يسير!جزء إلا منها بمالنا لم للأسف، لكن عليها، 
عليهاوكتبوا حصومي فأخذها الحموية، الفتوى كتبت فقل. نعم، "ا 
واحداواحدا والفقهاء القفاة إر الثّديد عي المعوا ثم ردها، في أوراقا 

أنيوصوروا الفاحش الكذب وكذبوا الكلام وحرفوا خواطرهم وأوغروا 
٠٧١^العوام أفسد وأر أصحابي إر ذللث، أوعريتح دأنك، ا أنول؛التجسيم 

ثديداءا،.معنا ذلك ر وسعوا 

ا ٩٨اثمرية العقود س يتصرف 



ذلك؟بعد حدث وماذا —

العقاتد)إن له وملت له أستجب فلم آتيه، أن الحنفية قاصي لبني ط+ 
القاصي(به يختص مما ليس المنكرات إنكار ؤإن إليك... أمرها ليس 

فأوغروامز، الجواب بهن.ا الضلال أهل وفرح علي، نمه ني وجد فلعله 
•ءقيا.ة)ببهللأن اليلي. في ينادى أن الحنفية قاصي فأمر علي القاصي صدر 

متعهمبن.لكا البلل. والي علم فلما البلد، بعض في فنودي تيمية(، ابن 
أكثرهم.احتفى وقل. الفتنة، هد0 في يعي محن بمتابعة وأمر عليهم وغم، 

كانفقد —، زهرة أبو يقول كما ~ صدك يتعم، أن حنيت، عللثح ل— 
متعتا؟

استنتاجيعلى وافق هل منه أفهم فلم اولي، نعلى تيمية ابن يعلق لم 
لا.م؟ ٢١

حدث؟ماذا م ث— 

ولكنالدرس، قمح، الجمعة يوم عادتي على حلستإ ثيء، لا + 
ينبغيوما الجلم عن فتكلمت، عغليم( حلق لعلؤر )ؤإنلثإ تر نفقمح، الدرس 

فيه.امت4ُااله 

^ا؟عنله الأمر انتهى وهل إ جميلة صادفة م~ 
الحمويةالعقيل.ة معه وقرأت الشافعية قاصي مع ذلك، بعل تؤ لح+ 

وانتهىإنكار، يحمل فلم المواصع، بعض س أشكل ما له وأوضحته 
~بمبمح، ~ الشح قمح، تكلم س )كل، يقول؛ الشافعية وقاصي المجلس 
؛ع>ر(*ا'•

الهادمح،.عبلّ لابن الدؤة العقود من متماد 
٩٨



الشرح،في التومحع ش ورغبة بانيفيع كتبه عن يتكلم تنمية ابن كان 
فقاهنمه؛أدفعه، أن أسمملمر لم ملح، سؤال بالي في فخهلر 
ميفما كتيلثح، قراءة عند أعاتي أحياثا إني لك، أقول أن لي سمح ا~ 

التأليف؟في طرمتلث، 
صنفتهمنها وكثير حفغلى من أكتبها أو أمليها إنما مانيفي كثر أب 

إذاكنت، الله بحمد فأنا الكتيح، من إليه أحتاج ما عندي وليس الحبس في 
تطولكتى يجعل والذي ومعناه• لفظه ذهني م، ينتفش يكاد كتابا طالعت، 

فيماعليه أرد من أتاح أتي أولا أمران؛ القضايا، فيها وتتاداخل وتتثعت، 
منأخرج حث واكوصح الرد في أتوسع أني واكاني، قضايا- من يثيره 

وربماالأمامية. القضية من متفرعة قضايا مناقشة إلى الأساسية القضية 
وتحريرللتألفج أتفرخ لم أنى بيج ويالتفكير، فى طبيعتي بسستج ذللث، 

الردود.

منككثير تنشغل ولم الدين، وأصول العقيدة في تأليفلث، أكثر ماذا ل~ 
فيه؟والتأليف، بالفقه الفقهاء 

المقثدينالعلمهاء أحد فيها لم المقلد فإذا قريب،، أمرها لفرؤع ا +
أهلرأيته فإني الأصول وأما -حءلأه. يتيقن لم ما بقوله، العمل له جاز 

والقاتلينوالملاحية، واuطية فة كالخفلوالأهواء، والضلالات، البدع 
والحلولية،والجهمية، والنصيرية، والقديية، والدهرية، الوجود، بوحدة 

والمالية،والكلابية، والراوندية، والمثؤثهه، والخحئمه، والعهللة، 
كثيراأف لي وبان الضلال، بأزمة فيها تجاذبوا ند البلح أهل من، وغيرهم 

دين،كل على الفلاهرة المحمدية، المقدسة الشريعة إ؛هلال يصد إنما منهم 



ولهذادينهم، أصول في اككيلث، في الناص أوقع جمهورهم وأن العلية، 
مقولاتهم،على مقبلا والسنة، الكتاب عن معرصا أورأيت ّمعنا أن قل 
أواعممادْ."دبه في يقض غير على أوصار تزندق وقد إلا 

كتبهم.ص قرأته ما بعض في هدا لمت، وقد صحح، دا ه~ 
علىيقدر ص كل على يجب أنه لي باق ذلكا، على الأمر رأيت لما فب 

ليكشف،جهده يذل أن وأصاليلهم، حجتهم وقطع وأباْليلهم ئيههم دفع 
الجلتة.الصحيحة والسنة المحنيفية، الملة عن ذبا دلائلهم، ونيف، رذائلهم، 

الإسلام؟نمر يزعمون كنهم ل— 
وادعىالشأن، هذا في صمم—، ممن أحدا فيهم رأيت، ما والله لا و+ 

الإسلام.دض قواعد هدم في كلامه بمضمون ساعد وقد إلا علوالمقام، 
هذ.ابسلوك ماعل. لكنه السيئ، القصد هذا قصد بعضهم يكون لا وقد 

الباطلية ونالسلف، وطريق السنة عن الناس صرف على العلريق 

إلىهمي حل صرفتإ اتي أوجبؤ هوالذي ونحوه فهذا الإسلام• لدين 
بهتعالى الله أنعم بما عنها وأجبتإ مقالاتهم أوردمت، أن وألزمني الأصول، 

.والقلية العقلية الأحوبة من 
صيسر فكيف، عالية، عقلية وذووهدرايت، أذكياء هم شيح، يا كن ل~ 
نuثإ؟أحدهم 
بهحاءيتح وء٠Jا المبين، الواضح الحق عن إعراضه ذللثج ب، س+ 
الاصهللاحايت،في قة الفالطرق واتباعه العالمين، رب عن الكرام الرمل 

وضلالأرتإ،حهالأيت، هي ؤإنما وعقليامت،، حكميالت، برعمهم مموها التي 
غطت،حتى عليه فعلست، ورأسا، أصلا غيرها عن معرصا التزمها وكونه 



بينيمزق ولم عشواء، حنط فيها حثط حض فتخبمل اللم، عقله على 
يقبلعقلا لهم يجعل ألا من بعبادْ لطما أعظم فالله ؤإلأ والباطل، الحق 
أوقعالهوى وغلة التوفتق عدم لكن ويفه، الماطل وييملل محيبه، الحق 

•الغلال في أوقع من 
كلوشرحوا باب، كل في ألفوا العلماء أن شخ، ا ي -

العلماء؟على حتى بل الناس؟ على تلتس فكيف ائل، الم
نورفمن إيعاتا، العلم فون من فن كل في الأئ أوعستأ حيح،"فد صا 

حيرةإلا الكتيج كثرة نزيه لم أعماه ومن ذلكآ، من يبلغه يما هداه قلبه الله 
الصوابالرأي يذكرون لا المقالات في المصنفين من وكثير وضلالا. 

صلمن عامة أن يعرف أن بمبغي "ولكن به. لجهلهم السلف، رأى وهو 
مااتباع في لتقريمله هو فإنما الحق معرفة عن فيه عجز أو الباب هذا في 

فلمامعرفته، إلى الموصل والاستدلال الطر وترك ]ه[ الرسول به جاء 
قلاهداى 0وح قمن هدى مني ءؤقإما صلوات الله كتاب عن أعرضوا 

(".١٢٣نلأ:ش4)طه: ثقل 
عنلمواله فرصة فوجدتها كتبه، عن الكلام في مطلما الشلأع رأيت 

تفقلت، كتبه، لقراءة المناسبة الهلريقة 

يقبلكتبلث،. عن وال بلي اسمح الكتم،، عن نتحديث، أننا الما ط— 
قراءتها-قمح، منهجا علذ تقترح أن يمكن فهل كشك، قراءة على كثير 

ه،رسوله وسنة الله كتاب من المتلقي هوالعالم الشرعي لعلم ا+ 
الكنابفي تقرر  ١٠يبدأ؛أن العلم تلقي أراد إذا الحلم طال—، فعلى ولذللثج 
يمرأأن أولا فاقترح لكتي بالنسبة لكن ذللئح. تقرر التي وبالكشتح والستة، 
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حظلكان لها شرحا ذلك ولوقرأيعد الواسطة(، )العمدة العالم لب  ١١٠
والسهل.التوصع من لنيء لفهمها تحتاج مختصرة لأنها 

الواطة؟اسمها لماذا ١، ^- 

بلدةمن رجل لسؤال جوابا كبتها لأنيا الوامطتة الناس ماها س+ 
المهدئ.فى ذاكا وذكرت وامهل، 

بالوامعلة؟البدء تقترح لماذا و- 

القضايافي اللف طه._إ تقرير ذهش في كان كتبتها عندما ني ألب 
،حالفالش القضاا الاعتبار ني الأخذ مع الأساسية، الإيمانية الاعتقادية 

وحرصتفيها حالفوا قضية كل أدلة إيراد على فحرص.تا الأهواء، أهل فيها 
الملف.عن وردت التي بالألفافل التقيد على 

الأولى.الثلاثة القرون علهاء - أذكر فيما - بهم تقمل. لقط الو- 
سنة،مائة اصهللاحكم يعني يكن لم القرن أن تنس لا لكن نعم، "ا 

أونحوها.ستة يالأربعين ويقدرونه الجيل، يعني كان إنما 
الواسطة؟بعله ماذا ثم يد، ج~ 
الذيالدين لأصل تقرير ففيها البولية، رسالة قراءة المفيد من عل ل+ 

أهلجدليات ثج ببكبير غموض يلفه والن.ى والإنس. الجن له الله خلق 
oJlAأحرر أن الرسالة هذ0 في فحاولت، التصوف. أهل وخرافات الكلام 

لها.الصحيح الفهم هو وما العبودية، ألة مت المسألة 
منوتقريرها العقيدة اصيل الكتابين بهذين بالبدء تريد أنلثج ك~ 

منالغاية هى التي العبادة مفهوم تاصيل ثم والمنة، الكتاب، ممدؤيها 
الخلق



تصححيسهل الأصول صحت إذا ودائنا صحح، هذا نعم، +
المريع•في الانحراف يمغ الأصول تصحح بل الفرؤع، 

يمرأ؟بأن توصي ماذا م ث— 
صغيرة.رسالة وهو الأعلام(، الأئمة عن الملام )رفر يقرأ م ثب 

منكيرا أن فيه ويينت، العلماء، اختلاف أساب، أبين أن حاولت، وفيها 
يتفصدمن منهم يكن فلم وجيهة، علمية لأسابح كان بينهم الاختلاف 

الاختلاف.هذا محن المحح الموفقح بينتح كما الدليل. مخالفة 

المنهج؟في كتابؤ أنه بمني "" 
علم.طالي، لكل صرورى وهو عم، ن+ 
تقترح؛عد0؟ماذا م ث— 

عام،بشكل الحق، الدين فهم في المنهج ذكرت وفيه الحموية، م ث+ 
والوسيلة(،التوسل في )قاعدة ثم خاص. بشكل المحقات نموص وفي 
لدىالخلل فيه ^ مما والعبادة، الإلهية نوحبو في مهمة قضايا بينتح وفيه 
نواعدوفيها التدمرية، ثم هذا. عمركم حتى المتأخرين، العلماء من كثير 

الصراطانتهاء ثم الإيمان. كتاب، ثم المص. •ع التعامل في مهمة منهجية 
الممم.

التيالكبار، كتبه سيذكر أحلنه كت.تا فقد الغغ، ترتيّآا من تحجبن، 
فيهظهرت الذي المنطقيين على الرد أوكب العالمية، قوته فيها ظهرت 

تقالته عبقريته. 

والنقل،العقل تعارض كدرء المعلولة، كبلث، من شيء إلى تنر م ل— 
الجهمية؟تلثيس وبيان المنة، ومنهاج 
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وهيوالتقرير. التأصل بكتب البدء فعليه العلم يأحد أن يريد من +
كتيأكب لم وأنا وتوضحها. ائل، المأصول يتقرير تبدأ التي الكتب 
ليقالوليس الشريعة، عن ودفعا أحaiأ من لخطأ بيائا إلا الكبيرة 

والجا.للأبالكلام الماس لإثغال أو وكتب، كتب، إنه عني 
بقراءتها؟تصح هل و- 

فيهاالأساسية القضايا فهم إلى قراءتها في تحتاج المعلولة تي كا 
أنبعد لأكن كث؛نا. وأستهلرد الرد، في فيها أتوسع لأني فيها، البدء تبل 
بلكتبي. من ثاء ما قراءة على قادرا يكون فإنه ّأق ما العلم طالمبج يقرأ 

غالبهاالردود في كتبي لأن راءتها. عن ض في - الجملة في - يكون قد 
كلامهم.ونقض المخالفين على الرد في والأصول القواعد لمللثج تعلبيق 

كبكفي يوجد لا ما والمنبيهات القواعد من أشياء فيها كن ل~ 
المه^.صرة.

القضاياتفصيل في المعمق س نوعا يولم. فالجالل صحح، ^ا عم ن+ 
فواتيهغؤا في يكون وأحبائا الاستطراد، إلى يدعو أنه كما فيها، والموصع 

والعقديةالكلامية القضايا فهم أراد س يحتاجها لكن قصدا. لا عرصا اتي 
ذكرت،كما — ناقشت، والمقل العقل تعارض درء ففي فيها. ناقشتها المي 

وبيانللتأويل، الكلي القانون في الرازي وخاصة الكلام أهل - مابما 
أساسكتابه في أيثا الرازي على للرد تقريبا خصصته الجهمية تلبيس 

عقيدةعلى فيه واعترض الأثاعرة، عقيدة فيه عرض الذي القديس، 
فيأيما العلعن أراد رافضي على به رددت< فقد السنة منهاج أما ،. لفال

السنة.أهل عقيدة 



خصومك.بعض حتى يعدك، حاء ممن كثير عليه أش وقد نعم، ~
ي.ّيرونهاالي مبههم وقيئت، السمعة أصول على الكلام فيه طت، بوقد 
السنة.أهل على 

متوعبالايكون اياطل أهل على الرد • • • أن يابتي تعلم أن يجب ■ا 
وحالفهاوجه من الة وانق ؤإلافمن الوجوه، كل من السنة انعت، إلاإذا 

عليهواحتجوا السنة، فيه حالم، الذي الوجه من حمومه فيه طمع وجه من 
عامةندبرمت، وقد للسنة. المخالفة المقدمايت، ؛، Jjijمن عليه وافقهم بما 
إنمافوجدته منهم، الحق إلى أقرب، هو من على الباطل أهل به يحتج ما 

رسولهبه الله أرسل الذي الحق من تركوه لما قوية الباطل حجة تكون 
المبطلحجج أعنلم من الحق ذللث، من تركوه ما فيكون كتابه، به وأنزل 

(٢١٠ءاوهم.ؤه")الدرءا-/
العبارةصحت، إن ~ أو تيمية، ابن فهم إلى أقرب الأن أنى أحمت، 

الفكريبنائه معالم لى تتضح وبالأ;ت< تيمية، ابن فهم مفاتيح متلكت.، ا~ 
التيمية، ابن عن تثار تفصيلية قضايا هناك بقى لكن العلمي، ومنهجه 

فيها.أناقثه أن دون تيمية بابن اللق-اء فرصة أضع أن يمكن 



اثتوحد

الوحيدموضع ؤيرد إلا أحد ذهن ني يمنة ابن امم يرد لا لعله 
شابهمما وتنقيته التوحيد بيان في حياته نضى الإسلام فشخ والشرك. 
ففدللإسلام. الأولى القرون في عليه كان الدى صفائه إلى به والرجؤع 

حران،بلدته التتار غزا أن يعد — أسرته .ع — بلده من مهاحزا حياته بدأ 
الجنفي ومات يراها. كما المنمورة، الaلاتفة بلد الشام، إلى وتوجه 

التوحيد.عن دفاعا 

التوحيد،عن الحدث يناب الدي الكتاب تحديد في صعوبة أحاو لم 
الأولالمجلد إلى أتوجه أن رأبن، لكني، كثيرة، التوحيد في الشيح فكتب، 

ممرةوفتاوى رسائل وفيه الألومة، توحيد في فهو الفتاوى، مجمؤع في 
فسألتهتتيمية، ابن حيال لي فبدا الكتاب فتحت، الباب. هذا في 

لموصؤع^٠^١ جهدا صرفتؤ أنلئ، واضحا يرى كتبلثؤ، يقرأ ن م— 
كاذا؟التوحيد. 

تدورالتي الكبرى القضية وهو الإسلام، دين أماس هو لتوحيد اب 
ثموالإنس. الجن له الله حلق الذي وهوالأم الدبية. القماط كل حولها 

أحرى.جوانب في وغلطوا منه، مهما جانبا اغفلوا المتكلمين رأيت، إني 
هونفيضرم ما ودلح ينفعه ما جلب إلى محتاجا حلق الإنسان فإن 

وتطمئنإليه لتكن مطالوبها غاية يكون مراد من لها بد ولا دائما، مريدة 
التقوستكن ولا به إلا القلوب مملمئن فلا وحده، لله إلا ذلك، وليس به، 



بهيحمل مرام الوْ فكل ال-ا( لفالله إلا آلهة فهما و)لوكان إليه، إلا 
.له.. شريك لا ه وحل. الله بعبادة إلا القلوب صلاح يحمل ولا ال، الف

عليهمالردود عر ولتركيزهم الفلاسفة بمنهج كأثرهم الكلام فأهل 
وصفاته.الله معرفة الفلري العلمي الجاب عر ركزوا أتباعهم، وعر 

العبادة()توحيد حاسب، تماما وأغفلوا الجاني،، هن.ا في للحق يوفقوا ولم 
الألوهية(.هو)توحيد الذي 

فيه؟ألفت، 

وقاءل.ةالعبودية، رسالة منها والردود، الرسائل من الكثير فيه لفت، أب 
الوحيد..تقرير عر تدور كتي كل بل والوسيلة. اكوسل ني جليلة 

أيما؟وماذا عنهّ كثيرة أمثلة لدى لأن اكومل عن وّنتكلم عم ن~ 
الباهروالجواب الأحنار، عر والرد البكري، عر الرد كتاب و+ 
والفتاوىالرسائل من وغيرها المقابر، لزوار 

منها.عددا يحوي الفتاوى مجمؤع من الأول( والمجلد عم ن- 
اكدمريةالرسالة أن كما والفتاوى• ائل الرسمن عددا حوي ■؛"نعم، 

مؤلفاتيكل الحقيقة في بل والع٠اليا العلمي بشقيه اكوحيد بيان في هي 
الأصل.هذا عر تدور 

ضلثحأنتبينررؤط،لأسامالوحيد؟
وحويإئثايت، الأور نقعكين• من اكوحيد بيان في انهللقوا ال،كلأم أهل ■+■ 

ذللثحفي وملكوا المخلوقين. لصفات( صفاته مخالفة إثبايت، والثانية الله، 
الفلاسفةمن حمومهم وتلزم لمهللويهم، توصلهم ظنواأنها عقلية، اللثا م

وعلا.حل الله تمرر ر صلت، اكي الأحرى الديانايت، أصحاب ومن 



هذا؟قي وماذا -
تإشكالأن ذلك من يتج لكن الأصل، حث من ذلك في إشكال لا + 
غايةأن على التركيز إلى جرهم ما وهو الفلسفي، يالهلوح ناثرهم الأول؛ 

فيعقلية قواعد وصعوا أن بعد أنهم والثاني الله، وجود هوإثبات التوحيد 
الشرعية.الموصى على ليهلبقوها عادوا — تحديدا الحدوث دليل ~ هدا 

ردهفي أحدوا عليها يثكل أو القواعد تلك يخالف أنه توهموا ما فكل 
أهلأن وهي ثالثة مشكلة أيما ونتج )اؤيلأ(. مموه له ير نفوصع أو 

الجانب،عن غفلوا الفلسفية الفلرية الجوانب، على لركيزهم اللكدم 
الرسل.دعوة من الأكبر الجزء يكون الذي الألوهية. وهوتوحي،.؛ العمالي 

المعرفة.وهولمرة 

الوحيدفوجل.ت اللفح وكلام الشرعية الموصى استقرين، وفد 
بوجوديتعلق ْا وهو العلمي، اكوحد متن: فإلى م يشأن يمكن 

العبادةتوحيد وهو العملي والوحيد بأفعاله، الله إفراد أو وصفاته الله 
العباد.؛أفعال وتوحيال0 

الثلاثي؟اشيم جاء أين ن م- 
الفلريفالتوحيد تفصيل* مريد هو أقسام ثلاثة إلى التوحيد تقسيم 

يتعلققسم نمين- إر ينقسم أن يمكن أيفا( الإثبات، توحيد )ؤيمى 
الله.بربوبية 

الله؟بربوبية تحنى اذا م- 

يالخلقالمتعلمة أفعاله عنى أ+ 
اكاني؟-والخم 
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والإحياءوالرزق الخلق مثل أفعال له فالله الله. منان يتعلق فم +
وهذابها، منفرد أنه نعتقد أن ؤيجب هو إلا بها يقوم لا أشياء فهذْ والإماتة، 

والعلموالكبرياء والعظمة العالو مثل بها منفرد صفات وله الربويية. توحيد 
الذيالوجه على بها، الله يوحد أن يجب صفات فهزه والحكمة، والرحمة 

صفاته،من ذلك وغير وكبرياوه وعظمته ورحمته وعلمه فعلوالله به، يليق 
صفاتيماثل لا بوحه ~ النصوص في وردت كما ~ له نشت، أن يجب، 

—الأقسام تكون وبهذا المير(• وهوالسميع شيء كمثله )ليس المخلونين، 
ألوهية.و)٣( وصفات، أسماء )٢( و ربوبية، ( ١ تلأثةت التفصيل سيل على 

التقسيم؟هدا ابتدع من أنت هل و- 
أولاالضيم فهذا اللف،. عاكاء لكلم يعرف لم من يقول ذا ك+ 
فيهفليس النمّوصرإ، معاني لبيان الأستقراء، على بناء تم نظري، تقيم 
منأول أكن لم أني كما بدعة، إنه يقال حتى الدين ش حديد لني،ء إنشاء 
القولوبّهلتإ نثرته أنا لكني أحلأء، علماء ذللثؤ في سمني بل ذكره 

تقريرهو عندي. من احتراعا ليس فهو عليه. الخصوم شمه ونقضت، فيه 
أنيماعمك كل لهاعلماءنالي. أشار أن وسق موجودة، شرعية لمفاهيم 
أهلفيه أوقعنا الذي الانحراف، مقدار لأبين ووصحتها، فيها القول سطت، 
اسلي.الجانب، في التصوف وأهل الفلري العلمي الجانب، في الكلام 
ابتدعه.من أول إنلث، يقول من هناك كن ل~ 
والتفسير،للتوصح علمي تقسيم لأنه بدعة، يمي لا هن.ا للث، لت، ن+ 

ذكرهمحن أول بأني القول أما جديد. معتقد أو عبادة بإنشاء له علاقة ولا 
بللف،. العلهاء كلام على حمومي من كثير اطلاع عدم بسبب فهدا 
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مثكالته،ومحدْ الصحيحة. الأحادث من كثير ^٠٠ حش بمللع لم يعضهم 
علىبالامحللاع واكتفى المتةادمين، اللف عالماء كلام على يطلع لم فمن 
وماكلامي يستنكر أن الطيص فمن بعده، ومجن الغزالي المتأخرين، كتب 
أند*االمتأخرين فطريته المتقدمين. العلماء كلام من اصتتتجه وما أنقله 
المتقدمين.لكلام موءاتجاعلهم وزادذلك الكلام، علم 

يهداالتقسيم؟فال من نلك من السلف علماء من أن تعي ل حم~ 
منةالمتوفى العكبري يعلة ين محمد ين الله عبيد فهدا عم• نب 
ومجانبةاكاجية الفرقة شريعة عن )الإبانة كتابه في يقول م  ٣٨٧

أشياء:ثلاثة باله... الإيمان أصل أن وذلك "... المدمومة(: الفرق 
التععليلأمل لمدهب ميايئا بدلك ليكون ربانيته، يعتقد أن أحدها 
بدلكمبايئا ليكون وحدانيته يعتقد أن والثاني صانعا. يشتون لا الدين 

العبادةفي معه وأشركوا بالصاع أقروا الدين الثرك أهل مذاهب 
يكونإلاأن يجوز لا الي بالصفات موصوئا يعتمده أن والثالث غيره• 

فيه نفبه وصف ومحاثرما والحكمة والقدرة العلم من بها موصوئا 
كتابه..."رن.

منيحسب أن يمكن لا ممن المتأخرين يعص رأيتإ أيصا أنا عم، ت~ 
صنالأكبر الفقه شرح قي قاري ملأ علي قال الشيم، مدا يقر أتباعك 
ربلله بالحمد الفاتحة قى وتعالى سبحانه كلامه فابتداء أقول ٩)... 

الألوهية،توحيل. عليه المترتب الربوبية توحيل. تقرير إلى يسر العالين 
.ؤ( . ١ العبودية تحقيق الخلق من المقتضى 

اوال.رلبدالرزاق التوحيد• أنكرتمم من الردعلى افديم القول انفلر 
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عننتح وصفى، نظرى علس تقيم المميم هذا حال، أي على +
حديد٠حكم اء اهغيه قلى ا٠ رتصستيماستقراء 

بمثال؟الوصفي الحكم نوصح أن يمكن ل ه~ 
نامواإنما الصلاة(، )أعمال الفقه كتب في نموا عندما العلماء عم• نب 
يأتوالم نهم واستحبابه. الصلاة، أعمال ني وجوبه على الأدلة دلتا ما بحصر 
الأمرفي ما كل التقسيم. هذا على بناء حديدا حكما ينشئوا ولم جلءيد، بشيء 
فلامستحبات،. أو واجبات إنها العلماء نال التي الأشياء هدم حصروا أنهم 
أنشوواأوإنهم التقسيم، هدا في ببدعة جاووا الفقهاء إن يقول أن يمكن أحد 
.١١١٥١هوموجود ما صنفوا أنهم الأم في ما كل جار-يدا• شيئا 

عليكالعلماء بعمى ثار لماذا الأساس، الموال إلى أعد؛لث، عني د~ 
وحديثا.نديما 

ناداناالموفية والهلريقة الكلامي المنهج أن تيقنت، أني ، iJLlكرت ذ+ 
الفهمواسمروفيالوكّفي كبير انحراف، إر 

والانتقاءالثبوت في وقولهم نظرهم غالب، فالكلاميون ... 
والعلمالتصديق مجرد فغايتهم التمديقية، والقضايا والعدم والوجود 
والإرادةوالغض المحة في وعملهم طلبهم غالتا والموفيون والخبر. 

