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 معارج الوصول 

ة   لى معرف     إ 
ها إلرسول  ن  ي  د ي  روعة ق 

ن وف  صول إلدي 
 
ن إ

 
 إ

 
 
خ ي  ة  رحمة اللة لش  مي  ي 

ن ب  سلإم اب   الإ 

 ﷽ 
 

تميية   ابن  أ محد  اجملهتدين  أ وحد  ادلين  تقي  العامل  الإمام  الش يخ    -قال 

 قدس هللا روحه ونور رضحيه وهو ما كتبه بقلعة دمشق. 

ونس تعينه؛ ونس هتديه ونس تغفره ونعوذ ابهلل من رشور  امحلد هلل حنمده  

أ نفس نا ومن سيئات أ عاملنا من هيد هللا فال مضل هل ومن يضلل فال هادي 

عبده   محمدا  أ ن  ونشهد  هل؛  ل رشيك  وحده  اإل هللا  هل  اإ ل  أ ن  ونشهد  هل 

 ورسوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل تسلامي. 
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 فصل 

بني ادلين أ صوهل وفروعه، ابطنه وظاهره، علمه   ملسو هيلع هللا ىلص يف أ ن رسول هللا  

ومعهل، فاإن هذا ال صل هو أ صل أ صول العمل والإميان ولك من اكن أ عظم  

أ بعد عن احلق   أ وىل ابحلق علام ومعال ومن اكن  اعتصاما هبذا ال صل اكن 

  علمون علام ومعال: اكلقرامطة واملتفلسفة اذلين يظنون: أ ن الرسل ما اكنوا ي

العلو  من  حقائق  يعرفه  من  بزمعهم  ذكل  يعرف  منا  واإ واللكية  لهية  الإ م 

 املتفلسفة. 

من غريها  أ فضل  النبوة  التخييل وجيعلون  النبوة يه  ويقولون: خاصة 

عند امجلهور ل عند أ هل املعرفة كام يقول هذا وحنوه: الفارايب وأ مثاهل مثل:  

 مبرش ابن فاتك وأ مثاهل من الإسامعيلية. 

ال بأ ن  يعرتفون  بل  وأ خرون  يبيهنا  مل  يقولون:  لكن  احلقائق  عمل  رسول 

خاطب امجلهور ابلتخييل، فيجعلون التخييل يف خطابه ل يف علمه كام يقول  

 ذكل ابن سينا وأ مثاهل. 

وأ خرون يعرتفون بأ ن الرسل علموا احلق وبينوه لكن يقولون: ل ميكن 

   معرفته من الكهمم بل يعرف بطريق أ خر:

ما املعقول عند طائفة؛ -   اإ

ما املاكشفة عند طائفة؛ -   واإ

ما قياس فلسفي؛ -    اإ

ما خيال صويف.  -  واإ
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ما   مث بعد ذكل ينظر يف الكم الرسول مفا وافق ذكل قبل وما خالفه، اإ

اجلهمية   الالكم،  أ هل  من  كثري  طريقة  وهذه  يؤول.  أ ن  ما  واإ يفوض؛  أ ن 

الرسول   يعظمون  اذلين  والفالسفة  الباطنية  خيار  طريقة  ويه  واملعزتةل؛ 

 ه عن اجلهل والكذب لكن يدخلون يف التأ ويل. ويزنهون

وأ ن   التأ ويل؛  يف  الناس  طرق  كتابه  يف  ذكر  ملا  الغزايل  حامد  وأ بو 

احلنابةل وبني احنالل   ن احلق بني مجود  احنلوا؛ واإ فيه حىت  الفالسفة زادوا 

الفالسفة؛ وأ ن ذكل ل يعرف من هجة السمع بل تعرف احلق بنور يقذف  

ل فال. واكن مقصوده  يف قلبك؛ مث ينظر يف ال  سمع: مفا وافق ذكل قبلته واإ

أ ن   عن  الرسول  يعظمون  اذلين  ومه  الفالسفة  خيار  املتأ ولني  ابلفالسفة 

 يكذب للمصلحة. 

ولكن هؤلء وقعوا يف نظري ما فروا منه نس بوه اإىل التلبيس والتعمية 

ضالل اخللق بل اإىل أ ن يظهر الباطل ويكمت احلق  .واإ

وأ مثاهل ملا عرفوا أ ن الكم الرسول ل حيمتل هذه التأ ويالت وابن سينا  

اخلطاب؛  الفلسفية مفهوم  أ راد  أ نه  عرفوا  قد  التخييل  :  بل  مسكل  سكل 

لهيم:  وقال اإ نه خاطب امجلهور مبا خييل  مع علمه أ ن احلق يف نفس ال مر  ؛  اإ

 . ليس كذكل

يقولون للمصلحة :  فهؤلء  كذبوا  الرسل  رشد    .اإن  ابن  طريق  وهذا 

الكذب  احل  عن  هؤلء  من  الرسل  عظموا  فاذلين  الباطنية  من  وأ مثاهل  فيد 

قالوا احلق  بينوا  بأ هنم  أ قروا  واذلين  والإضالل  التلبيس  اإىل  هنم  :  نس بومه  اإ

 . كذبوا للمصلحة
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ل احلق وأ هنم  وأ ما أ هل العمل والإميان مفتفقون عىل أ ن الرسل مل يقولوا اإ

م الصادقون املصدوقون علموا احلق  بينوه مع علمهم بأ هنم أ عمل اخللق ابحلق فه

 . وبينوه

قال لكن :  مفن  للرسل  املكذبني  اإخوان  من  فهو  للمصلحة  كذبوا  هنم  اإ

يقول أ ن  ميكنه  مل  العامل  والعدل يف  اخلري  من  ما معلوا  رأ ى  ملا  كذبوا  :  هذا 

قال بل  والفساد  العلو  اخللق:  لطلب  ملصلحة  ابن    .كذبوا  عن  حيىك  كام 

 . التومرت وأ مثاهل

هجة حسن   من  ل  اإ والساحر  النيب  بني  يفرقون  ل  هؤلء  اكن  ولهذا 

ل فللك مهنام خوارق   القصد فاإن النيب يقصد اخلري والساحر يقصد الرش واإ

لكن الساحر يكذب للعلو  ؛  يه عندمه قوى نفسانية والكهام عندمه يكذب

للمصلحة يكذب  عندمه  والنيب  ل  ؛  والفساد  اإ فهيم  العدل  قامة  اإ ميكنه  مل  ذ  اإ

 . بنوع من الكذب

ل    واذلين علموا أ ن النبوة تناقض الكذب عىل هللا وأ ن النيب ل يكون اإ

هنم مل يبينوا احلق ولو أ هنم قالوا:  صادقا من هؤلء قالوا  سكتوا عن بيانه  :  اإ

قالوا لكن  حلادا  اإ أ قل  ومل:  لاكن  الباطل  للناس  منه  يظهر  مبا  أ خربوا  هنم   اإ

وبني  ؛ بني كامتن حق مل يبينوه:  يبينوا هلم احلق فعندمه أ هنم مجعوا بني ش يئني 

الباطل جفعلوا الكهمم من   ن اكنوا مل يقصدوا  الباطل واإ اإظهار ما يدل عىل 

جنس املعاريض اليت يعين هبا املتلكم معىن حصيحا لكن ل يفهم املس متع مهنا 

ل الباطل ذا قالوا .اإ  :واإ

قالقصدوا   ممن  حلادا  اإ أ قل  اكن  الكذب:  التعريض  قصدوا  هنم   . اإ

ذ اكن كذاب يف ال فهام؛ والتعريض نوع من الكذب  . اإ
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 » :ملسو هيلع هللا ىلصولهذا قال النيب 
 
   ن  ا

 
   ب  ذ  ك  ي    م  ل    ي  اه  ر  ب  ا

ت    ث  ال   ث  ل  ا اب  ذ    يف    ن  هُ ُك    اك 

هنا أ خيت:  ويه معاريض كقوهل عن سارة  «هللا    ات  ذ   ذ اكن ليس  ؛  اإ هناك  اإ

ل هو ويه  . مؤمن اإ

براهي وعامة ال نبياء مما أ خربوا به عن الغيب   اإن الكم: وهؤلء يقولون اإ

 . كذب من املعاريض

قصدوا البيان دون :  وأ ما مجهور املتلكمني فال يقولون هبذا بل يقولون

وحنومه  .التعريض اجلهمية  يقول  هذا  مع  يف  :  لكن  ليس  احلق  بيان  ن  اإ

منا يف خطاهب  .م ما يدل عىل الباطلخطاهبم بل اإ

ثبات  واملتلكمون من اجلهمية واملعزتةل وال شعرية وحنومه ممن سكل يف اإ

يقولون أ صول ادلين بل ول  :  الصانع طريق ال عراض  يبينوا  الصحابة مل  ن  اإ

ما: الرسول  . أ و لغري ذكل؛ لشغلهم ابجلهاد  اإ

ين  وقد بسط الالكم عىل هؤلء يف غري هذا املوضع وبينا أ ن أ صول ادل

والرباهني   ال دةل  ويه  رسوهل  به  وأ رسل  كتابه  به  هللا  أ نزل  اذلي  احلق 

ذكل عىل  ادلاةل  الناس  :  وال ايت  دل  وأ نه  بيان  أ حسن  الرسول  بيهنا  قد 

لهية   وهدامه اإىل ال دةل العقلية والرباهني اليقينية اليت هبا يعلمون املطالب الإ

وصفاته   ووحدانيته  هللا  ربوبية  ثبات  اإ يعلمون  واملعاد وهبا  رسوهل  وصدق 

ابل دةل  بيانه  ميكن  وما  بل  العقلية  ابل دةل  معرفته  اإىل  حيتاج  مما  ذكل  وغري 

لهيا ن اكن ل حيتاج اإ فاإن كثريا من ال مور تعرف ابخلرب الصادق ؛  العقلية واإ

علهيا ادلاةل  العقلية  ال دةل  بني  فالرسول  هذا  الطريقني؛  ومع  بني  : جفمع 

دلةل الكتاب والس نة عىل أ صول ادلين ليست  وبينا أ ن    .والعقيل؛  السمعي

اخلرب واحلديث  ؛  مبجرد  الالكم  أ هل  من  الغالطني  من  طائفة  تظنه  كام 
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والفقهاء والصوفية وغريمه بل الكتاب والس نة دل اخللق وهدايمه اإىل ال ايت 

 . والرباهني وال دةل املبينة ل صول ادلين

م القرأ ن  يف  عام  أ عرضوا  اذلين  الغالطون  العقلية  وهؤلء  ادللئل  ن 

ذا صنفوا يف أ صول ادلين أ حزااب يقدمون  :  حزب:  والرباهني اليقينية صاروا اإ

وأ نه   العمل  يوجب  النظر  وأ ن  والعمل  وادلليل  النظر  يف  الالكم  كتهبم  يف 

قد   بالكم  العمل  ادلليل وجنس  وجنس  النظر  ويتلكمون يف جنس  واجب 

ما   اإىل  ذا صاروا  اإ مث  ابلباطل  احلق  فيه  لذلين  اختلط  ال صل وادلليل  هو 

يف   مبتدع  دليل  وهو  ال جسام  حدوث  عىل  ال عراض  حبدوث  اس تدلوا 

عرفوا أ ن هذا الالكم مبتدع وهو  :  واحلزب الثاين  .الرشع وابطل يف العقل

مس تلزم خمالفة الكتاب والس نة وعنه ينشأ  القول بأ ن القرأ ن خملوق وأ ن هللا  

 من بدع اجلهمية فصنفوا  ل يرى يف ال خرة وليس فوق العرش وحنو ذكل

كتبا قدموا فهيا ما يدل عىل وجوب الاعتصام ابلكتاب والس نة من القرأ ن  

ال اثر   خيلطون  قد  لكهنم  حصيحة  أ ش ياء  وذكروا  السلف  والكم  واحلديث 

املطلوب عىل  يدل  ل  مبا  يس تدلون  وقد  بضعيفها  منا   .حصيحها  اإ فهم  وأ يضا 

خباره ل من هج ة دللته فال يذكرون ما فيه من  يس تدلون ابلقرأ ن من هجة اإ

ثبات الربوبية  ال دةل عىل اإ

؛  وأ نه قد بني ال دةل العقلية ادلاةل عىل ذكل؛  والوحدانية والنبوة واملعاد 

ولهذا مسوا كتهبم أ صول الس نة والرشيعة وحنو ذكل وجعلوا الإميان ابلرسول  

 قد اس تقر فال حيتاج أ ن يبني ال دةل ادلاةل عليه فذهمم أ ولئك 

ذ مل يذكروا ال صول ادلاةل عىل صدق الرسول؛  س بومه اإىل اجلهلون  ؛  اإ

أ صول   أ صلوا  لكوهنم  الكفر  اإىل  بل  البدعة  اإىل  أ ولئك  ينس بون  وهؤلء 
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الرسول قاهل  ما  املالم  .ختالف  يلحقهام  عن  ؛  والطائفتان  أ عرضتا  لكوهنام 

