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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

مضلَّ لَه إِنَّ الْحمد للَّه نستعينه ونستغفره ونعوذُ بِاللَّه من شرورِ أَنفُسنا من يهد اللَّه فَلَا 

ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَشو لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو.  

  ﴾يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ﴿

  ١٠٢:عمران ال 

﴿مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات اسا النها أَياالً يا رِج

 كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاًء ونِسا ورياكَثيبقر ﴾  

   ١:النساء 

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن *يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديدا﴿

  ٧١-٧٠: األحزاب ﴾يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

دعا بأَم:   

ر نَّ أَصدق الْحديث كتاب اِهللا، وخير الْهديِ هدي محمد صلَّى اُهللا علَيهِوعلَى آله وسلَّم، وشفَإِ

    .الْأُمورِ محدثَاتها، وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ، وكُلَّ ضالَلَة في النار

عا بأَمد  

الرد على من أنكر واعترض باجلهل املُركب على قوىل يف شرحى لألصول الثالثة أنه 

  .ال يجيب على أسئلة القرب إال من درسها وعلمها وكان هلا أثر يف حياته

وقبل الردود العشر أُقدم مبقدمات عشر هلؤالء اجلهلة وأمثاهلم ممن يتطاولون على أهل 

  .على كل حزيب جهولفأقول وباهللا أصول وأجول . ثر بغري علم ألا

  :بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية قال شيخ اإلسالم يف  - ١

إما لفوات شرط العلم، من فساد قوى اإلدراك وضعفها، أو : واخلطأ يف أسباب العلم

عدم التصور التام لطريف القضية، اليت حيصل العلم بالتصديق عند تصور طرفيها، أو 

لوجود مانع من األهواء الصادة  عن سبيل اهللا، فإذا كان كذلك فال حتصل معرفة احلق 
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موانعه، وإال فمع عدم هذين قد تنكر العلوم الضرورية، أو إال بوجود شروطه وانتفاء 

  .١" جيعل ما ليس بضروري ضروريا

  :  ييأبوحي :قلت

فيوضح شيخ اإلسالم أن مع غلبة اجلهل وكثرة األهواء قد تنكر العلوم الضرورية ويجعل 

الضرورية فإذا كان اجلهل واهلوى سيوصل إىل إنكار العلوم ، ما ليس بضروري ضروري 

فلهذه األسباب أنكر هؤالء اجلهلة كالمي يف ، فما أدىن من ذلك فهو من باب أوىل 

  . سؤال القرب

يف قلب السامع  أن اإلعتراض على العلم الصحيح ليس لضعف العلم ولكن ملرض - ٢ 

ن عيب الشارب كوليس هذا عيبا يف املاء ول، كمثل املريض جيد املاء العذب مرا مريرا 

وننزلُ من القُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِين ولَا {كما قال تعاىل ، فإنه مريض 

فليس العيب يف القراءن ولكن يف هذا الظامل الذى كلما . ٢ }يزِيد الظَّالمين إِلَّا خسارا

  .ازداد مساعا للوحى ازداد خسارا

  : اإلسالم يف  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةيقول شيخ 

ومثال ما عرض هلذا الصنف من الشرع مثل ما يعرض خلبز البر مثلًا، الذي هو الغذاء 

النافع ألكثر األبدان، أن يكون ألقل األبدان ضارا، وهو نافع لألكثر، وكذلك التعليم 

وما يضلُّ بِه إِلَّا  {: هلذا أشار بقوله تعاىلالشرعي هو نافع لألكثر، ورمبا ضر األقل و

نيق٣} الْفَاس .  

                                                           
   )٥٧/ ١(تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية  بيان  -  ١

  ]٨٢رقم اآلية : سورة اإلسراء[ -  ٢
    ]٢٦ رقم اآلية :البقرةسورة [ -  ٣
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لكن هذا إمنا يعرض يف آيات الكتاب العزيز، يف األقل منها، واألقل من الناس، وأكثر 

لك هي اآليات اليت تتضمن اإلعالم عن أشياء يف الغائب، ليس هلا مثال يف الشاهد،  ذ

أقرب املوجودات إليها، وأكثرها شبها ا، فيعرض فيعرب عنها بالشاهد الذي هو 

لبعض الناس أن يرى به هو املمثل نفسه، فتلزمه احلرية والشك، وهو الذي يسمى 

اجلمهور، وهم صنفا الناس ] ال[متشاا يف الشرع، وهذا ليس يعرض للعلماء و 

األصحاء، وأما  باحلقيقة، ألن هؤالء هم األصحاء،  والغذاء املالئم إمنا يوافق أبدان

  .٤ " أولئك فمرضى، واملرضى منه هو األقل

  :  ييأبوحي :قلت

فيوضح شيخ اإلسالم هنا أن أمثال هذه اإلعتراضات ال تقع ألهل العلم األصحاء وإمنا 

بل يضرهم ألم  -الوحى -وهؤالء املرضى ال يصلح هلم الغذاء ، تقع للمرضى 

  !!مرضى

بيان تلبيس شيخ اإلسالم ألحد املرضى يف  -وأقول هلؤالء املرضى كما قال  - ٣

  :اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية 

ومل تذكر حجة أصلًا ال بينة وال شبهة، فكان ما ذكرته جمرد دعوى، لبست ا على 

 "  بل كان هذا دعوى جمردة.. ومل تذكر على واحدة من املقدمتني حجة ... الناس 
٥.  