والإرادة.والعمل والانقياد المحبة فغايتهم العمالية، والخركات والكراهية 
الغي.والعمل العلمي الصديق بين فجامعون والإيمان العلم أهل وأما 

أفتيس لملموا علم، عن وحبهم وعملهم علم عن تصديقهم إن ثم 
منمنهما واحدة كل فات ما وحصلوا والمتصوفة، المتكالمة منحرفة 
~علم بلا القول إحداهما مقيتان؛ له المنحرفين س كلأ فإن القمى. 
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منونغ ما وهو ~ متصوئا كان إن ~ علم بلا والعمل ~ متكلما كان إن 
المتكلمفوت والثانية والسنة. للكتاب المخالفة والعملة الكلامية البيع 

كانوالظاهرة الباؤلة السنة وأهل والكلام. القول المتصوف وفوت العمل 
وعملهمقولهم س واحد كل ولكن بعلم وظاهرا باطنا وعملهم كلامهم 
.حقا..."لمون المهم وهؤلاء بالأخر، مقرونا 
توحيدعلى العقلية المقاييس لإقامة انتمبرا إنما المتكلمون .. .ف 

وماكان الكبير الخلاف، فيه. يخالف، من الناس في نل وهلءا ، الربوبية••• 
الشراتع.عليه ركزت ولذللثح العبادة، توحيد زال 

اكتشفت،الحنبلي هب، يالمن المتأثرة الحديثية الأثرية نشأتي وبحكم 
يبينهمن عدم أو قلة *ع عليه السكوت يحني لا أنه وعلمت، الأمر هذا 

تصححيتم لم أنه لو تتصور أن وللث، ذللثؤ؟ غير مني تتوقع فاذا للناس. 
الهجرى،السابع القرن من الونحع لتصحح الدعوه الأقل أوعلى الوصع 
بعده؟!وما الهجرى عشر الخامس القرن في اليوم الوصع سيكون فكيف، 
السالم،.عقيدة ولبيان والتلقي الفهم منهج لتصحح بمثرؤع فقمته 

البيع،فيه انتشريت، وفت، في جاءت للتصحح الدعرة أن والمشكلة 
للماواشأتجبوالتعصب، التقاليد فيه وانتشر 

uذا؟-مثل 

فضيةوكذللث، القبور، لزيارة الرحل شد هي، ثارت قضية أهم عل ل+ 
ودعائهم•بالصالحين التومل 

اليالقضايا من وهي فيها، الكلام يتجدد التي القضايا س هي علا ف~ 
مستقلة.مؤلفات فيها لك أن وأعرف فيها. الخلاف ووستد المسلمين، تفر3ا 
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فرماليسرا خمومي لأن نوة، متكون الءصو*ة أن أعرف كتت +
أشا،ودنيوة وماومة فكرة عقدة لكنت سهم خمومي كماأن واحدا، 

والإشرافالفتوى مثل مذمة وظاتف محاك وني في لكنت تعرف فكما 
وقوامومفتوْ مشايخه مذهب فلكل ونحوذللث،، والأوقاف المدارس على 

يتعرضس يريدون لا ومحولأم معلومة. يمرتياتا يعملون وأوتافه مدارسه 
الوظائف. OiJLaعلى يوثر فد بشيء لهم 

بهمشغولا يفلل فدهي يتريي! لا تيمية ابن فيها أترك مجرة كل كنت، 
وتصفحتنهاحصومه، كتس، س عائد على مررت حمومه. ويآفوال ويارائه 

احطاتها،ذاتها، الأهوال تكرر وتكاد معدودة قضايا على تتركر فوجدتها 
وأسألالقضايا ءذْ أجمع أن فقررت عليها. المتعاقة الردود وتتجاعل 

فيها.رأيه لي ليلخص عنها، تيمية ابن 
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امحأؤيل

يخالفالذي ونمورْ النقل، على العقل تقديم عن تيمية ابن كلام 
آليةلكنن، أنها وكيف الخاؤيل، قفية إلى اشاهي لفت الكلام، أهل فيه 

أرادوالكنهم فيه. هم أنفأوقعوا الذي المأزق هذا من للخروج ابتدعوما 
أطارحأن فرصة أنها فرأيت، منه. أثل. هو فيما فوقعوا مأزق، من الخرؤج 

حوله.الحديث، تيمية ابن 

هذاعاليه أحلرح أن أريد عندما تيمية ابن أجد أن يمكن أين فكري—ا 
بلكتبه، من متعددة ومواصع رسائل ش التأؤيل عن تكلم فقد الموضع، 

لرسالته)الإلكيلأذم، أن فرأت الإثارةإليه. من له يخلوكتاب، يكاد لا 
تيمية،ابن صورة لي فتيدمتح الكتاب، فتحت، والتأويل(. المتشابه في 

تبسؤاله قارعت 

عياءعند التأؤيل ثذكر لا ربما بل عن"التأؤيل"، محير كلام لث، ل- 
محمية•ابن ذكر ؤياتي إلا الإّلاميتن دالممكرين الثريعة 

الكلام.علماء من كثير فيها انحرف التي القضايا من التأويل عم ن+ 
وهيالحاضر، عصركم إلى الفلاسفة بين حتى الخلاف، فيها استمر وقد 

المعاصر.؛مم-هللحكم — منهجية قضية 
هذا؟يعني ماذا و~ 

فالخلافولذا والاستدلال،، الطر اصول، مرتبطة أنها يعني هدا ■ا 
الشرعيأصلها إلى وردها فضعلها أكبر. فرعية خلافاته عليه ينبني فيها 
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وكمافيها• الصواب بيان على ؤيعين الخلافية، القضايا من كثيزا يحم 
أخطاءهم،وأبين العلماء بعض على أرد كنستا ؤإن أنا مرارا، للش، قلتا 

بتحريرهاإلا الحق معرفة يمكن لا منهجية قضايا أبين ذاته الونثج في لكني 
الأمة.هذه سلم، عليه كان ما إلى فيها والرحؤع 

مهمة،أنها كلأملئ، من أشعر لأني النقهلة، هده لي توضح أن حتاج أ— 
أحjاتاأنها أيما وأنصارك حصوْالئ، وكتب كتبالث، على امحللاعي من وأرى 
كثيرة.حصومايتط وسستا الجدل من كبيرا حيزا 

ووفمثاالتاويل، مشكلة للئ، انحالمتط ؤإذا صحح. هدا عم نر 
منكثير للثج انحل ~ المالح السالف قول وهو ~ الصواب للقول فيها 

الإشكالأُت،.

القضية؟هذه أصل لي تبين أن ٧؛><، الله غفر للثح، ل ه— 
الرسولوأقوال القرآن وهي نصوص، حلال من وصلنا لدين ا+ 
الالجملة في هذا فعله. أقن أو ه الرسول فعله ما ذللئج إلى يماف و. 

الأمة.علماء بين فيه إثاكال 
ماذاتقولها. كلمة كل لفهم أحتاج أني أشعر المقاءلعةا عن عتذر أ— 

الجملة(؟)في ب تعني 
فقدعام، ويشكل المبدأ حث محن هذ.ا على متفقون أنهم أعني "ا 

الرسولفعل في أو تحب، م أو واجب هو ما في مثلا بعضهم يخالف 
البشرية.العلبيعة أو العادة بحكم كان أو التشريع سبيل على هو ما .، 
بلعهما هو الدين أن على متفقون فهم الأن. تهمنا لا تفصيلأت فهذه 

الرسول.•
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القضية.أصل إلى نعود جيدا ~
القرعيالحكم أستخرج كيف وستة. قرآن نصوص، أمام نحن نعم• "ا 

~منهجية من بد لا المنهج. هو هدا النصوص؟ من الشارع مراد أو 
الثاؤع.قصده الذي المعنى لأعرف المعاصر، باصعللاحكم - منهج أو 

الشنمية؟للاجتهادات متروك الأمر فهل متعددة، معاي يحتمل فالكلام 
أرسطوصبطفحاول أعم، مستوى على المشكلة هده واجهتهم اليونانيون 

اميز!أسأمرين منه قصد حيث، ودكرناه، محيق كما )المنطق(، بوصع دلك، 
صحيح.بشكل القضايا على والاستدلال دقيق، بشكل الأشياء تحديد 

والتصديق.التصور المنهلق، فى وهومايسمونه، 

لدلك،؟منهجية العلهاء وضع هل و~ 
عن^اتكالم من وأول الفقه، أصول قي المنهجية عنتلك، تكلموا لعلماء ا+ 
فيه.التأليف على العلماء تتاح ثم الله• رحمه الشافعي هوالإمام متقل بشكل 

بالتأؤيل؟هدا علاقة ما و- 
المجال.هذ.ا في جزئية على ركزت التأويل موضع في نا أ+ 

-ماهى؟

ظاهرهعلى الشرعي النص يؤ-محا• هل التارت الموال فى تلخص تا 
نأخل.قلتا ؤإذا سلما؟ عندنا تقرر ما ؤيوافق فيه الأي المعنى عن نيحث، أم 

بالفلاهر؟المقصود فما بالظاهر 

)الفلام(؟على تركيزك سب ا م- 

استخدامأرادوا الكلام علماء أن ذللث، على تركيزى فى السبب وا 
فيالمتفلسفة فعل )كما الصفاتر نصوص على للألتفاف )التأويل( 
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)ظاهرمحا(ب القول من التخلص يريدون فهم الأخر(. اليوم وص نم 
طريقةعلى بفلاهرها، فالقول عندهم. عقلا تقرر ما تخالف بزعمهم لأنها 

فالأصلالتوحيد. في عقيدتهم عليها أقاموا التي أصولهم يهدم السلف، 
غيرمعنى نحدد أن لنا يحق فلا ظاهره، على يوخن. أن المتكلم كلام في 

الذيمعناه نفهم أنا أردنا إذا المتكلم، كلام من للذهن المتادر الفناهر 
ومحنجهة، من المعنى ذللئ، على تعد فيه لكان ذللث، ولوفعلنا به. يخاطبنا 

فىالكلام أهل مع حمل كما الراد، المعنى فى سختلف، أخرى جهة 
تأويلاتهم.

منوالأئمة والتابعون الصحابة وهم الملمح، طريقة تأملت إني ثم 
يخهلرولا ظاهرها، منها يفهمون ز المحوص، يتأولون أرهم فلم بعدهم، 

أيعلى اعتراض منهم أحد أي عن يرد ولم العقول، تخالف أنها بمالهم 
لملكن اخر• مقازنمر في امتثكلوه النممئ اصتشكلوا إذا فهم بعقله. نمن 

وشؤ يقولا بحانه والله العقل. تخالف لأنها المحوص يردون يكونوا 
مام، ألتومحة غرث؛يإب وةءغ الهدئ له ما بمي يئ آلرّثول، بثامن 

محبيلفللمومتين ( ١١٥۶االنه) اءد£،مم<يرإ ومجهتم وتنيرع زؤ 
باتباعه.مأمورون نحن 

الرحؤعإلى الأمر به ينتهي اذكلأم علماء من فكثير حال أي وعلى 
الأدلةعليه تدل الذي هو هذا لأن التأويل، عن ، واوكفالملف طريقة إلى 

الفهلرة,ويناسمبا 

١١٧



ائلاهو

بالظاهر؟نقمي ماذا أنت: طرحته سؤال إلى بك أعد دعتي كن ل~ 
لمأني يعرف ص بكلام يفلل خصومي من وممر مهم، موال دا ه+ 
أنمدْ.

توصحه.لعالك ذن إ— 

بيتهامعين ترتيب في توصع الكلمات من مجموعة هو لكلام ا+ 
•المتلقي ؤيعرفه المتكلم يعرفه معين سياق في وتكون معينة علاقات 
أمور:ثلاثة من يتحدد المعنى بل مقرئه، الآكلمات من يوحد لا والمعنى 

السياقوالثالث، الكلمات، بين العلاقة والثاني المفردة، الكلمات الأول 
ليسالكلام فظاهر ذللث،. بغير الكلام فهم يمكن ولا للكلام. انمام 

بعضيوهم؛دللث، أن يحاول كما — شل للكلمات الفرد المعنى هو 
)١(الأشياء: الثلاثة من التحصل المعنى هو الفلاهر بل —، حمومى 

الأخرىالكلمة؛الكلمات هده علاقة العرب،)٢( لغة فى ومعناها الخلمة 
الكلمة.فيه وردت الذي الياق الجملة،)٣( فى 

بالمياق؟تحني ماذا الأمر، يتضح تى ح— 
مهموهدا أسوقه، مصعللح كل تفهم أن تحاول أنك فيك عجبني ي+ 

الذيوالحي والاجتماعي القي الوصع به يقصد الياق للاستيعاب. 
وسبالتكلم، وحال الختلقى، المستمع/ حال مثل الكلام. فيه حديث، 
صدرالذي المجتمع في الكلام هذا ومعنى القول، الكلام/ صدور 
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والصحابةالرمول وبكلام بالسنة العالماء كان ولذلك ذلك. ونحو فيه، 
لأنهمالنصوص، مض فهم على الناس أقدر هم وأحوالهم والتابعين 

سياقه.شيئاعن ومولايدري النص على يهجم ممن الكلام، ساق، أدرتم، 
عثالأ؟نملى أن يمكن ل ه~ 
)مررتلك فقلت فيها>ساع، غابة تريتامن نعيش أناوأنت، وكنت، ل+ 
رأيتأنى الكلام ظام أن عاقل يثلث، فلا أسال.زأر(• الي فرز بالغابة 
سوءمتى هدا شد> ذلك غير أفصد كشت، ولو المعروف. الحيوان الأمد 
منمرن الجيثان وتقاربه المعركة )بدأت تلت لو لكن حهلآ. بل نمير، 

هنا)الأسد( ب أهصن■ أني أحغ. يشك، فلا سيفه( شاهزا أصد الصفوف بين 
وفي)مجاز( هنا هو يقولون هم الكلام. مو وهذا الثجاع، القاتل 

الكلامقناهر فالمقصودأن الأن. لاإ؛ئكالفيه هذا الأول)حقيقة(، المثال 
الشجاعومعض )أمد( لكلمة الأمدالحيوان معنى أعُلى الأول لمثال اش 

الكلام.ّياق، نلالثv في والسسس، الثاني. المثال ش نمها للكلمة 
اللفغلنفس به يراد قد الفثاهر أن يعرف أن فيسغي الفلا٠ر لفظ 

سيثلهر الذي المعنى وقديرادبه للقلب، معناه أولفلهور للمع لفلهوره 
الأمورمن والبطون الفلهور أن ؤيعلم الأمران. به يراد وقئ. للقلب،، اللفظ 

لأسبابناره لعيرهم، يفلهر لا مجا ءلاتفة أو لشخهى يفلهر فقع. النسبية، 
وتارةالمتع، عند تكون لأسباب وتارة التكلم، أو بالكلام تقترن 

لمجرديكون أن يجب، لا اللفظ من المعنى ظهور أن ؤيعلم أحر• لأساب، 
العرفيةأو الينوية الحقيقة جهة من يكون فد بل الفرد، اللغوي الوصع 

القراتنمن باللففل اقترن الذ>ي الجاز جهة من يكون وفد الشرعية، أو 
سوأما مجارا. يميه من عنال اللفظ هوظاهر جعله ما والحالية اللففلية 
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ؤيعلممجاوا. ذلك يسمون فلا أومطلما القرآن في إما مجارا نميته يمغ 
غالببل التركيب، حال وضعه يخالف قد الإفراد حال اللفظ وصع أن 

(٤٥٤ه/ الجهمة تلمس )بيان كيلك..." الألفاظ 
أهلمع حلاقي سبب وهو الله، صفاُت، باب في نملبيق له وهذا 

فاناشتراك، فيه صار محي المتأحرين عرف، في الظاهر لفظ ... ف اناكلأم. 
يشبهحتى المخلوقين حمايص في هو الذي الظاهر على بإجرائه أراد 
فيلا شيء كمثله ليس الله بأن القطع يجب ل صلأل، فهذا يخلقه الله 
اافلاهرعلى بإحرايه أراد إن أما ]...[ أفعاله في ولا صفاته في ولا ذاته 

مواصعهعن الكلم ، لايحرفالأمة؛حي.ث، لف، معرف في هوالغلاهر الذي 
يخالف،بما والحدين، القرآن يفر ولا تعالى، الله أسماء في يلحد ولا 

الصوصراقتضته ما على ذللثج يجري ل المنة وأهل الأمة سلف، ير نف
مميت،فهذا الأمة، ملفج عاليه وأجمع والمنة الكتاب دلال عليه وتهلا؛ق 

وهوالحق...".ذللئ،، في 
أييفهمه الذي منها الفلاهر أن يرون الذين فهم التأول أهل وأما 

غيرلها معنى عن البحث علنا يجب وأنه مرادا، لتس بالله، يليق بما عربي 
،الخلفؤلريقة هال.ْ أن ؤيرون التشبيه. تقتضي بمفهومهم لأنها ظاهرها، 

،.لفالطريقة من أعلم وأنها لف( المقال رفي 
عرف،ما على إلا الناس من أحد كلام يحمل أن لأحد ليس • • •  و

منكثيزا فإن أحد، كل كلام في اللففل ذللثط يحتمله لأعرف أرادْ أنه 
التاؤيليجعل س مسلالث، سالي؛، لقوله، الخالقة الموصى يتأول الاس 

الصى،عليه؛ذللث، المحتج ذللث، لغ به وقمدْ اللففل. يحتمله ما ذكر كانه 
.وهذاحملآ...
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الشرعي؟النص بفهم ذك علاقة وما جيد -
فينفهمها أن يجب الله، صفات من كالمة نمع أو نقرأ عندما ■ا 

مننفهمه بما رها نفحتى Jالمخلوقن يتعلق مما ليهن فهيا مياهها. 
التعلق.هذا صوء في تفهم أن فيجب بالله، متعلقة بل المخلوقين، صفات 

يتعلقفيما يعرفه بما بالله يتعلق فيما الفناهر فّر وس ظاهرها. وهن.ا 

المحاربمثال، فى الأسد فر ~كمن الحيثية ها.ْ من فهو~ بالمخلونن 
أنبحجة السياق، بمحددْ ما النفلرإلى دون الحيوان الشجاع؛الأسن. القوى 

اللهبصفات يتعلق فيما هال.ا بيننح وقد الموضعين. فى واحل )الأسد( لفظ 
الثالثة.القاعدة التدمرية( في)العقيدة 

الأساس.محوصوعتا نني لا حتى التأويل، بموصؤع هدا تربهل■ ل~ 
آياتتاويل إلى والأماعرة المعتزلة من اللكدم أهل لجأ يد، ج+ 

نصوصفى نابتة كلها وهى ويدْ، ومجيئه ونزوله الله رحمة مثل الصفات 
أنيرون لأنهم ظاهرها بغير نفيرها أي لتاويلها لجووا وسوية، نرآنية 

—مثلا — يهولون فهم المخلوهين. بصفات الله لصفات تثييه فيه الظاهر 
وقل١. نعمته ويد0 أوأمر0، ملائكته مجياء ومجيئه الإنعام، إرادة الرحمة 

فهمالأية. معنى من يتصورونه ما بحما التفسيرات هذه في يختلفون 
بلكلأ، أقول، وأنا المخلوقين. صفات يشابه هومجا الغلاهر أن يرون 

المخلوقينوجود يماثل لا الله وجود إن وحيتا بالله، تليق، صفات هو 
اءتقل٠ومن صفاتهم. تماثل لا صفاته فباللزوم دواتهم، تماثل لا وذاته 
الكلام،عالماء يهلرحها التي الباطلة والشبه الإلزامات من وتخلص هذّا 

صفاته.عنلمة من بشيء وصعر الله كلام وتذوق ه نفاطمأنت 
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امحجاد

اللغة؟ش المجاز عصرك؛ي أهل »ع هداخلافك من ل ه- 
عمإن+ 
محسةالقضية أن رغم معك، الكلام فيها ؤنال الش القضايا من ذا ه- 
عقدية.لا لغوية، 

دخوليوسب فيها الخلاف سبب لكن الأصل، في كدللث، ي ه+ 
أنويمكن خاصة، والصمات الأسماء باب في عقدية تهلييقات لها أن فيها 

كلها.الغيبيات كثمل تنوّع 
الفيلسوف...كلام تكالم فيها أراك الش القلائل المرات من ي م- 

علىكاكادم فتوففتؤ، تيمية، اين أكلم أني تذكرت ثم •• الكلام هذا فلته 
بوجهه.عني وأشاح عينيه أغمض بل كلأعي، على الثيح يعلق لم العبارة• هن•، 
سارعت؛المؤال،تردْ لاأسمع ولكي عدم،وافقة. أم موافقة إعرانحه أدرهل ولم 

الكلأمفيها؟لي توجز لكأن -هل 
الكلاملأن ها، إر عليها الكلام أخرت أنلث، وأحسنت، م،...ؤ من+ 

علي.الأمر يسهل فهذا تقدمت،، وأصول فواعد على بي هذا في 
الجاز؟معنى ما أولا سنا، ح- 
الاصعللاح:وفي انمور. وهو الجواز مجن ميمي مصدر اللغة ي ف+ 

يتمدوالقاتل )أسد( فيل فإذا له. وصع ما غير في المستعمل اللففذ 
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أسدفظهر الحرب بدأت نيل ؤإذا حقيقة، هدا نالوا المفترس، الحيوان 
و)الحرب( ف الثجاع. الرجل به ويقصد مجاز، هدا قالوا الأبطال، يبارز 

بدولا المجاز. إلى الحقيقة من المعنى انتقال على دليل الأبطال( )يبارز 
منالانتقال يتم لكي ببية، الأو كالثابهة علائة، المضض بين تكون أن 

المجاز.إلى الحقيقة 

اعتراضك؟وجه ما و— 

وجودهينكر لا فهذا العربية، في موجود الأسلوب هدا أن أنكر لا نا أ+ 
موضعفى ومجاز موضع في )حقيقة ^االتقسيم أن اعتراضي وجه عاقل• 
هدا،ش حقيقة اللففل هدا أن لتقرر العرب تجتمع فلم عليه. دليل لا آحر( 
يكونقد بل عربي، أسلوب هذا ؤإنما مجاز؟ فهو ذاك في استخدم ؤإذا 

أوبقه يالذي بالكلام أي بيانه، يتحدد اللفغل معنى أن اللغات، كل في 
له،لقيما معنى لا الجرد فاللفغل المكلم. مقصود يوضح مما يعدم ياتي 
ظهورأن ويعلم والتخصيص. والإصافات بالقيود المعنى يتكون إنما 

قدبل المرد، اللغوي الوضع لمجرد يكون أن يجيا لا اللفغل من المنى 
جهةمن يكون وقد الشرعية، أو العرفية أو اللغوية الحقيقة جهة من يكون 

اللفغلهوظاهر حعله ما اللفنلية القرائن من باللففل اقترن النيُآ؛ الجاز 
أومهللئاالقرآن في إما مجارا نميته يمغ مجن وأما مجارا، يميه من عند 
١مجارا ذللئ، سمون فلا 

،—مثلأ)الأسل.(أصلي لاستخدام أولا وضمت، الألفاظ إن يقولون فهم 
لإثباتيحتاجون فهم مجازي. بمعنى لتستخدم .تح نمئقلالمروق، للحيوان 

.أو)لأنؤي( الصواب)إذا( ولعل كذا، 
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العربإن يقول المجاز يمغ ومن أولي• مض على اللغة يستعمل س اتفاق 
ومعنىحقيقي معنى تحديد دون المساق، بحب معناه ونمله اللفظ تستخدم 
الاستعمالكثرة بمحكم )الحقيقي( الأصلي المعنى حددتم وكونكم مجازى• 

اللغة.معاني في مؤثر هن'ا أن يعني لا للذهن، وتبادرْ 
لفظي؟الخلاف إن يقول عضهم ب— 
صفاتأن على أصن أني لولا لففلثا، الخلاف يكون أن يمتغ لا + 

التحكميالأسلوب بهيا ر تفأن يمكن لا الغيبية الشرعية والأمور الله 
•المنفبهل غير 

هدا؟-كيف 

المحوصىيتأولوا م، للغويين المجال يترك أن يمكن لا ي أ+ 
ماعلى ر يفبل والمجاز• الحقيقة من هم يقررونه ما على بناء الشرعية 

فيه.ورد الذي بالياق متقيدا لغتها من العرب تعرفه 
ذلك؟في الضابعل ما و— 
التابعين.وأئمة الصحابة فهم هو يختل أن يمكن لا الذي لضابهل ا+ 

لفالفهمه هوما — أومجارا حقيقة عليه أطلقنا سواء — المحح فالمعنى 
الص.فيه ورد الذي بالياق أدرى وهم أقحاح، عرب فهم النص، من 

رأيلث،؟هذا ذن إ— 

؛ه( ٦٣)توفي الر همد فابن لف• الاجملع هذا رأيي، ليس هذا ا■ 
الواردةبالصفات الإقرار على مجمعون المة أهل يقول الن.ي الله رحمه 

الجازعلى لا الحقيقة على وحمالها بها والإيمان والمنة القرآن في كلها 
أهلوأما محصورة صفة فيه يحدون ولا ذللث، من نيئا يكيفون لا أنهم إلا 
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فكلهموالخوارج الأصاعرة[ ]ونمهم كلها والمعتزلة والجهمية البيع 
.مشبه.. بها أفر من أن ؤيزعمون الحقيقة عالي منها نيئا يحمل ولا ينكرها 
أئمةوهم رمحوله ومحسنة الله كناب به نهلق يما القائلون ناله فيما والحق 

لله".والحمد الجماعة 

بهذا؟تحكم أن لك كيف اللف، هوؤلريقة هذا إن تقول دائما نت أ~ 
ماعلى واطير حالهم، عرف من فيه يثلثا لا مؤكد، أمر وهذا عم، ن+ 

اهللاععلى ليس ذللث، في يخالم، ممن كثيرا أن المشكلة أنوالهم. من نقل 
الصحابةبأقوال اهتماتا الاس أقل الكلام فعلماء وأقوالهم. أحوالهم عر 

محؤبق.فيما للث، ذللئ، بينت، كما الله.، رسول بكلام حتى بل والتابعين، 
قدبقول إلا مسالة في قهل أقل لم الحمد ولله أني تعرف أن وأ-صا 

أقولهلا لكني القول، بقلي ؤيتوجه ر يخهلر كان ؤإن العلماء، إليه سمني 
أحمد:الإمام قال كما قاله، قد العلماء بعض أن عرفت إذا إلا أنمرْ ولا 

فيهابمماا؛ؤللث، ليس مسألة في تكلم أن إياك 
إحماعتقرر كيفا الساما؟ إحماع نقل موضع إر نعد عنا د~ 
الرأي؟هذا على السلما 
ماوفيهما رسوله وكلام الله كلام التابعون وبعدهم الصحابة لقى ت+ 

كثيرة،مواحلن في وتقال وتتلى تكرر الصفالتا نصوص من حصرم يصعبا 
تمتثانم وغيره، والأعرابي والعالم والجاهل والكبير الصغير ويسمعها 

الكلامهذا يسمعون وهم الله دين في الأعاجم من كثير ولحل الفتوح 
صحيحنقل في لا واحدا يوما الصحابة ولا ه الرسول يقل ولم ؤيتلونه، 

٠ ٣٦٢الأخاية 
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علىليس الكلام أو)إن مرادة(، غير الكلام هذا ظواهر )إن صعيف ولا 
تعفليممها وفهموا سياقها في العربي يفهمها كما نلوها بل ظاهره(. 

أفلمالخمالت،. بهذه المخلوقات من غيره عن وتمييزه وعلا، جل الرب، 
لومها، اJراد لبيان يدفعهم ما الله دين بيان على الحرص من لديهم يكن 

لمكناسمادهو"ظاهرئ"؟!
ؤإن- الدين في منفعة فيه لهم شيء كل تعليمهم مع ومحال ... 

مح،قلوبهم ُمحا ويعقدونه بألسنتهم يقولونه ما تعليمهم يترك أن - دنت، 
أثرفوعبادته المعارف غاية معرفته الذي العالمين ربؤ ومعبودهم ربهم 

المطالب.غاية إليه والوصول المقاصد 

منيتوهم ا فكيفالإلهية الرسالة وزيدة النبوية الدعوة خلاصة هذا بل 
ونعقل. البابا هن.ا بيان يكون لا أن وحكمة إيمان من مكة أدنى قلبه في 
أنالمحال فمن منه، ذللث، ونع ند كان إذا ثم التمام غاية على الرسول مجن 

أوناضينفيه زاتا-ين البايج هذا في نمروا قرونها وأضل أمته حير يكون 
عنه.