أ عرض عهنا  ال صول اليت بيهنا هللا بكتابه فاإهنا أ صول ادلين وأ دلته وأ ايته فلام  

اىل  كام  ؛  الطائفتان وقع بيهنام العداوة ا    ﴿:  ق ال  هللُا ت ع  م  ا م   ظًّ ُرواف ن ُسوا ح  ب ه    ُذك  

ة  ۚ ي ام  م  ال ق  ٰ ي و  ىل 
 
اء  ا ال ب غ ض  ة  و  او  د  ُُم ال ع  ي ن ا ب ي هن  قد عرف  :  وحزب اثلث  .﴾  ف أَغ ر 

اذلي   اذليك  العمل  طالب  وذم  فذهمم  وبدعهتم  أ ولئك  وتعدي  هؤلء  تفريط 

طريقهم  سكل  ذا  اإ التقليد  عن  واخلروج  ال دةل  معرفة  اإىل  نفسه  اش تاقت 

وأ ن السلف مل يسلكوها وحنو ذكل مما يقتيض ذهما    اإن طريقهم ضارة:  وقال

منا يدل عىل أ مر مجمل ل تتبني دللته عىل املطلوب   وهو الكم حصيح لكنه اإ

 بل قد يعتقد طريق 

نه بدعة ول يفتح أ بواب ال دةل اليت ذكرها هللا يف  :  املتلكمني مع قوهل اإ

رفهتا عن التقليد  القرأ ن اليت تبني أ ن ما جاء به الرسول حق وخيرج اذليك مبع

ل هنم مل يتدبروا القرأ ن  ؛  فهؤلء أ ضل بفرقهم  .وعن الضالل والبدعة واجلهل

أ ايت  يعرض عن  يعرض من  كام  بكتابه  بيهنا  اليت  أ ايت هللا  وأ عرضوا عن 

 . هللا اخمللوقة

اىل   ت ع  ض     ﴿:  ق ال  هللُا  َر  ال  ات  و  او  م  أ ي ة  يف  الس  ن   م   َي  ن  َك  ع ل هي  ا و  ون   ي ُمرُّ

ر ُضون   هن  ا ُمع  مُه  ع  اىل  ﴾   و  ق ال  ت ع  م     ﴿:  ، و  النُُّذُر ع ن ق و  ُت و  ا تُغ ين  ال  اي  م    ل  و 

نُون   م  اىل  ﴾  يُؤ  ق ال  ت ع  ن     ﴿:  ، و 
 
ين  ا ن ي ا    اذل   ي اة  ادلُّ ل ح  ُضوا اب  ر  َن  و  ُجون  ل ق اء  ل  ي ر 

ُّوا هب  ا   أَن م  اط  ين  و  اذل   لُون    و  ت ن ا غ اف  ئ ك    ﴿،  ﴾  مُه  ع ن  أ اي  امهُُ   ُأول  َٰ أْو  نُوا    م  ا اك  الن اُر ب م 

ُبون   اىل  ﴾  ي ك س   ت ع  ق ال   و  َأن    ﴿:  ،  ت اٌب  ت ه  ك  أ اي  ب ُروا  ل  ي د  ٌك  ُمب ار  ل ي ك    
ا ل ن اُه  ز 

ك ر  
ل ي ت ذ  ل ب اب    ُأولُو  و  َ اىل  ﴾  ال  ق ال  ت ع  أ ن    ﴿:  ، و  ا ال ُقر  ذ  ب ن ا ل لن اس  يف  ه  َٰ ل ق د  رض   و 

ن   ث ل    م  اىل  ﴾  لُك   م  ق ال  ت ع  ن    ﴿:  ، و  ل ن ا م  س  ا َأر  م  ل  ق ب كل      و 
 
م  ۚ    ا ل هي  

 
ُّوِح  ا الا ن ر ج 
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ن  
 
ا ك ر   اذل   ل   َأه  أَلُوا  ل ُمون  ُكن    ف اس  ت ع  ل   بُر      ﴿،  ﴾   مُت   الزُّ و  ن ات   ل ب ي   ،  ال ية  ﴾  اب 

اىل   ق ال  ت ع  ن    ﴿:  و 
 
ا ن    و  ب ت  ُرُسٌل م   بُوك  ف ق د  ُكذ   اىل  ﴾  ق ب كل   ۚ  يُك ذ   ت ع  ق ال   :  ، و 

ن    ﴿
 
ا ب     و  بُوك  ف ق د  ك ذ  ين  يُك ذ   ن    اذل   ُم  ُرُسلُهُم    م  ْت  اء  ل ه م  ج  بُر     ق ب  لزُّ اب  ن ات  و  ل ب ي   اب 

ل ك ت اب   اب   . ومثل هذا كثري لبسطه مواضع أ خر  ﴾ ال ُمن ري   و 

القرأ ن من ادللئل   ما يف  أ عرضوا  اذلين  الغالطني  أ ن هؤلء  واملقصود 

به  العقلية   جاء  اذلي  والعمل  وادلليل  النظر  يذكرون  ل  اليقينية  والرباهني 

 الرسول والقرأ ن مملوء من ذكل. 

واملتلكمون يعرتفون بأ ن يف القرأ ن من ال دةل العقلية ادلاةل عىل أ صول  

أ خر كطريق ال عراض  ومهنم من يظن    .ادلين ما فيه لكهنم يسلكون طرقا 

غالط اخلليل وهو  براهي  اإ هذه طريق  يقولون  .أ ن  جاء :  واملتفلسفة  القرأ ن 

ويقولون امجلهور  تقنع  اليت  قناعية  الإ واملقدمات  اخلطابية  ن  :  ابلطريق  اإ

ومه    .املتلكمني جاءوا ابلطرق اجلدلية ويدعون أ هنم مه أ هل الربهان اليقيين

لهيات من املتلكمني واملتلكمون أ عمل مهنم ابلعلميات  أ بعد عن الربهان يف الإ

ا يف  خوض  الربهانية  الطبيعيات  يف  للمتفلسفة  ولكن  واللكيات  لهيات  لإ

الناس هبا وأ بعدمه عن   فاإهنم من أ هجل  لهيات  وتفصيل متزيوا به خبالف الإ

معرفة احلق فهيا والكم أ رسطو معلمهم فهيا قليل كثري اخلطأ  فهو حلم مجل  

وهذا مبسوط   .ول مسني فينتقى؛ غث عىل رأ س جبل وعر ل سهل فريتقى

 . املوضع يف غري هذا

ابل ايت البينات ويه ادللئل اليقينيات ؛  والقرأ ن جاء ابلبينات والهدى 

اىل  وقد   ت ع  هللُا  ة   اُ   ﴿:  لرسوهل  ق ال   ظ  ع  و  ال م  و  ْك  ة   ل ح  اب  ب  ك   ر  ب يل   س   ٰ ىل 
 
ا ُع  د 

ل هُم   اد  ج  ن ة  ۖ و  س   ل يت   ال ح  ُن ۚ اب  س   . ﴾ يه   َأح 
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بطرقهم املنطقية يف الربهان واخلطابة واجلدل  واملتفلسفة يفرسون ذكل  

بسطت يف غري هذا املوضع بل احلْكة يه معرفة    من وجوه قد  وهو ضالل

احلق والعمل به فالقلوب اليت لها فهم وقصد تدعى ابحلْكة فيبني لها احلق 

وأ خرون يعرتفون ابحلق لكن هلم أ هواء تصدمه    .علام ومعال فتقبهل وتعمل به

عن اتباعه فهؤلء يدعون ابملوعظة احلس نة املش متةل عىل الرتغيب يف احلق  

 . والرتهيب من الباطل

اىل  والوعظ أ مر وهنيي برتغيب وترهيب كام   ت ع  لُوا    ﴿:  ق ال   ُم  ف ع  ل و  َأهن  و 

ا يُوع ُظون  ب ه   اىل  ﴾ م  ق ال  ت ع  ظُ  ﴿: ، و  ُ َأن  ي ع  ا ُُكُ اَّلل  ث هل   َأب دا  .﴾  ت ُعوُدوا ل م 

نه جيادل ابليت   فاإ يقبهل  الطريقني ملن قبل احلق ومن مل  فادلعوة هبذين 

 . والقرأ ن مش متل عىل هذا وهذا  .يه أ حسن

الربهانية اليت ل  البينة  املقدمات  ذا جادل يسأ ل ويس تفهم عن  اإ ولهذا 

أ ن جيحدها  أ حد  الباطل كام  لتقرير  ؛  ميكن  ناكر  اخملاطب ابحلق ولعرتافه ابإ

م  يف   ال ُقون    ﴿ :  هل   و  ق    ل  ث    ال خ  مُهُ  َأم   ء   َش   غ ري    ن   م  ُخل ُقوا  هل   ﴾  َأم   ق و  و   ،:   ﴿  

يد   د  ل ق  ج  ن  خ  ل  ۚ ب ل  مُه  يف  ل ب س  م   َو  ل ق  ال  ل خ  ين ا اب  ي  هل   ﴾  َأف ع  ق و  ل ي س     ﴿  :، و  َأو 

ي  َأن    اذل    ٰ ع ىل  ر   ب ق اد  ض   َر  ال  و  ات   او  م  الس  ل ق   ث ل هُم    خ  م  لُق   هل   ﴾   ۚخي   ق و  و   ،:   ﴿  

ن  
 
ُب ال  اُن َأن  َأحي  س  ى   س  ن    ﴿،  ﴾  يرُت  ك  ُسدا ف ةا م   ٰ   َأل م  ي ُك نُط  ىن  ين    يُم    ﴿ ،  ﴾  م 

ٰى   مُث   و  ل ق  ف س  ن  ع ل ق ةا ف خ  ني      ﴿،  ﴾  اك  ج  و  ن ُه الز  ع ل  م  ك ر  ف ج  ُن    اذل  ال  ٰ و   ﴿ ،  ﴾  ث 

ٰ َأن   ر  ع ىل  كل   ب ق اد  َٰ ٰ   َأل ي س  ذ  ت  و  هل   ﴾  حُي ِي   ال م  ق و    ﴿،  ﴾  أ فرأ يمت ما متنون  ﴿  :، و 

هل   ﴾  أ أ نمت ختلقونه أ م حنن اخلالقون ق و  وقالوا لول يأ تينا بأ ية من ربه أ ومل    ﴿   : ، و 

ال وىل  الصحف  ما يف  بينة  هل   ﴾  تأ ْتم  ق و  و  عليك    ﴿   :،  أ نزلنا  أ َن  يكفهم  أ ومل 

علهيم يتىل  هل   ﴾  الكتاب  ق و  و  بين    ﴿  :،  علامء  يعلمه  أ ن  أ ية  هلم  يكن  أ ومل 
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هل   ﴾  اإرسائيل ق و  و  عينني   ﴿  :،  هل  وشفتني  ﴿ ،  ﴾  أ مل جنعل    ﴿ ،  ﴾  ولساَن 

النجدين املتضمن    ﴾  وهديناه  التقرير  مما خياطهبم ابس تفهام  أ مثال ذكل  اإىل 

من   فهو  املطلوب  عىل  تدل  اليت  الربهانية  ابملقدمات  واعرتافهم  قرارمه  اإ

ابلربهان جدل  اخلصم  ؛  أ حسن  يسمل  أ ن  فيه  يشرتط  منا  اإ اجلدل  فاإن 

ذا اكنت بينة معروفة اكنت برها ن مل تكن بينة معروفة فاإ  .نيةاملقدمات واإ

يه  كام  هبا  اخلصم  تسلي  جملرد  مبقدمة  جمادلته  يف  حيتج  ل  والقرأ ن 

اليت   واملقدمات  ابلقضااي  بل  وغريمه  املنطق  أ هل  عند  اجلدلية  الطريقة 

ن اكن بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فهيا ذكر   تسلمها الناس ويه برهانية واإ