أصال على كالمهم وإمنا هى الدعوة اردة ومعلوم أن فهؤالء املرضى مل يذكروا حجة 

   .الدعاوى رأس مال اجلهلة 

  :  ييأبوحي :قلت
                                                           

   )١٦٤/ ١(بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية  -  ٤

  )٥٢٠/ ١( بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية -  ٥
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احملكم وهذا مسلك  وهؤالء املرضى أقاموا كالمى مقام املتشابه وكالمهم مقام - ٤

  .أهل البدع  

   : يف بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية قال شيخ اإلسالم

طائفة من أهل الكالم واألهواء والبدع جيعلون ما خالف مذهبهم من وكذلك كل 

  .٦ .."القرآن واحلديث متشااً وما وافقه حمكماً

ومن كان حاله كذلك فهو أن هؤالء املرضى مل يقيموا على كالمهم برهان   - ٥

!!  خطاء فادح" مفترى كذاب والكالم ال يعترض عليه مبثل هذه اجلهالت كأن يقول 

ولو أنىن قلبت عليهم الكالم ، مما يدل على أم مرضى !!  مش فاهم" واألخر يقول 

وأنتم !!  اخلطاء الفادح !!بل قولكم هو "مبثل هذا وأعوذ باهللا من هذا فأقول مثال 

  فما هو جوابكم؟!! "فامهييييني!!  مش

   :اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم يف  - ٦  

بلِ اتبع { وقال تعاىل  ، ب دليل فهو مفتر على اهللا عز وجل الكذمن ادعى قوال بال 

رِيناصن نم ا هلُممو لَّ اللَّهأَض ني مدهي نلْمٍ فَمرِ عيبِغ ماَءهووا أَهظَلم ينفأخرب  . ٧}الَّذ

اتبع قوال وافقه بال علم بصحته فهو ظامل وإن من مل يرجع إىل  منتعاىل كما تسمع أن 

فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما {وقال تعاىل  .ما يسمع من احلق فهو من أهل النار

اَهللا لَا يهدي القَوم  يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى من اِهللا إِنَّ

نيم{فقال تعاىل .أنكر اهللا تعاىل أن يكذب املرء مبا ال يعلم.  ٨}الظَّال ا لَموا بِملْ كَذَّبب

باقكَانَ ع فكَي ظُرفَان هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُوا بِعحةُ ي

                                                           
  )٤٤٨/ ٥: (تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية بيان  -  ٦
  ]٢٩: سورة الروم رقم اآلية[ -  ٧

  ]٥٠: سورةالقصص رقم اآلية[ -  ٨
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نيمفصح بكل ما ذكرنا الوقوف عما ال نعلم والرجوع إىل ما أوجبته احلجة  . ٩}الظَّال

  .بعد قيامها

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اِهللا كَذبا أَو كَذَّب بِاحلَق لَما جاَءه أَلَيس في {وقال تعاىل  

نرِيلْكَافل ثْوىم منهحممد يف هذه اآلية كفاية يف إجياب أال يصدق  قال أبو  .١٠}ج

 مت عليه احلجة فمن أظلم ممن عرف ما ذ أحد مبا مل تقم عليه حجة وأال يأيت ما قا

كرنا وأخذ بوسواس يقوم يف نفسه أو خبرب مل يقم على وجوب تصديقه برهان أو قلد 

كَانَ هودا أَو نصارى تلْك وقَالُوا لن يدخل الْجنة إِلَّا من {إنسانا مثله  وقال تعاىل 

دقا  فأوجب تعاىل أن من كان صا.  ١١}أمانيهم قل هاتوا برهانكم إِن كُنتم صادقني

  .يف دعواه فعليه أن يأيت بالربهان وإن مل يأت بالربهان فهو كاذب مبطل أو جاهل

علْم فَلم تحاجونَ فيما لَيس لَكُم بِه ها أَنتم هؤلَاِء حاججتم فيما لَكُم بِه {وقال تعاىل  

فلم يوجب تعاىل احملاجة إال بعلم ومنع منها بغري . ١٢ }علْم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