فيهبعثا •ي ٧١القرن — الفاصلة القرون تكون أن أيقا المحال من نم 
وغ؛رعالمتن غتر لكنوا ~ يلونهم الذين ثم يلونهم الذين نم الله. رسول 
والقولالعلم ءا-م إما ذللثه صد لأن المبين بالحق اياب '٥^٠١ في قائلتن 

.ممتنع... وكلاهما الخدق خلاف وقول الحق نقيقي اعتقاد ؤإما 
الاجملغ؟بنقل انفردت ل ه~ 
التابعينعلماء غالتج فبلي نقله نقاله، من أنا ك؛ الإحملع هاوا و+ 

كمالكن وتابعيهم- الصحابة أقوال حبر من لكل واصح وهو وتابعيهم- 
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siLJiبأحوال اهتمامهم عدم الكلام أهل من كير مشكلة لك ذكرت 
أصعافالفلاسفة أنوال من يعرف بعضهم فترى والتا؛عين. الصحابة من 

وصحابته.الرسول. كلام من يعرف ما أضعاف 
إبراممبن محمد اليمن لعلامة كلأملث، يهلا؛ق كلاما رأيت وقد عم ن~ 

الخلق(عر الحق كتابه)إيثار في ٨( ٤ ٠ منة الونير)المنور 
نال؟ماذا و+ 

هدْخلواهر بأن القول يجوز لا أنه عر "الدليل : ٣٣٩ص ال ن- 
فهمواأو ذلك، يفهموا لم والسلم، الصحابة وأن، وضلال، كفر الأسماء 

الحقالتاؤيل وبتان الملمين نصح من علمهم يجب بما يقوموا ولم 
كانما كل ر توجب، العادة أن وهو ضروري، قاطع الأول أمران؛ لهم 

ومنوملم وآله عليه الله صر الله رمول من منه التحدير يفلهر أن كدللثج 
الكدابؤ...الأعور الدجال من حذروا محما أعفلم ويتواتر أصحابه، 

مثلعر ينبه أن والصحابة الرسول عر يجوز فلا صحح، ذا ه+ 
الماس.أكثر فهم إر يسبق فهم سوء عر منهولأينثه أنل الدجال؛لماهو 

قال؟ماذا ثم 

أنالصحابة[ ]أي علهم يجوز ولا القول: الوزير ابن واصل ي~ 
ؤإلىالله إلى منسرتا ذلك سممعون وعامتهم ونساءهم صبيانهم يتركوا 

ولوالأكثرين. بلادة عليه،«ع مكون وهم الكفر وظاهره ورسوله كتابه 
الدجال،فتنة من التحذير لتركوا الل.قيق العقول بننلر ثقة ذللن، بيان تركوا 

Uالخكلمن أن ترى ألا ذللثح. من العقول ر أجر ربوبيته بمللأن فان 
وصنفوالها، والتأؤيل منها المحذير عنهم تواتر الغلواهر هذه قح اعتقدوا 
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وأثاعواالمخالفين وكفروا الجاهالين وعلموا الغاغلين وأيقغلوا ذلك في 
سيئبذلك مهم أحق فكان العالين. بين بل الملمين، بين ذلكر 

•الدين وأنصار المابقين وقدماء المرسلين 
منالبيان على أحرص الكلام أهل كان متى نعم الله! حمه ر+ 
ومنمنه الناس تعليم على أحرص كانوا ومتى ا العالين.؟ رب رسول 

ممحف.كل على الحجان وفيه متين، عقلي استدلال صحابته؟ 

اللف.عالما، لدى تخدم م التأؤيل إن يقول الماس بعفى كن ل~ 
منالجمل اّتخد.ام مرارا. منها حن.رتكا المى المشكلة هى ذه ه+ 

المصطلحاتج.تحرير وعدم الكلام، 

بالتاؤيل•فيما!تعلمحا هذه لي وصح لكن حيح، ص- 
الثانيالمعنى. وبيان الضير الأول؛ معان؛ ثلاثة به ؤيراد يْللق لمآؤيل ا+ 

الرؤياغتأؤيل واننا• الشيء نفير نقول أن وبمكن الشيء، حقيقة إليه يزول ما 
)ياحقيقة. هووقوعها الأحر اليوم أحار وتأويل الواع، في علته تكون هوما 

معروفانالمعنيان وهذان تأؤيله...( ياتي ريوم ثل، من رؤياي تاؤيل هذا تتا أب
فيهما.إشكال ولا الملمؤ. علياء عند ومهروفان اللغة في 

للمأول؟اكالث، المعز في الإشكال ذ0 \- 
أهلوخاصة المتناحرون عليه اصعللح الذي المعنى وهو نعم! ■٠■ 
تأثربهم•ومن الكلام 
المحنى؟هوهذا ما و- 

إلىالراجح الاحتمال عن اللففل هو)َفا للتاؤيل اكالث، لمحنى ا+ 
تعالى؛قوله في لكلمة)استوي( مثلا فيأتون لقرينة(. المرجوح، الاحتمال 

١٢٨



الاستواءأن عندهم والقرينة نوولها. مقولون العرش( على استوي رثم 
أوبالله. الحوادث حلول بمي الاستواء أن أو المخلومن. صفات من 

يتوافق)استوي( ل ير نفعن يعحثون وعليه يرونه• عقلي ب لأي 
وهدا)استولى(. بمعنى استوي فيقولون الله. صفات في اعتمدوه ما مع 

والتابعين.الصحابة من اللف يعرفه لا حادث، )التأويل( ل المعنى 
فهذامفهومه، غير إلى مفهومه عن اللفظ صرف، بمعنى الذي فالتاؤيل 

أنفم إذا أنه إلا اللهم ،، لفالكلام في التأويل بلفظ هوالراد يكن لم 
الذيالتأؤيل من جعلوه الذلاهر حلاف إنه يقال الذي المعنى أراد المتكلم 

الؤعمن جعلوه أو التكلم، لراد ويتائا للكلام نفسينا لكونه التفسير هو 
الأمر..."'١،.نفى فى الثابتة هوالحقيقة الذي الأخر 

الخهليرة.المخالفات من عدد في وقع الهلريقة بهذه فالموول 
هذا؟-كيف 

؛النسبةللصفة المعروف المعنى هو المعنى إن فال ءنل-ما أولأ ■؛" 
هذاوقطعا وعلا، جل بالله يليق لا للنص معنى أست، ففد للمخلوقين، 

اعتقدلما إلا التأؤيل إلى يلجأ لم فهو الصحيح. الفهم هو لمس الفهم 
اللهرسول صحابة يفهمها ولم هذا على تدل لا النصوصي أن ْع التشبيه. 

باللهيمح، بما فهمها أي الفهلري، الفهم على تعهم من ولا ذلك، على 
مبحانه.

عنيرد لم ه نفعند من بمعنى الله كلام أول،( )أي فر هو ثاتا 
هذاتكلفح ؤإنما غالتا. اللغة فيه اعيه نولا التابعين، ولا الصحابة 

.٢٩١، ٢٨٩ا/اننلرالصفدية 
١٢٩



وليلكعقاله, في فمهل لأزم وهو لازما• سبته اعتقده مما فرارا التمير 
محجةسالكا دام ما الموحد )إن الأثاعرة من وهو عساكر ابن قال 

الخوضإلى محتاج غير فهو التنبيه لجة ركوب من عقده في آمنا التتزيه 
صفاءتكدر إن فأما والأباطل. الشبه من عقيدته للأمة التأويل في 

بمصفاةالكدر من قالبه تصفية من بد فلا والتمثل التكييف بكدورة عقده 
- ٤٦الأفرية مدارس عن ، Y٣٦٢/ اكفتري كدب )نيين التأويل...( 

يسببالتأؤيل إلى لجووا أتهم وهو كلامه، أول، هتا يهمتي والذي ( ٤٧
للضوصهوالتسليم ذلك، علاج في والصواب أولا؛ التثبيه في وقوعهم 
حرفهامن لأن تحريفها. وليس المعاني، حماس في البحث عن والكف 

منه.هوأشد فيما ليع مكروه من هرب كمن يكون التأؤيل باسم 
أحدأن يعني مما الصفات، بعض تأؤيل في اختلافهم ثالثا 

التفويضبين وترددهم قهلعا، صحيحا ليس الأثل على التأويلات هذه 
عندهمفليس بالصواب. منهم شاكا بأذهما، للأحد وتجويزهم والتأؤيل 

اكراد.بانمى يقين 



اثمؤيض

هوالتفويض؟ما و— 

بحثالصفات، نصوص معنى ير نففي التوففح هو لتفويض ا+ 
صفةلا أته يعتمدون إنهم حيث شيء، على تدل لا أنها المفوض يعتقد 
للشر.مفهوم شيء على تدل لا أوأنها العاني، هد0 حلف، 

صحح؟مخرج هذا هل و~ 
ْلخالأاء+ 

شيئا.يقول ولا يتونفح، يفوض ْن فإن ولماذا؟ 

علىبناء إلا ذللث، يفعل لا ؤيتوففج، يفوض، من أ المنكلة هي ذه ه+ 
الصفات.نصوص في معين اعتقاد 

هدا؟-كيف 

أمور!ثلاثة أحد من يخلو فلا معنى للصفات أن يرى لا من 
للناس-محيلوا إنما الأنبياء وأن حقيقية، ليت، الممات هده أن يرى إما 
الفلاسفة.هم وهؤلاء عقولهم تعرفه بما أمثلة لهم ونحربوا 

المعاني،نالك، يعرفوا لم أصلا والصحابة الرسول. أن يرى ؤإما 
وهدامعنى. لها وليس المقهلعة، الحروف، يتلون كما يتلونها كانوا ؤإنما 

منحاصة الفوغة، من ^،، ١١٥١لازم لكنه أحد صراحة يه قال كون لا قد 
.دللئهيشبون 

١٣١



يخبرنايدلك.لم لكنه معانيها، يعرف الرسول إن يقول من والتالث،، 
النصوصيقرؤون كانوا اتهم لهم وتصوير للصحاية، تجهل محيا وفي 

نيعركثرتها الصفات،، لنصوص وموأيماتفريغ معناها• ولايفهمون 
معانيها.من والن؛ن، الكتاب 

-أنهم إلا ،، ftLU)التفويض( ستهم ح الكلام أهل أن والغريب، 
معانعن هوالبحثج الن«ى التأويل، أن رأوا بل به، يقتنعوا لم ~ هذا مع 

الأفضل.هوالعلريق لكمات 
جاهروابمخالفتهموزادوابأن للسالفؤ، التفويض ية أخهلآوابنذن إ~ 

اكفات._؛J| يتكرونها معان عن لمصث، ار 

ءم.ن+ 

باؤلل؟التفويض ذن إ- 

الأموريجعل الذي الإطلأقأحملأنيفى١لإجمال بهذا يس ل+ 
مفيداالكلام يجعل كلي، رمعى( لها الخفان يقال أن فالخواب تلتس. 

المعنى،فشت، يناسه. به، تتعلق بمن يختص )كيف،( ولها معنى، وله 
كيفيتهاأما لكفة، الأصلي بالض مخاطبون لأسا الكيفية ونقوض 

الله)ليسلأن عقولنا، ولاتحتمله به نكلف، فلم بالله فيمايليق وتفاصيلها 
الكيفية.وتفويض المعنى، تفويض نوعان! فالتفويغى ثيء(. كمثله 
يقنونبل المعتى، يفوضون ولا الكيفية، يفوضون والجماعة الستة فاهل 

ويعنى— بالتفويفى يقولرن الذين هم السنة أهل إن تال فمن ؤيبتونه به 
مالكالإمام كلمة تستقيم وبهيا عليهم• احهلآ فقد ~ المعنى تفويض به 

عيروالكيف مجهول، غير )الاستواء الاستواء عن مثل عندما المشهورة 



صرحمجهول غير فقوله بدعة( عنه والسوال واجب به والإيمان معقول 
لله،منسوبا كان فإذا عريي، أي يعرفه العرب لغة في معروف المعنى أن في 

ولا؛انلاك نومن أن وعليتا عقولنا، تدركه لا والكيف، بالله. يليق بما فهو 
وراءه.عما نسال 

اللهعفلمة تدبر عن ان الإنيحجيا فالتقويص صحح، ل،ا ه~ 
اكّفارت،.معاني في والتفكر 

اللهمعرفة منها والمقصود الصمات، بنصوصي مليء القرآن ان فج 
أوللمعاني ؛التفويض فتععليلها وأفعاله. صفاته حلال من عفلمته وبيان 

إنزالها.من المقصود يخالف، التاؤيل 

ولاجميعه. ربنا من إلينا أنزل ما رنتع كله، بالكتاب نومن أن بد فلا 
وتنفرالئنة، بعض لأتباع قلوبنا وتلين ببعض، ونكفر الكتاب ببعض نومن 

المراؤلعن خروج هدا فإن والأهواء، العادات بحسسمح بعضها قبول عن 
.والضالين عاليهم المغضوب صراط إلى المستقيم، 

فيوصراحتها الموصى كثرة برغم للعجيإ، يدعو فعلا يء ش~ 
بهااليم والتمماعها على لف، والالصحابة وتتاع الصفات، إثبات 

هوالسالفح مدهن، أن عالي هذا ْع يمرون الكلام أهل أن إلا ونقلها، 
وعلا!جل بالله اللائقة المعاني إثبات وعدم الفويخى 

يتوافقلا هدا الكلام أهل فموقف، حال أي وعلى تعجب،، أن لث، ل+ 
آخرفي لفح، الوامح، الذي الأشعري المحن أبي الأشعرية إمام نول ْع 

!٣٤٥\ا الإسلاميين مقالات في قال فقد الصفات، إثبات في حياته، 
الهورموكتبه وملائكته بالله، الإقرار والسنة الحديث، أهل عليه ما جملة 

١٣٣



منيردون لا الله رسول عن الثقات رواه وما الله، عند من جاء وما 
تعارتقال كما عرشه على بحانه الله وأن ^١^ أن إلى ، ... شيئا ذلك 

كماكيف، بلا يدين له وأن ه[، ]طه; ه ءلأدمرنج،آسوئ 
كفح،بلا عينين له وأن مبوطنان(، يداه )بل قالت وكما بيدي( )حلقت 

تالكما وجها، له وأن [، ١٤]القّمرت ه ؤءميىأءثذتا تعالى: قال كما 
ومولون[،••• ٢٧]الرحمزت ه تعالى؛ 

أنإلى البدر..."، ليلة القمر يرى كما القيامة، يوم بالأبصار يرى الله إن 
أدعولا فأنا .  ٠٠نل.مؤ.ؤإليه نقول قولهم من ذكرنا ما ويكل ••• قال؛ 

الاسالأإرءذاأ
يتعلقفيما إليها سنتهي كا التي التيجة فى أفكر وأنا تيمية، ابن تركت، 

علىسيقضي، كان النءي التاؤيلي التيار هن*ا يوهم، لم أنه لو الموص بفهم 
البابؤؤيفتح والمنة(، )القرآن الوحي في العفليمة المعاني من كسر جزء 
فيالملمؤ منهج معاقد على بقضائه التاؤيل، أنولع لكل مصراعيه عالي 

بهواه.يفسره أن أراد من لكل كلأمباحا الص فيجعل والاستدلال، اكلقي 

١٣٤



طرحعلى جرأة أكثر أني شعرت الشيخ مع السابق حواري من 
•مفتوح كتاب وكانه اول، نبكل بترحيبه لشعوري وذلك عله، الأستالة 

مباشرعنيشكل وأماله معه، صريحا أكون أن ة الجلهدم نى قررت ولذا 
أومريحا وحديثا، قديما تيمية ابن حموم كل كتب في تقريبا تتكرر تهمة 

وهوأنميه، موف الذي الكتاب أقرر أن في عناء كبير أحد ولم تلميحا• 
مجلدي)مع الثمانية بمجلداته أمامه وقفت، الجهمية(. تلبيس )بيان كتاب 

الجدلعن أبدا ينئ لا الذي الفاح الأحمر ولونه والفهارس( الدراسة 
داحله.في الذي الحاد الفكري والصراع العميق العقلي 

منهمكابه ؤإذا لي، يتثدى تيمية ابن حيال فإذا الأول المجلد فتحت 
السلام.علي ورد رأسه فرفع عليه، فسلمت، الكتابة، في 

الشخ؟أيها تكتب، اذا م— 
عنوستمائة عين تسنة يعيدة طويلة مدة من سئلتإ كنتؤ .. . +
حماة،من قدمت، فتيا في الله صفات في الواردة والأحاديث الأيات 

li ،;^ بد.لا مني، الجواب يريد*ون أنهم فذكر غيري، على السائل
والعصر...الفلهر بين قعدة فى الجواب فكتبت، 

قاطعته:

الحموية؟العقيدة سمي ما عنى ت— 

١٣٠



حديثهواصل ثم بالإبجاب، أجابني 
نة،والالكتاب على المجى والأئمة لف المذهب فيه وذكرت . . .+ 

بمملمباساساشلأ
نابلهمومن المعطلة، الجهمية مخالفات من يجب ما وبينت فيها، تغليهل 

وصفبما الله يوصف أن والأئمة لف المذم، إذ الممثلة. الشبهة من 
تكييفغير ومن تعطيل، ولا تحريف غير من رسوله به وصفه وبما ه نفبه 

ومنكفر فقد بخلقه الله شبه من الخزاعي حماد بن نعيم فال تمثيل. ولا 
ورسولهه نفبه الله ومحقا ما فليس كفر، فقل ه نفبه الله ه وصفما جحد 
منأعظم التعطل مرض أن يعلمون والأئمة السلفط وكان شبيها. ت. 

يعبدوالعطل اعني(، والمشبه أعمى )العطل يقال كما التشبيه، مرض 
أعظمالمعهللة للجهمية وذمهم كلامهم فكان صنما، يعبد والمشبه ءل.ما 

•• • • الطائفتين لكلام ذمهم مع الممتلة، للمشبهة وذمهم كلامهم من 
ذللث،؟بعد حمل ماذا و— 

قوماعترض أن اقتضى ما والظنون الأهواء من ذللث، حمل؛عل. .. •  +
الناسبعض إلى وأوصل بشهوات. مقرونة يشبهان الفتيا هده حفي على 

والعارضان،الأسئلة من أنو؛ع وفيه العارضين، القضاة لأفخل ممنما 
المحترصينهؤلاء أن رأيت، ثم مجلدات. في علته وبذللئ، جواب، فكتبت، 

فالأكتفاءوالمتكلمين، الفلاسفة شيوخ استقلال الأمر بهيا مستقلين ليسوا 
لناالعارضون واستشعر  ٠٠٠للعلالبين المقصود فيه ما يحصل لا بجوابهم 

فعدلواوالإيمان، العلم أهل بين تكون التي المنارة عن عاجزون أنهم 
قدروابما نة الأهل وقابلوا والبهتان، والظلم الجهل أهل ريق إلى 

الامتحان.من قد.يما فعلوه ما نفلير واللسان، عندهم الغي؛اليل. من عليه 
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ماوأحل • المتكلمين المتجهمة كتب ش يجدونه ما على يعتمدون ؤإنما 
فاتضىالتأ->رين، ^!١٠ إمام الرازي الله هوأيوعيد كلامه يعتمدون 

الغتياعلى الواردة المصرية الاعتراضات عن الجواب أتم أن ذك 
اللقبكتابه ني الرازي الله عيد أبو ذكره ما على بالكلام الحموية 
ذلأكؤيحصل والتلمس، المان ين الفرق ليبن التقدي<اى، يتأصيس 
أصولمن البات مدا ش فيما الخناب فصل ؤيحرف التلبيس، تخليص 
نهوافيما دخلوا حش والخصام النزلع الأمة بين سببها كثر الش الكلام، 

تلبيس)بيان علم... بغير الله على والقول الكتان في الاختلاف مجن عنه 
؛—٨(الجهمية\ا 

الجهمية(؟تلبيس الكتان)بيان هذا تأليف موسب عدا ذن إ~ 
عم.ن+ 

هميرأيه لمميع ولتلهفي الكلام، في الشيخ يستْلرد أن حسين 
منه!سارعمته؛العللم، الموصؤع 

منكيرا عليك يهللق وصف عن مباشر وبشكل أسأللث، أن ريد أ— 
العاصرين...خاصة محصوملث،، 

ميتما...فا 

لتجسيم؟ا+ 

بادرته؛الجوابتلكي حدسه، من تعجبت أني رغم 
أصلها؟من المسألة لي توضح فهل مججم• إنك يقولون م• حت~ 
حم(ابأنه وتقدس تعالى الله )وصف به يقصد مصطلح لتجسيم ا+ 

يا١^١^فقاحنمته التريّث،، أست3ني لم 
١٣٧



حم؟الله إن تقول وهل ~
أبماواللف الحنابلة كغالب لكني جم، الله أن أثبت لا نا أ+ 

الخالقلمماثلة التام إنكاري •ع أتوقف، بل الله. عن ذس أمي لا 
لأنهمالله، عن الجسمية نفوا فريق I فريقين موا انقلف فالللمخلوقين. 

هذاقالوا لأنهم تنموا ولم يتوا لم وفريق وتميلا• تشيها ذلك في رأوا 
بنفيقعلعنا عع ننفيه، ولا نبته فلا الستة، ولا الكتاب، في يرد لم وصم، 
هذهيبتوا لم والأئمة اللف ف الله. عن المخلوقين وْهاثلة القص 

الإبانمن كل في لما عنه، نفوها ولا لله والجوهر...[ ]الجم الأسماء 
ؤيضالبامحلل به ويبت واشتراك، إجمال من الدين في الأيتدلع من والقي 

صلألأأعظم الجم نفاة أن في يختلفوا لم والأئمة لف، الأن مع الحق. به 
الما الجهمية ذم من عنهم تواتر لفج والالأئمة بل مبتيه، من وابتداعا 
الجهميةذم من أنل لكن المشهة ذم في كلام أيما ولهم الله، إلا يحصيه 

كماإنكارْ، ولا ذمه منهم أحد عن يحفظ فلا 'الجم لفظ أما بكثير. 
ؤإبائاب بالجم تكلم من وأول • ؤإنرارْ••• مدحه عنهم يحفظ لا 

لفالكان الدين الكلام أهل من وهم والمعتزلة، الشيعة من طوائف، هم 
.عليهم... بملعنون 
جم(؟الاه تقول)إن لا أنم، كنلث، ل- 
المخلوقين،يماثل لا الله لأن بل الكلام، أهل لعليلأت، ليس ، ال+ 

إبانه.الصوص من شيء في يرد لم )الجم( اللفغل ولأن،ينا 
؛المجسم؟وصفك، على حموملث، تركيز لماذا ذن إ— 

قال:نم إلي، ونفلر تبسم 
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وربمافهمها على تساعدك ومتطالقاٍا الأنوال أصول معرفة +
بها.يقول من عذر على اعيك ن

هذا؟-كيف 

الحدوث.وهودليل رئيس دليل على دينهم أصوا الكلام هل أ+ 
اللهوجود منكري أقوال ودحض الله وجود إبان يمكن لا أنه ورأوا 

لهداباكعرض لأحاو يمهحون لا فهم وليلك ضوته. إلا الشوة ومنكري 
منفهوعندهم أمامذ. من اصتدلألالهم كل يسقط له تقد أي لأن الدليل، 

•السالمامح^ 

ةاءلعته1لكنى الشح، يواصل أن أراد 
الحدوث؟هودليل ما و~ 

وجودإسات. على الأن، مشهورإلى عقلي، دليل الحدوث ليل د+ 
أحدهالمعتزلة أدلة من الأصل فى فهو لال«خلوةار،. مخالف وأنه الله، 

اللهوجود على المتكلمين أدلة أشهر وهو والماتريدية، الأشاعرة عنهم 
تحار•

حادثالكون 

محد.ثمن له بد لا حادث وكل 

سحيث)حالق(.له الكون إذن 

فيه؟الإشكال  ١٠يسعل منهلقى دليل دا ه- 

لكنللريا، وهالة لأول يدو فد بل يسعل، دليل الأصل في و هب 
الدنيا.حدودها عند بالأمور يقف، لا التفالف 



أفهملا زلت ما -
مناخلوةيريدون كانوا والمعتزلة المعتزلة، من جاء الدليل هدا صل أا 

الاستدلالفي بهم البدء يريدون كانوا ولدللث، — الملحدين أي — الدهرية 
منبد لا بل بالقرآن، عليهم الاستدلال يمكن لا أنه يرون فهم الصفر. من 

الموة.أولأثمإثبات الخالق إثبات 
 - U قالما، منالي زال U الدلل؟هدا في الإثزكال
يتمحتى أنه إلا بدهية، تبدو مقدماته كل أن مع أنه هو لإشكال ا+ 

منمقدمة كل إثبات يجس، فلما، عقلئا دليلا يكون وحتى به، الاستدلال 
أنإثبات ثم حادث، )المحالوقات( الكون أن إثبات من بد فلا مقدماته. 

محي.وا.حادث لكل 

عندمسالخة أنها مع إثبات، إلى نحتاج الدليل أحزاء أن يعني دا ه~ 
الماسمن كثير 

الجدلمقام ففي بالضروره، معلومة أو مسلمة كاث ولو عم، نب 
الفلسفيلأبدسإثثاتهاظا.

المقدمات.هده الكلام أهل ألمت، هل و~ 
كلعلى حججا وساقوا مختالفة، ؤلريا ذللث، في سلكوا عم، نب 
حمومهملهم يسلم لا وقد الخجج، بعض في يختلفون قد لكنهم مقدمة، 

أوأحرى بحجة أحدهم حاء حجة خصومهم نقض وكلما يحضها• 
تنبنيوفرضنات دقيقة قضايا إلى وصل الأمر لأن النقض. عن بجواب 

منه.التحقق يمكن لا يشكل فرضيات على 

ئالأ؟تعيي أن -هولك 
.١٤



نا(،أنففيها ربما أ*>امنا الش المخلوقات نشاس كلنا نعم• ب
شاتهابعد وتحرك وحرارتها، وألوانها أحجامها فتغير تتغير، أنها ونرى 

•رأعراما( نمى الأكلمن عند هده • حركها يعد ونست 

يلزمهم.'حادث( )العالم الأولى الغنيمة المتكلمون شت، فلكي 
يلزمهم:ثم بالأجسام(، تحل الش الممات رويي الأعراض، إنات 
ثميلزمهم:معدومة(، أنكانت، بعد وجدت رأي حادثة أنها إشات 
إشات:يلزمهم ثم الأعراض، تلك، من حلوالأجسام استحالة إنات 

حادث(فهو الحوادث يسبق رأوما لها لاأول حوادث استحالة 
معمحلويلة جلوالأت ويحلوا؛ى عويصة طرو\ ذللث، *ى سلكوا وقد 

فكريةمعضلان إلى البسيط الدليل تحول و؛دللث، بيتهم• وفيما حصومجهم 
بالتسليم.إلا حالها، ؤيصعسه تصورها يمعبإ 
وقدذكرنىالأمرتعقدكثيرا. أول بدابد-ءيافي الن«ى المرضؤع علاا ف~ 

إرينئي الأسئلة دائرة توسيع أن رواعلم الله رحمه الوزير ابن بقول هدا 
بالفلنيات...(.— البدهيات — الضروؤيات على الاحتجاج في الخوض 

هن.0أفي ق ل. ص+ 
الخالق؛التجسيم؟وجود إنات علاقة ما كن ل~ 
تقومأن يمكن ولا الدين، أساس يرونه الغ.ي الل.ليل هدا ___، ؛+ 

اللهصفات أن يرون فهم يخالفه، سيء أي بمبلون لا عليه، إلا عقيدتهم 
يكونلابدأن الصفات يه وماقامت، الأجسام، صفات قياساعلى رأعراض( 

دليلهميتتقفى ~ ؛.j.^، سلموا لو ~ ثم فمن متساؤية، والأجام جما، 
فكلولدللث، وهوالله. والقديم ~ المخلوق ~ رالمحدث( بين التفريق في 



أنعندهم يلزمه ~ والسنة الكتاب ثايتة كانت ولو ~ الصفات يثبت من 
نهوالصمات( عندهم )وهي الحوادث به قامت ما كيلك مجنا. يكون 

إلاالخالق ؤإثيات العالم حدوث إثبات الأشعرية عند يمكن فلا حادث. 
دلالتي السبع الصمات عدا ما - المحقات ؤإثبات به. الحوادث قيام ينفي 

يالخالق.للحوادث حلول إثبات بمي ~ عندهم العقل عليها 
الصاعوجود إثبات راموا لما المتكلمين أولئك أن هنا والمقصود 

حدوثعلى الاستدلال من ايتدعوها التي الهلريقة سلكوا العالم وحلق 
ذلكوسموا وأفعالها صفاتها يمحدوث أو صفاتها يحدوث الموصوفان 

علىالحجة وينوا أعراصا وأفعالها صفاتها وسموا جواهر أو أجساما 
منحادثة أعرامحى عن تخلو لا الموصوفان أن إحداهما مةدمتين1 

فهوالحوادث عن يخلو لا ما أن والثانية عليها. تعتقب وأفعال صفات 
يعضهاأو الأعراض ثبوت إلى الأولى المقدمة تقرير في فاحتاجوا حادث. 