ذ قال   ﴿ :  ادلليل عىل حصهتا كقوهل وا ما أ نزل هللا  وما قدروا هللا حق قدره اإ

عىل برش من َشء قل من أ نزل الكتاب اذلي جاء به موىس نورا وهدى 

أ نمت ول   تعلموا  مل  ما  وعلممت  كثريا  تبدوهنا وختفون  قراطيس  للناس جتعلونه 

فاإن اخلطاب ملا اكن مع من يقر بنبوة موىس من أ هل الكتاب ومع    ﴾  أ ابؤمك

قل من أ نزل الكتاب اذلي جاء   ﴿ :  من ينكرها من املرشكني ذكر ذكل بقوهل

وعىل   .وقد بني الرباهني ادلاةل عىل صدق موىس يف غري موضع ﴾ به موىس

املرشكني   مع  اخلطاب  جعلوا  معرو  وأ يب  كثري  اكبن  يبدوهنا  قرأ   من  قراءة 

تعلموا  ﴿:  وجعلوا قوهل به    ﴾  وعلممت ما مل  احتجاجا عىل املرشكني مبا جاء 

 . محمد

نبوة م أ ولئك  نبوة محمد وللك مهنام من  فاحلجة عىل  وىس وعىل هؤلء 

بني  قد  ما  موضع  الرباهني  غري  يف  هو   . بعضه  ابلتاء  ال كرثين  قراءة  وعىل 

:خطاب ل هل الكتاب هُلُ ق و  بيان ملا جاءت به   ﴾  وعلممت ما مل تعلموا  ﴿   ، و 

يقبلوه ومل يعلموه فاس تدل مبا عرفوه   أ نكروه فعلمهم ال نبياء ما مل  ال نبياء مما 
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يعرفوه مل  وما  ال نبياء  أ خبار  وأ ظهر    .من  موىس  قصة  س بحانه  قص  وقد 

أ ظهر من  اليت يه  وأ ايته  موىس  هبا   براهني  اعرتف  وال دةل حىت  الرباهني 

ب وَنهيك  فرعون  مجعهم  اذلين  موىسالسحرة  حق  أ ظهر هللا  فلام  ؛  ذكل 

هللا من  أ هنا  ابلضطرار  عمل  اليت  ابل ايت  احلبال  ؛  وأ ت  عصاه  وابتلعت 

أ عني   وحسروا  عظي  بسحر  جاءوا  أ ن  بعد  السحرة  هبا  أ ت  اليت  والعيص 

قالوا صاغرين  وانقلبوا  احلق  ظهر  ملا  مث  الناس  واسرتهبوا  أ منا    ﴿ :  الناس 

العاملني أ منمت هل    ﴿ :  فقال هلم فرعون  ﴾   وهارونرب موىس    ﴿،  ﴾  برب 

علمُك اذلي  لكبريمك  نه  اإ لُك  أ ذن  أ ن  وأ رجلُك    قبل  أ يديُك  فل قطعن  السحر 

، ﴾  من خالف ول صلبنُك يف جذوع النخل ولتعلمن أ ينا أ شد عذااب وأ بقى

من ادللئل البينات اليقينية    ﴾  قالوا لن نؤثرك عىل ما جاءَن من البينات  ﴿

وهو خالقنا وربنا اذلي ل بد لنا منه لن نؤثرك  ؛  فطرَنالقطعية وعىل اذلي  

الربية   خالق  وعىل  اليقينية  ادللئل  هذه  منا    ﴿ عىل  اإ قاض  أ نت  ما  فاقض 

ادلنيا احلياة  أ كرهتنا    ﴿،  ﴾  تقيض هذه  وما  لنا خطاايَن  ليغفر  بربنا  أ منا  َن  اإ

 . ﴾ عليه من السحر وهللا خري وأ بقى

مواضع من القرأ ن يبني يف لك موضع  وقد ذكر هللا هذه القصة يف عدة  

مهنا من الاعتبار والاس تدلل نوعا غري النوع ال خر كام يسمى هللا ورسوهل  

ال خر   عليه الامس  يدل  مل  معىن  عىل  يدل  امس  متعددة لك  بأ سامء  وكتابه 

ذا قيل  ملسو هيلع هللا ىلص أ سامء النيب  :  تكرار بل فيه تنويع ال ايت مثل  وليس يف هذا  :  اإ

وأ محد وال؛  محمد  ونيب  ؛  واملقفى؛  عاقبواحلارش  التوبة  ونيب  الرمحة  ونيب 

ن اكنت اذلات   امللحمة يف لك امس دلةل عىل معىن ليس يف الامس ال خر واإ

 .واحدة فالصفات متنوعة
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فيه قيل  ذا  اإ القرأ ن  وبيان؛  قرأ ن؛  وكذكل  وبصائر  ؛  وفرقان  وهدى 

 . ال خروشفاء ونور ورمحة وروح فلك امس يدل عىل معىن ليس هو املعىن 

قيل ذا  اإ تعاىل  الرب  أ سامء  املؤمن  ؛  املكل:  وكذكل  السالم  القدوس 

العزيز البارئ ؛  املهمين  اخلالق  املتكرب  عىل  ؛  اجلبار  يدل  امس  فلك  املصور 

والصفات  واحدة  فاذلات  ال خر  الامس  يف  اذلي  املعىن  هو  ليس  معىن 

 .متعددة

وكذكل يف امجلل التامة يعرب عن القصة جبمل    .فهذا يف ال سامء املفردة 

ن   واإ أ خر  معان  عىل  تدل  أ خرى  جبمل  عهنا  يعرب  مث  فهيا  معان  عىل  تدل 

اكنت القصة املذكورة ذاْتا واحدة فصفاْتا متعددة ففي لك مجةل من امجلل  

 .وليس يف القرأ ن تكرار أ صالى معىن ليس يف امجلل ال خر 

كر  أ نه  من  الناس  بعض  ذكره  ما  مع  وأ ما  القصص  ماكن]ر  الاكتفاء   [اإ

  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن وفود العرب اكنت ترد عىل رسول هللا  :  ابلواحدة واكن احلْكة فيه

فيقرهئم املسلمون شيئا من القرأ ن فيكون ذكل اكفيا واكن يبعث اإىل القبائل  

املتفرقة ابلسور اخملتلفة فلو مل يكن ال ايت والقصص مثناة متكررة لوقعت  

ىس اإىل قوم وقصة نوح اإىل قوم فأ راد هللا أ ن  قصة موىس اإىل قوم وقصة عي

فهذا الكم    .يشهر هذه القصص يف أ طراف ال رض وأ ن يلقهيا اإىل لك مسع

مثاين  :  وأ بو الفرج اقترص عىل هذا اجلواب يف قوهل  .من مل يقدر القرأ ن قدره

قيل ثنيت:  ملا  التنويع    ؟ مل  يه  التثنية  فاإن  أ خر  موضع  هل  هذا  وبسط 

ال قسام  :  والتجنيس ويه استيفاء ال قسام ولهذا يقول من يقول من السلف

 . وال مثال



 

13 

اليت   ادلين  أ صول  عىل  اش متل  القرأ ن  أ ن  عىل  التنبيه  هنا  واملقصود 

اليقينية وال دةل  وال ايت  الرباهني  وعىل  الامس  هذا  ما  ؛  تس تحق  خبالف 

امل  هؤلءأ حدثه  بطرق  خربته  مع  الرازي  قال  كام  وامللحدون  لقد  :  بتدعون 

تأ ملت الطرق الالكمية واملناجه الفلسفية مفا وجدْتا تشفي عليال ول تروي  

القرأ ن الطرق طريقة  أ قرب  ورأ يت  ثبات  :  غليال  الإ يصعد    ﴿اقرأ  يف  ليه  اإ

ليس    ﴿واقرأ  يف النفي    .﴾  الرمحن عىل العرش اس توى   ﴿،  ﴾  اللكم الطيب

علام  ﴿ ،  ﴾  مكثهل َشء  به  حييطون  جتربيت :  قال  ﴾   ول  مثل  جرب  ومن 

نوعني  .عرف مثل معرفيت :  واخلري والسعادة والكامل والصالح منحرص يف 

النافع العمل  الصاحل؛  يف  وهو    .والعمل  ذكل  بأ فضل  محمدا  هللا  بعث  وقد 

ابلهدى ودين احلق    هو اذلي أ رسل رسوهل  ﴿ :  الهدى ودين احلق كام قال

شهيدا  ابهلل  وكفى  كه  ادلين  عىل  اىل  وقد    ؟﴾  ليظهره  ت ع  واذكر    ﴿:  ق ال  

حساق ويعقوب أ ويل ال يدي وال بصار براهي واإ  .فذكر النوعني  ﴾ عبادَن اإ

ابن الواليب عن  يقول  قال  أ يب  :  عباس  ابن  قال  العبادة  القوة يف  أ ولوا 

وعطاء  :  حامت جبري  بن  سعيد  عن  والضحاك  وروي  واحلسن  اخلراساين 

ذكل حنو  عبيد  بن  ومبرش  س نان  وأ يب  وقتادة  قال  .والسدي  : وال بصار 

ال بصار الصواب يف احلُك وعن سعيد  :  وقال جماهد  ال بصار الفقه يف ادلين 

 .البصرية بدين هللا وكتابه: بن جبري قال

  أ ولوا القوة يف:  قال  ﴾  أ ويل ال يدي وال بصار  ﴿:  وعن عطاء اخلراساين

 . العبادة والبرص والعمل بأ مر هللا
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قال قتادة  عن  وروي  جماهد  يف  :  وعن  وبرصا  العبادة  يف  قوة  أ عطوا 

ومجيع حكامء ال مم يفضلون هذين النوعني مثل حكامء اليوَنن والهند    .ادلين

 .والعرب

قتيبة ابن  هو :  قال  الصاحل  فالعمل  والعمل  العمل  العرب  عند  احلْكة 

رشيك هل وهو ادلين دين الإسالم والعمل والهدى هو  عبادة هللا وحده ل  

تصديق الرسول فامي أ خرب به عن هللا ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم ال خر  

النافع   العمل  الإسالم  الصاحل هو  والعمل  الإميان  النافع هو  فالعمل  وغري ذكل 

فامي   الرسول  تصديق  بأ مر هللا هذا  العمل  الصاحل هو  والعمل  من عمل هللا 

يقول عىل هللا ما ل يعمل وضد    وضد ال ول أ ن   .رب وهذا طاعته فامي أ مرأ خ

الثاين أ ن يرشك ابهلل ما مل يزنل به سلطاَن وال ول أ رشف فلك مؤمن مسمل  

مؤمنا   مسمل  لك  قولوا  »وليس  ولكن  تؤمنوا  مل  قل  أ منا  ال عراب  قالت 

 .«أ سلمنا

الر  به  النوعني لكن اذلي جاء  الطوائف تفضل هذين  سول هو ومجيع 

ن هذا القرأ ن هيدي لليت يه أ قوم  ﴿:  أ فضل ما فهيام كام قال واكن النيب    ﴾  اإ

يقرأ  يف ركعيت الفجر اترة سورة الإخالص وقل اي أ هيا الاكفرون ففي    ملسو هيلع هللا ىلص

أ هيا الاكفرون عبادة هللا وحده وهو دين الإسالم ويف قل هو هللا   قل اي 

أ حد صفة الرمحن وأ ن يقال فيه وخيرب عنه مبا يس تحقه وهو الإميان هذا هو 

العميل التوحيد  هو  القويل وذكل  فهي  .التوحيد  يقرأ   اترة  ال وىل  واكن  يف  ام 

البقرة يف  براهي   ﴿:  بقوهل  اإ اإىل  أ نزل  وما  لينا  اإ أ نزل  وما  ابهلل  أ منا  قولوا 

أ ويت   وما  وعيىس  موىس  أ ويت  وما  وال س باط  ويعقوب  حساق  واإ سامعيل  واإ

  ﴿ :  ويف الثانية  ﴾  النبيون من رهبم ل نفرق بني أ حد مهنم وحنن هل مسلمون
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بين  اإىل كمة سواء  تعالوا  الكتاب  أ هل  اي  وبينُكقل  قوهل    ﴾  نا  فاإن    ﴿اإىل 

 . ﴾ تولوا فقولوا اشهدوا بأ َن مسلمون

قوهل    قال يف  العالية  أ مجعني  ﴿ أ بو  لنسأ لهنم  اكنوا    ﴿ ،  ﴾  فوربك  عام 

وماذا أ جبت    ؟ماذا كنت تعبد:  خلتان يسأ ل عهنام لك أ حد:  قال  ﴾  يعملون

الشهادة    ؟ املرسلني والثانية حتقيق  اإل هللا  هل  اإ ل  أ ن  فال وىل حتقيق شهادة 