  .١٣. علم

  :  ييأبوحي :قلت

فها أنتم ترون أيها املرضى أن سبيل العلم هو اإلعتراض بعلم خبالف ذلك فهو كذب 

  .وظلم وجهل وافتراء

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ملريض يف جمموع وأقول هلؤالء املرضى كما  - ٧

  : الفتاوى

                                                           
  ]٣٩: سورة يونس رقم اآلية[ -  ٩

  ]٦٨: سورة العنكبوت رقم اآلية[ -  ١٠

  ]١١١: سورة البقرة رقم اآلية[ -  ١١

  ]٦٦: رقم اآلية سورة آل عمران[-  ١٢

  )٢٢/ ١( اإلحكام يف أصول األحكام -  ١٣
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فَإِنَّ . أَنَّ هذَا الْكَلَام لَيس فيه من الْحجة والدليلِ ما يستحق أَنْ يخاطَب بِه أَهلُ الْعلْمِ"

 درجبِم دالردأَح هنع جِزعوِيلِ لَا يهالتمِ وتلَ . الشأَهو نيرِكشالْم راظني هأَن انُ لَوسالْإِنو

لَكَانَ علَيه أَنْ يذْكُر من الْحجة ما يبين بِه الْحق الَّذي معه والْباطلَ الَّذي : الْكتابِ

مهعقَ. م فَقَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  هبِينلَّ لجو زع الَ اللَّه} كببِيلِ رإِلَى س عاد

نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةناحلَس ظَةعاملَوو ةكْمبِاحل{الَى .١٤عقَالَ تو :} لُواادجال تو

فَلَو كَانَ خصم من يتكَلَّم بِهذَا الْكَلَامِ   لَكَانَ . ١٥  }هي أَحسنأَهلَ الْكتابِ إِالَّ بِالَّتي 

هِملَيع دقَامِ الري مإذْ كَانَ ف يهةَ فدا لَا فَائملَ عدعيةَ وجالْح ذْكُري أَنْ يغبني .. يف وهو

 هدرو هأَكَلَام ةجبِح أْتي ةًلَميقْللَا عةً ويعمةً سجلًا لَا حاسِ ... صلَى النع دري نمو

بِالْمعقُولِ إنْ لَم يبين حجةً عقْليةً وإِلَّا كَانَ قَد أَحالَ الناس علَى الْمجهولَات كَمعصومِ 

ةيوفالص ثغَوو ةضاف١٦ " الر.  

  :  ييأبوحي :قلت

ومش  !! خطاء فاااااااادح!! فهذا جواب على من يعترض بأمثال هذه اجلهاالت 

ينبغي أَنْ يذْكُر "فدعكم من هذه اجلهاالت وعليكم بنصيحة شيخ اإلسالم  !!فاااااااهم

 دقَامِ الري مإذْ كَانَ ف يهةَ فدا لَا فَائملَ عدعيةَ وجالْحهِملَيع"  

!!   ومش فاااااااهم  !!  خطاء فاااااااادح !! وهؤالء املرضى ليس عندهم إال النفى - ٨

  .والنفى ارد عن الدليل جهال وليس علما 

  : وكما قال شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى ردا على هؤالء املرضى وأمثاهلم

                                                           
  ] ١٢٥: سورة النحل، رقم اآلية[ -  ١٤
  ]٤٦: العنكبوت رقم اآلية سورة[ -  ١٥
  )١٨٦/ ٤(جمموع الفتاوى  -  ١٦
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"هلَييلَ علذَا لَا دإِنْ كَانَ هو،  سلَيولْمفْيِ عذَا النبِه ما  لَهلْمع سلْمِ لَيالْع مد؛ فَإِنَّ ع

بِالْعدمِ لَكن نفْيهم هذَا كَنفْيِ الطَّبِيبِ للْجِن؛ لأَنه لَيس في صناعة الطِّب ما يدلُّ علَى 

م لْمِ الطِّبي عف سإِلَّا فَلَيو الْجِن وتثُب فرع نم جِدكَذَا تهو الْجِن ودجي وفنا ي

 هرِفُونعلَا ي ينالَّذ ةاملَى الْعع بِه ازتاملْمِ والْع نا معون ،هلَمعي ا لَمما ليافن هلهقَى بِجبفَي 

لَالهِم فيما أَثْبتوه وصدقُوا ضأَكْثَر من ، علْمٍ وبنو آدم ضلَالُهم فيما جحدوه ونفَوه بِغيرِ

الَى. بِهعقَالَ ت :}أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِملْ كَذَّب١٨ - . ١٧ }ب.  