فتارةيعمها أومن تخلومنها لا الأجسام وأن يعضها حدوث أو وحدوثها 
منلها لازم إنه يهولون وتارة والافتراق الاجتملع من شهدوه بما يستدلون 

حجةوهد0 عندهم الأكوان هي الأربمة الأمام وهن.0 والكون الحركة 
واحرونيها يوصف لا تعالى الله إن ويقولون بالأكوان يحتجون الصفانية 

والكونالحركة دون والافتراق الاجتملع يجواز إلا يحتجون لا فيهم 
تخلولا الدي هو هدا إن ؤيقول الرُب يصف أن ل نتقيم يحتى 

حدوثيعضهم يدعي وتارة الفرد الجوهر على مني وهو منه الجواعر 
أنذلك مع ؤيدعون زمانين يثقى لا الرض أن منه زعما الأعراض جمح 

يينهمونشأ صد أوعن الأعراض من نول يمكن يخلوعما فلن جم كل 
فكانتالثانية المقدمة وأما ذكره. يطول ما والنزلع المقالات من هذا في 



يخلوعنلا ما فإن ملمة يأخذمحا مهم كشر ولهدا أفلهر الرأي بادئ ش
ال*مارتان شيئان تدر ؤإذا عليه يتقدم لا ومجامعه مقارنه تهو الحادث 

حادثا...الأحر كان حادث وأحدصّا الأحر أحييا يتقدم 
أئتوعا؟الش الح الممات هده ني تصرفوا كيف كن ل~ 
عنتخرجها بأشياء تفسيرها في تكلفوا ولن>لك مأزق. في نعوا و+ 
إالعقل تخالف تجعلها معان إلى العقلاء، يفهمه الذي معناها 

-كيف؟

لايتكلمالله أن يعي القديم. القسي بالكلام نالوا الله كلام ي ف١ 
تديم.نفسي كلامه بل التمرصى، هوصريح كما ثاء، إذا وصوت بحرف، 

إمخلوق عندهم النهاية في فالقرآن عنه. عيارة والقرآن 
مخلوق؟القرآن إن يقولون الاشاعرة إن تقول( هل و~ 
ألهمإلا الله' "كلام ش راوغوا ؤإن فهم كلامهم، حقيقة هي ذه ه+ 

المتلومخلوق.القرأن هدا بأن يصرحون 
واليصر؟المع عن مادا و~ 

الفهم عقلية! غير بتفيرات يم.رونهما لكنهم يشتونهما أيما 
بلالمبصرايش، برؤية المر ولا المموعامحى، بمأاع المع يفرون 

فقط.بالعلم يتتهي أن يمكن يما يمرولهما 
-ولماذاهل.ااككالف؟أ

شيءالله أفعال، من يحال.ث أن يشتوا أن من فراوا ذلك ل ك+ 
الحوادثبه تحل  ١٠)أن ناعيتهم يفسد ذللث، لأن حادثا. يكن لم 

منأبوابظ عليهم انفتحت، ولدللث، حادث(. فهر — تفسيرهم لى ع— 



الرازيمتاحريهم كب طالع ومن حلا، لها يجدون لا الإشكالات 
هذا.رأى والامدي 

]أيوالمعتزلة الجهمية ايتدعتها التي الكلاب العلرق هذه .. .ذ 
النظارمن كثير عنلء صارت وأئمتهّا، الأمة سالف وأنكرها الحدوث[ دليل 

أنؤيمفدون بل الإسلام، دين هي ونحوهم[ الأناعرة ]من المتاحرين 
المحكممن فيها بما بتعلق لم أنه ْع الإسلام، دين حالفا فقد حالفها من 

منأحد ولا الله. رسول عن حبر ولا الله كتابط من آية لا والدليل 
أصلبل الإسلام دين يكون فكيف، بإحازّ لهم والتابعين الصحابة 

منأحد فول ولا ستة ولا كتابج لا عليه يا.ل لم مما الإسلام دين أصول 
٣١٥الملف،؟"مهاجالمنة١; 

المموص؟من كثيزا ردوا أحله من الذي الدليل هو هدا إذن —
البحسنا منهجيا، دليلا صار حتى ءنل.هم تأصل أيقا يل عم، نب 
معه.يتعارض دليل أي المبدأ حننا من يقبلون 
يتهمونلث،.كما بالتجيم تقول لا انتا ق— 

بالتجيم؟يقمل.ون ماذا ألمي تلم نعم• ■ا 
واضحاأظننته لأني حيح، ص~ 
دحلتهاإذا لكن واضحة، الأحيان من كثير في الشرعية لأمور ا+ 

•ذللثخ غير صارت والمكلفج والمنطق قة القل

هدا؟، يفك— 

وتعالىسبحانه الله يكون أن ينفون أي الجسيم، نفوا الكلام أهل 
وأهلتعريف،، لهم فالفلامنة الجم؟ هو ما في اختلفوا لكنهم حما. 



فهمالجملة. في متفقون لكنهم تفاصيله في اختلفوا تعريف لهم الكلام 
المفردة.الأجزاء من تكون ما الجم أن يرون 

المفردة؟الأجزاء مي ما و— 
أنيمكن لا يمصث، الموجودات، أصغر أنه يفترصون كائن ي مب 

أىأن ؤيرون يتجزأ• لا الادي الجزء أو المفرد الجزء ؤيمؤونه يتقسم. 
مناختلفوافمنهم ثم الأجزاء. هذه من مكرن حادث( )أي مخلوق جم 

تالمن ومنهم ثلاثة من تال من ومنهم جزأين، من يتكون أن يمكن قال 
أكثر.قال من ومنهم ثمانية 

-واصح..
دليهديملكون لا فهم افترصوه، افتراض هذا أن لاحقي كن ل+ 

ومعدللثح. على يدل ما الشرعية النصوصي في وليمن دللث،، على حسيا 
علىكلامه وتفسير صفاته وتحديد الله إنبات في دليلهم أقاموا ذللث، 
اللغوي،التعريف غير للجم تعريفهم أن أيصا ولاحنل الأصل. هدا 
بمعنىالشؤع، يه يآُت، ولم اللغة في ليس جار>يدا مصعللحا ابتدعوا فهم 

الناس،عقائد يه يحاكموا أن يريدون ذللث، و*ع يمفوْ* لم الصحابة أن 
الموصى.على يحكموا؛< أن ؤيريدون 

بالجسيم؟باتهاملث، هذا علاقة ما لكن عجيسؤ، مر أ— 
مكونةأي أجسام، المخلوقات( رأي المحدثات أن قرروا م هب 

كالألوانالصفات أي الأعراض، تقبل ولذللث، القردة، الجواهر هذه من 
هذهبتغير وتغيرها الأعراض لهذه نولها وجعلوا ونحوها■ والحرارة 
محتاجةولأنها مركبة ولأنها ومحدثه، مخلوقة أنها على دليلا الأعراض 



يجبمخلوق أو محدث غير أي نديم أنه بحكم فالله وبالتالي لغيرها. 
أوالأعراض حله ما فم أجسام. مي الي للمخلوقات مخالتا كون أن 

فهوصفة لله أنت من فعندهم، حم. عندهم فهو الحوادث أو الممات 
شيئايشتون لأنهم مجسمة المعتزلة أن يرون فالفلاممة بالأجسام. يشبهه 

المماتيشتون لأنهم مجسمة الأثاعرة يرون والمعتزلة الصفات، من 
عليها!دل، العقل أن الأشاعرة يرى التي تع ال

هي؟"وما 
والمع.والكلام والمر والإرادة والقدرة والحلم لحياة ا +

المعانى.صفات ؤيمونها 

حديثه..واصل ثم أجابني 
لفالمحلريقة على الصفات يثبت من أن يرون والأثاعرة +... 

فيجاءت كما الصمات أنح، من م )ؤيلزمون يلزموني فهم مجسم! 
مجسم.بأني انموص( 

وغيرها؟الخفان هذه بين الأثاعرة يفرق ؤ كيفكن ل~ 
أنيرون ولا المح الخفان هدْ يشتون فهم به. ألزٌتهم ما ذا هب 

فينقول إننا لهم أقول وأنا للتجيم. نمورهم بحبا — نجيتا فيها 
١تشتونها الش الخفان في تقولون ما مثل تكرونها التي الخفان 

هدا؟يف، ك— 

ولاتجسيما ^ا في يرون ولا علم■ وللمخلوق علم لله يقولون م هب 
الحلوق.علم عن يختلفا الخالق علم أن سلموا لأنهم تشبيها، فيه يرون 
الالتي، الخفان بقية على القاءا.ة طبقوا لهم نقول لكتنا صحيح. وطا 

١٤٦



ورصاغضب وله المخلوق، رحمة تنبه لا رحمة له فقولوا تشتونها، 
كذلك،.

بتاءبالتنجيم، بالقول يلزمونك هم المسالة، أصل هو هدا ذن إ~ 
•غيرهم فيها ؤيخالفهم عليها، واتفقوا وصعوها فواعد على 

عليهمذاته المنهج يهلبقون المعتزلة من خصومهم الضط، ب+ 
لهاالخمنلة ؤإلزام المحقات. بعض أثبتوا لأنهم ؛التجسيم فليزمونهم 

أوافقهم•فلا أنا أما العقلية، أصولهم على يوافقهونهم لأنهم يلزمهم قد 
لعدمالناس أووجهوا نفوها، أنهم عنهم ترذ ولم المحقات أثبتوا والملق، 

إثبايا،ولا نما العقيدة من ليس التجسيم أن هاوا فمعنى معناها. اعتقاد 
اعتقادمع بالله، يليق الن.ى الوجه على المحقات إثبات الطالوب، ؤإنما 
رلمسف البصير(. المميع وهو شيء كمثله )ليس المخلوقين مماثلة عدم 

واصحإثبات البصير( المع )هو و للماثلة، قاؤلمر نفي شيء( كمثله 
للمحمات.وصرح 

١٤٧



التشبيهيتهمك أيما بعضهم أرى ~
كل— وتالميحا تصريحا — يتهمون بل فقط، أئ يتهمونني لا م ه+ 

والرحمةوالاستواء النزول مثل وردت، كما الفعلية الصفات يثبت، من 
والتجسيموالتشبيه بالتشبيه. يتهمونه بالله، اللائق ظاهرها على والكلام، 
القول؛التجسيممصدر عوف فإذا الكلام. أهل عند أومتلازمان متقاربان 

عدهم.التنبيه حقيقة عرفتا للث، شرحتا كما 

أومشبهة أنهم من السالم، أتلع عن الأثاعرة يقوله فما حال أي وعلى 
يقررون،فالمّعتزلة ~ لكإ ذكرت كما ~ الأساعرة! عن المعتزلة يقوله مجسمة، 

ممثل!مجم الأناعرة طريقة على حتى الصفات يثبتا من أن عنليأ، 
ألفاظوالتجسيم والتشبيه والتنزيه التوحيد لفظ، أن تعلم أن فيجب 

وغيرهم،المتكلمين اصعللاحات احتلاف، يِا يالاشتراك لحلها قد 
المعتزلةمن فالجهمية غيرهم. يعنيه لا ما الأسماء بهده تعي طائفة وكل 

الصفات]حتى الصفات جمح نفي والتنزيه بالتوحيد يريدون وغيرهم 
إنحتى منها، شيء إنات والتشبيه وبالتجيم الأشعرية[، أثبتها التي 
منوكثير مجم• مشبه عندهم فهو علما له إن أو يرى الله إن نال من 

]أىالخبرية الصفات نفى والتنزيه بالتوحيد يريدون المعانية المتكلمة 
وبالتجيمبعضها، أو بالنص[ ثثتت، إنما بالعقل، عندهم تثبت، لم التي 

.أوبعضها... إثباتها والتنبيه 

١٤٨



الجهميعلى ردْ في الله رحمه الدارمي سعيد أبي فول ؤيحض-رز 
موجودهو بما وسبيهها الصفات هده كيفية إن قولك وأما ... ت المرسى 

ونحنكفر• عندنا هو بل تلت، كما خطأ، إنه نقول لا إنا خطأ، الخلق في 
الكما أنا عير منكم، انفا أشد الخالق في موجود هو يما ووشسهها لتكييفها 
٠٠ ٠ الضلال بتاويل إبطالها ولا نكدب ولا بها نكفر لا تكيفها ولا نشبهها 

عنؤيعمون يتجاهلون كيف لأتعجب إني ووالله مدد، د ر— 
وعلاجل لله الفعل صفات تثبت التي والمنة القرآن في الكثيرة الصوص 

٠٠ ونحوها. والغصب والمحبة والضحاك، والمجيء والإتيان الزول من 

١^١^٠هو هذا لكن تعجب، أن لث، ل+ 



اص

رأيتطالما قضية ذهني في أثار والشبيه التجسيم عن الشيح حديث 
تحقيق.دون بعض عن بعضهم ويتلقاها عليه، بها يشعبون الشيح حموم 

وقال.مترددا، رآني لما ين، الحال ابتدأ لكنه أماله، أن وتهيبت توقفت، 
طرحه؟في تتردد الا مؤ لديلث، بدوأن ي+ 
.. منالث، محرج وأنا عم، ن~ 
ذهنلث،في حيال مجرد فأنا تتحرج، لا مراُت،، للش، لت، قا 
دمشقحاهع في رآك أنه المشهورة، رحلته في بعلوطة ابن ذكر ي~ 

)إنتقول وأنلث، فأكملت،: — إلي يننلر وهو حاجبته الشيح رفع ~ تخهيثح 
درجات!التبر من ونزلته هذا(، كنرولي ماء المن ينزل الله 

وقال؛الشيح، وجه فتغير 
الله!تعالى الله، سبحان الله سبحان الله.. أستغفر الله ستغفر أ+ 
مكتبي.في عندي ّتإ ليوهي ٠ رحلته في مجكتويب، هو ما دا ه~ 

شيئا"!عقله في "إن عك: أيصا وقال الكتاب،. من كثير ذكرها لكن 
كثيرونزال ما لكن يقيما، علميا نقدا كثيرون، نقدها وقد الجنون! يعي 

وبلاهة.سذاجة يرددونها 

رأيه.ؤيويد هواه يوافق محا قبول في اهل يتفالإنسان طبيعي، ا ن. ه+ 
قاله؟فيما رأطث، -وط 



مسالةقي رأيي لك ألخص دعتي ناله، فيما رأيي لك أنول أن نل 
السالف.فول أرام والذي النزول، 
علي.الأمر يسهل هدا ضل م- 
منلله ست ما كل الفعلية. الصمات مائر ش قولي مثل فته قولي ا" 

نشتهونحوها، أوالضحالث، أوالمجيء النزول أو الاستواء مثل فعل صفة 
ذلك،وراء ما عن نسأل ولا العريية اللغة في المعروف العام بمعناه لله 
حقفي نقص أي انتفاء واعتقاد وجل عز بالله يليق ما على أنه اعتقاد ْع 

دونلها اللف قبول الصفات كل في وفاعدسا بخلقه. له أوتمثيل الله، 
الإماموفول فهمها، من للناس لهاأوتحذير معناهاأوتاؤيل عن استفسار 

والسوالمعلوم غير والكيف مجهول غير )الاستواء الله رحمه مالك 
واعتقد)الاستواء( مكان صفة أي فضع واجب( يه والإيمان بدعة عنه 

وردتصفة أي فهم لك يستقم بالمخلوقامت،، الييه عن وابتعد التنزيه 
اللهتشبيه عن والعد المحوص نول بين وتجمع الصحيحة النصوص في 

يخلقه.

ابنلرواية نعد الأن دعنا أكثر. لي الأمر وصح جيد، لخيص ت~ 
بهلويلة.

ماأدخلتبعد دمشق دخل فقد ألتقه• ولم الشخص أرهذا لم ولاأنا أ+ 
ؤإنماالجا،ع، منير على أمحلب لم أني كما إ رآني؟ يكون فكيف الجن، 

نفيرفي كاملا كتا;ا لي أن هذا من والأهم كرمي. عر القيان أفسر كنت 
الصفاتفي مذهبي يوافق،ع الذي المححح المعنى فيه بينتا الزول حديثا 

أحدبكلاميأتي أن أتحدى وأنا عئي* نقله ما وهويخالفا اللفا، ذما م~ 



المخلومن•من أحد نزول أدمثل نزولي، مثل الله نزول إن نه أنول كض من 
بمدنه،أو الكلام هذا يردد من أنبه أتي كما يٍرا• علوا ذللت، عن الله تعالى 

وفيهجهة من وعلا، جل يالله، يليق لا ما بة تففيه خهلير، أم هذا أن إلى 
الإمام— العلماء كلام فمعلوم تكفيره، فته يكون ند بما لم معلى كذب 
فهوكافر.المخلوقين إنهاكمنات الله صفات في قال من —أن وغيره أح«د 

تالهشا؟إذن -كيف 

أحدمن الكلام أوأنه عليه. مكانبو،ة الزيادة عذْ أن أسيعال، لا + 
منلتس هذاارّجل ياب، حال وعرأي رآني،• إنه وقال فيلم، حمومي 

الأنوال؟نمل في المعتمدة الكتث، 
وتثبثهمإفلاسهم، على موثؤر عليه حمّوملث، واعتماد حيح، ص— 

،القشةفينةدك٠

مشابهةعن لله تنزيه وكلها الصفات، في بالكلام مجليثة وكتي عم، نا 
الحديث،فيها فسرت النزل( حديث، )شرح في رسالة لي بل المخلوقين، 

هاوايتركون فكيف، الصفات. على الكلام في ورماتالي كتم، في أقرره بما 
أموثوق؟ غير كتايح محن بنقل ؤيتثبثون كله 

الثناءسياق في — البخاري سارح — حجر ابن قال مجا أحسن وما عم ن~ 
ءنالث،إوالدفاع عليلثف 

الله؟رحمه قال ماذا و+ 

كلاميتأمل أن عقل له أوكان بالعلم تلس من علم، الواجب ال؛ ق— 
•• ال؛مزا• أهل( من به يوثت، من ألسنة أومن المشتهرة تمانتفه من الرجل 

الوامص\>؛؟()الرد 



خصوميولوانح كتي• من م في له دعوت ما لهذا جميل، كلام +
لهم.الحق ولائفح الخلاف، أكثر لزال القاعدة هذه 

نمثاأحذ لكنه هنا، الحديث، محينهي أنه وءلتنتا فجأة. الث.خ توقف، 
ومال؛إل نفلر ثم فات.. ما على التحسر من الكثير فيه أحسست، عميقا 

إلىترجع كلها لكن كمرة، أمور في وخصومي، أنا احتلمت بني.. ا ي+ 
واحد.أمر 

الأمر؟هدا هو ما و— 

علىيمه وتمل. المالح، السلم، فهمه ما يحسس، الءس، تبيع اا 
الأصلإلى الخلاف أرجع دائما فأنا منهجية. أزمة فأزمتنا والدوق. الرأي 

المستوى.هدا على معه أتعامل أن، وأحاول إليه، قاد الذي الخهجى 
وأقوالالتفرعايتج لى تتبين المنهجي المستوى ذللئخ من له أنظر وعندما 

علماءعند السائد ولوحالفت، مطمثن وأنا فيها رأيي فاعْلي فيها، لف ال
أوعصره في ^^٤ ١١تللث، عليه استقرن، ما على يجمد غيرى سما عمري. 

لدللث،.حبيسا فيبقى العلماء من من أوعند ٠لائمته عند 
منخاصة ~ ضدي ، ويولفيخالفني من غالس، أن( تلاحقن ولعاللث، 

ذاته،المدر إلى تقريثا ؤيرحعون ه نفالكلام يكررون — المتاحرين 
كلهم،ربما بل غالهم، أن وستجد العبارة. في ولو يذكر تغيير دون 

عنأونقول وص نم على يعتمد ولا هنائفته، وصعتها قواعد على يعتمد 
وتابعيهم.والتابعين الصحابة من المعروفين، الإسلام أئمة من عالخام 

وأقوالنبيه وسنة الله كتاب، إلى يحاكمتي أن، يحاكمني من ،. ٧١أنا 
لفح؟الأئمة 
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ظ\ح\هذا ليرى ولخصومك لك يقرأ من إن ووالله شيخنا، يا نعم ~
منبلت تهم ترديد في خصومك سدله لما لأس ؤإني سان، إر بمحتاج لا 

حجتها.وصعق سقوطها ييان مع تردادها كثرة 

وتمحيتسللناس ابتلاء هذا ففي حكمة، من يخلو لا هذا عل لب 
العلمنثر ومن الجهاد، من خطئهم وسان الدع أهل عر والرد ليومين، 

والاخرة.الدنيا ني الدرجات به الله يرغ مما وهو المنة، عن والذب، 
المخمع الحوار عن أتوقف أن أردت أني كما شديد، بتعب شعرت 

أنالثح من طلت ولذلك ولأهميته. لعمقه وأنامله، ذكره ما لأمتريع 
نالهمهم، موضع عن لأسأله فرصة، أنربح في له أعود أن على نتوقف 

الكتابإر أنفلر وبقيت صورته، احتفت ثم فودعني كثير. أذى أيقا فيه 
وسعةوحليه رده في الشيخ قوه من وأتعجب صفحاته، بعض وأقلب 
الله.رحمه خصومه. على القضايا هذه خفاء من أيقا وأتعجب حجته. 
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اصوق

إلىعدت ثم الأذكار، من الوعي أقرأوردي ت، وجلالفجر، صيت، 
نقرةفي تسؤء، موصؤع عن تيمية اين أمحال أن ذهي وفي مرعا، الثيت 

التصوف،م^صوع وهو منه، التامحى من كشر 
مترينا،حالنا تيمية ابن فوجدت .. العراقية التحفة كتاب، فتحت، 

المصلين.أكثر وانصرف الفجر، صلاة الاس صلى الأول• الصف فى 
يدعووبعضهم القران، يقرأ بعضهم متفرقون، أفراد الهجد في يوجد 

للصمح،اليمنى الجهة من المسجد وسعل في صغيرة حلقة يوجد ؤسح• 
أنأمحتعير لم لهم• شخ حول تحلقون العللأبا من مجموعق كأنهم 
أنأردت لا؟ أم رآني هل أسن ولم تيمية، ابن رممت، يقولون• ما أسمع 
رغوربما ربه، يدعومحنناجي الأذكار في منهمكا رأيته لكتي عليه أملم 
أسمعهكنت، يقول، ما أت؛ين أكاد ولا الصوت أسمع ؛،حسث، أحياثا صوته 

يرغوفد الفاتحة كرر أحيائا وكان لأحر، حين من الأيات يتلوبعض 
كانفيه، النغلر دست، بالاستغفار. صوته وربمارغ بيعصآياتهارا،، صوته 

بمرْؤيقالس، الماء إلى بمحرم يرغ أحياثا وكان نقرسا، العينين مغمغى 
انصرفتونمتؤ. مما أكثر أؤنال لكنه ذللثه، من يفؤغ حتى انتظرته فيها• 
هم،مممرفض النام، من والقليل وهو أنا إلا محت، لم المجد، في من أكثر 

المسجد.ساح^ءت إلى يتط^لل صووئ وبد*أ المس، ؤللعتا المجد. 

الأكلأم)١( 



انصرفواثم ركعتين بملي المجد في بمي من وقام الشمس، ارتفعت 
ركعتضوصالي قام ثم الشص. ارتفعتا حتى بعدهم الشيح مكثا جميعا• 

فرآني.ملم ثم والجود• الرمع فيهما أطال، 
مللأا>،وا؟ك+ 
الفجرصلينا أن نذ م~ 
><L،Jأشعر م ل+ 
الجلوس؟هدا من تعسج ألا ^ا. حفلتج ال~ 
حياةالذكر ّ نواي.. قطتح لأفعل لم لو غدوتي هده إ أتعب؟ يفح ■ا 

١١ البدن على تأثير وله القلمسح، 
للموب؟خصم أنتف لماذا ذن إ— 

رأسهرغ سألته فلما رأسه، ومهلرق القبلة وهومتقبل يحدثني كان 
وةالتإلي، ونظر عينيه وفح 

إلىبي ومحوا خاصموني، الن-ين هم أحدا• أخاصم لم أنا ولا أ+ 
الصوفيةعلاقة وط أقلها. لم أشياء ش وقالوا علي وقعوا اللعلان 
بالذكر؟

أهميته.وترى للن•كر، حلويلة الت، حلمتجلس أنلّح قمل• أ~ 
عليوتستغلق خاؤلرى في الأمر ليقف إنه الذكر؟! قفل ينكر من و+ 

وينحلالصدر ينشرح حتى أقل أو أكثر أو مرة ألفح الله فأستغفر المسألة 
الإشكال.

لهم؟خصما ؤيعدونلثح منلئح ينفرون الصوفية لماذا ف~ 
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خصوميمن كينا لأن أولا، التصوف معنى نوضح أن يجب +
الحقويخالهلون الواضحة، غير والمفاهيم الممبمهللحات يستغلون 
الناس.عند سمعتي ليشوهوا يالياطل، 

حن.دا ه— 

والإكثاروالوؤع الزهد عن عبارة كان بداياته في ، التصوفيمي ا م+ 
فإذاوالتابعين. الصحابة من حيل سار هدا وعلى والعبادة. الد.كر من 

هوبل ومثّروع، مقبول أمر المعنى بهذا فالتموف )الأمم( تجاوزنا 
هوبهزابها عامل بالمنة الث، متموأي العبارة. صحت إن شرعي، تصوف 

مشروعة.أمور والل>كر التعبد من والإكثار فالنهي صوفي• المفهوم 
أيزالذكلة؟-إذن 

مزمراتلحول يسبكا بل هدا. على يبر لم التصوف أن لمشكلة اب 
الملمين،بين نثهات التي البلع ومن غالبا الأحرى الا-يانات من خارجية 

؛الخرافةوارت«ءإ. للأشخاص، وتقديس وشعاتر رسوم إلى التصوف تحول 
علىفيحل الملقي، المزمر ق-خل ثم والمركبات، البيع من وبكثتر 

أعارضهالن.ى هو وهدا الأديان. أووحدة الوجود بوحدة القول المتصوفة 
ممارسةشكل على إما الدين من انسلاحا ليصح يتطور لأنه وبشدة، 
الوجود.بوحدة أوبالقول بهم، والتبرك الأولياء الصرح؛دعاء اكرك 
منلثح.معناها أستوضح أن أريد لكن كثترا بها أسمع الوجودإ ة حل• و~ 

اللهان يقول كفرى صوفي فلفي مدهب، الوجود وحدة -.... 
ويعتبرونههوالوجودالحق، الله وأن واحدة، حقيقة )الaلبيعة( والموجودات 

مافكل المخلوق، العالم هدا صورة ~ كيرا علوا يقولون عما الله عالمح، ت~ 
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الطرقأهل أكثر فكر في انتثرت أفكاره وبعض الله. الحقيقة في ص نراه 
الدياناتكل في أتباع وله الإسلام، قبل موجود المذهب وهذا الموفية. 