 .بأ ن محمدا رسول هللا

تكون   أ ن  برشط  لكن  مهنا  بد  ول  الإرادة  عىل  أ مرمه  بنو  والصوفية 

رادة عبادة هللا وحده مبا أ مر  . اإ

واملتلكمون بنوا أ مرمه عىل النظر املقتيض للعمل ول بد منه لكن برشط  

والنظر يف ال دةل اليت دل هبا الرسول    ملسو هيلع هللا ىلصا أ خرب به الرسول  أ ن يكون علام مب

 . ويه أ ايت هللا ول بد من هذا وهذا

رادة بال عمل فهو ضال ومن طلب هذا  رادة أ و اإ ومن طلب علام بال اإ

:  وهذا بدون اتباع الرسول فهيام فهو ضال بل كام قال من قال من السلف

 . ادلين والإميان قول ومعل واتباع الس نة

الظاهرة وأ هل    وأ هل العبادات  يتلكمون يف  الظاهرة  ال عامل  الفقه يف 

والالكم   النظر  وأ هل  رادته  واإ الإنسان  قصد  يتلكمون يف  والزهد  التصوف 

وأ هل العقائد من أ هل احلديث وغريمه يتلكمون يف العمل واملعرفة والتصديق  

ويقولون الإرادة  أ صل  هو  والقصد  :  اذلي  القصد  من  فهيا  بد  ل  ل  العبادة 

املعبود   املعبود وهذا حصيح فال بد من معرفة  العمل ابملقصود  بعد  ل  اإ يصح 

به  يعبد  عبادات   وما  هلم  وأ ش باههم  والنصارى  املرشكني  من  فالضالون 

 .وزهادات لكن لغري هللا أ و بغري أ مر هللا
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منا يعبد مبا   رادة عبادة هللا وحده وهو اإ منا القصد والإرادة النافعة هو اإ واإ

عىل أ ن يعبد هللا  :  وعىل هذين ال صلني يدور دين الإسالم  . بدعرشع ل ابل 

 . وحده وأ ن يعبد مبا رشع ول يعبد ابلبدع

عىل أ ن يعرف ما أ خرب به الرسول   وأ ما العمل واملعرفة والتصوف مفدارها

ل حقا وهذا تصديق عام   ما لعلمنا بأ نه ل يقول اإ ويعرف أ ن ما أ خرب به حق اإ

اخل ذكل  بأ ن  لعلمنا  ما  أ نزل  واإ نه  فاإ صدقه  أ ايت  من  أ ظهر هللا  مبا  حق  رب 

الكتاب واملزيان وأ رى الناس أ ايته يف ال فاق ويف أ نفسهم حىت يتبني هلم أ ن  

 .القرأ ن حق
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 لٌ ص  ف  

الفروع والرشع والفقه فهذا قد بينه :  "العمليات" وما يسميه َنس  وأ ما

مما أ مر هللا به أ و هنيى عنه أ و حلهل أ و حرمه    الرسول أ حسن بيان مفا َشء

ل بني ذكل وقد   اىل  اإ اىل  ﴾ اليوم أ مكلت لُك دينُك ﴿: ق ال  ت ع  ق ال  ت ع  ما  ﴿: ، و 

اكن حديثا يفرتى ولكن تصديق اذلي بني يديه وتفصيل لك َشء وهدى 

يؤمنون لقوم  اىل  ﴾  ورمحة  ت ع  ق ال   و  للك    ﴿  :،  تبياَن  الكتاب  عليك  ونزلنا 

 ﴾  َشء وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني 

اىل   ت ع  ق ال   مبرشين    ﴿:  و  النبيني  هللا  فبعث  واحدة  أ مة  الناس  اكن 

فيه اختلفوا  فامي  الناس  ليحُك بني  الكتاب ابحلق  معهم  ،  ﴾  ومنذرين وأ نزل 

اىل   ق ال  ت ع  اتهلل لقد أ رسلنا اإىل أ مم من قبكل فزين هلم الش يطان أ عامهلم    ﴿:  و 

ل لتبني هلم    ﴿،  ﴾  ولهيم اليوم وهلم عذاب أ ليفهو   وما أ نزلنا عليك الكتاب اإ

يؤمنون لقوم  ورمحة  فيه وهدى  اختلفوا  ما    ﴾  اذلي  أ نه  س بحانه  بني  فقد 

أ نزل جنس   أ نه  بني  كام  فيه  اختلفوا  اذلي  هلم  ليبني  ل  اإ الكتاب  عليه  أ نزل 

 . الكتاب مع النبيني ليحُك بني الناس فامي اختلفوا فيه

اىل   ق ال  ت ع  وما اختلفمت فيه من َشء حفْكه اإىل هللا ذلُك هللا ريب    ﴿:  و 

ليه أ نيب اىل  ﴾  عليه توكت واإ ق ال  ت ع  ذ    ﴿:  ، و  وما اكن هللا ليضل قوما بعد اإ

:  فقد بني للمسلمني مجيع ما يتقونه كام قال  ﴾  هدامه حىت يبني هلم ما يتقون

ل ما اضطر  ﴿ ليهوقد فصل لُك ما حرم عليُك اإ  . ﴾ رمت اإ

اىل   ت ع  ق ال   وهو   ﴾  فاإن تنازعمت يف َشء فردوه اإىل هللا والرسول  ﴿ :  و 

:الرد اإىل كتاب هللا أ و اإىل س نة الرسول بعد موته هُلُ ق و   ﴾  فاإن تنازعمت  ﴿  ، و 

رشط والفعل نكرة يف س ياق الرشط فأ ي َشء تنازعوا فيه ردوه اإىل هللا 
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ليه اإ  . والرسول ولو مل يكن بيان هللا والرسول فاصال للزناع مل يؤمروا ابلرد 

 .والرسول أ نزل هللا عليه الكتاب واحلْكة كام ذكر ذكل يف غري موضع

  ﴾  الكتاب واحلْكة ويعلمهم    ﴿:  وقد عمل أ مته الكتاب واحلْكة كام قال

وأ مر واحلْكة  الكتاب  بيته  يف  يذكر  فقال  واكن  ذكل  بذكر  نبيه    ﴿ :  أ زواج 

فأ ايت هللا يه القرأ ن   ﴾  واذكرن ما يتىل يف بيوتكن من أ ايت هللا واحلْكة

ذ اكن نفس القرأ ن يدل عىل أ نه مزنل من هللا فهو عالمة ودلةل عىل مزنهل   اإ

أ يضا طائفة كامكل    .يه الس نة  :و احلْكة قال غري واحد من السلف وقال 

 . وقيل غري ذكل  .يه معرفة ادلين والعمل به: وغريه

واحملظور املأ مور  بني  المتيزي  تتضمن  فهيي  حق  ذكل  واحلق ؛  ولك 

احلق  ؛  والباطل بني  هبا  فرق  اليت  الس نة  وهذه  الباطل  دون  احلق  وتعلي 

 . واخلري من الرش؛  والباطل وبني ال عامل احلس نة من القبيحة

تركتُك عىل البيضاء ليلها كهنارها ل يزيغ » :  أ نه قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء عنه  

هاكل  ل  اإ بعدي  حنو    .«عهنا  عنه الكم  اخلطاب ريض هللا  بن  معر  وعن 

 .هذا

وهذا كثري يف احلديث وال اثر يذكرونه يف الكتب اليت تذكر فهيا هذه  

مثل   الس نة  يصفونه يف  فامي  واحد  غري  مثل ذكل  يذكر  كام  بطة  ال اثر  ابن 

أ محد مثل عبد   الس نة َك حصاب  والاللاكيئ والطلمنيك وقبلهم املصنفون يف 

 .هللا وال ثرم وحرب الكرماين وغريمه ومثل اخلالل وغريه

أ مور  جبميع  وافيان  والس نة  الكتاب  وأ ن  ذكل  حتقيق  هنا  واملقصود 

 .ادلين
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  فهو يف نفسه حق ل جتمتع ال مة عىل ضالةل وكذكل   : وأ ما اإجامع ال مة

املزيان مع الكتاب   فاإن هللا بعث رسهل ابلعدل وأ نزل؛  القياس الصحيح حق

نزال ذكل بأ ن أ هلم  واملزيان يتضمن العدل وما يعرف به العدل وقد فرسوا اإ

  . العباد معرفة ذكل وهللا ورسوهل يسوي بني املامتثلني ويفرق بني اخملتلفني

 . وهذا هو القياس الصحيح

من   القرأ ن  يف  الصحيحوقد رضب هللا  القياس  وبني  مثل  ويه   لك 

ال مثال املرضوبة ما بينه من احلق لكن القياس الصحيح يطابق النص فاإن  

املزيان يطابق الكتاب وهللا أ مر نبيه أ ن حيُك مبا أ نزل وأ مره أ ن حيُك ابلعدل  

منا أ نزل الكتاب ابلعدل   اىل  فهو أ نزل الكتاب واإ وأ ن احُك بيهنم مبا   ﴿:  ق ال  ت ع 

ن حْكت فاحُك بيهنم ابلقسط  ﴿،  ﴾  هللاأ نزل   وأ ما اإجامع ال مة فهو    ﴾  واإ

ال مة   جتمتع  ل  امحلد    -حق  يف    -وهلل  بذكل  وصفها هللا  كام  ضالةل  عىل 

ف والس نة  اىل  الكتاب  ت ع  تأ مرون    ﴿  :  ق ال   للناس  أ خرجت  أ مة  خري  كنمت 

ابهلل وتؤمنون  املنكر  عن  وتهنون  بأ هنم   ﴾  ابملعروف  هلم  وصف    وهذا 

:  يأ مرون بلك معروف ويهنون عن لك منكر كام وصف نبهيم بذكل يف قوهل

اذلي جيدونه مكتواب عندمه يف التوراة والإجنيل يأ مرمه ابملعروف ويهنامه   ﴿

املنكر  قوهل  ﴾   عن  يف  املؤمنني  وصف  واملؤمنات   ﴿:  وبذكل  واملؤمنون 

فلو قالت ال مة    ﴾   عن املنكر بعضهم أ ولياء بعض يأ مرون ابملعروف ويهنون  

يف ادلين مبا هو ضالل لاكنت مل تأ مر ابملعروف يف ذكل ومل تنه عن املنكر  

اىل  فيه ت ع  ق ال   وكذكل جعلنامك أ مة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس    ﴿:  ، و 

شهيدا عليُك  الرسول  هللا    ﴾   ويكون  جعلهم  وقد  اخليار  العدل  والوسط 

 . ْتم مقام شهادة الرسولشهداء عىل الناس وأ قام شهاد 
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مر عليه جبنازة فأ ثنوا علهيا خريا    ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب  »وقد ثبت يف الصحيح  

فقال :  فقال رشا  علهيا  فأ ثنوا  جبنازة  عليه  مر  مث  وجبت  وجبت  :  وجبت 

قالوا وجبت   :وجبت  وجبت  قوكل  ما  رسول هللا  اجلنازة  :  قال  ؟اي  هذه 

فقلت خريا  علهيا  وهذه:  أ ثنيمت  اجلنة  لها  رشا    وجبت  علهيا  أ ثنيمت  اجلنازة 

ال رض :  فقلت يف  شهداء هللا  أ نمت  النار  لها  قد    . «وجبت  الرب  اكن  ذا  فاإ

ذا شهدوا أ ن هللا أ مر بيشء فقد أ مر به   جعلهم شهداء مل يشهدوا بباطل فاإ

ذا شهدوا أ ن هللا هنيى عن َشء فقد هنيى عنه ولو اكنوا يشهدون بباطل   واإ

أ و خطأ  مل يكونوا شهداء هللا يف ال رض بل زاكمه هللا يف شهادْتم كام زىك  

لون عليه اإل احلق وكذكل ال مة ل تشهد  ال نبياء فامي يبلغون عنه أ هنم ل يقو 

 . عىل هللا اإل حبق

اىل   ت ع  ق ال   اإيل  ﴿:  و  أ َنب  من  سبيل  اإىل هللا   ﴾  واتبع  منيبة  وال مة 

سبيلها اتباع  اىل  فيجب  ت ع  ق ال   و  املهاجرين  ﴿:  ،  من  ال ولون   والسابقون 