  :  ييأبوحي :قلت

  .واعلم أيها املريض أن اإلعتراض اجلدال بغري علم ودليل هذا مسلك املتكربين - ٩

  : الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة يقول ابن القيم رمحه اهللا ىف 

طل إمنا حيمله على ذلك كرب يف صدره  دل يف نصوص الوحي بالبا وهكذا جتد كل جما

الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم إِنْ في إِنَّ {ما هو ببالغه قال تعاىل 

ريصالْب يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتفَاس يهغالبِب ما هم ربإِلَّا ك مورِهد٢٠ -  . ١٩ }ص.   

  :  ييأبوحي :قلت

  : خل على الداخل من طريقني  واعلم أيها املريض أن اخللل يد - ١٠   

  وإما من جهة فهم النقل مع صحته . إما من جهة ضعف النقل 

  : جمموع الفتاوىيقول شيخ اإلسالم يف 

                                                           
  ]٣٩:يونس رقم اآلية سورة[ -  ١٧
   )٣٣٥/ ١٧( جمموع الفتاوى -  ١٨
  ]٥٦:رقم اآلية غافر سورة[ -  ١٩

   )٣٧٢/ ١( اجلهمية واملعطلةالصواعق املرسلة يف الرد على  -  ٢٠
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يثدلِ الْحأَه ضعب يبعي يلِ فَاَلَّذوِ الْقَوشبِح ةاعملِ الْجأَهو :رِفَةعالْم لَّةبِق مهيبعا يم؛إن 

  .أَو بِقلَّة الْفَهمِ

  . فَبِأَنْ يحتجوا بِأَحاديثَ ضعيفَة أَو موضوعة؛ أَو بِآثَارِ لَا تصلُح للاحتجاجِ :أَما الْأَولُ 

قَولَينِ فَبِأَنْ لَا يفْهموا معنى الْأَحاديث الصحيحة بلْ قَد يقُولُونَ الْ :وأَما الثَّانِي

كذَل نوجِ مرلْخونَ لدتهلَا ينِ ويضاقنتالْم .  

  : والْأَمر راجِع إلَى شيئَينِ

 ةوعضوالْم يثادةٌ كَالْأَحيدفا مهأَن ظَني ةيدفرِ مالٍ غَيةُ أَقْوادا زِيةٌ إميدفالٌ ما أَقْوإِمو

 مهنالَكهونمفْهلَا ي يثدالْح ةحلًا إلَى صأَو اجتحي يثدالْح اعبإذْ كَانَ ات.  

فَالْخلَلُ يدخلُ علَيهِم من ترك إحدى . إلَى فَهمِ معناه كَاتباعِ الْقُرآن  : وثَانِيا 

  .٢١. ومن عابهم من الناسِ فَإِنما يعيبهم بِهذَا. الْمقَدمتينِ

  :  ييأبوحي :قلت

املقدمات صاحلة هلؤالء املرضى فتلك عشرة كاملة مبثابة املقدمات بني يدى الرد فهذه 

  .وأمثاهلم ممن يعترضون بغري علم وال هدى وال كتاب منري

حقيقة القول يف أن املسؤل يف القرب لن جييب إال إذا كان حييا ذه األسئلة يف احلياة 

  .وهو لن حييا ا إال إذا كان يعلمهم ، قبل موته 

  .٢٢}الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَقُلْ هلْ يستوِي {فإن اهللا تعاىل يقول  - ١

فهل الذى علم ربه ودينه ونبيه  ومضى على أوامره واجتنب نواهيه وصدق بأخباره 

  .يستوى مع من مل يرفع بذلك رأسا 

                                                           
   )٢٣/ ٤(جمموع الفتاوى  -  ٢١

   ]٩:الزمر رقم اآلية سورة[ -  ٢٢
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}ما لَكُم كَيف تحكُمونَ *أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني {وقال تعاىل  - ٢
٢٣.   

مبن ميضى على ضد ، فهل يستوى الذى سلم قلبه وعقله وجوارحه هللا واتباع نبيه 

  .ذلك

هل يستوى املُقلد الذى جعل قبلته ووحيه ورسوله ودينه ال يكون إال من عند  - ٣

شيخه  مبن سلم قلبه ووجدانه وروحه وهواه وقلبه وجوارحه للوحى ميضى به حيث 

ولو قلنا بأن كالمها جييبا .٢٤ ) ؟ من نبِيك (يريد فهل يستويان يف القرب عند السؤال 

                                                           
  ]٣٦، ٣٥: القلم رقم اآليتان سورة [ -  ٢٣
يف السنة، باب يف املسألة " ٤٧٥٤و ٤٧٥٣ح/ ٢٤٠، ٢٣٩/ ٤"وأبو داود " ٢٩٧و ٢٩٦و ٢٩٥و ٢٨٨و ٢٨٧/ ٤"أمحد  أخرجه -  ٢٤