الله.يعبد ~ يقولون كما هو~ سيئا يعبد من فكل • تهرينا 

الإسلام؟يدعي من بهذا يقول أن يعقل هل 
بُين•وابن عربي ابن كلام في الواقع، هو ذا ه+ 

لله!يا -أعوذ 

شيءأي من تتعجب فلا الوحي، طريق عن الإنسان انحرف ذا إ+ 
أنكرمن أول لت، وأنا لها. حد لا وخيالاتهم الناس فتمورات به. يأتي 
بلأنكروه. ممن الكثير بعلبي وحاء مبقني فقل. عي.؛. البل. التصوف هزا 

الشافعيمناقب في البيهقي روى فيما الثافحي الإمام قول فيهم يكفيك 
بنمحمل-جعفر أبا سمعت قال; الحاففل الله عبد أبو أخبرنا ٢(  ٠٨.)٢ 

بحربن محمد بن الحسين الله! عبد أبا سمعمتا يقول؛ الحارث بن محمد 
لويقول• الشافعي سمع-ت، يقول؛ الأعلى الله عبد بن يونس سمعت يقول؛ 

فهوأحمق؛ وجدته إلا الفلهر عليه يات لم الهار أول من تصوف رجلي أن 
وبدعهم.خرافاتهم س رآه لما إلا هذا يقل لم 

الصوفية.س موقفك إلى عود ن~ 

الكلام،أهل فيه وقع الذي ذاته التهجي الخطأ في وقعوا لمتصوفة ا+ 
المصائر.اختلفت ؤإن 

هذا؟-كيف 

ضلالسم—، إن لك ونلت، النهج؟ علىأهمِية نبهتلث، عندما أتل-كر •+■ 
مهجذ؟الكلام أهل 
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فالفرقالمتصوفة؟ بخ3لا الكلام أهل -؛يهلآ علاقة ما لكن أذكر، تعم —
ير•بينهم 

واحد.منهجثا لكنه حيح، ص+ 
-كيف،؟

التمرعلى واراءهم عقولهم قدموا بالفلأسمة تأمحروا الكلام هل أب 
ومايتحنونه وما أذواقهم قدموا والمتصوفة السلف. فهم وعلى 
المحنعلى قلوبهم في يحونه وْا عاطفتهم، إله وتميل أمهم تهواه 

حقهما تأحير الفريقين لدى الخلل فمصدر وعملهم. اللم، فهم وعلى 
وماذوقه، ينع فالصوفي الصالح. لف، الوعمل النمر وهو التقل.يم، 

مواءوصالحين، أولياء يراهم وس س للرسول، وحبه عاطفته، له تقوده• 
التشريع،في وذوقه عاطفته يقدم فهو دعوى. مجرد أو صادمحا حثا كان 
أوءنال.ه الوحل. يزيل. أنه يرى الدى الوجه على العبادة أداء في يتحرج فلا 

وحدانيةحالة له أوتثب وجده أو إيمانه تزيد أنها يرى عبادة حتى؛،^؛٤ 
صحيحة.طريقة أنها على والتلذذدليل الوحي هن-ا أف وهويرى بها• يتلدذ 

احتقروربما الكلام، علهاء من العقلي المنهج أصحاب، هويحتقر ولدللثج 
التيالواردة العبادات، على يقتصرون لأنهم الأثري، المنهج أصحابظ 

الولوللئ، يجدونها. التي الروحية واللذة الوحي تحقق لا أنها هم يرون 
وطرفتهم•منهجهم م، الشرعي العلم يدخلون ولا العمل يدخلون 

واحدة؟فئة المتصوفة هل و— 

هموتلبنة العن يعدهم يحب يختلفون فهم لأؤ يالتاكيل.، "ا• 
خيارهموهم الحدينإ، أهل صوفية طريقة علك، تارة المتصوفة ف يالثيع. 
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وتارةدونهم فهؤلاء الكلام، أهل صوفية اعتقاد على وتارة وأعلامهم، 
وأمثاله[".عربي ابن ]مثل الفلاسفة صوفية اعتقاد على 

صحيحغير وأولئك هؤلاء منهج أن ترى أنت و~ 
فهمهما بحب الوحي بنصوص وتقيد وسنة اتباع، فالد؛ن عم• ن+ 

الوحده والعقل والاستنباط. الاجتهاد فى ؤلريقتهم وبحسب لف،، ال
المنهجفأصحاب ولدللئ، والوحي. الذ"وق وكيلك، الحق، بمعرفة يستقل 

وتتكافاشيء على يل.لهم لا العقل لأن الحيرة إلى ينتهون ءالتا الكلامي 
والدومح،الوجد بأصحاب الأمر ينتهي بينما الأحير، في الأدلة ءنل*هم 

إلاالكون في يرون لا بحبنا الوجود، بوحدة القول، وربما الخرافة إلى 
فيويقع الشكليايتح على ؤيركز صغيزا ، التصوفانحراف، يبدأ وفد الله. 
وعمليةعقدية وبانحرافات الكبيرة بالبيع غاليا ينتهي لكنه صغيرة، بيع 

عنالبعد لف، المنهج من كان ولدللثج الملة. من الخروج إلى تودي قل• 
صغيرة.ولوكانت، البيع 

ألحلأن أردت ،، التصوفمن وموقفه الشح منهج عرفت، أن بعد 
ينقمهمجوصؤع أهم هو يكون ربما بل ،، ؛التصوفعلاقة له لموصؤع 
تيمية.ابن على المتصوفة 



امسل

منكثيرا أشغل الذي الموضع هذا عن الأمثلة من عدد ذهني في ثار 
صاربل الوقت، ذلك منذ فه الخلاف يهدأ ولم تيمية، ابن وقت، منذ العياء 

أنيمكن ولا )التوسل(. موضع هو ذللث، والفكر. الدعوة في مفمالية شلة 
المتآحرتليل.ه )أو تيمية ابن اسم ؤيأتي إلا الأن التوسل عن موال يْلرح 
الأمثلةمن ممكن قدر أكبر أجمع أن أردت ولذللثج الوهاب(. عبد بن محمد 

فيحمومه كتي، أهم على ذللث، قبل أطلع أن وقرر؛تج تيمية، ابن على لأ٠لرحها 
أحدهحتى للموضع أقرب أيها لأرى تيمية ابن كتب وتاملت، المجال. هذا 
أنتوقعت، لكني الموضع، في كثيرة وردودا اتل ورم كتبا له فوجدت فيها 

هذافتحستح والوسيلة. التوسل في حليلة )قاعدة باسم ُلع الذي كتابه في أحل.ه 
مكانصورة لي ظهر بل أ تيمr٠ابن أجد لم توقعته، ما غير على ولكن الكتاب، 

أصابنيمقبرة. أنه لي تين تأمل وبعد معالمه. تين أستطع لم مهجور، غريب 
تيمية.ابن فمدات٠ أني وحشيته شه، الوقح، في والأسى الاشمئزاز من نؤع 

حزنوغشاني وانتهى، حلم في كنحؤ إنما أني مني ظنا الكتاب أغلق أن فهممت، 
الكتابإغلاق قيل لكن . تيمية"ابن أرى أعد ولم أحلم، كنت، "لقد عفليم. 
ؤيايتحرك. يكاد لا واقفؤ، ان إنشخص يه ؤإذا القبور، تللث، بين شيئا لمجته 

إنهاينتثم؛ة•كرحتي، 
يتغيروأحيانا ؤيدعو، ؤيتآملها القيور، بين يمثى به فإذا منه، اقتريت، 

الشور•بعض ءن بوجهه أشاح وربما ييتغفر، وجهه 



ولانثغالدعتي لانصرافه الأولى المرة في سمعني فلم علته ميت 
الملامهدت منخفض. بموت سلخت ولكوني ~ فتمابملهرلي ~ ذهنه 
فسألته:لي، فانته أخرى مرة 

الشيح؟أيها تنعل اذا م~ 
لأماض.امتثالا دأدعولهم. علمح،أعلها، دأّلم الشور، أزور ■+■ 

لمنته.وتطييئا 
أريدالتيقن،فقعل كنت لكن هدا، امتتتاج علذ الصم، من يكن م ل- 

,القبور. زيارة تحرم أنلث، خصومك كتب، في عنلث، يشيع لأنه 
عرفيأح، ذلك يقبل ومل عاقلإ هدا بمدق، ومل الله! محان س+ 

واممالم،والٍاذبالله.الهوى عه أوقرأكتي؟! 
وماخصومالث، كان الش القضايا من المور نيارة مجومحؤخ حيح ص~ 

عنها.المحيسث، يكثرون زالوا 

كلعلى رددت وقد مكرر، حديث مه الءد«ي«ثا، كثرون ي+ 
كلفي لكن بمدى، 'للاثي من كمحر عليهم ورد حياتي، *ي إشكالاتهم 

عادةومال0 نقضه. في نالته ما إلى يالتمت، ولا كلامهم، يكرر من يأتي عصر 
مايريدون يل الدليل، عليه دل، ما يريدون لا الهوى ءأءل الهوى، أعل، 

•أنمهم تهواه 
المسألة.مالْ في خصومك، وبين بيتك الحلاف، أوجه ما يني ح~ 
التفريقوبمم_، وتداخل القضايا، عددمن منا نفلريابتي، ا+ 

ويأتوالبالنصوص فيه واعتصم مسألة كل بأصل أخذ من لكن بينها، 
فيها.الحق له تبين وفعلهم الصحابة 
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-إذن.ااوشكلة؟

تفيدكمهمة بمقدمه لالئا| أقدم دعتي المشكلة ؛ي أيحل أن بل ق+ 
الخلاف.أمور من أمرعلس عليك يشكل عندما 

أعرفولا الخلاف مسائل عاد تحلأتكثر فأنا لدلك. شوق لي ك- 
معها.أتعامل كيف 

فابدأفيها، الناس اختلف مسألة في الحق، تعرف أن أرديت، ذا إب 
الصحابةعليه وماكان أولا، ~ ~ رسوله تال وما الل تال ما بمعرفة 
اليدع."...وانتشار الفرق نشوء تل الأولى الصور في اللماء والأئمة 
تعالىالله كلام يستفادمن  ١٠مع الني. كلام من يستفاد ما نن.كر ونحن 
هد.اهوالمقصود.فإن موله ور الله كلام نفس من ذللث، إلى المزمن فتصل 

مابيان صمن في — ذللث، س نذكر بل ابتداء؛ الناس اختلاف ندكر فلا 
ؤإلىالله إلى الولع موارد رد أن محين ما ~ ورمول الل كلام من سمماد 

)الفتاوىالدنياوالأحرة... في عانة تاؤيلأوأحن وأحن حير الرمول 
 /Uأنهؤيهتقاد تقدم، عمن تقليدا القول، فيأحد المتأخرين من كثير أما  ٢٦

تخالفه؟الش الأدلة ؤيرد ل يستدل، م، ين. ثم الصواب، 
نيارةفي حصوملث، •ع لمشكلتلث، نعد دعنا حنة. ^٠؛ ١٠ن.0 ه~ 
الشور

انملماءالمتآحرينأهوال، يآخزو١ أن يريدون المتناحرين أن لمشكلة ا+ 
تموالجهال،، الخامة يفعله ما لتويغ ذاته في دليلا عليه تعارفوا وما 

بأدلةأو حاض، بشكل بها يستال«لون لكن صمبحة بأدلة إما عليه يستدلون 
مكذوبة.أو ضعيفة 



الموضع؟هذا فى تتداخل التي القضايا هذه هي ما . حنا. ~
مسألةوكل واوا.ءة. الرحل وشل. والتوسل القبور وزيارة لتبرك ا+ 

حدإلى تمل قل، حهليرة قضايا وفيها بالأحرى، هتعالقة المائل هازه من 
ولذلكالناس، وأكثر العوام يمارسها القضايا هذه أن والخشكالة الشرك. 

كالقفاياليت، فهي، فيهاُ حكم ؤإعطاء عنها والحديث، إشاعتها من يل. لا 
قضاياهي بل الحاجة، وعند الملماء إلا يتناولها لا التي النظرية العلية 

الناص.كل يحتاجها عملية 

عليها.ينثوون التي الناس بعاداُت، مرتبطة أنها ما ك~ 
صحتا،العلماء بعض س فيها قولي نول، يجعل ما وهانا حح، ص+ 

مواجهةإلى ذلك، دعا وربما عليه، تعودوا عما الناس نهي يستلزم ذإلث٠ لأن 
العامة.غف_، 

الخرافات،س العامة عليه ما بإنكار أحد قام فما مشا،UJ وهذا عم ن— 
وحاربوه.عنه وانفضوا عليه وغضبوا إلا 

أوتيمن على أحل. اللءي الميثاق ومقتضى العلماء، دور اJا ه+ 
فكماالله، سبيل في الجهاد وهوس الكتمان. وءل.م للناس المال الكتايبح، 

معللوب،،الحسي الجهاد في والأسر القتل من الملمين أبدان إنقاذ أن 
أنوكما العلمي. الجهاد في وعباداتهم وعقائدهم أديانهم إنقاذ فكذللئح 

طريقعن المعنوي الأذى إماطة فلكزلك صدقة، الهلريق عن الأذى إماطة 
أعظم.صدقة الل إلى القلوب 

عليناليسهل نبل.أ بأيتها المتداحلمة. الخمس القضايا إلى نعد عنا د— 
فهمها؟



انحللفهمه وشت، ؤإذا كلها، المسألة سر لأنه يالتبرك، سدأ +
لأنهايالبدعن نختم )ثم غيرها• كثيرة مائل وربما المائل هذه إشكال لك، 

كلهم.لف، العالهاء عليها اتفق بقاعدة أذكرك يمحي نبدأ أن نل لكن لمرتها!( 
هي؟-وما 

بمائةنأتي ألا التوقيف ومعنى اكونف،. العبادايتج في لأصل ا+ 
هالرسول عن أصل لها ؤيكون بدليل. إلا أونعميها أونمارصها نقولها 

عبادة.يكون أن يمكن فلا ذلك، سوى وما أوالصحابة. 
العلماه؟بين عليها متفق القاءا.ة هده هل و~ 

نفلرتايقبلونها الماخرين العلماء بعض لكن كثيرة، وأيكها عم، نب 
عمليااتطيقها في يتساهلون لكن 

ذلك،؟-كيف، 

لكنهمحال.ياوة، محالة يحدثون فلا الأصل، حيث، من قبلونها ي+ 
كالمنهؤيجعلها يعملها من بها يتعبد الي الأعمال بعض في يتساهلون 

دليل.دون العمل ذللث، على بالفضيلة حكم أو الأجر عليها رتب وربما 
ح.لفاليطقها كان كما القاعدة هده يطقون لا فهم 

عملئا؟تهلبيقها في يفشلون ذا ز— 
اكامحي،عليها ؤيتعود تكبر حى الصغيرة البيع في يتساهلون نهم ألب 

بعلهإنكارها يتعاظمون تريغها، في الخلماء بعفن يخعلئ أو 
حتىتلبث، فلا الاس، يستقلها صغيرة تبدأ الكبيرة الأمور وغالبا ذللث،• 
يستطعلا حتى الاس أذهان في تترسخ ثم معها، اكعامل فيممي، تكبر، 
ينكرها.أن أحد 



ائلالمهده مر إنه قلت الذي للترك، تعل دعنا جيدة. هاعدة هده -
كلها.

الفضل،في وتارة مخلوقة تراها اض الأشياء كل الأصل، ي ف+ 
حسيامصدرا جعلها أنه سعتي باركها، بأن المخلوهامحتت، بعفى ميز الله لكن 

وحكمته.علمه على بثاء تعار الله قدرها بمفة غيرها، من أكثر للخير 
منأو الله من بالنص إلا ذاته في مارك أوثبئا أحدا بان نعلم لا ونحن 

بركته.أي - غيره عن تميزه على يدل، الشارع من فعل أوبورود رسوله، 
شيءأو شخص بركة اعمماد ناكار بالعقل. لمعرفته سبيل لا هدا لأن 

أنهيعني لا ما أمر في شيء ببركة المص ورود أن كما دليل. إر يحتاج 
فيه.ورديت، الن.ي الشأن في مخصوصة مباركته تكون بل عام بشكل مبارك 
المصوورد كان، حيثما مبارك عيسى أن عر المص ورد وقد عم، ن- 

..الرسول، بركة على الد.لل وورد مكة، ببركة 
وبجمهالرسول، ؛دعاء يتثبركون الصحابة كان فقل، حح، ص+ 

حق.كله وهلءا وبعرقه. 

القضمة؟هده في المشكلة ين أ- 
صلاحهنعتقد ما على البركة هده نعمم أن نريد عندما تبدأ لمشكلة ا+ 

الأuكن٠من أوندامته الماص من 
الإشكال،؟وجه أين و- 

ماشيء ببركة الحكم أن الأول،، آمرين؛ في يكمن الإشكال، جه و+ 
إذوالأماكن، الأشخاص حقيقة نعرف، أن مملح نلا فنحن شرعي، حكم 

إنهليسلاإلأالأاهر.

١٦٦



-ُاكاتي؟
تأثيره،اعتقاد إلى يجر ما شيء على بالبركة الحكم هذا أن لثاني، اب 

شموجودة غير نيران أي فيه، طبيعية غير ثدرات< الامحقاد وبالتالي 
والرمةوالرغة الخرف من إليه، القلوب تتحرك ويدلكؤ أمثاله. من غيره 

شد- له الفر من ذللا، غير إلى أيقا تجر وقد ذلك. ونحو والاعتماد 
لمهذا أن كما لله. إلا تجوز لا عبادايته وهده له. والمدر والذبح — الرحال 

اللهرمول غير بأحد يتبركون الصحابة يكن فلم الصحابة. عمل من يكن 
هن.ايعمموا أن يريدون ~ العلماء بعض ذلك فى ؤيتبعهم — العامة 

تقدسإر يبعفهم الأمر انتهى حتى صلاحه، اعتقدوا من كل في الحكم 
•والأشياء الأماكن بعض وبركة ندامة واعتقاد الأشخاص، لبعض خرافي 

يقينايعلم الله. رسول صحابة وليره الصحيحة للأحاديث، قارئ وأي 
أوخيرا فلوكان الله رسول صحابة عادة من يكن لم المبرك هدا أن 

عليه.الماس أحرص لكانوا مشروعا أمرا 
مكابر.إلا ينكره ولا لمين، المبلاد من كثير في واسر ذ'ا ُ~ 
يمارسهصار بل الوجود، نادر افتراضيا، أمرا ليس نخثاْ فما عم ن+ 

يكونحالفه من إن بحيح، بعضهم، عند هوالدين صار يل الماس، س كثير 
مخهلثا.

الرسولبها مر المى الأماكن يتتبع كان أنه عمر ابن عن ثبتؤ كن ل- 
فيها•صلك، .أو 
يمكنولا الصحابة. بقية وحالفه وحده، عمر ابن فعل هذا ولا أ+ 

عنهالله رمحي عمر ابن ثانيا الأفضل. عن الصحابة أغالب، يعرض أن 
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تبرؤاوليس أعماله، في . بالرسول التأسي في مبالغة ذلك يفعل كان 
ولافصيم، لم ما عر بفعاله الامتدلأل يجوز فلا لذاتها. الأس بملك 
أيومحالفه ففد الصحابة. بقية عليه حالفه ما على بفعاله الاستدلال يجوز 
الناسرأى لما الرصوان ة نجر ^ ٥٥الذي هو وعمر الخهلاب. بن عمر 

يتقصدونها.

التوسل؟قضية هومصدر )التبرك( أن ترى أنت ذن إ~ 
تلتفتولا بالكلية، بالله معالئا هالبلئ، يكون أن هو فا١^^٠ عم، ن+ 

إليهتنفلر أن ذللن، مع ؤيجب، سنا، الشؤع جعله ما إلا الأسباب، س لغيره 
وخالقبب الخالق الله، هو الحقيقي الفاعل وأن سبح. مجرد أنه على 

خفيةنوة الأشياء بعض أوفي الأسخاص بعض لدى أن واعتقاد الفعل. 
مندليل عليها ليس ~ الضر أوتدفع الخير سب باطة ذاتية قدرة أو 

الشرك.ص نوع هو - ^٤ ١١
الأخرىبالقضايا التبرك علاقة ا م- 
الدليليل.ل لم ما بركة اعتقاد إما أمريزت عن نتجتا القضايا هده ل ك+ 

الناستوسع فلل.للئا بركته. ثبتتا ما في المنرؤع تعدى أو بركته، على 
كثيرتساهل بل دليل، فيها يرد لم وأماكن أشخاص في البركة فاعتقدوا 

bذاالمجهولين• لنور ونورهم المساق بعض في البركة واعتقد منهم 
دعاتهإلى هدا وقائم ؤيضر، ينفع أته اعتقد شخص بركة الإنسان اعتقد 

مماثلوهذا الله. وبين بينه واسطة اتخاذ0 أو الله، دون س به والاستغاثة 
وماةدئت*هم»لألبمنتءيآأث،امبقوله• الله ذمهم الذ'!ن المشركين لفعل 

رلئهه)الزم:ص
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التوسلأن أعرف فأنا الأمر، هذا ني لي تفصل لعلأك شيخي، عفنا —
يكثرلأنه التوسل موضع في رأيك، سن أن للث، فهل مثرؤع. هو ما فيه 

الموصؤع.هذا عن الحديث عند فيلث، العلعن 
يتوسعثم جائز أمر إلى يأتي دائنا البدعت وصاحب الهوى احب صا 

منكير عادة وهزا الدليل. يثمالها ولا جاتزة غير أشياء حل يد كي لب 
الموصؤع.هل.ا في الهوى أصحاب، 

التوسل*موضع على تْليقه •حلال، من الأمر هذا لي نوصح علك، ل~ 
ضالتوسل؟٠uذلكنل لكن 

المقصود.إلى توصل وسيلة طريق عن الله من هوالهللب لتوسل ا+ 
•مريقي( تثقي أن فلأن الولي بجاه ألله يا )أمألك، ائل! ايفيقول 

ما؟بشيء التوسل مع أوسؤال الله هودعاء التوسل ذن إ~ 
باتفاقهوسرك بل توسلا، ليس مباشره، الله غير دعاء لأن عم، نب 

العلماء.

ممتوعة؟أنواعه كل هل للتوصل. عود ن~ 
النموصنتح فمن • هوممتؤع ما ومنه هومشرؤع ما منه التوسل . ال+ 

ثلايث،يسلكون كانوا أنهم يعلم الله. رّول مع الصحابة وحال الشرعية 
الشرعي.التوسل نسميه ما وهن.ا للتوصل. طرق 

اكلأيثه؟العلرق هزه هي ما و— 
ومنالدعاء أدب، فمن وصفاته. بأسمائه الله إلى التوسل لأورت اب 
الناسبةوصفاته بأممائه إليه متوسلا الله يدعوالداعي أن الإحابة أمياب 

تعالى؛فال انصرني. عزيز يا نوى يا أغنتي، ^؛، يا يقول بحيث، للدعاء، 
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بأعمالهالله إلى يتوسل أن ت والثانية .(. بها.. نادعوْ الحسنى الأمماء )ولله 
يقولأن مثل المى. سبيل على لا والخضؤع التذلل سبيل على الصالحة، 

اللهميقول أوأن الممد، الأحد الله أنت، أنلث، أشهد بأني أسألك إني اللهم 
أولي فاغفر . . مرصاتك. وابتغاء منك حوما إلا المحرم هذا نركت، ما إني 

الدينالثلاثة حدين، ذللث، ودليل وتحوذللث،. ارزنتي، أو مريقي، اشف 
وخاصةالأحياء، لمين المبدعاء التوسل هي والثالثةت الغار.... أواهم 

له.يدعوا أن منهم بللب الصلاح• فيه يعتقد أو الإجابة منه يرجى من 
الصحابة.وفعلها بالدليل، نشتا التوسل من الصور فهدم 

بأسمائهالله إلى التوسل المشروعة! التوسل صور هي هده ذن إ~ 
الصالحين.بدعاء له والتوسل الصالحة، بالأعمال الله إلى والتوسل وصفاته، 

"ض(
أي" بهم التوسل الصالحين بدعاء التوسل في تدخل هل و~ 

بيئاتهم؟
المسالة.هده فى حصومى وبين بيتي الإشكال هووجه دا ه+ 

-كيف،ذللث،؟

شخصإلى اتي بدعاتهم. التوسل هو المثرؤع إن أفول نا أ+ 
الصحابة،عن ستا وهدا لمين. للمأويدعو للث،، يدعو أن منه وتهلل—، 

عنه.الله رصي بالعباس، قّاء الأستحديث، في كما 

يه.يستدلون حصومالث، مجن كثيرا رأينا لأني عنه سأسألكر كنت، عم ن~ 
وصاحب،البدعة صاحبط إن فليل قبل للئ، قلته ما تتذكر عللثا ل+ 

الدلتل•عليه يدل لا ما فيه ؤيدخل فيه فتتوسع جاتز أمر إلى يأتي الهوى 
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هدا؟-كيف 

النيئإلى ياتون المهلر عنهم وامتغ أجدبوا إذا الصحابة ان كب 
أمورفي لهم يدعو أن سألونه أيثا وكانوا لهم* يدعو أن منه ويطلبون 

أوالني بذات الله إلى توسل أنه متهم أحد عن يقل لم أنه ولاحفل أحرى• 
فقدله، الحاجة هع يفعلوه لم لكنهم عظيم. الله عند جاهه أن ح بجاهه، 

وعذبوهم،الكفار أسره وبعضهم والجدب الشديد الجؤع يصيبهم كان 
أنإما فهم بذاته. يتوسل أو اللي بجاْ الله يدعو منهم أحد يكن لم لكن 

لهم.الدعاء ه الّ؛ي من يطلبوا أد ماشرة الله يدعوا 
عث،؟الله رصي العباس حديث عن ماذا و- 

الاستدلالسياق توضيح نل يمكن لا فهمه لكن عنه، أتحدث س+ 
للهتوسلوا أنهم التابعض ولا الصحابة عن يقل لم الرسول. توفي لما - به 

العلماموأقوال السنة كتب وهوه ينييك. سألك وقالوا! الله دعوا أي يخاته، 
فيهافهل لف، المن تعهم ومن الصحابة كلام نقلتا أيدينا، بين لسلف اس 

موتهبعد بالني. التوسل يكون أن بمقل وهل موته؟ بمد توسل؛الني. 
افعلواذللت،؟ أنهم الصحابة عن واحدة ولامجرة لل ولاينقل فاممة مشروعاوذا 

٠به يستدلون التوسل دعاة من كثرا لأن العباسي، حديج ل عود ن— 
لثمعلروا،بالله الاستغاثة الصحابة وأراد المملر ج وتوقفأحدبوا ما ل+ 

نتوسلؤإننا بنبيالتج... إليلث، نتوسل كنا إنا راللهم ادحهلاب بن عمر نال 
التوسلأن على يدل فهذا لما...(. فايغ عباس يا قم نبيك..؟، بعم إليك 
وليس؛الأاته.العباس، بدعاء كان 

-وصحليهذ0.
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لدعابل الدعاء، منه طلب لما العباس بيات الاستغاثة كانت لو +
يدانيتوسل لكان بالذات التوسل كان ولو دعائه. في به وتؤمل عمر 

الخوملفي M المي فتركهم انماس• ذات من أقفل قطنا فهي، المح،.، 
بالدعام.التوسل المقحود أن على دليل الدعاء الماس ٌن وطلبهم 

سذالطل_ا بالذات. التوسل على دليل فته فليس حق، بالدعاء والتوسل 
حائز.أمر الدعاء صلاحه يرجى الذمح، الحاصر الرجل 
المئرؤع؟غير هوالتوسل فما المشرؤع، هوالتوسل هذا أن رفتا ء~ 
الممفبمالة،القرون بعد الناس أحدثه ما هو المشرؤع غير لتوسل ا+ 
أوبنبيالئه، إليلث، أتوسل إني دعائه)اللهم في ويهول، يدعوالإنسان وهوأن 

السالف.عمل س يكن لم فهذا فلأن( أوجاه نبيك أوبجاه بفلان 
بدعة؟هذا أن ترى أنت، ذن إ- 

الماسيعص صار أن إلى فيه والماهل يه العمل جر ونل عم، نا 
إلاحقيقته يعلم لا باطن أمر والصلاح الصلاح. يه يقلن من يكل يتوسل 

ممنمباشرة، الله غير يدعو الناس بعفس صار حتى الأمر تطور ثم الله' 
توسلا!هذا ويقلن الصلاح، فيه يرى 

هذا؟يف ك~ 

للعملالمنتبين س وافقهم وس والجهال العامة عنلء استقر ما ل+ 
يتوسلونكانوا س يدعون فصاروا فيه توسعوا بالذوات توسل ال جواز 

مباشرة.يدعونه صاروا ثم لهم، ليتومهل يدعونه الأمركانوا بداية وفي، به• 
وتقديسالله، غير دعاء في الموسع إلي المؤمل في الماهل انتهى ففد 

مناراتفمارت الوثنية، يثبه ما إلى الأمر وتهلور قبورهم وتقديس البشر 
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ؤيدبمحونوينذرون الناس لها محيحج طقوس ولها سدنة ولها نب وعليها 
وبالصلاةبتربتها ويتبركون بركتها، يرجون ؤيتمحون بها ؤيطوفون 

التوسل.ني والتوسع التبرك في التساهل بب بذك كل ؤإلتها. عندها 
]أيإليه والدعاء الذنوب، أعظم سواه ما وعبادة بالله الشرك أن ومعلوم 

ويامرعنه ينهى من ومعاداة الخهلايا، أعظم من به والأمر الشرك[ هذا 
بعدولولا دونه. هو من معاداة من أعفلم ه الرسول وءلاءة بالتوحيد 

العلمونقص والأنصار، المهاجرين وحال الإسلام باول الناس عهد 
المشركونهؤلاء لكان الناس، س كثير على الأمر واشتباه الجهل وظهور 

والعامة...للخاصة وضلالهم كفرهم يظهر مما بالشرك والأمرون 
يطولفلماذا وواضحا، الأمرسهلا يدولي للموصؤع تصويره س ~ 
نين؟المر على العلماء بين ؤيتعقد فيه ، الخلاف

لكانت،البيع تدحالها ولم الأولى، ظيعتها على الشريعة تركت، و ل+ 
أصحابيريد عندما تأتي المشكلة الدلائل. وبينة العالم واضحة سمحة 
؛الأحاديث،الاستدلال فيبدوون بدعهم، يوغوا أن والبيع الأهواء 

الواضحةالأمور وبترك هواهم، لتوافق الاستدلال في وبالتعمج الضعيفة 
نصرتها.في ، للتكلفللمتأحرين أقوال واحتيار الملقح بين عليها المتفق 

أوموضوعة،ضعيفة بأحاديحح يستدلون القصية هن.ه مثل في تجدهم فانتإ 
اللم،لكان ولوصحت، دليلا. تكن لم لوصحتإ ؤيتدلون؛حكاياُت، 

عنهم.ذك ويشتهر بها يآحذون المقدمون 
بب،بكانت، والصوفية الكلامية البيع كل أن لي اتضح حيح، ص~ 

بعدهم.س والتابعون الصحابة الصالح، ، اللفعليه كان ما ترك 
البيع.رد يمكن لم فتح، إذا الذي هوالباب، هدا عم ن+ 
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قداثرحل

أنلك فهل اشور، نيارة وص موصوعتا عن مميزا ايممدنا أسا حس أ- 
فيه؟خصومك وبين بينك الذي الخلاف لي وتبين إليه، تعيدنا 

زيارةعن سؤالك لأصل واسمملرادا، توطئة كان مضى فما التاكيد، ب+ 
الشور•
الشرر؟نيارة مشروعية ترى أنت ل م- 
الزيارةالقبور بزيارة بالأمر صريحة موصى فيها فهدم التأكيد، ب+ 

الشرعية.