عنه  ورضوا  عهنم  حسان ريض هللا  ابإ اتبعومه  واذلين  فريض    ﴾   وال نصار 

معن اتبع السابقني اإىل يوم القيامة فدل عىل أ ن متابعهم عامل مبا يرىض هللا  

ل ابحلق ل ابلباطل ق ال  ت ع اىل  وهللا ل يرىض اإ ومن يشاقق الرسول    ﴿:  ، و 

من بعد ما تبني هل الهدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوهل ما توىل ونصهل هجمن 

العزيز يقول كامت اكن ماكل يأ ثرها واكن معر بن عبد    .﴾  وساءت مصريا

وولة ال مر من بعده سننا ال خذ هبا    ملسو هيلع هللا ىلصسن رسول هللا  :  عنه كثريا قال

تصديق لكتاب هللا واس تعامل لطاعة هللا ومعونة عىل دين هللا ليس ل حد  

املؤمنني   النظر يف رأ ي من خالفها مفن خالفها واتبع غري سبيل  تغيريها ول 

 . ىل وأ صاله هجمن وساءت مصرياوله هللا تعاىل ما تو
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الفقه احتج هبذه   أ صول  ملا جرد الالكم يف  والشافعي ريض هللا عنه 

 .ال ية عىل الإجامع كام اكن هو وغريه وماكل ذكر عن معر ابن عبد العزيز

وال ية دلت عىل أ ن متبع غري سبيل املؤمنني مس تحق للوعيد كام أ ن  

 .تحق للوعيدمشاق الرسول من بعد ما تبني هل الهدى مس  

الوصف   يكن  مل  فلو  مبجرده  الوعيد  يوجب  الوصف  هذا  أ ن  ومعلوم 

 .ال خر يدخل يف ذكل لاكن ل فائدة يف ذكره

أ قوال ثالثة  للناس  مبجرد :  قيل:  وهنا  هو  املؤمنني  سبيل  غري  اتباع 

ال ية يف  املذكورة  الرسول  ابذلم :  وقيل  .خمالفة  مس تقةل  الرسول  خمالفة    بل 

بل اتباع غري سبيل املؤمنني  :  سبيلهم مس تقل ابذلم وقيلفكذكل اتباع غري  

بل قد   ال ول  مفارقة  يقتيض  لكن هذا ل  ال ية  عليه  يوجب اذلم كام دلت 

يكون مس تلزما هل فلك متابع غري سبيل املؤمنني هو يف نفس ال مر مشاق  

للرسول وكذكل مشاق الرسول متبع غري سبيل املؤمنني وهذا كام يف طاعة 

الرسول واجبة ولك واحد من  هللا والر  فاإن طاعة هللا واجبة وطاعة  سول 

يطع  من  نه  فاإ متالزمان  وهام  لذلم  موجب  الرسول  ومعصية  هللا    معصية 

 .الرسول فقد أ طاع هللا 

النيب   عن  الصحيح  احلديث  أ طاع »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلصويف  فقد  أ طاعين  من 

أ طاعين؛  هللا فقد  أ مريي  أ طاع  فقد عىص هللا؛  ومن  عصاين  ومن  ؛  ومن 

 . «عىص أ مريي فقد عصاين

املعروف»:  وقال يف  الطاعة  منا  ابملعروف  :  يعين  «اإ أ مريي  أ مر  ذا  اإ

فقد عىص  الرسول  ؛  الرسول  فطاعته من طاعيت ولك من عىص هللا  فاإن 

يأ مر مبا أ مر هللا به بل من أ طاع رسول واحدا فقد أ طاع مجيع الرسل ومن  
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أ من ابمجليع ومن عىص واحدا مهن فقد  مهنم  بواحد  امجليع  أ من  فقد عىص  م 

امجليع كذب  فقد  مهنم  واحدا  كذب  ال خر  ؛  ومن  يصدق  رسول  لك  ل ن 

نه رسول صادق ويأ مر بطاعته:  ويقول مفن كذب رسول فقد كذب اذلي    اإ

 .صدقه ومن عصاه فقد عىص من أ مر بطاعته 

ولهذا اكن دين ال نبياء واحدا كام يف الصحيحني عن أ يب هريرة ريض  

َن معارش ال نبياء ديننا واحد»:  أ نه قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنه عن النيب   . «اإ

اىل   ت ع  ق ال   أ وحينا    ﴿:  و  واذلي  نوحا  به  ما وىص  ادلين  من  لُك  رشع 

براهي وموىس وعيىس أ ن أ قميوا ادلين ول   ليك وما وصينا به اإ   تتفرقوا فيه اإ

اىل  ﴾ ت ع  ق ال   و  مبا   ﴿:  ،  اإين  الطيبات وامعلوا صاحلا  الرسل كوا من  أ هيا  اي 

علي فاتقون  ﴿،  ﴾  تعملون  ربُك  وأ َن  واحدة  أ مة  أ متُك  هذه  ن    ﴿ ،  ﴾  واإ

 . ﴾ فتقطعوا أ مرمه بيهنم زبرا لك حزب مبا دلهيم فرحون

اىل   ق ال  ت ع  اليت فطر الناس علهيا فأ مق وهجك لدلين حنيفا فطرة هللا   ﴿: و 

يعلمون  الناس ل  أ كرث  القي ولكن  ادلين  تبديل خللق هللا ذكل    ﴿ ،  ﴾  ل 

ليه واتقوه وأ قميوا الصالة ول تكونوا من املرشكني من اذلين    ﴿،  ﴾  منيبني اإ

 . ﴾ فرقوا ديهنم واكنوا ش يعا لك حزب مبا دلهيم فرحون

أ خرب هللا بذكل يف الإسالم كام  ال نبياء كهم   : وهو  .غري موضع  ودين 

منا يكون بطاعته فامي أ مر به يف ذكل الوقت    .الاستسالم هلل وحده  وذكل اإ

ذ ذاك واس تقبال بيت املقدس اكن   اإ فطاعة لك نيب يه من دين الإسالم 

من دين الإسالم قبل النسخ مث ملا أ مر ابس تقبال الكعبة صار اس تقبالها من  

 . دين الإسالم ومل يبق اس تقبال الصخرة من دين الإسالم
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فاإهنم تركوا طاعة هللا ؛  عن دين الإسالمولهذا خرج الهيود والنصارى  

أ و منسوخ  وهكذا لك مبتدع    . وتصديق رسوهل واعتاضوا عن ذكل مببدل 

من   فلك  منسوخا  أ و  مبدل  دينا  ل  اإ يتبع  ل  الرسول  س نة  به  خالف  دينا 

ما أ ن يكون ذكل قد اكن مرشوعا لنيب مث نسخ  :  خالف ما جاء به الرسول اإ

ما أ ن ل يك  ملسو هيلع هللا ىلصعىل لسان محمد   فهذا اكل داين اليت رشعها ؛  ون رشع قطواإ

أ ولياهئم   أ لس نة  اىل  الش ياطني عىل  ت ع  أ م هلم رشاكء رشعوا هلم من    ﴿:  ق ال  

به هللا يأ ذن  مل  أ ولياهئم    ﴿  :وقال  ﴾  ادلين ما  اإىل  ليوحون  الش ياطني  ن  واإ

نُك ملرشكون اإ أ طعمتومه  ن  واإ نيب    ﴿:  وقال  ﴾   ليجادلومك  وكذكل جعلنا للك 

القول غرورا  عدوا   اإىل بعض زخرف  الإنس واجلن يوِح بعضهم  ش ياطني 

 . ﴾ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرمه وما يفرتون

ذا قال أ حدمه برأ يه شيئا يقول اإن اكن صوااب مفن  :  ولهذا اكن الصحابة اإ

ن اكن خطأ  مفين ومن الش يطان وهللا ورسوهل بريئان منه كام قال  ؛  هللا واإ

 .أ يب بكر ومعرذكل ابن مسعود وروي عن 

نه؛  فال قسام ثالثة ما أ ن يكون هذا القول موافقا لقول الرسول أ و :  فاإ اإ

ما أ ن يكون موافقا لرشع غريه ؛  ل يكون ما أ ن ل يكون فهذا الثالث  ؛  واإ واإ

لغريه وهو ل يوافق رشعه   املبدل َك داين املرشكني واجملوس وما اكن رشعا 

فاإن اختاذ  ؛  ب واللكيتنيفقد نسخ اكلسبت وحترمي لك ذي ظفر وحشم الرث 

بل قد  ؛  السبت عيدا وحترمي هذه الطيبات قد اكن رشعا ملوىس مث نسخ 

فقد نسخ هللا عىل   ﴾  ول حل لُك بعض اذلي حرم عليُك  ﴿:  قال املس يح

 .لسان املس يح بعض ما اكن حراما يف رشع موىس
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فيه هللا  فقال  محمد  يف    ﴿:  وأ ما  عندمه  مكتواب  جيدونه  التوراة اذلي 

والإجنيل يأ مرمه ابملعروف ويهنامه عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم علهيم  

به   أ منوا  فاذلين  علهيم  اكنت  اليت  وال غالل  اإرصمه  عهنم  ويضع  اخلبائث 

املفلحون  مه  أ ولئك  معه  أ نزل  اذلي  النور  واتبعوا  ونرصوه    ﴾   وعزروه 

قا كام  قط  الرشك  مل يرشع هللا  املبدل  من  كه  من    ﴿:  لوالرشك  واسأ ل 

ق ال   ﴾  أ رسلنا من قبكل من رسلنا أ جعلنا من دون الرمحن أ لهة يعبدون ، و 

اىل   أ َن   ﴿:  ت ع  ل  اإ هل  اإ أ نه ل  ليه  اإ ل نوِح  اإ أ رسلنا من قبكل من رسول  وما 

 .﴾  فاعبدون

اكلسائبة  القرأ ن  ذكره هللا يف  مما  اجلاهلية  أ هل  ما اكن حيرمه  وكذكل 

 .ذكل هو من ادلين املبدلوغري   والوصيةل واحلام

أ ن من حرم ذكل   ال نعام بني  ملا ذكر هللا ذكل عهنم يف سورة  ولهذا 

فقد كذب عىل هللا وذكر تعاىل ما حرمه عىل لسان محمد وعىل لسان موىس  

ل    ﴿ :  يف ال نعام فقال قل ل أ جد يف ما أ وِح اإيل حمرما عىل طامع يطعمه اإ

نه رجس أ و فسقا أ هل لغري  أ ن يكون ميتة أ و دما مسفوحا أ و حلم خزن  ير فاإ

وعىل اذلين    ﴿، ﴾  هللا به مفن اضطر غري ابغ ول عاد فاإن ربك غفور رحي

البقر ومن  ظفر  ذي  لك  حرمنا  ما    هادوا  ل  اإ حشوهمام  علهيم  حرمنا  والغمن 

َن   واإ ببغهيم  جزينامه  ذكل  بعظم  اختلط  ما  أ و  احلوااي  أ و  ظهورهام  محلت 

 . ﴾ لصادقون

بعد   قال  ما قصصنا عليك   ﴿:  هذاوكذكل  اذلين هادوا حرمنا  وعىل 

قبل  ول    .﴾  من  موىس  لسان  عىل  حيرمه  مل  املرشكون  حرمه  ما  أ ن  فبني 

اىل  لسان محمد وهذان هام الذلان جاءا بكتاب فيه احلالل واحلرام كام  : ق ال  ت ع 
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ق ال   ﴾  قل فأ توا بكتاب من عند هللا هو أ هدى مهنام أ تبعه  ﴿ اىل  ، و    ﴿ :  ت ع 

ورمحة ماما  اإ موىس  كتاب  قبهل  اىل  ﴾  ومن  ت ع  ق ال   و  أ نزل    ﴿:  ،  من  قل 

موىس به  جاء  اذلي  قوهل  ﴾   الكتاب  مبارك    ﴿:  اإىل  أ نزلناه  كتاب  وهذا 

 .﴾ مصدق اذلي بني يديه 

َن مسعنا كتااب أ نزل من بعد موىس   ﴿:  وقالت اجلن ملا مسعت القرأ ن اإ

ىل طريق مس تقيمصدقا ملا بني يديه هيدي اإىل   .﴾  احلق واإ

نوفل بن  ورقة  من  :  وقال  ليخرجان  موىس  به  جاء  واذلي  هذا  ن  اإ

 . وكذكل قال النجاَش  .مشاكة واحدة

فالقرأ ن والتوراة هام كتاابن جاءا من عند هللا مل يأ ت من عنده كتاب 

أ هدى مهنام لك مهنام أ صل مس تقل واذلي فهيام دين واحد ولك مهنام يتضمن  

صفات هللا ثبات  وال مراإ تعاىل  التوحيد      ففيه  هل  ل رشيك  وحده  بعبادته 

قل    ﴿و    ﴾   قل اي أ هيا الاكفرون  ﴿ :  قول ومعال كام يف سوريت الإخالص

 . ﴾ هو هللا أ حد

ثناء  الزبور  منا يف  واإ التوراة  بغري رشيعة  يأ ت  مل  داود  فاإن  الزبور  وأ ما 