والطيالسي ، يف اجلنائز، باب ما جاء يف اجللوس يف املقابر" ١٥٤٨ح/ ٤٩٤/ ١"وابن ماجه " ٢٨٢/ ١"يف القرب وعذاب القرب، والنسائي 

وأقره . صحيح اإلسناد على شرط الشيخني: وقال" ٤٠- ٣٧/ ١"واحلاكم " ٣٧٠- ٣٦٧ص"واآلجري يف الشريعة " ٧٥٣ح/ ١٠٢ص"

هو يف ): ٥٠/ ٣)) (جممع الزوائد((وقال اهليثمي يف . واحلديث سكت عنه أبو داود".٢٠ح"والبيهقي يف عذاب القرب . الذهيب، وهو كما قاال

وصححه األلباين يف . صحيح)): صحيح سنن أيب داود(( يف وقال األلباين. وغريه باختصار رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح) الصحيح(

خرجنا مع النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، في جِنازة رجلٍ من الْأَنصارِ، : عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ، قَالَ احلديث.٤٤٩تعليقه على شرح الطحاوية ص 

نلَسجو ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر لَسفَج ،دلْحا يلَمرِ، وا إِلَى الْقَبنيهتي فَانف كُتني ودع هدي يفو ،را الطَّينُءوسلَى ركَأَنَّ ع ،لَهوا ح

انقطَاعٍ من الدنيا إِنَّ الْعبد الْمؤمن إِذَا كَانَ في : " ، ثُم قَالَ» استعيذُوا بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ مرتينِ، أَو ثَلَاثًا،«: الْأَرضِ، فَرفَع رأْسه، فَقَالَ

عم ،سمالش مهوهجكَأَنَّ و ،وهجالْو اِء بِيضمالس نكَةٌ ملَائم هلَ إِلَيزن ،ةرالْآخ نالٍ مإِقْبو وطنح نوطٌ منحو ،ةنالْج أَكْفَان نم كَفَن مه

دم هنوا مسلجى يتح ،ةنقُولُ الْجفَي ،هأْسر دنع  سلجى يتح ،لَامالس هلَيع ،توالْم لَكجِيُء مي رِ، ثُمصجِي إِلَى : الْبرةُ، اخبالطَّي فْسا النهتأَي

 انورِضو اللَّه نم ةرفغقَالَ". م :»نةُ مِسيلُ الْقَطْرا تِسيلُ كَمت جرخى  فَتتنٍ حيفَةَ عطَر هدي يا فوهعدي ا لَمذَها، فَإِذَا أَخذُهأْخقَاِء، فَيي السف

فَيصعدونَ : " قَالَ» دت علَى وجه الْأَرضِيأْخذُوها، فَيجعلُوها في ذَلك الْكَفَنِ، وفي ذَلك الْحنوط، ويخرج منها كَأَطْيبِ نفْحة مسك وجِ

فُلَانُ بن فُلَان، بِأَحسنِ أَسمائه الَّتي كَانوا يسمونه : ما هذَا الروح الطَّيب؟ فَيقُولُونَ: بِها، فَلَا يمرونَ، يعنِي بِها، علَى ملَإٍ من الْملَائكَة، إِلَّا قَالُوا

ا، حيني الدا فاٍءبِهمكُلِّ س نم هعيشفَي ملَه حفْتفَي ،ونَ لَهحفْتتسا، فَييناِء الدما إِلَى السوا بِههتنى يى  تهتنى يتا، حيهلي تاِء الَّتما إِلَى السوهبقَرم

جو زع قُولُ اللَّهفَي ،ةابِعاِء السمإِلَى الس لَّبِه :،مهيدا أُعيهفو ،مهلَقْتا خهني مضِ، فَإِنإِلَى الْأَر وهيدأَعو ،نيلِّيي عي فدبع ابتوا كبا  اكْتهنمو

ما : ربي اللَّه، فَيقُولَان لَه: من ربك؟ فَيقُولُ: يقُولَان لَهفَتعاد روحه في جسده، فَيأْتيه ملَكَان، فَيجلسانِه، فَ: " قَالَ". أُخرِجهم تارةً أُخرى 

وما : قُولَان لَههو رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَي: ما هذَا الرجلُ الَّذي بعثَ فيكُم؟ فَيقُولُ: دينِي الْإِسلَام، فَيقُولَان لَه: دينك؟ فَيقُولُ

أَنْ صدق عبدي، فَأَفْرِشوه من الْجنة، وأَلْبِسوه من الْجنة، : قَرأْت كتاب اللَّه، فَآمنت بِه وصدقْت، فَينادي مناد في السماِء: علْمك؟  فَيقُولُ

 ةنا إِلَى الْجابب وا لَهحافْتقَالَ". و :»رِهصب دم رِهي قَبف لَه حفْسيا، ويبِهطا، وهحور نم يهأْتقَالَ. » فَي " : نسح ،هجالْو نسلٌ حجر يهأْتيو