الشرعية؟بالزيارة تقصد ماذا و- 

المؤمن،وتدكر للمسنا الدعاء منها الغرصى يكون الش الزيارة عني أ+ 
الأحايين،.بدلك، وردت كما والأخرة، 

عندك؟الممنؤع ص ما ذن إ~ 
أصحابها،لدعا، أو لبريها، طالتا القبور نيارة ممنوعا أرام لذي ا+ 

عردليل فيها يرد لم الثلاثة هد0 فكل عندها. الدعاء فضيلة لعللب أو 
بياتها،بركة فيها ليس فالقبور يعملونها. لغ، اليكن ولم شرعيتها، 

ولاأموات لأنهم أصحابها دعاء يجوز ولا صالحين، أصحابها كان ولو 
عندهالللءعاء وليس غيرهم. عن فضلا هم لأنفشيء عمل يستطيعون 

وهذافيها البركة اعتقاد أو أصحابها لدعاء ذلك، يجر فد بل فضيلة، أي 
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منطاتفة قال كما اجد، مالقبور اتخاذ يالله الشرك أصل و ممتؤع. كله 
السلف،..."

القبور؟زيارة ني تجوز لا أنها ترى الش الصور هده ذن إ- 
خصوميوبين سي كبير خلاف فيها ثار مسالة أيما محاك لكن عم، ن+ 

 ،^1•١^٢
هي؟-ما 

القبور.لزيارة أوالسفر الرحل، ثد الة حم+ 
أنللث، فهل كثيزا، فيها وألف، المسألة، هذه عن مميزا قرأت عم ن- 

توضحها؟

فالرسولسفر. لها ينشأ أن يجوز لا الشرعية، الزيارة حتى أقول نا أ+ 
يسافرلا أنه هذا ومعز مساجد، ثلاثة إلى إلا الرحل شد عن هى ن. 
اجد.الماكلاثة ^٥ إلى إلا وتعيدا تقربا الأرض من لثقعة لم الم

اللكن ~ الشرعية ؛الصفة — القبور من ثاء مجا لم الميزور أن فيجوز 
لها.— الرحل يشد أي — يسافر 

نرالرسول.؟-حتى 

وصلفمن فقعل، لمجد.ه يكون الرحل فشد نره حتى ■ا 
القبورءتزار كما دلك، فله نيره نيارة وأراد مسجده 
ه؟الرسول قبر لزيارة أفضلية هناك ليس عني ي- 
ولمه، الرسول قبر زيارة على يحث صحيح حديثا أي يأت م ل+ 

الناسأكر وهم ذللث،• يفعل والتابعين، الصحابة لف، المن أحد يكن 
وأولبالة. وأدراهم الخير، على الناس وأحرص ه، للرسول حثا 
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همالقبور عر الص المثاس لزيارة الفر ني الأحاديث هذْ وضع من 
ؤيعظموناجد الممهللون الذين ونحوهم، الروافص من اللخ أهل 

الشاهد.

ذلك؟في العلمهاء من كير حالفك كن ل- 
ذلكفي حالف، المتقدمن. من إمام ذلك في يخالف لم ولا أ+ 
علىنشأ أو والتابعين، الصحابة أحوال( يعرف لا ممن المتاحرين بعض 
لديهمليس لي المخالفين لكن يخالفها. أن يريد ولا واستحسنها أشياء 

يعتمدونالتي الأحاديث فكل عليه. يعتمدون صحيح أثر أو حديث أتم( 
نيارةفي ثابت، حدين، النبي. عن وليس موضوعة. أو ضعيفة عليها 

خاص،نهي ذرْ في عنه جاء بل العموم، من يتثنى حتى خصوصا، نبره 
فماالقبور زيارة لمجرد الفر وأما  ٠١١سا(.لألأ نبرى تتخذوا )لا كقوله; 

هوهل تنازعوا* إنما تح*تا، مإنه قال لمين المعلماء من أحدا رأبتا 
ماحأدمتهي،ءنه"•

وقملالهادي، عبد ابن وهو تلاميدك، أحد للئ، انتصر لدللث، و~ 
أننبل توفي لكه الئنكي( كتابه)الصارم في أدلتهم على الرد في القول 
الله.رحمهما المتأحرين. حدة علماء أحاو أتمه تم يتمه، 

بالأخناتية.ملمحقت الرحل... شد ني رمّالة 
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الدعة

إنهاقلت الي القضايا من ثلاث عن تكالمنا الشخ. أيها حسنا، 
يتهمكالمعاصرين من فكثير الدعة. الرابعة؛ عن نتحدث دعنا مترابطة، 
اJالءة.في تتشددون بأنكم وأتباءانا 

عيرهيراه قد سّيدا، فلأن يرام قد فما نمي. أمر والشاهل يد الا" 
فىاّد درايته أحواله تتيعتا ر يد، باليتهمنا من يل تساهلا. 

»وذب.تقؤد إلا دليل عيها له ليس أمحور 
صايط؟يوحد لا أنه هذا يعني ل ه~ 
اتبيععر مشا فيه التشدد كان فما الدليل. وهو صابط■، يوحد ، ال+ 

هوالتثل.د ماومحوم. يتشدد ليس فهو العلماء، كلام عن يخرج دلا الدليل' 
صحح.دليل دون بالأسد الأحد 
اJاJءةلأإلى نحد دعنا أكثر الأمور تتضح تى ح- 
اللهرسول يشرعه لم محدث أمر فكل للمنة، مقابلة لبدعة ا+ 

فهولله التقرب الفاعل به ويقصد الكرام، صحابته عمل من يكن ولم 
؛،jJbk*كل فإن الأمور، ومحدثات )إياكم يقول؛ . وارمول بدعت. 
أنهمالصحابة عن يعرف، ولم عام• لفغل فهدا صلألة•( بلعق وكل يدعة، 
الممتروعةالأمور يه يضاهثون أو الله إلى يه يتقريون شيئا يفعلون كانوا 

فيه.والتشدد ذللث، إنكار عنهم تبت بل له. استحسانهم بمجرد 

١٧٧



المحدثات؟كل على يطق هذا وهل ~

الرسولنال ولذلك الدين. فى هوالمحدثات فالممصود لا. التآكل، ب+ 
كلأن أرى فأنا مردود• أي فهورد( منه ليس ما هدا أمرنا في أحدث )من 

فهوبدعت.مشروعة، لءلريةة مماثلة فيه أوماكان الدين فى أحدث ما 

البلع؟نتساوى هل و~ 
فمنهاتفاوت، البيع أفراد لكن صلألة. بدعة فكل المبدأنعم، حبنإ ن م+ 

والتحقيق.العلم أهل يعرفها وهن>ه مكفر. غير هو ما ومنها المكفرة، البيع 
ؤيعنيطْ(، البدعة )نعمت عمر بحديث، سندل من هناك كن ل~ 
النبيموت بعل■ أحياها لما التراؤح، صلاة 

حديد.بشيء ياينج لم أنه ذللئ، معنى السنة. هذْ أحيا إنه قالمتؤ نت، أ+ 
الناسكثر لما ثم حماعة، يومين أو يوما الله رسول صلاها فالتنراوح 

اللهرسول توفي فلما عليهم. تفرض أن حشية — حماعة — تركها حلفه 
منالله. رسول يخشاه كان ما زال لأنه أحياها، عمر حلافة في و. 

عليهاوافقهم التي الراميين الخلفاء سنة من إحياءها أن كما افتراصها. 
الراشلءينالخلفاء وسنة سنته بالتزام أمرنا والرسول الصحابة. بقية 

الخلفاءسنة من هي نم الرسول.، فحلها أولا فهي بعده. من المهديين 
عليهم.الله رضوان الصحابة عليه اتفق نم الراسيين، 

ميته)يد.ءة(.نعمر اقر مادا ل~ 

اللكن غير• لا اللغوية، التنمية يايبج من ذللئ، أن يرون لعلماء ا+ 
يكونند بل أصل، لها ليس حديدة إثاء)بيع( على يستدل؛هن.ا أن يجوز 

بالكفار.التشته أيصا فيها 
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المنيللأن التثسه أذكر ولم الميل، النفي أيماذكرت؛ي له وتلت 
له؛علم رهل وقال• شيء( كمثله )ليس تال؛ حسثا كتابه بنص الله ماْ 

رسوله.سنة ولا»ي الله كتاب ني ليس لمغل من إلي أحب وكان سمئا( 
فاسد.معنى به كماقدبمنى صحيح معنى ينفيه بمض نار كان ؤإن 

الكلميحرفون ولا نمه به وصف ما عنه يتقون لا أنهم ذكرت ولما 
الحاصرينبمص جعل وآياته، الله أسماء في يالخوون ولا مواصعه عن 

سصمنذس...

-Jاذا؟

لهيتوجه لم ولكن الردااثلا٠رعليه. من ذلك ماني لاّتشعاره ... "+ 
بالجواب.لعلمه يتمكن فلم أعلمها التي بالأّثلة يدور وأرادأن يقوله ما 

-وعلصالآمسذلك؟
هذام ؤبمليون والتجسم الشي• مي يذكرون 'أخذوا بل • الب 

غيرمن قولي فقلت؛ ذلك، من إلينا الناس بمص يسه لما ؤبمرصون 
التكييفجلأن الأسمين هاوين اخترت ؤإنما بامحلل كل ينفي ولاتمثيل تكييف 

المقالةوغيرهم عيينة وابن ومالك رييعة تال كما السلف عن نفيه مأثور 
بهوالإيمان مجهول والكيف معلوم )الاستواء بالمول العلماء تلقاعا الش 

غيرمعلومالتكييف أن على اللف مولأء فاتفق بدعازآ عنه والسؤال واجب 
آياتتأؤيل فإن بالنص وموايقامنفي الأمة. اتياعاللف ذلك لنافنفيت 
التأؤيلمن ومذا صفاته وحقيقة الموصوف حقيقة فيها يدخل الصفات 

^^تذلك»يسةضدةذكرت4افياكأويل
علمنابتأؤيله.وبين الكلام بمهنى علمنا بين والفرق والمعنى 



بعضهمعلي اعترض مما فكان الاعتراض، على حرصوا فقد لا، +
يهووصفه ه نفبه وصف بما الإيمان بالله الإيمان أولهاومن لماذكرفى 

المرادما فقال تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل ولا تحريفا غير من رسوله 
أهلأثبته الذي التأؤيل ينفي هدا أن ومةمود0 والتعطيل؟ يالتحريفج 

جوارا•يإما وجوبا إما ظاهره عن اللفظ هوصرف، الذي التأؤيل 
وهوكتابه في تعالى الله ذمه كما مواصعه عن الكلم تحريف فقلت، 

تعارتلقوله الجهمية بعض تأؤيل مثل المعنى مجن عليه دل عما اللففل إزالة 
ومثلتجريحاا الحكمة بأظافير جوحه أي؛ تكليما(، موسى الله )وكلم 

والقدريةوالرافضة الجيمية من وغيرهم والباتفية القرامطة لأؤيلأيتج 
فيها.ما ه نفوفى مكتا وغترهم 

 -u كلمة"-أويل"؟ذكر عن عدلتح ذا
لغظإر التاؤيل لفغل عن عدلت أنمح، اسر، هدا مر في ذكرت "+ 

العقيل.ةطْ في تحريت، وأنا القرإن؛المه جاء اسم اكحريفؤ لأن اكحريف، 
التأؤيللففل فيها أذكر ولم اكحريفؤ من الله ذمه ما فشت، والمنة امماب اتياع 
القواعل•.من موصحه في بينته كما معان عدة له لمقل لأنه اناتر ولا بنفي 

مبالتأؤنل لفظ مض غتر الله كتاب في التأؤيل لفغل معنى فإن 
قمح،التأييل لمغل معتمح، ومر والفقه الأصول أهل من المتأخرين اصعللاح 
مىنند التي العاني من لأن والملق التفسير أهل من كثير اصعللاح 

الحجةتقوم ما أنفح فلم الملفا بعض عن منقول صحيح هو ما تأويالآ 
لفحالعن منقول وهو صحته على الحجة نامتإ ما فإذا صحته على 

فليسمنالتحريفح.



حمل؟ماذا ثم ~
المنزلمن بخطي كراؤص ومعها أحضرها من أرسلت م ث +

عليندم أنه كتابتها ب كان هذه لهم ونالت الوامطية، العمدة فحمرت 
الواسهليالدين رصي له يقال شخ نواحيها قضاة بعض واسعل أرض من 
وشكاوالدين الخير أهل من وكان حاجا عليتا تدم الشافعي أصحاب من 

ودروسوالنللم الجهل غلة من التتر دولة وفي اللأي بتلك فيه الاس ما 
بيتهولأهل له عمدة تكون عقيدة له أكتب أن وسألي والعلم الدين 

عقائدبعمى فخذ متعددة عقائل الاس كتب قد وقلت ذلك من فامتعفيت 
لهفكتبت أن نكتها عقيدة إلا أحب U وقال المزال في فألخ المنة أئمة 
ممرفي كثيرة نسخ بها انتشرت وقد العمر بعد قاعد وأنا العقيدة هده 

وغيرهما.والعراق 

كمالالمخ لكاب وآصنائ الرئة لرفع أل لاأفرس بأن الأمير فأشار 
يسمعونهاالحاضرون والجماعة حرئا حرما الحاضرين على فقرأها الدين 
عنيسأل أيما والأمير شاء فيما ؤيعارض شاء ما منهم المورد ؤيورد 

منالحاصرين محن طائفة نفوس في كان ما الاس علم وقد فيها مواضع 
ويعفهالاعتقاد بسبب وبعضه يعفه الاس علم قد ما والهوى الخلاف 

•بغترذلك 

المجالسهده في والخاظرات الكلام من جرى ما ذكر يمكن ولا 
العهن.بعد مع ذلك من حضرني ما ملخص أكتب، لكن ينضعل لا كثير فإنه 

ينضبط,لا ولغهل. أصوات رير يجري كان أنه ومع بذلك 
المقيدة؟في ذكرته بما الخصوم لك سلم هل و~ 



الواسطة؟العقيدة طلب في أرسلغ ثم ~
غضناوغضبت به، عهدي بعد نل كلأما حضورها نبل وقلت عم، ن+ 
سلانوقالوا عر كدبوا أنوانا أن أعلم ى قلت أر أذكر لم شددا، 

أوقاتبالإصلأم قام من قلت أن مثل إله، احتجت بكلام وتكلمت، أشياء 
لماوأقامه أعداءه وجاهد وبينه دلائله أوضح الذي ومن غيري المحاجة 

عتهيجاهد أحد ولا بحجته ينطق أحد ولا أحد، كل عنه تخلى حين ماله 
فيه.مرغنا عنه مجاهدا لحجته مذلهنا وقمت 

ولوبغيري؟ يمنعون فكيف ر الكلام ر يهلعون هؤلاء كان فإذا 
أعفوقد وأنا ينصفه أن عليه لوجب، الإنماف، اللهلان من با طليهوديا أن 

الذينهؤلاء يحضر وأن منه الإنصاف، أطلب قد أعفوبل لا وقد حقي عن 
لكنالجنس هذا من أطول كلاما وقلتح افترائهم. على ليوثقوا يكذ.بون 

ذلك.يكتمب بان الدين محي الدرج كانس، إر الأمير فأثار به• عهدي بعد 
بمذهبهأعلم فأنا كتبته مما شيء ر خالفني من كل أيمان وقلتح 

إلانحلأ فيها ذكرت ما وقراءتهات حضورها بعد أيما تتا وقل... منه، 
منلطائفة حلاف فيها جملة وكل القبلة إر الخثبين من ، مخالفوفيه 

اطوائف..ؤ"ه

وتفاحنا؟للنفس تزكية ذلك ر أن ترى ألا الشيخ، أيها ر سمح ا— 
الكلام،سياق إر تنظر أن بد لا لكن المغفرة. الله وأسأل لى، ب+ 

أراهعما ودفاع مناظرة ر كتمتا فأنا حال. أي على حصل، ما أصفا فأنا 
وبيانقور ؤإظهار القس عن الدفاع مقام ر فكننت، اللهلان، وأمام حما، 

الأخرين.حجة ضعفا 



الشيخفأمر اكتوا. فقلت عقيدتك، لنا تكب أن نريد الأمير: قال +
والقدرالصفات أبواب الاعتقادقي جمل له فكتت يكتب أن الدين كمال 

الطنأهل اعتقاد أن ومر والتفضيل، والإمامة والوعيد الإيمان ومسائل 
منرموله يه وصفه وبما ه نقبه الله وصف يما الإيمان والجماعة 

غيرالله كلام القرآن وأن تمثل، ولا تكييف ولا تحهليل ولا تحريف غتر 
أسالمن شيء كل خالق الله بأن والإيمان يعود• ؤإليه بدأ منه مخلوق 

يالطاعةأمر وأنه يكن لم يشأ لم وما كان الله شاء ما وأنه وغيرها الماد 
واللهحقيقة فاعل والمد وكرهها المعصية عن ونهى ورضيها وأحها 

أحدالانكفر وأن يزيدؤيتقص وعمل تول والدين الإيمان وأن فعله خالمح، 
وأنأحدا، الإيمان أهل من النار قي نخلد ولا بالذنوب القبلة أهل من 

مرنتهموأن علي ثم عثمان ثم عمر ثم أبوبكر الله. رسول بعد الخلفاء 
أزرىنقد عثمان على علئل تدم ومن الخلافة في كترسهم الفصل في 

عهديبثي قد الأن فإني نحوه، أو هدا وذكرت والأنصار. بالمهاجرين 
إذذاك.كتب لكنه أمليته ما لففل أحفنل ولم 

ندكما علي يكذبون أقواما أن أعلم أنا والحاضرين للأمير قلت تم 
كتميقولون فربما حففلي من الاعتقاد أملستا ؤإن مرة غير علن كذبوا 
قبلستين نحوصح من مكتوبة عقيدة أحمر فانا ودارى، أودائن بعضه 
الشام.التترإلى مجيء 
فعلا؟ع1إك يكذب من هناك كان هل و~ 

يكشفهالله لكن ورسائل•• فتاوى علي زوروا وفد وكمحر•• عم نب 
أمر٠م..



منوسعمامح خص عام المبارك رجب ثامن الاثنين يوم ذلك كان +
الهجرة•

حدث؟ماذا م ث— 
بأنلطان المرسوم ورد فقد لك، عقد الجالس هدا لي; ال ق+ 
التيالكب من المصرية الديار إلى به كنت وعما اعتقادك عن أسألك 

والفقهاءالقضاة أجمع وأن تال وأك الاعتقاد. إلى الماس بها تدعو 
ذلك>.في وشاحثوا 

ردك؟كان -وماذا 

يوحدبل مز، هوأكبر عمن ولا عض يوحد فلا الاعتقاد أما قلت: "+ 
وجبالقرآن في كان فما الأمة ملف عليه أجمع وما ورموله. الله عن 

البخاريصحيح مثل الصحيحة الأحاديث في نت ما وكيلك اعتقاده 
لم".وم

معين؟اعتقاد تدعوإلى أحد إلى كتبت هل و— 
منشيء إلى به أدعوه ابتداء كتابا أحد إلى كتبت فما الكتب ما أ+ 
المصريةال>يار أمل من يسألمي من بها أجبت أجوبة، كتت ولكنى ذللث،، 

فيمسائل عن ألمى يمن وغيرها ممر من علن يرد وكان وغيرهم، 
وكانالأمة. صلف عليه كان وما والمنة بالكتاب فأجيبه وغيره الاعتقاد 

دارأستاذ الجاشتكير الدين ركن الأمير إلى كتاب على زور أنه بلغتي فد 
أنهعلمت لكن بحقيقته أعلم ولم محرفة، عقيدة ذكر يتضمن ال3لان ال

مكذوب.

الأمير؟محونم، كان ماذا و— 

١٨٩



مناظرةهناك لكن ءمرْ. ويرق علماء من كثيرة مناظرات تيمية لابن 
ابنمنها يعاني كان التي المعاناة من جاسا نمور فهي قرأتها• كلما تشدني 

مجمؤعمن الثالث المجلد إلى توجهت عصره. علماء بعض من تيمية 
ابنحيال لى فظهر الكتاب فتحتح الوامحعلية. مناظرة توجد حيث الفتاوى، 

سمه.

قراءتها،من أمل أكاد لا فإني منلث،، المناظرة حبر ملع لمتشوق نا أ— 
الحجة.وحضور الأستل.لأل وقوة العلم من فيها لما 

)إنتعارت الله قول مصداق إلا أراه لا وهدا الله، فضل من لك، ذ— 
الأمربهيا قمت، ما أرجوأنني فانا أقدامكم(• ؤيثبتح ينمركم الله تنمروا 

س•ولرسوله لله نمرة إلا 
نمتها؟-ما 

ذليمن يعترهم والرافضة والاتحادية الجهمية من قوم بي ص م+ 
فيالبلاد أمير ناتبه إلى المصرية الديار من السالهلان كتاب فورد الأحقاد، 

بجمعالأمير فأمر الاعتقاد. أمر في للمناظرة مجالس ثلاثة فعمدت دمشق، 
لهممن والمشايخ والمفتين نوابهم من وغيرهم الأربعة المدام، نماة 
٠الميعاد هدا في بجمعهم نمل مجا يدرون لا وهم اعتداد وبه حرمة 

هدا؟كان -متى 

١٨٨



له...والتكفير عليه اكغليظ يه يستحق الذي الشرط فيه حمل إذا إلا نالها، 
هلالمقالة; في ئيثين في يطلر وهوأن نافع، فإنه فتدبره عقلتم أصل فهذا 
وهوباعتبار؟ وباطلا باعتبار حما فذكون التقسيم تقبل أم باطل؟ أم حق هي 

مميرغالمؤ...".

١٨٧



يذب؟يكفررن لا أنهم المشهورة الة أهل قواعد من إذن ~
وعيالمعروفة الذنوب وقصدهم هذا، على متفقون المالخام عم ن+ 
وقلوالرقة والزنى الخر شرب الخوارج.ثل بها م الش الكاتر 
أنكرفمن ذنب• بأي يكفرون لا أنهم المقمود وليس ونموئ• النفس، 
ماتكفيره، على .تفقون فالخاكاء — مثلا — الخمر حل أواعتقد الصلاة 

محتدمونأنهم البمع أيل شأن من • • • ذ الخكم. يلغه لم جاهلا يكن لم 
ت،بد لا الذي الدين من يجعلونها بل الدين في واحة ؤيجعلونها أقوالا 

والجهميةالخوارج كفعل دمه، يستحلون مها خالفهم مجن هميكفرون 
يكفرونقولأولا ستدعون لا السنة وأهل وغيرهم، والمعتزلة والرافضة 

كمالدمائهم، مستحلا لهم ءكفنا لهم مخالثا كان ؤإن فأخهلآ، اجتهد من 
ومنوعلي كمان الخوارج[ نأي تكفيرهم •ع الخوارج الصحابة يكفر لم 

سالمليناسالفينلهم^)م٠اجاJة٥/والاهماواستحلالهم 
تسليط' المسلمين، علماء إلى التكفير يصل عندما الأمر ؤيشتد ( ٩٣

هذاأصل ؤإنما النكرات، أعفلم من المسلمين تكفيرعياء على الخهال، 
أنهميعتقدون لما المسلمين أئمة يكفرون الن«ين والروافض الخوارج من 

(١٠٠أحطؤواقهءنااديناا^)الفتاوى٥٣/ 

تكفير؟س له ذموا مما دليل لهم ليم، أنه مدا مض، ل م~ 
سلكوافلو للهوى. وات؛اعهم جهلهم بسبب الأمر عليهم شب ا+ 
العلمأهل موال أوش ينها، والتوفيق الأدلة جمع في الملم أمل سيل 

فيقيلتا المالخاء لبسس بكلمات يستدلون وقد لملموا. لهم، والرجؤع 
إمامارأيت، فإذا ... عامة. قواعد أنها على فيأخذونها خاصة، حالات 

منكل في عاما حكتا هذا يعسر فلا فيها أوكفره مقاك قائل على غلظ 
١٨٦



دينشبهة معه ذلك ؤيكون،ع بهوام، له يغضب ما حمل إذا ؤيغفبا بهواه، 
أنفدر فإذا الدين. وهو الحق وهو المسة أنه له ؤيغضب له يرضى الن.ي أن 

الدينيكون أن فمده يكن ولم الإسلام، دين المحض الحق هو معه الذي 
أووءلائفته ه لفالحممة فمد بل العليا، هي الله كلمة تكون وأن لله، كله 

الدنيامن أولغرض وطنا شجامة ذللث، أوفعل عليه هوؤيثتى ليعظم الرياء، 
٢٥٦ه/ الة منهاج الله..." سيل في مجاهدا ياكن ولم لله يكن لم 

هووالخهلير المحن.ور يستحقه. من على يهلبق شرعي حكم فاككفير 
أنأو بعالم، ليس من بالكفر يحكم أن أو مكفرا ليي بما الكفير يتم أن 

ماوهدا المتهلرفون. فيه يسر ما وطا يسحقه. لا من على الحكم يعلبق 
وهداتهلرئا. يعد بالكفر حكم كل فليس وحديثا. قديما الخوارج فيه يسر 

جهةمن العقلاء اختلاف، أكثر نيل، .كما .. و المجمل. بالكلام نميته ما 
(١٤٠اثتراكالأم")الفتاوى٩ا/ 

هيفما الكفير( في الخوارج )ؤلريقة السائقة إحا؛تلث، في لت، ق- 
الكفير؟في الخوارج ؤلريقة 

الالذي الدنبج وهو — بمكمر ليس بما يكفرون أنهم لريهتهم ؤ+ 
يستحلونثم —، أكبز ؤيجعلونه أصغر، كفرا أويكون الإسلام، من يخرج 

صلال،عندي وهذا كفروْا من يكفر لم من يكفرون ثم كفروه، من دم 
فأصل"... للمة. مخالفتها وبيان العلريقة هذه بنقد مملوءة وكتي مبين، 

ؤيتثعونبذنيح، ليس ما ذنبا ؤيعضدون بالذنب، يكفرون أنهم الخوارج 
~متواترة كانت، ؤإن ~ الكتاب ءلاهر تخالف، الش المسة دون الكتاب 

منيستحلونه لا ما عندهم لارتداده منه ؤيستحلون -حالفهم من ويكفرون 
(٣٥٥الكافرالأصلي...")م 

١٨٥



نيبمحدق وهو ذلك محال المجمل؟ الكلام من أحذرك أمحل ألم +
وجهي•

الجملها؟-وما 

—الذاهب جمح من — الفقه كتب وكل شرعي. حكم لتكفير ا— 
يصحفعلها من التي الأشياء محيها سن المرتد، أحكام محي محمولا تحوى 
العالماء.يعرفها بنروؤل كافنا، 

أبواباوتضع )التكفير( للردة أحكاما تجعل المنية الذاهب وكب 
ذللت،في تشددهم الحنفية عن والشهور المعروف بل الفقه، كتب في لها 

التكفيرفي يتشددون أيصا فهم والأثاعرة المعتزلة من الكلام أهل وأما ٠ ٠ 
وجودعلى ؤيستدل ينفلر لم من تكفيرهم مثل العلمية، الفلرية بالقضايا 
وكفركثيزاممرني من والصوفية الأثاعرة من أن عليكم يخفى ولا الله... 