 .مطلقاعىل هللا ودعاء وأ مر وهنيي بدينه وطاعته وعبادته 

نه قال فأ حل    ﴾   ول حل لُك بعض اذلي حرم عليُك  ﴿:  وأ ما املس يح فاإ

ولهذا مل يكن بد ملن    .هلم بعض احملرمات وهو يف ال كرث متبع لرشيعة التوراة

ذ اكن الإجنيل تبعا لها؛ اتبع املس يح من أ ن يقرأ  التوراة ويتبع ما فهيا   .اإ

اإىل أ حصابه  حيوج  مل  بنفسه  مس تقل  نه  فاإ القرأ ن  بل  وأ ما  أ خر  كتاب   

وعىل زايدات كثرية ل توجد  ؛  اش متل عىل مجيع ما يف الكتب من احملاسن
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فلهذا اكن مصدقا ملا بني يديه من الكتاب وهممينا عليه يقرر ما  ؛  يف الكتب

ادلين احلق    فهيا من احلق ويبطل ما حرف مهنا وينسخ ما نسخه هللا فيقرر

ادلين   ويبطل  فهيا  ما  مجهور  اذلي  وهو  والقليل  فهيا  يكن  مل  اذلي  املبدل 

 .فاإن املنسوخ قليل جدا ابلنس بة اإىل احملُك املقرر؛ نسخ فهيا

سائرمه   تصديق  مس تلزم  بعضهم  وتصديق  واحد  ديهنم  كهم  وال نبياء 

واملعصية التكذيب  تس تلزم طاعة سائرمه وكذكل  بعضهم  ل جيوز  :  وطاعة 

ل ف  ن عرفه صدقه واإ اإ نبيا بل  أ نزل هللا أ ن يكذب نيب  هو يصدق بلك ما 

 .مطلقا وهو يأ مر بطاعة من أ مر هللا بطاعته

ومن أ طاعه فقد أ طاع ؛  ولهذا اكن من صدق محمدا فقد صدق لك نيب

ق ال   ومن عصاه فقد عىص لك نيب  ؛  لك نيب ومن كذبه فقد كذب لك نيب

اىل   ن اذلين يكفرون ابهلل ورسهل ويريدون أ ن يفرقوا بني هللا ورس  ﴿:  ت ع  هل  اإ

سبيال  بني ذكل  يتخذوا  أ ن  ويريدون  ببعض  ونكفر  ببعض  نؤمن    ويقولون 

اىل  ﴾  أ ولئك مه الاكفرون حقا  ﴿،  ﴾ ق ال  ت ع  أ فتؤمنون ببعض الكتاب    ﴿:  ، و 

وتكفرون ببعض مفا جزاء من يفعل ذكل منُك اإل خزي يف احلياة ادلنيا ويوم  

 . ﴾ تعملونالقيامة يردون اإىل أ شد العذاب وما هللا بغافل عام  

؛  ومن كذب هؤلء تكذيبا جبنس الرساةل فقد رصح بأ نه يكذب امجليع

لهيم قبل نوح    ﴾   كذبت قوم نوح املرسلني  ﴿ :  ولهذا يقول تعاىل ومل يرسل اإ

اىل  أ حدا ق ال  ت ع   . ﴾ وقوم نوح ملا كذبوا الرسل أ غرقنامه   ﴿: ، و 

الرسل كام  وكذكل من اكن من املالحدة واملتفلسفة طاعنا يف جنس  

الرسل   مجليع  مكذب  فهو  يبينوه  مل  أ و  احلق  يعلموا  مل  أ هنم  يزمع  بأ ن  قدمنا 

فهيم قال  فسوف    ﴿:  اكذلين  رسلنا  به  أ رسلنا  ومبا  ابلكتاب  كذبوا  اذلين 
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ذ ال غالل يف أ عناقهم والسالسل يسحبون   ﴿،  ﴾  يعلمون يف امحلي   ﴿، ﴾  اإ

اىل  ﴾  مث يف النار يسجرون  ق ال  ت ع  فلام جاءْتم رسلهم ابلبينات فرحوا    ﴿ :  ، و 

فلام رأ وا بأ س نا   ﴿،  ﴾  مبا عندمه من العمل وحاق هبم ما اكنوا به يس هتزئون

مياهنم   ﴿،  ﴾  قالوا أ منا ابهلل وحده وكفرَن مبا كنا به مرشكني فمل يك ينفعهم اإ

 . ﴾ ملا رأ وا بأ س نا س نة هللا اليت قد خلت يف عباده وخرس هناكل الاكفرون

ق ال   اىل  و  نه فكر وقدر ﴿: عن الوليد ت ع   ﴿ ، ﴾  فقتل كيف قدر ﴿، ﴾ اإ

قدر كيف  قتل  نظر  ﴿،  ﴾   مث  وبرس  ﴿،  ﴾  مث  عبس  أ دبر    ﴿،  ﴾  مث  مث 

ن هذا اإل حسر يؤثر   ﴿،  ﴾  واس تكرب ل قول البرش   ﴿،  ﴾  فقال اإ ن هذا اإ   اإ

﴾. 

وأ هل الكتاب مهنم من يؤمن جبنس الرساةل لكن يكذب بعض الرسل  

ومحمد فهؤلء ملا أ منوا ببعض وكفروا ببعض اكنوا اكفرين حقا وكثري  اكملس يح  

من الفالسفة والباطنية وكثري من أ هل الالكم والتصوف ل يكذب الرسل  

تكذيبا رصحيا ول يؤمن حبقيقة النبوة والرساةل بل يقر بفضلهم يف امجلةل مع  

يقول مهنم:  كونه  أ عمل  غريمه  أ و  ؛  اإن  احلق  يبينوا  مل  أ هنم  ن ؛  لبسوه أ و  اإ أ و 

يراه   ما  جنس  من  الفعال  العقل  من  النفوس  عىل  يفيض  فيض  النبوة يه 

ببعض  يقرون  يقر مبالئكة مفضلني ول ابجلن وحنو ذكل فهؤلء    النامئ ول 

ومبا أ وتوه دون بعض ول يقرون جبميع ما أ وتيه  ؛  صفات ال نبياء دون بعض

الهيود والنصارى اذلين أ قروا جبميع  ال نبياء وهؤلء قد يكون أ حدمه رشا من  

فاإن اذلي أ قر به هؤلء مما جاءت ؛  صفات النبوة لكن كذبوا ببعض ال نبياء

وأ كرث أ عظم  ال نبياء  السموات  ؛  به  خلق  هللا  بأ ن  يقرون  هؤلء  اكن  ذ  اإ

وال رض يف س تة أ ايم ويقرون بقيام القيامة ويقرون بأ نه جتب عبادته وحده  
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منا يقرون    وأ ولئك يكذبون  .ائع املتفق علهيال رشيك هل ويقرون ابلرش  هبذا واإ

 .ملسو هيلع هللا ىلصببعض رشع محمد  

ولهذا اكن الهيود والنصارى أ قل كفرا من املالحدة الباطنية واملتفلسفة  

وحنومه لكن من اكن من الهيود والنصارى قد دخل مع هؤلء فقد مجع نوعي  

وهؤلء  ؛  الكفر أ عياهنم  ول جبميع  جبميع صفاْتم  يؤمن  مل  ذ  موجودون يف  اإ

هؤلء   من  الإسالم  اإىل  املنتس بني  يف  أ يضا  يوجد  كام  كثريا  الكفار  دول 

املسلمني دوةل  يف  اكنوا  ذ  اإ من    .وهؤلء  فهيم  منافقني  اكنوا  الكتاب  وأ هل 

ويزيد   يتبعض  والكفر  يتبعض  والنفاق  الكفر  من  فهيم  ما  حبسب  النفاق 

اىل    ق ال  هللاُ وينقص كام أ ن الإميان يتبعض ويزيد وينقص   منا النيسء    ﴿ :  ت ع  اإ

ذا ما أ نزلت سورة مفهنم من يقول أ يُك زادته    ﴿:  وقال  ﴾  زايدة يف الكفر واإ

مياَن ومه يس تبرشون مياَن فأ ما اذلين أ منوا فزادْتم اإ وأ ما اذلين    ﴿،  ﴾  هذه اإ

  ﴿ :  وقال  ﴾  يف قلوهبم مرض فزادْتم رجسا اإىل رجسهم وماتوا ومه اكفرون

  شفاء ورمحة للمؤمنني ول يزيد الظاملني اإل خسارا ونزنل من القرأ ن ما هو  

وكفرا  ﴿:  وقال  ﴾ طغياَن  ربك  من  ليك  اإ أ نزل  ما  مهنم  كثريا    ﴾   ولزييدن 

يف قلوهبم مرض فزادمه   ﴿:  وقال  ﴾  ويزيد هللا اذلين اهتدوا هدى   ﴿:  وقال

ن اذلين أ منوا مث كفروا مث أ منوا مث كفروا مث    ﴿ :  وقال  ﴾   هللا مرضا ازدادوا  اإ

 .﴾ كفرا

ما  ل  اإ الكتاب  أ هل  عىل  يردون  ل  الالكم  يف  املصنفني  من  وكثري 

ول  :  يقولون محمد  تكذيب  ومثل  النصارى  تثليث  مثل  ابلعقل  يعمل  نه  اإ

لطريقة   تقصري مهنم وخمالفة  ادلين وهذا  أ صول  من  يناظروهنم يف غري هذا 

ال نبياء؛  القرأ ن به  خالفوا  ما  القرأ ن  يف  يبني  هللا  ذكل    فاإن  عىل  ويذهمم 
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مملوء من ذكل الكفر ؛  والقرأ ن  ذ اكن  ذا    اإ فاإ يتعلق ابلرساةل والنبوة  والإميان 

 . تبني ما خالفوا فيه ال نبياء ظهر كفرمه

وأ ولئك املتلكمون ملا أ صلوا هلم دينا مبا أ حدثوه من الالكم اكلس تدلل  

ا  ابل عراض عىل حدوث ال جسام ظنوا أ ن هذا هو أ صول ادلين ولو اكن م

ذا اكن ابطال   ؟ قالوه حقا لاكن ذكل جزءا من ادلين فكيف اإ

نبياء كهم مع خمالفهتم  وقد ذكرت يف الرد عىل النصارى من خمالفهتم لل 

يظهر ما  كفرمه  من  به  يظهر  ما  العقل  اجلواب  ؛  لرصحي   " فيه  قيل  ولهذا 

دلين  تبديلهم : أ حدهام: الصحيح ملن بدل دين املس يح " وخطاهبم يف مقامني

حملمد  :  والثاين  .املس يح بعد    ملسو هيلع هللا ىلص تكذيهبم  من  تكذيب  يف  خطاهبم  والهيود 

تكذيب محمد   مث يف  املس يح  اإىل  ذكر هللا ذكل يف سورة    ملسو هيلع هللا ىلصموىس  كام 

بعده ابلرسل وأ تينا    ﴿ :  البقرة يف قوهل الكتاب وقفينا من  أ تينا موىس  ولقد 

رسو  جاءمك  أ فلكام  القدس  بروح  وأ يدَنه  البينات  مرمي  ابن  ل  عيىس  مبا  ل 

وقالوا قلوبنا غلف    ﴿ ،  ﴾ ْتوى أ نفسُك اس تكربمت ففريقا كذبمت وفريقا تقتلون

وملا جاءمه كتاب من    ﴿:  مث قال  ﴾  بل لعهنم هللا بكفرمه فقليال ما يؤمنون

عند هللا مصدق ملا معهم واكنوا من قبل يس تفتحون عىل اذلين كفروا فلام  

هللا   فلعنة  به  كفروا  عرفوا  ما  الاكفرينجاءمه  أ هنم   ﴾  عىل  ذكر  أ ن  اإىل 

السحر واتبعوا  مطلقا  كتاب هللا  وملا جاءمه رسول    ﴿ :  فقال  .أ عرضوا عن 

من عند هللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من اذلين أ وتوا الكتاب كتاب هللا 