: من أَنت؟ فَوجهك الْوجه يجِيُء بِالْخيرِ، فَيقُولُ: د، فَيقُولُ لَهأَبشر بِالَّذي يسرك، هذَا يومك الَّذي كُنت توع: الثِّيابِ، طَيب الريحِ، فَيقُولُ

من الدنيا وإِقْبالٍ من  وإِنَّ الْعبد الْكَافر إِذَا كَانَ في انقطَاعٍ: " قَالَ". رب أَقمِ الساعةَ حتى أَرجِع إِلَى أَهلي، ومالي : أَنا عملُك الصالح، فَيقُولُ
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بالظلم وىف هذا يقول شيخ اإلسالم وهذا نص يف الرد وواهللا إنه اام للرب عز وجل 

  .على هؤالء املرضى الذين اعترضوا جبهل 

   : جمموع الفتاوىفلننظر ماذا سيقولون يف نص شيخ اإلسالم هذا فيقول رمحه اهللا يف  

 هاعبات لَه وزجلَا ي نمل بِعتم قَلِّدم ولَ هسالر فالخي نكُلُّ مو -  عبات نم ككَذَلو

وهو الَّذي يسلِّم بِظَاهرِه من غَيرِ أَنْ يدخلَ الْإِميانُ إلَى   -  الرسولَ بِغيرِ بصرية ولَا تبينٍ

هاه هاه لَا : فَيقُولُ. ؟ وما نبِيك؟ وما دينك؟ من ربك: ه كَاَلَّذي يقَالُ لَه في الْقَبرِقَلْبِ

فَيضرب بِمرزبة من حديد  -  هو مقَلِّد - سمعت الناس يقُولُونَ شيئًا فَقُلْته . أَدرِي

 ؛ أَيقعانُ لَصسا الْإِنهعمس لَوانَ وسٍء إلَّا الْإِنيا كُلُّ شهعمسةً يحيص يحصفَي

اتلَم .... ومذْمم قَلِّدأَنَّ الْم نيبفَإِذَا ت - ات وزجلَا ي نى موه عبات نم وهوهاعب  - 

اَءهركُبو هاتادس بِعتيو لِ اللَّهسر اتطَاع كرتي يا كَاَلَّذرولَ ظَاهسالر بِعتي ٢٥" أَو.  

  :  ييأبوحي :قلت

                                                                                                                                                                                                   

بصرِ، ثُم يجِيُء ملَك الْموت، حتى يجلس عند رأْسه، الْآخرة، نزلَ إِلَيه من السماِء ملَائكَةٌ سود الْوجوه، معهم الْمسوح، فَيجلسونَ منه مد الْ

فَتفَرق في جسده، فَينتزِعها كَما ينتزع السفُّود من الصوف : " قَالَ". نفْس الْخبِيثَةُ، اخرجِي إِلَى سخط من اللَّه وغَضبٍ أَيتها ال: فَيقُولُ

نٍ حيفَةَ  عطَر هدي يا فوهعدي ا لَمذَها، فَإِذَا أَخذُهأْخلُولِ، فَيبلَى الْمع تجِدو نِ رِيحِ جِيفَةتا كَأَنهنم جرخيوحِ، وسالْم لْكي تا فلُوهعجى يت

فُلَانُ بن فُلَان بِأَقْبحِ أَسمائه الَّتي  :ما هذَا الروح الْخبِيثُ؟ فَيقُولُونَ: وجه الْأَرضِ، فَيصعدونَ بِها، فَلَا يمرونَ بِها علَى ملَأ من الْملَائكَة، إِلَّا قَالُوا

 لَا{: اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم= = ، ثُم قَرأَ رسولُ "فَيستفْتح لَه، فَلَا يفْتح لَه   كَانَ يسمى بِها في الدنيا، حتى ينتهى بِه إِلَى السماِء الدنيا،

اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنلُونَ الْجخدلَا ياِء ومالس ابوأَب ملَه حفَتلَّ] ٤٠: األعراف[} تجو زع قُولُ اللَّهي «: فَيف هابتوا كباكْت

ومن يشرِك بِاللَّه، فَكَأَنما خر من السماِء فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في {: قَرأَ ثُم. » سجنيٍ في الْأَرضِ السفْلَى، فَتطْرح روحه طَرحا

هاه هاه لَا أَدرِي، فَيقُولَان : ك؟ فَيقُولُمن رب: فَتعاد روحه في جسده، ويأْتيه ملَكَان، فَيجلسانِه، فَيقُولَان لَه] " ٣١: احلج[} مكَان سحيقٍ