سأتاعي••
الكبيرةصاحب أذ على الإباصية بين حلاف فلا الكبيرة صاحب أما 

فهومنها ناس وغير الكبيرة، عن مقلع غير الدنيا من حرج إذا النعمة، كافر 
الإباصية(.— ؤلعيمة )عن النار في مخلد كافر 

—عنه الله رصي ~ علي بإمامه يعتقد لم من كل يكفرون والشيعة 
المنة.أهل كل يكفرون أي بعده، من ذؤيته من والأئمة 

وأقوالها،الفرق بواقع جهل أنه إما بأتباعي، أو باسمي التكفير فربهل 
الهوىسميه الهوى وصاحب العلمية. الأمانة فى ونقص هوى أنه أو 

لرصايرصى ولا يْللبه ولا ذللثإ في ورسوله لله ما يستحضر فلا ويممه، 
يرضاهما حصل إذا يرضى بل ورسوله، الله لغفب، يغضب ولا ورسوله، الله 
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العلماميطلق الناس. بعض على يشكل ربما لأنه سأوصحه نعم، ب
الحكمسيل على ذلك يقولون فهم وكذا، ^ا فعل من على التكفير حكم 
علىيقع حكمهم فان ^١، يرونه الذي الفعل أحدهذا فعل إذا لكن العام، 
عليهايطبقون ولا حاصة. كحالة يدرسونها فلذلك بعينها، الحادثة هذْ 

مباشرة.العام الحكم 
-Jاذ١؟

عملهمن أن يعرف لا فهو جاهلا، المكمر يفعل فد الإنسان ن أل+ 
أومكفر. العمل هذا أن معرفة من تمكنه لم قوية شبهة لديه أويكون يكفر، 
ولملله، يجد من مثل ّ المكفرة الصفة على فعله أنه يعلم لهولم يفعله 
ذلك.ونحو مكرها، المكفر يفعل أو مثلا. صنم، وأمامه يجل. أنه يعلم 

معين.حكم مهين شخص ولكل حادثة لكل لكن مجطلق، العام فالحكم 
منإلئ يتب هذا يعل. كيف أدرى فلا أتباعي، بتن عليه متفق أمر وهذا 
الخوارج.ؤلريقة على بالتكفير يقول 

المعين؟وتكفير العام التكفير بين تفرق أست، ذن إ— 
والأئمةاياشن العلماء كلام وجه من أكثر من لعلي بل عم، نا 

فىتندرج الإطلاقات هذ0 أن بينتؤ حبث، التكفير، عبارات إطلاقهم فى 
عندلكن عمومها على النفلرى الجاب فى نوحل■ التي الوعيد نصوص 
الجهلمثل الذكفير موانع انتفاء أمرين: من بد لا معين على التْليق 

الحجة.ؤإقامة والبيان القصد، أوعدم والإكرام 
تتكلمكما الموضوعين ين هاو عن يتكلم أحدا أحد أكاد لا علا ف- 
التكفير؟ترى لا أنك هذا أيعني لكن عنهما. 
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اطلاعهملعدم — فيظنون الفقه، كتب، في المرتد( أو)حكم الردة( )باب 
العلماء.عن بالتكفير أنفرد أني 

التكفيريونأولثلث، يقوله ما على توافق لا أنك هذا من أفهم ل ه~ 
المتهلرفون؟

العصورمر على العلماء من بي اثر مجن وكب فكتي، التاكتد، ب+ 
المتطرفينعن حديثلث، عند ذكرثها التي الصفات من بالتحذير ماليثة 

منها.يرا وتحن. الخوارج لهلريقة نقدا العلماء أكثر من وأنا المعاصرين. 
القضية.هده عن الأيام هاوه كثير فالكلام أكثر، توضح أن للث، ل ه— 
علىحثا الناس أكثر وس التكفير، من تحديرا الناس أكثر س نا أ+ 
وممنوالجهل، بالخطأ للعير دعوة الناس أكثر ومن الملمين حماعة 

ظلمة.كانوا ولو عليهم، الخروج وتحريم الأمر ولاة طاعة يقررون 
يعرفلم أنه كتي س مواضع في فررت بل ذلك. على شاهدة وسيرتي 

أكثرص فأنا إصلاحا. ألمر الحاكم على حروحا أن فهلء الإسلام لأرخ في 
-مني ذللت، يعلم حالني وس - دانتا ؤإني الذكفير، ص تحدينا الماس 

ومعصية،يق أوتفتكفير إلى معين ينب، أن عن نهيا الماس أعظم س أني 
وفاطا-ارة كافنا كان حالفها ص التي الرالية الحجة عليه س إذا إلا 

وذلكح3لاها، الأمة لهذه غفر فد الله أن أقرر ؤإنى أخرى، وعاصيا أخرى 
أبينوكنت، ؟. العملية. والمسائل والقولية الخبرية المائل في الخ0لأ يعم 
كذايقول، س بتكفير القول إطلاق س والأئمة اللف عن نقل ما أن لهم 

•• • واكعتض• الإطلاق بين المفريق يجب، ولكن حق، أيما فهو وكدا 

داكعتض؟الإطلاق، معنى لي توضح أن يمكن ل ه~ 
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حشالحق تصيب أن يمكن لا ولذللث، له. موافما الحق يكون أن يود نفسه 
ؤيردتوله من يوحد وكل حاءك. ممن للحق تقاد أن على نفسك تدرب 

لكنقلليئءواو>ال؟الاله..إلارمول 
وتقتلأمورهم وولاة تكفرالمسيسن تكفيرية لديناجماعات وجل. ي~ 

لهمؤينصون الملمين، جماعة وحدهم هم أنهم ييرون لايوافقها، من 
إنيقول من وهناك لبايعته. الناس ؤيدعون الأرخى س بقعة في إماما 

وآراتك.فكرك من ماحوذ هن.ا فكرهم 
تفاجأتلكن سيغضب، الشيح أن أتوغ وكنتا السؤال هذ«ا طرحت 

منشيء وجهه وعلى إلذ نظر ثم انتهيت، حتى بهدوء لي استمع أنه 
وقالتالحزن، 

وفاتي،بعد جاروا الل.ين حتى حصومي، من كبر على لاحظته ما م+ 
اهليتحموعي فغالب، تهم• من عني ينقل فيما الدفة يتحرون لا أنهم 
ليخصومته مملحة في يهب كان إذا لي ينسب ما كل قبول في كثيرا 

الفيه يخالفونني ما على حمومي أدلة من وكثير عني• التنمثر قمح، محياعل• 
أمور:ثلاثة عن يخرج 

ينبأنه أحيانا عالمهم تبلوه«ع مكل>وب نقل 
صريحآخر كلام لي ويوجد مجمل كلام أو سياقه، من منتنع كلام 

منهنمدى ؤيوصح ييينه 
معتبرون.علماء له مبقى اجتهاد غالبا هو بل به أنفرد لم كلام 

العلماء.عليه يوافقني لا بقول التكفير في أنفرد لم أني لك وأوكد 
فيالعلماء يكتيه ما يقرزون لا ذللئ، يدعون ممن كثيرا أن المسكلة لكن 



اثممر

وثبكاتالإعلام وسائل تناتلته مرعب، حبر على المباح هذا أثمت 
تكفيريةفرقة لدى الأسرى الطيارين أحد حرق عن الاجتماعي التواصل 

بعض*ي كتابات الأنام هدْ ني وتتردد جهاد- أنه وتزعم العنف، تتثنى 
التكفيريةالفرق ارتباط عن الاجتماعي التواصل وثبكات الإعلام وّائل 

الفكر،بهذا علاتته عن الشيح أسأل أن محرجا كنت تيمية- بابن المعامرة 
لذلك.مناسبة فرصة رأيتها لكني 

كتابرأيت لها، طريقي وفي الفتاوى، وقصدت المكتية، لحالت، 
وحْلرمباشرة، الفتاوى فوق مكانه كان حيث، انتبامي ولمت، نية، الالالرر 

أحذتوالتطرف. بالتكفير وعلاقته الكتاب هذا عن يقال ما أيصا بالي في 
لي؛فقال . .. تيمية، ابن صورة لى فتبدت وفتحته الفتاوى كتاب 

،متلهفأنلث، على تل.ل وجهلث، فملامح مهئا، سوالأ إا«يالث، أن با-و ي~ 
لازال؟

فاولأعليكح. طرحه في كثيرا وترددت محرج، سؤال وهو عم، ن~ 
أهواْما غير إجابتلئ، تكون أن أحشى وثانيا علي، ت،نضمث، أن أحشى 
اوالندم 

وقال؛بتعجبط، إلئ فنظر 

أنحشيتك، وأما مسترشد. سؤال من أحل- يغضب أن ينبغى لا + 
يرغبهشثثا هوي من فكل طيمب• أمر فهدا تهوى، ما بغير إجابمي تكون 
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؟bU-مثل 

القرنبعد إلا يحدث لم الدي — . الرسول مولد إحياء ثل م+ 
علىالبناء بيع اليع وأعظم المتدعة• الصلوات بعض أو الثالث 
بها.والهلواف إليها والمر وتعفليمها القبور 

أكثر.أو سنه مقابلها ويمِيتون إلا يدعق، الناس يحيي لا وغالتا 
أنلأحد يمكن أنه فلن ومن كله، الخير وفيها كاملة، لنا بلغت، والثريعة 

فهوق^، الله رمحول شرعه ما على نيادة أوالقرب، العبادات من بشيء يأتي 
ءلىح2لرءذلبم.

-زذا؟

أمؤ يقول! والله الله، به يأذن لم لدين تشرينا أولا هده في ن أل+ 
صقلته^٠ أ؛ئه يه بأدل، ثم ما ألبجخ بق لهم محتبمؤأ شثيظتدأ لهنّ 

٢(.١ )الثورى نإنألثسىمسلأأص
الصحابةأوأن الدين شلغ في تمر بأنه للرسول. اتهاما هويتممن تانيا 

يفعلوا.ولم يفعلوه، أن يمكن كان الخير أبوابح من بابإ عن غفلوا 
منعهمالذي غما الخير، على وأحرصى منا الله لرسول حبا أشد فالصحابة 

والفرالشور على البناء من ومنعهم i. الرسول بمولد الاحتفال من 
الله.دين في محرم بل قربة، ليس كله ذللثج أن اعتقادهم أنه شلثج لا لها؟ 

تعدولم تنهلص، الدين معالم كادت البيع بابه وبمح حيح، ص~ 
الناس-محن غريبا الستة يطق من، صار بل الستة، مرق 





صفاتباب ني وسط فهم الأمم قي الوسط هي الأمة أن كما الأمة فرق في 
ساسةسضاسلامحة.

الحاكم؟نال وماذا مقنع، لام ك~ 
العارفتلة ورأى وتعصبهم ممالأتهم العدل الحاكم هذا رأى ما ل+ 

اعتقادهذا فنقول أحمد، الإمام اعتقاد صنفت، أنت قال: وخافهم، اكاصر، 
مذهبهذا فإن عليه يعترض فلا مذهبه على منف، والرجل يعني أحمد، 
الخصوم.مخاصمة قطع وغرصه؛ذللث، مبؤع 

المصالحة؟من بتؤع الموصؤع ينهي أن ريد ي~ 
المالحلف الإلا جمعت ما فقالت أوافقه، لم ولكني عم، ن+ 

مبلغهو إنما أحمد والإمام بهذا، اختصاص أحمد للأمام ليس حميعهم 
بهيجئ لم ما ه نفتلقاء من أحمد ولونال الكا.، به جاء الذي العلم 

محمدعقيدة وهذه نقبله، لم الرسول. 
هذا.يت8لاوبا كان الموهف، أن وأءتةّل وحازم. صارم وقف م— 
سينثلايث، منها شيء في خالفني من كل أمهلت قد مرات ئلت، و+ 

النيعليها أثنى التي الثلاثة القرون من أحد عن واحد بحرف حاء فإن 
نميلونهم الذين نم فته بعثت الذي القرن القرون )حير قال؛ يث حه 

بتقولآتي أن وعلي ذللث، عن أر"؛ع فأنا ذكرته ما يخالف، يلونهم( الذين 
والمالكيةالحنفية من ذكرته ما توافق الثلاثة القرون عن الطواض، جمع 

وغيرهم.والصوفية الحديث، وأهل والأثعرية والحنبلية والشافعية 
إليهانتهى لما الله رحمه أحمد الإمام ت المجلس هن.ا غير في أيصا وفلتج 

بالمحنةوابتلي غيره إلى انتهى مما أكثر ه الله رسول ونموص السنة من 





للأمير؟3الت، وماذا حنا، —

وأصحابهأحمد الإمام عن الناص من كثير يحكيه الذي هذا نقلت، "+ 
ابنالدين مجد نقله كما أزلي قديم المصاحف، ومحياي القارتين صورت< أن 

منأحد ولا أحمد ذللث، يقل لم مفترى، كذب وغيرْ ]الرازي[ الخيبؤ 
قدكراما وأحرجثا ٠ عرهم ولا أحمد أصحاب، من لا لمن المعلماء 

فيالخلال، بكر أبو الشيخ ذكره مما أحمد، ألفافل فيه العقيدة مع أحضرته 
كلاممحن المروذي أبوبكر صاحبه حمعه وما أحمد الإمام عن السنة كتاب 
بالقرآنلففلي قال، من أن أصحابه وسائر زمانه أئمة وكلام أحمد الإمام 

هوالذيوهذا فلته فهوميتلخ. مخلوق، غير نال، ومن فهوحهمي مخلوق 
الحديث،،وأصحاب السنة أهل عن المقالأاتج كتاب في الأشعري نقله 

يمولبمن فكيف قديم لفظي يقول بن فكيف—، قلت، به. يقول إنه وفال 
الإمامونصوص نديم؟ صوتي يقول بمن فكيف، مخلوق غير صوتي 
البخارينقله كما العبد صوُتإ وبين الله؛مولن، تكلم بين الفرق في أحمد 

السنة.أتمة من الحبالوغيره أفعال حلق كتاب في الصحيح صاحّتذ 
حلفهفيمن ةا.يما عنها سلت، كنتؤ مسالة جواب وأحفريتؤ 

فذكرين،العرش في الفلاهر ومسألة والمرُت، الحرن، الة حمفي بالطلاق 
القولإطلاق وأن فيها القول وتفصيل المسالة هذه في القديم الجواب من 
بدعقكلاهما صريتؤ ولا بحرفج ليس أو والمريت، الحرف، هو القرآن إن 

جوابي.هذا وقلت، الثالثة، المائة بعد حدنت، 
المتجهمةالمعاندين من طائفة بها أرمل قد المسألة هذه وكانت، 

أسكتهمالجواب إليهم وصل فلما المجلس في حاصنا بعضهم كان ممن 
حصلتقوله السنة أهل أن ظنهم في بما أجبت، إن أني ظنوا قد وكانوا 
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منمقصودهم حمل هم يقولونه بما أجبت ؤإن الشناعة من مقصودهم 
يقولونههوما وليس السنة أهل عليه الذي بالفرقان أجيبوا فلما الموافقة 

وفيهلذلك بهتوا الجهال بعض يقوله ئد إذ السنة أهل عن ينقلونه ما ولا هم 
الحروفلمجرد اسما القرآن ليس ومعانيه حروفه الله كلام كله القرآن أن 

المعاني.لمجرد ولا 
تنانضهكثرة لبيان الوكيل، ابن الدين لمدر الكلام ممن في ونالت، 

بتنوالممرض الفتن في بعي واحدة مقالة على يتقر لا وأنه 
منحرثا إن تال من فيها)أن البيان أبي للشخ عقيدة عندي المسلمين، 

السافعيمدهس، هذا أن بخهلك عليها وقدكتثت، كفرآ، فقد مخلوق القران 
كمالالشخ عليه فأنكر بذلك فاعترف بها، الله تدين وأنك أصحابه وأئمة 
ذللثج.الزملكاني ابن الدين 

فلمامرانا. ذللث، في وراجعه الشافعي نص هذا الوكيل ابن فقال 
كتابفي نقل درباس ابن أن الوك؛ل لابن ذكر الثاني المجلس في اجتمعنا 

أعاداكالث، المجلس في كان فلما نقلت، U مثل الشافعي عن )الانتهار( 
الكلأمفيذلك.الوكيل ابن 

ذلائ،في قلت، قد الوكيل ابن الدين لمدر الل،ين كمال الشخ فقال 
فهرمخلوق القرآن من حرثا إن قال من إنه الديزت تقي للشيخ المجلس 

ورفرثدييا غمتا الدين كممحال الشح هنا فغمب، مرارا فأعادْ كافر، 
إنيقولون الذين الأثعرية التكلمض أصحابنا يكفر هذا وقال صوته، 
تكفيرعلى نهبر وما وغيره الحرمين إمام مثل مخلوقة القرآن حروف 

ا.ي ا
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منإن تلت ؤإنما ذلك، ة1لذسوئلئ3ك أنه الوكيل ابن فأنكر 
تلتما ونالوا الحاصرون عليه ذلك فرد كمر. فقد القرآن من حرئا أذكر 

بعضهمونال عنه. نولآوتر->ع تقول أن لك ينبغي ما ونالوا وكذا. كدا إلا 
اوسلملانناب قال حتى هدا تال سمعناه ما قال حرفوا، فلما هذا تال ما 

قاصيإلى فالتفت، مغفب الدين كمال والشيح يشهد وآحر يكذب واحد 
حثالوكيل ابن على للأنتصار يستصرخه الشافعي الدين نجم القضاة 

الشيحفعضت، هذ.ا محمعتؤ ما الدين نجم القاصي فقال أصحابه كفر 
علىغضاصة هذا أن مماه أن إلا لفظه أصعل لم كلاما وقال الدين كمال 

لهم.ينتصر ولا يكفرون أئمتهم أن عليهم وعار الشافعي 
نجمالقاصي حق في قال ما الدين كمال الشيح من أسمع ولم 

لا.فقالوا; ثيئا حقه في مه سمع هل حضر ممن غيرى واستثبت الدين 
ينتصرولم المذهب قاصي ولكونه لأحله التعيير أن اعتقد القاصي لكن 

القضاةقاصي فغضب بذلك قمده الدين كمال الثخ وأن لأصحابه 
يستحقما يذكر وأحذ نفي عزلتا أني علل اسهدوا وقال الا-ين نجم 

ؤستشهدالجماعة أعراض في التكلم عن وعفته الاستحقاق التقديم به 
وامتحناقهتعفليمه مضمونه كلاما له وقلن، ذلك<ّ في السلطان بناب 
ّالحال هذه في المباشرة لدوام 

يناظرونك،؟!وهم احتلفوا ذن إ— 

أنبر لا الصالح، السالم، عليه كان ما حالم، من حال وهذه حم، نب 
يقولهوما عقله يراه ما يقدم كلأ لأن فيها، يختلفون مواصع إلى يملوا 
الموص.إلى يرجعون ولا إمامه، 



ذلك؟بعد جرى وماذا ~

كلامالقر^ن بأن والإيمان به الإيمان ومن القرآن ألة مجاءت ا مل+ 
يعودبدأؤإله منه كونه في بعضهم نانع يعود ؤإليه بدأ منه مخلوق غير الله 

ذلك.نمير وطلوا 

الأثاعرة،مذهب أصول من هاز0 لأن عليك، ميعترنحون بدأنهم لا ~ 
رذك؟كان فماذا أفهم. فيما 

مثلاللف، عن الثابت اJأتور فهو القول هذا "U لهم: لت ف+ 
اللهيهولون ستة سعين منذ الناس أدركت، قال؛ دينار بن عمرو نقله ما 

بدأؤإليهمنه مخلوق غير الله كلام فإنه القرآن إلا مخلوق سواه وما الخالق 
والصحابةالك،. عن الأثار من ذلك ش ما واحد غير جمع وتد يعود• 

المقدسيالله تمد أبي والحافغل ناصر بن الفضل أبي كالحاقفل والتابعين 
لدنهمن أنزله الذي وهو به المتكلم هو أى بدأ منه تولهم فإن معناه وأما 
•غيره عمم■ من أوبدأ أوغيره الهواء في حلق أنه الجهمتة تقول محوكما ليس 
فلاوالصلوور ، المماحفمن الزمان آخر في به يرى فإنه يعود إليه وأما 

حرف،.منه المصّاحمخ في ولا كلمة منه الصدور في يبقى 
كانردهم؟ما و~ 
المنازعون."ومكت، الحاصرين غالّج ذللثؤ على وافق "+ 
حدُث،؟ماذا م ث— 

مخالوقغير منزل الله كلام القرآن بأن ان مي +
اللهأنزله الن.ى القرآن هذا وأن حقيقة به تكلم الله وأن يعود ؤإلثه بدأ منه 

القولإطلاق يجوز ولا غيره كلام لا حقيقة الله هوكلام محمد على 





قراءةانقضاء يعد المعاندون النازعون به اعترحس ما مجمؤع كان +
تأسلة أربعة عن فيها والبحث حميعها 

وعملقول والدين الإيمان أن ازجية الفرقة أصول ومن قولا الأول 
قالواوالجوارح• واللسان القالب وعمل واللسان القالب قول ؤينقص يزيد 
لممن الماحة الغرقة عن خرج الماجنة الغرتة أصول من هذا إن نيل فإذا 
هوالتصديق،الأيمان إن يقولون الذين المتكالمن أصحابنا مثل بدلك يقل 

لزمالماجين من يكونوا لم ؤإذا والإقرار، الممديق هو الإيمان يقول ومن 
هالكين.يكونوا أن 

)وقدقولل على فأوردوها عمدتهم كانت الش وعي الثلاثة الأسئلة وأما 
عنوتواتر ممايه في الله أخر يما الإبان بالله الإيمان ْن ذكرلأْ فيما ؛.حل 

علىسماواته فوق سبحانه أنه من الأمة ا سلفعليه وأجمع الله رسول 
عاملونهم ما يعلم كانوا أيتما معهم سبحانه وهر خلقه، على علي عرشه 

فيوالأرض موات، الخلق تعارت)هوالذي نوله في ذلك محن جمع كما 
منهايخرج وٌا الأرض في يلح ٌا يعلم الرم، علكا استوي ثم أيام ستة 
تعملونيما والله كنتم أينما معكم وهو فيها يمج وما ماء المن ينزل وما 

توجبهلا هدا فإن بالخلي مختلمل أنه )وهومعكم( قوله! معنى وليس بميرا• 
الخلقعليه الله فهلر ما وحلافح الأمة سلفح عليه أجمع ما وهوخلافح اللغة 

وهوالماء في وهوموضع مخلوقاته أصغر من الله آيامحتا من آية القمر بل 
علىرقسبح العرش فوق وهوسبحانه المسافر وغير كان أينما المسافر مع 

هداوكل ربومحته معاني من ذلك غير لل5، إليهم مطلمع عليهم مهيمن خلقه 
حقيقتهعلى حق معنا وأنه العرش فوق أنه مجن تعالى الله ذكره الذي الكلام 

الكاذبة(.الفلنون عن يمان ولكن تحريفح إلى يحتاج لا 



العباسحدث مثل الوارد باللفظ مر ت بعضهم تال الثاني السؤال 
نقولولا مارات النوق نقول ولا العرش فوق والله الأوعال حديث 

نقولولا استوي( العرش على )الرحمن نقول! أيقا ونالوا العرش، على 
.مرارا المعنى هذا وأعادوا تؤ، منقول ولا امتوى العرش على الله 

بدلك؟نصيهم كان ما و— 
لفظبه يبدل ولا بعينه اللففل يقال ورد الدى اللفغل أن ... صدوا ن+ 
.ّ ّ أصلا. الله صفة على يدل إنه يقال ولا أصلا معنى له يفهم ولا يرادفه 

الثالث؟السؤال فما ذكره؟ سبق الذي هوالتفويفى هدا و~ 

الماءفى الله كون تشبيه فيه بالقمر التشبيه قالوا: الثالث، الموال "+ 
الماء.فى القمر بكون 

المعنىهى الحقيقة حقيقته( على قوللث،)حق قالوا: الراح الموال 
ولموفونيتها الأجسام استواء إلا اللغوية الحقيقة س يفهم ولا اللغوي 

ونفىالتجسيم، محص هو الحقيقة فإثبات لها، إلا ذللث، العري، تضع 
أومصانعة.تناقص هدا مع التجسيم 

حوابالث،؟كان اذا م~ 

الفرقةهى الناحية الفرقة اعتقاد قولي بأن الأّئلة عن فأحبتهم "+ 
وسبعينثلاث على أمتى تفترق قال حيث، بالجاه البى. وصفها التي 
ماٌثل عر كان من وهم، الجنة فير وواحدة المار في وسبعون المتان فرقة 

وأصحابهالمي. عن المأتور هو الاعتقاد فهدا وأصحابي. اليوم عليه أنا 
واحدغتر م، نت قد فإنه الماحية الفرقة اتعهم ومن وهم عنهم الله رصي 

فإنهذلل؛، في ذكرته مجا وكل ؤينقص، يزيد الإيمان قال أنه لصحابة اس 



يعدهممن حالفهم ؤإذا ومعناه لفظه الثابتت بالأسانيد الصحابة عن مأثور 
ذلك•في يضر لم 

أنيجب الاعتقاد هدا من شيء في حالف من كل وليس لهم قلت ثم 
لايكونوقد خطأه الله مخْلئايغفر مجتهدا يكون قد المنانع فإن ، 153هايكون 

ماالحنان من له يكون وقد الحجة عليه *يه تقوم ما العلم من ذللث، في بلغه 
يدخلأن يجب لا له المتناولة الوعيد ألفاظ كانت ؤإذا سيئاته. به الله يمحو 

فهداذللئ، وغير له والغفور الماحية الحسنات، وذو والقانت، التاول، فيها 

اعتقدومن الاعتقاد فيهالا نجا اعتقدذلك، من أن الكلام هدا موجب، بل أولى 
.نجا صمت، من يقال كما ناجيا يكون لا وقد ناجيا يكون فقد صده 

الموالعن وماذا حكمك،. في وموصوعيا منهما كنت، لقد الله و~ 
الثاني؟
عنفهومأثور قلته لفظ كل بأن أولا فأجبتهم الثاني المزال وأئ "+ 

العرش،وفوق الرش على ولففل الماوات فوق لفغل مثل المي. 
الجماعق؛بعثس قال ثم كتابته في الكاتب، فأخي الجواب، اكتبوا وئلت، 

الجوابأنتم وتكتيون آخر مجلس إلى هدا فيوخر اليوم المجلس طال قد 
الجلي.ذللث، في وتحضرونه 

تنتثرلئلا الجواب بكتابة الكلام يتمم بأن الموافقين بعض فأثار 
الجوابكتابة تأخير في غرض لهم الخصوم وكان واعتراضهم. أسئلتهم 

ؤيتأملواأصحابهم من غاب من ويحضروا ؤيهنالحوا لأنفهم ليستعدوا 
علىالاتفاق فحمل والاعتراضن الهلعن من ليتمكنوا بيتهم فيما القيد.ة 

ذللث،.على وقمنا الجمعة يوم الكلام تمام يكون أن 
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متفقوص الملمين بين الجماعة يوجب ما أنول وأنا والاختلاف( التفرق 
ذلكبعد خالفني فمن ؤإلأ لله فالحمد الجماعئ وافق فإن الملف بين عليه 

تن. أفالش الفاسدة الخJاهب وبينت الأستار وهتكهن الأسرار له كثفت 
ماالأمور من وأعرفه الريد على الوقت سلطان إلى أذهب وأنا والدول الملل 

أنثاك لا ونلت كلأتا. وللحرب كلائا للملم فإن المجلس هدا في أقوله لا 
تفرقبينهم ؤيجري أسعرى أنا هن(ا ؤيقول حنالي أنا هذا يقول يتنازعون الناس 

اتفاقيبين ما أحفرت قان وأنا حقيقتها. يعرفون لا أمور على واختلاف وفتن 
إلىينب فيما المفترى كدبا )تسن كتابه واحفرمت ذكرته فيما الذ(اهتا 

عساكرابن القاسم أبي الحاففل تاليف الله رحمه الأشعري( الحسن أبي الشيح 
وقدهن.ا مثل كتاب المحمودة الأشعري أخبار في يصنف لم وقلت، الله. رحمه 

الإبانة.كتابه في ذكره الدى لفنله فيه ذكر 
فقلت،المعتزلة معنى عن الأمير مال المعتزلة ذكر إلى انتهيت، فلما 

اختلافوهوأول الملي الفاسق في اختلفوا قد الزمان قديم في الناس كان 
وقالت،كافر إنه الخوارج فقالت، مؤمن أو كافر هو هل الملة في حديث، 

ننزلهكافر ولا مزمن لا فاسق هو نقول طائفة وقالت، مزمن إنه الجماعة 
البصريالحسن حلقة واعتزلوا افار في وخلدوه المزلتين بين منزلة 

معتزلةفموا تعالى الله رحمه وأصحابه 
مسألةأول ولكن ئالتا كما ليس وردائه• بممته المجتر الشيخ وقال 

لأحلمتكلمين التكلون وسمي الكلام مألة لمون المفيها اختلف، 
موتهبعل خلفه ثم عبيد بن عمرو قالها من أول وكان ذللئؤ في تكلهم 

هدا.س نحوا وذكر قال هكدا واصل. بن ععئاء 

وقلت،للإحملع. مخالف، كذب وطا أخهتات ت ونلت، عليه، فغفبت، 
الجواب.فى أصبت، ولا الخهلاب فى معي تأدبت، لا فضيلة ولا أدب لا له! 