واتبعوا ما تتلو الش ياطني عىل مكل    ﴿،  ﴾  وراء ظهورمه َك هنم ل يعلمون

لموا ملن اشرتاه ما هل يف ال خرة من خالق  ولقد ع   ﴿:  اإىل قوهل  ﴾   سلامين 
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يعلمون اكنوا  لو  أ نفسهم  به  ما رشوا  واتقوا    ﴿،  ﴾  ولبئس  أ منوا  أ هنم  ولو 

 . ﴾ ملثوبة من عند هللا خري لو اكنوا يعلمون 

تكذيب   وعىل  ابتدعوه  اذلي  والرشك  الغلو  عىل  نذهمم  والنصارى 

ذ اكنوا قد ابتدعوها ولك  الرسول والرهبانية اليت ابتدعوها ول حنمدمه  علهيا اإ

ذا اكن صاحهبا قاصدا للحق فقد يعفى عنه فيبقى معهل   اإ بدعة ضالةل لكن 

يعاقب ول   فال  يعذر صاحبه  اذلي  الضالل  فيه وهذا هو  فائدة  ضائعا ل 

 .يثاب

فاإن املغضوب عليه    ﴾  علهيم ول الضالني  غري املغضوب  ﴿:  ولهذا قال

يعاقب بنفس الغضب والضال فاته املقصود وهو الرمحة والثواب ولكن قد  

 . ل يعاقب كام عوقب ذكل بل يكون ملعوَن مطرودا

نفيل بن  بن معرو  زيد  جاء يف حديث  هل:  ولهذا  قالوا  الهيود  لن  :  أ ن 

حىت  :  وقال هل النصارى   .تدخل يف ديننا حىت تأ خذ نصيبك من غضب هللا

 .تأ خذ نصيبك من لعنة هللا

اإن هجمن طبقات فالعليا لعصاة هذه ال مة واليت   :وقال الضحاك وطائفة

 .جفعلوا الهيود حتت النصارى  .تلهيا للنصارى واليت تلهيا للهيود 

والقرأ ن قد شهد بأ ن املرشكني والهيود يوجدون أ شد عداوة لذلين أ منوا  

َن:  من اذلين قالوا نصارى وشدة العداوة زايدة يف الكفر فالهيود أ قوى كفرا    اإ

عىل   يعاقبون  أ ولئك  لكن  وأ ضل  أ هجل  النصارى  اكن  ن  واإ النصارى  من 

وهؤلء   علهيم  مغضواب  فاكنوا  عنادا  وتركوه  احلق  عرفوا  اكنوا  ذ  اإ معلهم 

ذا   اإ املهتدون مث  أ جر املهتدين ولعنوا وطردوا عام يس تحقه  ابلضالل حرموا 

ذ اكن امس الضالل عاما قامت علهيم  .احلجة فمل يؤمنوا اس تحقوا العقاب اإ
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:  يف خطبة يوم امجلعة»يقول يف احلديث الصحيح    ملسو هيلع هللا ىلصوقد اكن النيب  

الهدي هدي محمد   الالكم الكم هللا وخري  ال مور حمداثْتا    ملسو هيلع هللا ىلص خري  ورش 

ولك ضالةل يف النار بل يضل عن احلق من  :  ومل يقل  « ولك بدعة ضالةل

اجهتد يف طلبه فعجز عنه فال يعاقب وقد يفعل بعض ما  قصد احلق وقد  

أ مر به فيكون هل أ جر عىل اجهتاده وخطؤه اذلي ضل فيه عن حقيقة ال مر  

 . مغفور هل

ومل  بدعة  هو  ما  وفعلوا  قالوا  قد  واخللف  السلف  من جمهتدي  وكثري 

ما ل ايت فهموا مهنا   ما ل حاديث ضعيفة ظنوها حصيحة واإ يعلموا أ نه بدعة اإ

ما لرأ ي رأ وه ويف املسأ ةل نصوص مل تبلغهمما مل ذا اتقى الرجل    . يرد مهنا واإ واإ

أ خطأ َن  ﴿:  ربه ما اس تطاع دخل يف قوهل أ و  ن نسينا  اإ تؤاخذَن   ﴾  ربنا ل 

 ." قد فعلت " وبسط هذا هل موضع أ خر: ويف الصحيح أ ن هللا قال

هنا وأ ن    :واملقصود  والس نة  ابلكتاب  ادلين  مجيع  بني  الرسول  أ ن 

ال مة    -الإجامع   القياس  ؛  حق  -اإجامع  وكذكل  عىل ضالةل  جتمتع  ل  فاإهنا 

والس نة الكتاب  يوافق  عىل   .الصحيح حق  هبا  حيتج  اليت  املشهورة  وال ية 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني هل الهدى ويتبع غري    ﴿  : الإجامع قوهل

 . ﴾ سبيل املؤمنني نوهل ما توىل

هنا ل  :  ومن الناس من يقول فاإن اذلم فهيا ملن  ؛  تدل عىل مورد الزناعاإ

أ و ملن اتبع غري سبيل املؤمنني اليت هبا اكنوا  ؛  مجع ال مرين وهذا ل نزاع فيه

فيه نزاع  الرسول وهذا ل  متابعة  املؤمنني هو  ؛  مؤمنني ويه  أ ن سبيل  أ و 

:  فهذا وحنوه قول من يقول؛  الاس تدلل ابلكتاب والس نة وهذا ل نزاع فيه

 . حمل الزناع ل تدل عىل 
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يقولون وتلكفوا  :  وأ خرون  مطلقا  املؤمنني  اتباع  تدل عىل وجوب  بل 

ذلكل ما تلكفوه كام قد عرف من الكهمم ومل جييبوا عن أ س ئةل أ ولئك بأ جوبة 

 .شافية

الوسط الثالث  املؤمنني  :  والقول  سبيل  اتباع  وجوب  عىل  تدل  أ هنا 

مشاقة الرسول من بعد ما تبني هل  سبيلهم ولكن مع حترمي    وحترمي اتباع غري

الهدى وهو يدل عىل ذم لك من هذا وهذا كام تقدم لكن ل ينفي تالزهمام  

والرسول طاعة هللا  يف  ذكر  نقول  .كام  لحقا  :  وحينئذ  يكون  أ ن  ما  اإ اذلم 

فقط الرسول  فقط؛  ملشاقة  سبيلهم  غري  ابتباع  ل  ؛  أ و  اذلم  يكون  أ ن  أ و 

ذا اجمتعايلحق بواحد مهنام بل هبام   ن انفرد عن ؛  اإ أ و يلحق اذلم بلك مهنام واإ

ل نه لو اكن ؛  وال ولن ابطالن  . أ و بلك مهنام لكونه مس تلزما لل خر؛  ال خر

املؤثر أ حدهام فقط اكن ذكر ال خر ضائعا ل فائدة فيه وكون اذلم ل يلحق  

فاإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر  ؛  بواحد مهنام ابطل قطعا

ن انفرد عن ال خر ل تدل عليه ال ية ؛  اتبعه  معن ؛  وحلوق اذلم بلك مهنام واإ

منا هو عىل اجملموع  . فاإن الوعيد فهيا اإ

ل نه   الوعيد  يقتيض  الوصفني  من  الك  أ ن  وهو  ال خر  القسم  بقي 

مس تلزم لل خر كام يقال مثل ذكل يف معصية هللا والرسول وخمالفة القرأ ن  

فيقال القرأ  :  والإسالم  خالف  القرأ ن  من  عن  خرج  من  أ و  والإسالم  ن 

 .والإسالم فهو من أ هل النار

ومن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم ال خر    ﴿ :  ومثهل قوهل

فاإن الكفر بلك من هذه ال صول يس تلزم الكفر    ﴾  فقد ضل ضالل بعيدا 

والرسل   ابلكتب  كفر  ابملالئكة  كفر  ومن  ابمجليع  كفر  ابهلل  كفر  مفن  بغريه 
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ذا كفر ابليوم ال خر كذب   ذ كذب رسهل وكتبه وكذكل اإ فاكن اكفرا ابهلل اإ

 .الكتب والرسل فاكن اكفرا

قوهل وتكمت  ﴿:  وكذكل  ابلباطل  احلق  تلبسون  مل  الكتاب  أ هل  ون  اي 

تعلمون وأ نمت  وهام    ﴾  احلق  لذلم  مقتض  مهنام  ولك  الوصفني  عىل  ذهمم 

قوهل؛  متالزمان يف  مجيعا  عهنام  هنيى  ابلباطل    ﴿:  ولهذا  احلق  تلبسوا  ول 

نه من لبس احلق ابلباطل فغطاه به فغلط    ﴾  وتكمتوا احلق وأ نمت تعلمون فاإ

أ نه ابطل  تبني  اذلي  احلق  يكمت  أ ن  لزم  ا؛  به  زال  بينه  لو  ذ  اذلي  اإ لباطل 

 .لبس به احلق

اتبع   فهكذا مشاقة الرسول واتباع غري سبيل املؤمنني ومن شاقه فقد 

أ يضا شاقه  فقد  سبيلهم  غري  اتبع  ومن  ظاهر  وهذا  سبيلهم  قد  ؛  غري  نه  فاإ

جعل هل مدخال يف الوعيد فدل عىل أ نه وصف مؤثر يف اذلم مفن خرج عن  

 . ب ذم ذكلاإجامعهم فقد اتبع غري سبيلهم قطعا وال ية توج

ذا قيل منا ذمته مع مشاقة الرسول:  واإ ل هنام متالزمان وذكل  :  قلنا  . يه اإ

نه يكون منصوصا عن الرسول فاخملالف   أ مجع عليه املسلمون فاإ ل ن لك ما 

هلم خمالف للرسول كام أ ن اخملالف للرسول خمالف هلل ولكن هذا يقتيض أ ن  

فال يوجد قط مسأ ةل    .الصوابوهذا هو  ؛  لك ما أ مجع عليه قد بينه الرسول

ل وفهيا بيان من الرسول ولكن قد خيفى ذكل عىل بعض الناس   مجمع علهيا اإ

فيس تدل به كام أ نه يس تدل ابلنص من مل يعرف دلةل النص    .ويعمل الإجامع

وهو دليل اثن مع النص اكل مثال املرضوبة يف القرأ ن وكذكل الإجامع دليل  

يقال كام  دل عىل ذكل  :  أ خر  والإجامع ولك من هذه  قد  والس نة  الكتاب 

فاإن ما دل عليه الإجامع فقد دل عليه ؛  ال صول يدل عىل احلق مع تالزهما
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والس نة   فالكتاب  أ خذ  الرسول  فعن  القرأ ن  عليه  دل  وما  والس نة  الكتاب 

ل وفهيا نص  .الكهام مأ خوذ عنه ول يوجد مسأ ةل يتفق الإجامع علهيا اإ

ل فهيا اإجامع بال نص اكملضاربة وليس وقد اكن بعض الناس يذكر مسائ 

س امي ل  اجلاهلية  يف  بيهنم  مشهورة  اكنت  املضاربة  بل  فاإن  ؛  قريش  كذكل 

ال غلب اكن علهيم التجارة واكن أ حصاب ال موال يدفعوهنا اإىل العامل ورسول  

قد سافر مبال غريه قبل النبوة كام سافر مبال خدجية والعري اليت اكن   ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

أ بو سفيان أ كرثها  فهيا  الإسالم    اكن  فلام جاء  أ يب سفيان وغريه  مع  مضاربة 

واكن أ حصابه يسافرون مبال غريمه مضاربة ومل ينه عن    ملسو هيلع هللا ىلص أ قرها رسول هللا  

والس نة قراره:  ذكل  واإ وفعهل  ابلس نة  .قوهل  اثبتة  اكنت  أ قرها  وال ثر    .فلام 

الفقهاء   عليه  ويعمتد  املوطأ   يف  ماكل  رواه  اذلي  معر  عن  فهيا  ملا املشهور 

أ رسل أ بو موىس مبال أ قرضه لبنيه واجترا فيه ورحبا وطلب معر أ ن يأ خذ  

:  الرحب كه للمسلمني لكونه خصهام بذكل دون سائر اجليش فقال هل أ حدهام

الضامن  وعلينا  الرحب  يكون كل  فكيف  علينا  املال اكن  هل    ؟لو خرس  فقال 

الصحابة ل  :  بعض  ذكل  قال  منا  واإ مضاربة  جفعهل  مضاراب  املضاربة  اجعهل  ن 

اكنت   أ هنا  فعمل  بعده  حيدث  مل  قريب  ابلرسول  والعهد  بيهنم  معروفة  اكنت 

الصناعات  من  وغريها  الفالحة  اكنت  كام  الرسول  عهد  عىل  بيهنم  معروفة 

 .اكخلياطة واجلزارة

وعىل هذا فاملسائل اجملمع علهيا قد تكون طائفة من اجملهتدين مل يعرفوا  

 . ابجهتاد الرأ ي املوافق للنص لكن اكن النص عند غريمهفهيا نصا فقالوا فهيا 

يقولون جرير وطائفة  نقلوه عن  :  وابن  نص  عن  ل  اإ الإجامع  ينعقد  ل 

 .الرسول مع قوهلم بصحة القياس
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تنقل   كام  ابملعىن  فنقلوه  النص  علموا  يكونوا كهم  أ ن  نشرتط  ل  وحنن 