قُولُ: لَه؟ فَيكينا دم :لَه قُولَانرِي، فَيلَا أَد اهه اهقُولُ: ه؟ فَييكُمثَ فعي بلُ الَّذجذَا الرا هاِء أَنْ : ممالس نم ادني مادنرِي، فَيلَا أَد اهه اهه

 ،كَذَب قيضيا، وهوممسا، وهرح نم يهأْتارِ، فَيا إِلَى النابب وا لَهحافْتارِ، والن نم وا لَهلٌ فَافْرِشجر يهأْتيو ،هلَاعأَض يهف فلتخى تتح هرقَب هلَيع

من أَنت؟ فَوجهك الْوجه يجِيُء : أَبشر بِالَّذي يسوُءك، هذَا يومك  الَّذي كُنت توعد، فَيقُولُ: فَيقُولُ قَبِيح الْوجه، قَبِيح الثِّيابِ، منتن الريحِ،

 "رب لَا تقمِ الساعةَ : أَنا عملُك الْخبِيثُ، فَيقُولُ: بِالشر، فَيقُولُ

   )٢٠٠/ ٤(جمموع الفتاوى  -  ٢٥
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فها هو شيخ اإلسالم يوضح وضوحا جليا ال مرية فيه أن من اتبع بغري بصرية فهو 

فبأى شئ ينكر هؤالء املرضى أهل الغوغاء ،املُعذب والبديهي أن البصرية هى العلم 

  .والتشويش

  :جمموع الفتاوى وجممل البصرية يوضحها شيخ اإلسالم بقوله يف  - ٤

من أَمرِ : يجِب علَى الْمكَلَّف أَنْ يؤمن بِاَللَّه ورسوله، ويقر بِجميعِ ما جاَء بِه الرسولُ"

 انالْإِمي رقثُ ييى بِحهنولُ وسالر بِه را أَممرِ، ومِ الْآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاَللَّه

بِه را أَممو بِه ربا أَخيعِ ممبِج .را أَميمف لَه اديقانال؛ وربا أَخيمف هيقدصت نم دفَلَا ب .ا وأَم

و بِه رأَمو بِه ربولَ أَخسأَنَّ الر ن؛ مهدنع تا ثَببِم رقأَنْ ي كَلَّفلَى كُلِّ ميلُ فَعفْصا التا مأَم

ا يعاقَب علَى ترك أَخبر بِه الرسولُ ولَم يبلُغه أَنه أَخبر بِه؛ ولَم يمكنه الْعلْم بِذَلك؛ فَهو لَ

املِ الْعمجبِالْم  ارِهي إقْرلٌ فاخد وهلًا وفَصم ارِ بِه٢٦ " الْإِقْر.  

  :  ييأبوحي :قلت

  .فهل يستوى يف القرب من علم هذا ممن مل يعلمه سبحانك هذا بهتان عظيم

    وىف تفسري الطربي - ٥

يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا { رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم تلَا: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ  

ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِترِ ": قَالَ، .٢٧}بِالْقَوي الْقَبيلَ فإِذَا ق ذَاكو : نم

كينا دم؟ وكبقُولُ ؟ رفَي : هلَيلَّى اُهللا عص دمحي مبِينو ،لَامينِي الْإِسدو ،اللَّه يبر

قَالُ لَهفَي قْتدصو بِه تنفَآم ،اللَّه دنع نم اتنياَء بِالْبج ،لَّمسو : قْتدذَا صلَى هع

  .٢٨ " عشت وعلَيه مت، وعلَيه تبعثُ

                                                           
  )٣٢٧/ ٣(جمموع الفتاوى  -  ٢٦
  ]٢٧: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٢٧
، وحممد بن عمرو هو الليثي، وسنده حسن" ٣٢/ ٥الدر املنثور "وابن مردويه  )١٦/٥٩٦(الطربي يف تفسريه  رواه ابن جرير -  ٢٨

  و صححه العالمة أمحد شاكر .وأبو سلمة هو ابن عبد الرمحن حسن



١٤ 
 

                                                                       : ييأبوحي :قلت

أن البينات الىت عاش عليها هذا السعيد فأمن ا وصدقها وعاش  : وجه االستدالل

  .نسأل اهللا أن نكون منهم، عليها ال خيتلف عاقل أا السنة 

    تفسري الطربي - ٦

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وذَكَر قَبض روحِ : عن زاذَانَ، عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ

انِه فَترجِع روحه في جسده، ويبعثُ اللَّه إِلَيه ملَكَينِ شديدي الانتهارِ، فَيجلس: " الْمؤمنِ قَالَ

قُولَاني ،انِههِرتني؟ قَالَ: وكبر نقُولُ: م؟ قَالَ: فَيكينا دمو ،اللَّه : ،لَامقَالَ الْإِس :لَه قُولَانفَي :

وما : فَيقُولَان لَه: ما هذَا الرجلُ أَوِ النبِي الَّذي بعثَ فيكُم؟ فَيقُولُ محمد رسولُ اللَّه، قَالَ

يثَبت اللَّه الَّذين { قَرأْت كتاب اللَّه فَآمنت بِه وصدقْت، فَذَلك قَولُ اللَّه: فَيقُولُ: يدرِيك؟ قَالَ

ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَون٣٠ -  ٢٩}آم .  