■



واعادAاالمأمون حلافة في الكلام مسألة في احتلموا الناس قلت؛ ثم 
زمنفي بكمحر ذلك تل لكنوا ففد المعتزلة وأما الثانية المائة أواخر في 

يكنولم الثانية المائة أوائل في المرى الخن موت بعد هميد بن عمرو 
بدعتيمأول ؤإنما فيها تنازعوا ولا الكلام مسألة في تكلموا فد أولثك 

والوعيد.والأحكام الأسماء ائل مفي تكلمهم 
فقلتوالحل. الخلل كتاب في الشهرٌ-تاني ذكره هذا فقال 

يدكرْلم متكالمن، سموا لم المتكلين اسم في ذلك ذكر الشهرستاني 
الخاصرونوأنكر المعتزلة. امم عن سأل إنما والأمير المعتزلة، اسم في 

حدثتبدعة كل أعلم أنا كلامي: صمن في وقلت غانمك. ونالوا: عليه 
ذكرهلما وأيفا ابتداعها سب كان وما ايتل.ءها من وأول الإسلام في 

كانواالمتكلمين فإن المتكلمين اسم في بصحيح ليس الثهرمتاتي 
عنيقولون وكانوا الكلام مسألة في منازعتتهم قبل الاسم بهيا يسمون 
فياحتلموا الماس يكن ولم بالكلام ؤيصفونه متكلم إنه عقتاء بن واصل 
اتكلأملأمسألة 

بنعطاء لا •محناء،)أي: بن واصل هو إنما - وغيرى أنا ~ وتلت 
بنعمرو موت بعد يكن لم وواصل قلت المعترض(. ذكره كما واصل 

فريته....كان ؤإنحا عبيد 

النهم: المقدم الشيح تال الأشعري قاله ما إلى الكلام انتهى ولما 
قدلكن الإسلام أشمة أكبر ومن القدر عغليم إمام أحمد الإمام أن ريب 

أشياء.ابتدعوا أناس إليه انسّت، 
لك.لمز هدا -لاشكأن 



وليسفحق، هذا أما  I،li_الحق يوضح بما قابلته إكّي ربما، "ا 
منهمهو أقوام إلته انتسب وقد إلا إمام من ما بل أحمد خمبمائص من هذا 

الشافعيإلى وانتسب منهم بريء مالك أناس مالك إلى انتسب قد بريء. 
وقدمتهم بريء هو أناس حنينة أبي إلى وانتسب مهم بريء هو أناس 

عيسىإلى وانتسب بريء منيم هو أناس اللام عليه مومى إلى انتسب 
أناسطالب أبى بن على إلى انتسب وقد بريء هومنهم أناس اللام عليه 
وغيرهموالباطتية القرامطة س إليه انتسب قد . وسينا متهم، بريء هو 
متهم.هوبريء س والمنافقين الملاحية صناف أس 

اقتنع؟وهل ■حطام! لت؛ين قاعدته استخدمت فقد شيخ يا حنت، أ— 
ناسأحمد إلى انتسب أنه كلامه فى فدكر اللمز، في أمعن ل ، ال+ 

الكلام.ونحوهذا والشبهة لحشوية اس 
أحته؟-لماذا 

منهمأكثر أحمد الإمام أصحاب غير فى والجمة الشبهة ت لت، ق+ 
والتجسيمالتشبيه ص وفيهم شافعية كلهم الأكراد أصناف هؤلاء فيهم. 

قلتاوحنبلية. شافعية فيهم جيلان وأهل آخر، صنفا في يوحد لا ما 
تمامس وكان غيرهم. ش ما ذللث، س فيهم فليس المحفة الحنبلية وأما 

حنفية.كلهم المجسمة ادكزامية أن الجواب 
المعتزلةا؛تدعه س أول، اللففلّ هذا فقلت، الحشوية، لفظ على وتكلمت، 

الرافضةميهم نكما الحشو الأعظم والمواد الجماعة يسمون فإنهم 
الأعيانغتر ومم وجمهورهم الناس عموم هم الناس وحشو الجمهور 

جمهورهم.س هن>ا يقال، كما حشوالناس س هذا يقولون المميزين 



رصيعمر بن الله عبد لكن وقال عبيد، عمروبن بهذا تكلم من وأول 
الرافضةنميهم كما حشوا الجماعة سموا فالمعتزلة حشوثا عنه الله 

الجمهو0

الرافضي.الحكم بن هشام حم الله إن قال من أول وقلتت 
حشويالله رحمه أحمل الإمام أصحاب في من الشح لهدا وقلتا 

العزيزعبد أبويكر الخلال المروذي أبوداود الأثرم تريده؟ الذي بالمعى 
عميل؟ابن الخْلاب أبو يعلى أبو القاصي حامد ابن التميمي الحن أبو 

قلليْنم؟منم؟سمهم، وقلت صوتي ودفعت 
الشريعةتعلل مذاهبهم في الماس على وافترائه الخهلي>سا ابن أ؛كد.ب 

القرآنإن يقولون أنهم عنهم وغ؛رْ هو نمل كما الدين؟ معالم وتتدرس 
قديموالمداد الصوُتا ؤإن الكاتين وما.اد القارئين أصوات< هو القديم 
عنهمنمل وكما لي• مل عنهم؟ ^•؛ وجد كتاب أي وفي هل-ا مال من أزلي• 

عنهم.نقلها المي والمقدمة ادعاْ الذي باللزوم الآحر٥ في يرى لا الله أن 
الخطب؟بابن تعني ن م~ 
الرازي.الدين فخر محي أ+ 
العواصم~ الملون كثير أنه عنه الونير ابن ذكر وقد حيح، ص~ 

١،٥ U/ الوزير لابن والقواصم 
فيالماص أعفلم هومن بل " عنه. الله عفا كته، قرأ لمن بين هذا و+ 

^افي مرق هو لكن والاصعلراب، والشلث، الحيرة باب الباب، هن'ا 
يحققفانه غيره بخلاف الحقيق، دون اكشكيك، في نهمة له بحيثا الباب، 
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منعدد في عله ورددت نانثته ومحي  ٢١'باوسضمعمناض... 
•الجهميت تليس وبيان والنقل العقل تعارض درء أهمها منها كتى، 

ذلك؟بعد حصل الذي ما للمناظرة، نعد عنا د— 

وشيخهمالجماعة كبير أنه من الشح هذا سحقه ما أذكر حدت أ— 
بقراءةوأمرت بموجبه، يعامل أن يستحق ما والدين العقل من فيه وأن 

ؤإنماالأول، المجلس في حاضنا كن لم فإنه عليه جميعها العقيدة 
به.انتصارا الثاني فى أحضروه 

له؛وفال به اجتمع أنه المجالس من خروجه بعد عنه الثقة وحدسي 
فإنلي ولا ~ يعبئ ~ ذنب لفلان ما فقال المجلس. هذا عن أ-تحرني 

احر.شيء عن مال فظننته عنه فأجابه شيء عن مأل الأمير 
تركنصر فإنه اعتراض الرجل ض لخم U أنتم لهم ئت وقال: 

للأشعريقولان وهما التأؤيل نول تنصرون وأنتم التأويل 
وفتهابها أوصى التي وصيته وأخرج التأؤيل ترك قول أختار أنا وقال 
التاؤيل.ةولترك 
المجلسآخر في نلت، أنك عنك بلغني له فقلت، لي؛ الحاكي قال 

فلمإناثا ولا نفيا عني تكموا لا بالموافقة أنمهم على الجماعخ أشهد لما 
لوجهين:فقال ذاك؟ 

الأولالمجلس في العقيدة جمع قراءة أحضر لم أني أحدهما 
أيلهرأن يليق كان فما بي ليتتمروا ؤللبوني أصحابي لأن واكاني 

الطاتفتينعن فكت مخالفتهم 

الأنمارلأعلالأثرص"آأ.



علىالعهد الله أحد الذي للعالم كتمان فهو عنه، هذا صح إن ~
ثمالناس. ومداهنة للمدما، العصب إليه يجر ما وهذا سانه• العلماء 

حمل؟ماذا 

فرأىالشخ مدا على جميعها العمدة نراءة يعاد أن مرة غير مرت أ+ 
لهمالذي الموصع إلا عليه يقرأ لا وأنه تطويل ذلك أن الجماعق بعفى 

)الحقيقة('لففذ وأعفلمه موال عليه 

فعلا؟المملويل بب جميعها العقيدة قراءة على اعتراضه كان هل و~ 

الألفاظهلْ على التركيز يريد كان أنه الظن، على يغلب لكن ربما، *ا 
الصحيحسياقها في يفهمها أن يريده فهولا العلماء. بعض على تشكل قد الى 

معالتعاطي في البيع أهل من كثير يتبعه أصلوب وهدا منها٠ المقصود فنفح 
السياقيستوعبون ولا كاملا، كلامي يأخذون لا فهم أطرحها، التي القضايا 

بمارونها ؤيفعبارة أو كلمة ينتزعون ل والمنّهوم، القضية فيه أطرح الذي 
حسناهوبحثا فل.كر عليه فقرؤوه أرادوا ما لهم تم حال أي على يرلأو.ون.لكن 

حقيقةحي الله أن ريسا لا ت وقلت، عليه ومدحته فحسنته اللففذ، بدلالة يتعلق 
والصفانيةنة الأهل بين عليه متفق وهلءا حقيقة بصير حقيقة سمّع حقيقة عليم 

اللهأن ريب فلا ذللث، بحص في البيع أهل بعض نانع ولو العلواتف مح جس 
بطريقعليهما مقولأ كان سواء )الوجود( ولفظ موجود والمخلوق موجود 

ومعنىلفظا للاشتراك المتضمن التواطؤ بملريق أو فقهل اللففلي الاشتراك 
حقيقةموجود فالله فول، كل فعلى التواطؤ، من نؤع هو الذي أو؛التشكيك 

والمخلوقالخالق على الاسم إطلاق س يلزم ولا حقيقة موجود والمخلوق 
علىاكلاثة هن.ه ص نولأ المقام نلالئ، في أرجح ولم محاوور. الحقيقة بهلريق 
مقصودي.كل على تحمل غرضي لأن الأحر 



أبينوأن الطواف جمع نول على ذكرته ما تقرير مقصودي وكان 
الأربعةالمذاهب أعيان وأن ذكرت ما على تبعهم ومن اللف اتفاق 

اجتمعالثاني المجلس قيل فانه ذكرته ما على أصحابه وأكابر والأشعرى 
وغيرهموالحنفية الأشعرية إلى بين والختالشافعية علماء أكابر من بى 

وخافوافيه الخصوم انتصار وخافوا المجلس هدا من خوفهم عظم ممن 
مابها يتصر الش الحجة فلوأظهرت الكلمة تفرق من أما نقومهم على 

ولصعبقرفة لصارت يوافقها من أصحابهم أئمة من يكن لم أو ذكرته 
فىبما طواتفهم أنوال عن الخروج العامة الجالس فى ينلهروا أن علهم 

أغرانحهممن أعدائهم تمكن من ذلك 
أنهوبان الحجة عليه وقامت ذلك يقول من مذاهبهم أئمة من كان فإذا 
أنهمن الباطن في يعقدونه ما ْع به القول إظهار أمكنهم اللف مذهب 

هذالوقلت بي: اجتمع وقد الحنفية، من الأكابر بعض لي قال حتى الحق 
النزلع.لانقهلمر ذللث، على وثب أحمد مذهب، 
ذلك،؟من يقصد كان ماذا و— 

ويستريحمتبؤع مذهب بأنه الخصوم دفع يحصل أنه قصوده م+ 
الموافقة.إظهار من والمانع الختصر 

وافقت؟-وهل 

ؤإنمااختصاص هذا في حنثل بن لأحمد ليس والله لا وقلت ، ال+ 
رسولاعتقاد هذا أيثا وقالت، الحديث،، أهل وأئمة الأمة سلم، اعتقاد هذا 
وأذكرسلما أوإجماعا أوحديثا آية به أذكر فانا ذكرته لففل. وكل الله 
والفقهاءالمسلمين طواف جمح من لف العن الاجملع ينقل من 

١١٣



منخاطبني لمن وقلت والصوفية. الحديث وأهل والمتكلين الأربعة 
أصحابأئمة وقول السلم، قول هو ذكرته ما أن لأبين الشافعية أكابر 

هؤلاءعلى ترد التي أصحابه وأئمة الأشعري قول وأذم الشافعي 
الموافقالأشعري بقول قال من وكل شافعي كل ولينتمرن الخصوم 
الخبريةالصمات، تأويل في عنه المحكي القول أن وأبين السالم، لاوهسا 

فللأشعريةأصحابه. من طائفة قول هو ؤإنما كلامه في له أصل لا قول 
قولان.للأشعري ليس قولان 

ذلك،؟يعل. حدث اذا م— 

ليطعنالعقيا..ة في اللضرة الأحايين، قراءة إعادة بعضهم او_، طا 
فيللهلحن استعددت قد كانالث، فقلت،؛ مقمودء فعرفن، بعمها، في 

٠الهللّ_، عبد بن العباس حال.يث، الأوعال( )حدينؤ 
الأوعال؟هوحديث، ما و— 
عنهالله رصي ب، الطالعبد بن العباس هوحدين، الأوعال دينؤ ح+ 

قال:

وتلمم،عليه الله صلى الله رسول، فيهم عصابة في التطحاء في )كنلم، 
الثحاب.قالوا! هن.0؟ سمو0 ما سال(ت إليها ثنفلز نحاتة، يهم همثت 

"ئلقال: زالذان، ئالوا: "زالذائ"، ق١ل: زالنزن، نالوا: "آنزئ"، ظ: 
ماإفبحد ثال،؛ لأثيري. قالوا؛ Jدرولماعدماسذاثماءوالأرض؟ 

كدللث،ثومها الثناء ثم تنه، وتسعول أوثلاث اثنتان او واحدة إما بينهما 
مثلوأعلاه أمثله بين بحر الئابعة قوق، ثم ~ تماواتؤ تبع عد ش ح— 
ورتجهمأظلافهم بص أوعال، ثنائيه ذللث، ثوى يم تناء، إلى تناء بين ما 



وأعلامأمميه مانص العرش، ظهورهم على م نماء، إلى نناء بص ما مثل 
ذلك(اا/قوى زممار ثازك الئث نأ تثء، تاءإل Uين مثل 

العظيمعبد الدين زم به تكلم بما ظفروا حتى تعنتوا قد وكانوا 
لهيعرف لا عميرة بن الله عبد تاريخهت في البخاري قول من ]المندري[ 

داودكابي نن الأهل رواء أنه ُع الحديث، هدا ت فقلت الأحنف. من 
فالقدحمنهوؤين >يمن من مروي فهو وغيرهم، والترمذي ماجه وابن 

الأحر.في يقدح لا أحدهما في 
لهيعرف لا البخاري قال وقد عميرة ابن على مداره أليس فقال! 

الأحنف؟من ماع '>
الذيالتوحياو كتاب في خزيمة ابن الأئمة إمام رواء قد فقلت! 

إلىموصولا العدل عن العدل نقاله بما إلا فيه يحتج لا أنه فيه اشترط 
معرفةنفى إنما والخاري النفي على مقدم والإنات نلت، و: الني 

كإمامغيره عرف فإذا بهيا. الناس معرفة ينم، لم الأحنف، من سماعه 
نفيعلى مقدما ؤإثباته معرفته كانت الإسناد به ثت ما حزيمة ابن الأئمة 

الجماعةبعض وأحد ذلك. عالي الجمامة ووافق معرفته، وعدم غيره 
تكنلم أشياء في يناظرون وأحيوا أحكيه أن يليق لا ما المدح من يذكر 
قدبما تعلق ولها ائل مم به أحثت بما تحلق لها ولكن لعقيدة ام 

.١٠ منها يفهمونه 

أنخاصة كثير، كلام نبوته في يحيين، تستدل أنلئ، ترى ألا كن ل~ 
صحفوه.العلماء س كثيرا 



إثاتعلى الحدث بهذا أسدل لم فأنا تفهمها. أن يجب ناعية هنا +
وأنابعضهم، وصححه الأئمة العالماء رواه فالحديث الأصول، من أصل 

كثيرة.صحيحة أحرى بنصوص ثابتإ أصلها مسألة على به للت اسل. إنما 
حديثقبول وبين فيه، مختلفا أو ضعيفا بحد،يث، أصل إنامتا بتن ففرق 

نفسهفي وا؛تإ أصل على استدلالا أو استشهادا العلماء يعفى صححه 
الروايةأن لمجرد الأوعال حديثا على يعترضوا لم وهم أخرى• بادلة 

وعلا.حل علوالله مسألة وهي المسألة أصل لابملون هم ضعيفة، 
ذلك؟بعد حصل وماذا مهمة. نقعلة ذه ه~ 

ويعدينتهيا• لم وخصومتهم كيدهم لكن • هذا عف المجلس نتهى اب 
والتناضوالاختلاق الكدبا من وغترْ الوكيل ابن من حمل المجلس 

٠يوصف، لا ما الحال عليه بما 



تبميةابن أسلوب حدة 

نهميدلك. محسك بعض حتى وكذاينتقيك حدة، خطابالث، في لحظ. أ— 
وتحاورؤتناقش عنل.ما خاصة الأحيان يعفى فى ناسية عبارتك أن يرون 

الفور:على وقال متعجتا إل نظر 

ونحوه،الغضب من يعتريهم ما يعتريني البتر، من يثر أني تنس ال+ 
وعلىردوذا أؤلمv غالتا أني أيثا تنس ولا أحد. منه يخلو يكاد لا وهدا 
نميعن والل.فاع عنها والدفاع السنة نمرة صغهل وتحت السرعة، وجه 

اطغوردودى أثناءتأليفي كماأني السوءيي. يريد فكثيركان أيما، 
وكلامالله كلام على وجرأة علمية وخيانة كدب وريما كثير تلبيس على 

وماذاعبارآي• وتحتد أغضب أن الطبيعي فمن العلماء. وكلام رسوله 
دروسيفي أبدا يكون يكاد لا هدا لكن حالي؟! مثل في هو ممن تنتغلر 

كثيريفعل كما أزلف لا U و-ض>ا. ابتداء أولفها ال؛ي اكولفات في أو 
كلفي يلاحفونني خصومي العيس. من رغد الدنياوفي من معة في غيرى 

وأتكلمأكتب إني نم وكبيرة. صغيرة كل في بي للإيقاع يسعون أحوالي 
وتقليدالكلام بعلم وانشغال للسنة تضيع من أراه ما على يحترق وفلي 

والمتفلسفةالمتصوفة غلاة من الإلحاد أهل لكلام ونمر المّن.اهب، 
ك•يروج 

علىردا تولفها التي الكتبه في تكون فحدتلث، صحيح، دا ه— 
آخرين•••

٢١٧







نصفحعلينا وقدر عليه نقدر فلم عليه حرصنا تيمية ابن *ثل رأبا *ا يقول• 
عنا.وحاج عنا 

علىأقدر ما والله عمل، ما لوعمل لي حمومته على مخلوق بن ا+ 
بالله،إلا قوة ولا حول ولا نحل، عدوا عليه أعين ولا معه، وأعمله إلا حير 
مؤمنلكل وأريد لمين، الملكل الخير أ-ما فأنا . وعزس نتتى هن-ْ 
لماللوزير فلنا قد وأنا وعنهم. عنا يعفو والله . لفي أحبه ما الخير من 

ماعلى العفو مني ؤيلتمس لي يعتدر جن الفي حياتي آخر ني جاءني 
عادانيمن وجميع أحلكلث، قد إني عن: واكفيتق سجني من به قاموا 

منالاصر المللث، الساع؛لان أحللت قد وأنا الحق. على أني يعلم وهولا 
بله، نفلحفل يفعله ولم معذورا غيره مقلدا ذلك فعل لكونه إياي ه حب
منإلا وبيته، بيتي كان مما واحل- كل أحللتا وقد حطاّ يفلته ما بلغه لما 

ورسوله.'الله عدوا كان 

ومنافرة،وحشة والأمعرية الحنبلية بين كان أنه يعلمون والاس 
كلمتهملاتفاق ومحللبا المسلمين لقلوب، تأليئا الاس أعفلم من كنت، وأنا 

القوسفي كان ما عامة وأزلت، الله بحبل الاعتصام س به أمرنا لما واتباعا 
٠الوحشة... من 

ابنفكر من، أحتاجها التك، الأس أدرتمتح نل- بأتني شعور بي محتاف، 
عله،من والاستفادة فهمه على تعينني الي بالقواعد وألممتط تيمية، 
والآملوقراءتها كتبه في الانغماس في عفليمة رغبة عندي أوحد وهذا 
المانحبعض منه آخذ أن أرديت، بكتبه، وأختلي أودعه أن قبل لكني فيها• 
تأله فالمشكلة، القضايا بعض علز لواستغلفتح فيما 

٢٢.



يفعلفكيف والكلام، الجدل كب وكثرت الخلاف، أمور كثرت ~
الأمور؟عليه اشتبهت من 

خيرةسترحع وكأنه عميئا نقنا وأخذ عينيه، تيمية ابن غئض آب 
وقال!رأسه ورغ عينيه فح ثم خصومه، ْع والخوار الخيل من سنوات 

عنصحيحه في مسالم رواه بما فلييع غيره أو ذلك عليه اشتبه من 
الليلمن يصلي قام الله.إذا رسول كان  icJiiعنها، الله رصي عائثة 

والأرض،السماوات فاطر ئ'ماذل، ومكابل جثرانل رب اللهم ،؛ ١١٥
يختلفون،فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت والشهادة، الغيب عالم 

صراحلإلى تشاء من تهدى إنك باذك الخق من فيه اختلف لما اهدني 
١١

الله؟إلى وشفر لم بتض ِ
اللهكلام في النم وأدمن ودعاه الله إلى العبد افتقر فإذا نعم، ■ا 
لهانفح المساتجن وأنمة والتابعين الصحابة وكلام . رسوله وكلام 
فيوالمتكلمين المتهالسمة افدام نهايات حبر ند كان إن ثم الهدى. ريق 

غالبأن ورأى شبهة، هو برهاثا ينعمونه ما غالب أن وعرف الباب هدا 
فاسدقياس من مركبة شبهة أو لها حقيقة لا دعوى إلى يوول يعتمدونه ما 

أوالتمسكله، حقيقة لا إحماع أودعوى حزينة إلا تصح لا كالئة أوقضية 
كثيرةواس؛الأكاظاسركة.ئمإنذلكإذارك_،بألفافل فيالم،وهب، 

السرابمايوهمه الغن أوهممت، "" اصهللاحهم يعرف لم عمن غريبة وشميلة 
يظهرالضد فإن والسنة، الكتاب به حاء بما وعلما إيمايا ازداد ~ لنملشان 

وبقدرهتعظيما أشد للحق كان أعلم بالباطل كان من وكل الضد، حسنه 

٢٢'



الما عليهم فيخاف المتكلمين من التوسهلون قاما إليه. هدى إذا أعرف 
فهوفيه يدخل لم فإن.من أنهاه. قد من وعلى مه يدخل لم من على يخاف 

فإذاآخر، شيء من يخاف بقي فما الغاية عرف فقد أنهاه ومن عافية في 
منيتلقاْ بما فيتوهم التوسط وأما نبله. إليه ءهلثّان وهو الحق له يلهر 

.هؤلاء..." لمعظمه تقليدا المأخوذة المقالات 

فيالمعفلمين بعض عن وتقليم واعتاده نولا ألمن من الناص ومن 
فالعقلصريحا... عقله يكون أن من له مانعا التقليد هدا فيكون قليه... 

اللهعن الرسل به جاءت ما متابعة علامته لكن آدم، بني في قليل المريح 
قْلر..''.ذك فإنالقلاضحلأيخاك تعار 

فن٠ولتالأمة ولمائر لهم الباب، هدا في عامة قاءل.ة نذكر ونحن 
بعلمليتكلم الجزئيات إليها يرد كلية أصول ان الأنمع يكون أن بي. لا 

في،وجهل كدب قمح، ختض b؛؛" وقت كيم، الجزنيايت، يعرف وثم وعدل، 
عفليم.اد ففيتولد الكليات، في وفللم وجهل الجزتيامن، 

الرسولجهة من والدين الخم( في'للب اجتهد من أن ينب ولا • • • 
استجابهالذي للدعاع تحقيقا خهلأْ، له يغفر فالله ذك بعض ر أخهنأ وه 
سورةأوأخهلمأنا( نسينا لاتؤاخذناإن )ربنا قالوا•' حيث، وللمؤمنين لنبيه الله 

فيهوغ بما خالفه من على يشغ فأخذ وهواه ظنه اتبع ومن ، ٢٨٦البقرة 
يلزمهفإنه نة للمالمخالفة البيع وهومن اجتهاده بحد صوابا ظنه خهلآ من 

يلممحن فقل أصحابه. من هو يعفلمه من في أصغر أو أعفلم أو ذك نغلير 
عنالناس وبعد والاصهلراب، الاشتباه لكثرة المتأخرين من ذك مثل من 
عنبه ؤيزول والموات الهدى يحمل به الذي الرسالة وشص النبوة نور 

القالوبحالشلئ،والأرتياب،''ّ
٢٢٢



تيمية.ابن حيال ودعت أوبالأحرى تيمية، ابن ودعت، 
رحلةكان يل اثا، أكن فلم لا. بالتأكيد حكا، ض U كان هل 

ففاصت،تلاهيدْ، وكتب، تنمية ابن كتبا في انغمرُت، تيمية، ابن مع حيال 
كريمة،— كعادتها — الكتب، وكانت، وأساتله. أحادثه فكأني أفكاره، علي 

منشيئا أل يمن على شديدا إنكارا ينكر الشخ كان وقد مائلا. ترد لا 
العلميمنع أن ينبغي ما ؤيقول السائل، من ؤيمنعها يمالكها التي العلم كتب 
دلالثه،لمغ حصومه معي رغم له، وفية الكتب، كانت، ولدللث، ٠ يهللثه ممن 

المؤمنينعقول وأرمحنح وفكره، وعلمه اجتهاده - الله بفضل ~ فحففلتج 
بعده.ومكان زمان كل في الحق وطالبي 
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