 . صوصةال خبار لكن اس تقرأ َن موارد الإجامع فوجدَنها كها من

حيتج   قد  أ نه  كام  امجلاعة  وافق  وقد  النص  يعمل  مل  العلامء  من  وكثري 

نص   املسأ ةل  يف  يكون  وكام  الإجامع  فيوافق  يعلمه  مل  اإجامع  وفهيا  بقياس 

  ﴿ :  خاص وقد اس تدل فهيا بعضهم بعموم اكس تدلل ابن مسعود وغريه بقوهل

محلهن  يضعن  أ ن  أ جلهن  ال حامل  مسعود   ﴾  وأ ولت  ابن  سورة :  وقال 

أ ي  الطوىل  بعد  نزلت  القرصى  البقرة:  النساء  :؛بعد  هُلُ ق و  و  أ ن    ﴿  ،  أ جلهن 

تعد   ﴾  يضعن محلهن أ ن  أ وجب علهيا  فلو  يقتيض احنصار ال جل يف ذكل 

وغريهام   عباس  وابن  وعيل  محلها  تضع  أ ن  أ جلها  يكن  مل  ال جلني  بأ بعد 

النص اخلاص   ال يتني وجاء  مبا  أ دخلوها يف معوم  يف قصة سبيعة ال سلمية 

 .يوافق قول ابن مسعود 

زوهجا مات  ذا  اإ املفوضة  يف  تنازعوا  ملا  املثل:  وكذكل  همر  لها    ؟هل 

بنت   بروع  حديث  رووا  مث  املثل  همر  لها  أ ن  برأ يه  فهيا  مسعود  ابن  أ فىت 

 .ل همر لها: واشق مبا يوافق ذكل وقد خالفه عيل وزيد وغريهام فقالوا

أ ن بعض   أ و قياس ويكون يف احلادثة فثبت  اجملهتدين قد يفيت بعموم 

نه ل نص   اإ اتفقوا عىل  يعمل مسأ ةل واحدة  فيوافقه ول  يعلمه  مل  نص خاص 

بل عامة ما تنازعوا فيه اكن بعضهم حيتج فيه ابلنصوص أ ولئك احتجوا  ؛  فهيا

وال خرين   لها  ال يتني  بشمول  احتجوا  وهؤلء  احلامل  عهنا  اكملتوىف  بنص 

أ ية الشهور يف غري احلامل كام أ ن    :قالوا أ ية امحلل فقط وأ ن  منا يدخل يف  اإ

 .أ ية القروء يف غري احلامل
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مل حترم ما    ﴿ :  وكذكل ملا تنازعوا يف احلرام احتج من جعهل ميينا بقوهل

قد فرض هللا   ﴿ ،  ﴾  أ حل هللا كل تبتغي مرضاة أ زواجك وهللا غفور رحي

 . ﴾ لُك حتةل أ ميانُك

ملا   املبتوتةوكذكل  أ و سكىن:  تنازعوا يف  نفقة  لها  احتج هؤلء    ؟هل 

بل يه  :  حبديث فاطمة وبأ ن السكىن اليت يف القرأ ن للرجعية وأ ولئك قالوا 

 .هلام

ودللت النصوص قد تكون خفية خفص هللا بفهمهن بعض الناس كام  

كتابه:  قال عيل يؤتيه هللا عبدا يف  فهام  ل  بينا ويذهل    . اإ النص  وقد يكون 

نه بني يف القرأ ن يف أ يتني  . اجملهتد عنه كتميم اجلنب فاإ

قال بذكل  مسعود  ابن  عىل  موىس  أ بو  احتج  درى :  احلارض:  وملا  ما 

قال أ نه  ل  اإ يقول  ما  ذا  :  عبد هللا  اإ أ حدمه  ل وشك  أ رخصنا هلم يف هذا  لو 

 .وجد املرء الربد أ ن يتميم

بن ابن عباس وفاطمة  قال  القرأ ن :  ت قيس وجابروقد  اإن املطلقة يف 

وأ ي   ﴾  ل تدري لعل هللا حيدث بعد ذكل أ مرا  ﴿:  يه الرجعية بدليل قوهل

 ؟أ مر حيدثه بعد الثالثة 

  وأ متوا احلج والعمرة هلل   ﴿:  احتج طائفة عىل وجوب العمرة بقوهل  وقد 

منا أ مر ابلإمتام فقط  :  واحتج هبذه ال ية من منع الفسخ وأ خرون يقولون  ﴾ اإ

قالوا الفسخ  يمت وكذكل يف  أ ن  الشارع  أ مر  اإىل  :  وكذكل  العمرة  من فسخ 

ذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أ ت مبا مت مما رشع   غري جح فمل يمتها أ ما اإ

متاما ملا أ مر  ؛  فيه نه رشع يف جح جمرد فأ ت بعمرة يف احلج ولو مل يكن هذا اإ فاإ

 . أ حصابه عام جحة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصبه النيب 
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  ﴾  أ و لمس مت النساء  ﴿ :  وتنازعوا يف اذلي بيده عقدة الناكح ويف قوهل

 . وحنو ذكل مما ليس هذا موضع اس تقصائه

أ نه ل يس تدل فهيا بنص جيل  ول خفي  وأ ما مسأ ةل جمردة اتفقوا عىل 

 . فهذا ما ل أ عرفه

نه أ ب اس تدلوا عىل ذكل ابلقرأ ن بقوهل:  واجلد ملا قال أ كرثمه كام    ﴿ :  اإ

لو اكنت اجلن تظن أ ن الإنس  :  وقال ابن عباس  ﴾  أ خرج أ بويُك من اجلنة 

منا هو أ ب :  يقول  ﴾  وأ نه تعاىل جد ربنا  ﴿:  تسمي أ اب ال ب جدا ملا قالت اإ

 .أ بعد من أ ب لكن أ ب

اإجامعهم عىل  وقد روي   ادعى  بقياس مفن  احتجا  أ هنام  عن عيل وزيد 

ترك العمل ابلرأ ي والقياس مطلقا فقد غلط ومن ادعى أ ن من املسائل ما مل  

يتلكم   فقد غلط بل اكن لك مهنم  اإل ابلرأ ي والقياس  أ حد مهنم  فهيا  يتلكم 

دلةل  رأ ى  ومن  ذكرها  الكتاب  دلةل  رأ ى  مفن  العمل  من  عنده  ما  حبسب 

أ و املزيا اتفاقها  قد خيفى وجه  لكن  تتناقض  ل  الصحيحة  وادللئل  ذكرها  ن 

 . ضعف أ حدها عىل بعض العلامء

معرفة  هلم  أ ن  كام  املتأ خرين  أ كرث  عىل  خيفى  القرأ ن  يف  فهم  وللصحابة 

شهدوا   فاإهنم  املتأ خرين  أ كرث  يعرفها  ل  الرسول  وأ حوال  الس نة  من  بأ مور 

وعرفوا  الرسول  وعاينوا  والتزنيل  مما    الرسول  وأ حواهل  وأ فعاهل  أ قواهل  من 

يعرفوا ذكل   مل  اذلين  املتأ خرين  أ كرث  يعرفه  مل  ما  مرادمه  عىل  به  يس تدلون 

 .فطلبوا احلُك ما اعتقدوا من اإجامع أ و قياس 

أ خرب  :  ومن قال من املتأ خرين ن الإجامع مستند معظم الرشيعة فقد  اإ

نه لنقص معرفته ابلكتاب والس نة احتاج ؛ عن حاهل :  وهذا كقوهلماإىل ذكل   فاإ
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علهيا النصوص  دلةل  لعدم  القياس  اإىل  فهيا  حيتاج  احلوادث  أ كرث  ن  منا ؛  اإ فاإ

 . هذا قول من ل معرفة هل ابلكتاب والس نة ودللهتام عىل ال حاكم

ل وقد تلكم    -ريض هللا عنه    -وقد قال الإمام أ محد   نه ما من مسأ ةل اإ اإ

البال فتحت  ملا  نه  فاإ نظريها  أ و يف  الصحابة  الإسالم حدثت  فهيا  وانترش  د 

منا تلكم بعضهم ابلرأ ي  مجيع أ جناس ال عامل فتلكموا فهيا ابلكتاب والس نة واإ

 . يف مسائل قليةل

ليه ذ مه أ هل الإجامع  ؛  والإجامع مل يكن حيتج به عامهتم ول حيتاجون اإ اإ

اإىل رشحي التابعون كتب معر  ملا جاء  لكن  قبلهم  اإجامع  مبا يف  ؛  فال  اقض 

قىض  كتاب هللا   به  فامب  جتد  مل  فاإن  رسول هللا  س نة  يف  فامب  جتد  مل  فاإن 

قبكل رواية  .الصاحلون  الناس:  ويف  عليه  أ مجع  مث    .فامب  الكتاب  قدم  ومعر 

الس نة وكذكل ابن مسعود قال مثل ما قال ومعر قدم الكتاب مث الس نة مث  

مث    .الإجامع الس نة  يف  مبا  مث  الكتاب  يف  مبا  يفيت  اكن  عباس  ابن  وكذكل 

  ﴾  من بعدي أ يب بكر ومعر  اقتدوا ابلذلين  ﴿ :  لقوهل؛  نة أ يب بكر ومعربس  

وهذه ال اثر اثبتة عن معر وابن مسعود وابن عباس ومه من أ شهر الصحابة  

 . ابلفتيا والقضاء وهذا هو الصواب

يبدأ  اجملهتد بأ ن ينظر أ ول يف الإجامع  :  ولكن طائفة من املتأ خرين قالوا

ن وجد نصا خالفه اعتقد أ نه منسوخ بنص مل  فاإن وجده مل يلتفت اإىل غريه واإ

 . جامع نسخهالإ ؛ يبلغه وقال بعضهم

ذا خالفه نص فال بد أ ن    .والصواب طريقة السلف وذكل ل ن الإجامع اإ

النص   أ ن يكون  ما  فاإ أ ن ذكل منسوخ  به  يكون مع الإجامع نص معروف 

وهو   قط  يوجد  ل  فهذا  املنسوخ  النص  وحفظت  ال مة  ضيعته  قد  احملُك 
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أ مرت ابتباعه ويه  ما  ضاعة  اتباعه واإ ما هنيت عن  اإىل حفظ  ال مة  نس بة 

 . معصومة عن ذكل

ق الإجامع  تتعذرومعرفة  بأ قوال    د  حييط  اذلي  ذا  مفن  غالبا  أ و  كثريا 

متيرسة  ؟اجملهتدين ممكنة  معرفهتا  فاإن  النصوص  اكنوا    .خبالف  منا  اإ ومه 

القرأ ن  يف  يكون  فال  الكتاب  تنسخ  ل  الس نة  ل ن  أ ول  ابلكتاب  يقضون 

َشء منسوخ ابلس نة بل اإن اكن فيه منسوخ اكن يف القرأ ن َنخسه فال يقدم  

عليه القرأ ن  الس نة   غري  يكون يف  الس نة ول  مل جيد ذكل طلبه يف  ذا  اإ   مث 

غريه ول  اإجامع  الس نة  ينسخ  ل  نسخته  والس نة  ل  اإ منسوخ  ول  ؛  َشء 

ل جيد   قد  فالطالب  جيد  مل  فاإن  ال اثر  أ لفاظ  وأ كرث  جامع  ابإ الس نة  تعارض 

مل جيده يف   ذا  اإ هل  فيجوز  القرأ ن  فهيا وكذكل يف  أ نه  مع  الس نة  مطلوبه يف 

ذا اكن يف الس نة مل يكن ما يف الس نة معارضا   القرأ ن أ ن يطلبه يف الس نة واإ

يعارض كتااب ول س نة القرأ ن وكذكل الإجامع الصحيح ل  مت حبمد    .ملا يف 

 . هللا وعونه وصلواته عىل خري بريته محمد وأ هل وسمل

 ،مكتبة مشاكة الإسالمية

 .نقال عن موقع الإسالم 