  : ييأبوحي :قلت

  " قرأت كتاب اهللا فآمنت به وصدقت "فانظر إىل قوله 

فهذا كان يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه فأمن ا وعمل مبا فيها من أحكام وصدق ما 

  .فيها من أخبار وهذه هى الدراسة وهذا هو العلم الذى أنكره علينا هؤالء املرضى

  :وىف فتح القدير للشوكاين  - ٧

  .٣١}اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرةيثَبت {: عند قول اهللا

عثُمٍ ولَا والْمراد أَنهم إِذَا سئلُوا عن معتقَدهم ودينِهِم أَوضحوا ذَلك بِالْقَولِ الثَّابِت من دون تلَ

  :، كَما يقُولُ من لَم يوفَّقتردد ولَا جهلٍ

                                                           
 ]٢٧: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٢٩
 ١٠ص - ٩ص :ىف كما سلف حديث الرباء بن عازب، من طريق زاذان عن الرباء، )٦٠١ /١٦(الطربي يف تفسريه  رواه ابن جرير -  ٣٠
 ]٢٧: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٣١
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قَالُ لَهرِي، فَيلَا أَد :أَي نيمالظَّال لُّ اللَّهضيو تلَيلَا تو تيرلَا د : هِمتجح نع ملُّهضي

 مورِهي قُبا فكَلُّمِ بِهلَى التونَ عرقْدفَلَا ي ،لُ الثَّابِتالْقَو يي هابِ، الَّتسالْح دنلَا عو

  والْمراد بِالظَّالمني هنا الْكَفَرةُ،  :قيل. كَما أَضلَّهم عنِ اتباعِ الْحق في الدنيا

يثْبت في كُلُّ من ظَلَم نفْسه ولَو بِمجرد الْإِعراضِ عنِ الْبينات الْواضحة فَإِنه لَا  :وقيلَ

قي إِلَى الْحدتهلَا ينِ وتالْف فاقوم ثْبِيتالت ناُء مشا يلُ مفْعي هأَن هانحبس ذَكَر ثُم ،

  ٣٢" والْخذْلَان لَا راد لحكْمه، ولَا يسأَلُ عما يفْعلُ

  : ييأبوحي :قلت

واملفتونون يضلهم اهللا عزوجل وأصحاب العلم الشوكاين يقرر أن أصحاب التقليد 

  .والعمل يوفقهم اهللا نسأل اهللا التوفيق ونعوذ به من اخلذالن

  )٤٢٥/ ١(  :وىف تفسري السعدي - ٨

 } لُّ اللَّهضيو ةري اآلخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَبي

  . ٣٣}المني ويفْعلُ اللَّه ما يشاُءالظَّ

الذين قاموا مبا عليهم من إميان القلب التام، : خيرب تعاىل أنه يثبت عباده املؤمنني، أي

 عند ورود الشبهاتفيثبتهم اهللا يف احلياة الدنيا  ،الذي يستلزم أعمال اجلوارح ويثمرها

باهلداية إىل اليقني، وعند عروض الشهوات باإلرادة اجلازمة على تقدمي ما حيبه اهللا على 

ويف اآلخرة عند املوت بالثبات على الدين اإلسالمي واخلامتة .هوى النفس ومراداا

من ربك؟ " احلسنة، ويف القرب عند سؤال امللكني، للجواب الصحيح، إذا قيل للميت 

اهللا ريب : " هداهم للجواب الصحيح بأن يقول املؤمن" وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

                                                           
  )١٢٨/ ٣(فتح القدير للشوكاين  -  ٣٢
  ]٢٧: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٣٣
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عن الصواب يف الدنيا واآلخرة، } ويضلُّ اللَّه الظَّالمني{"واإلسالم ديين وحممد نبيي 

  .٣٤" وما ظلمهم اهللا ولكنهم ظلموا أنفسهم

  : ييأبوحي :قلت

التام، الذي يستلزم أعمال الذين قاموا مبا عليهم من إميان القلب "  :فانتبه لقول الشيخ

  "اجلوارح ويثمرها، فيثبتهم اهللا يف احلياة الدنيا عند ورود الشبهات

  .فهل هذا خيالف فيه هؤالء املرضى، وهذا اليكون إال ملن علم فعمل 

  .فواهللا وباهللا وتاهللا إا احلسرة واخلسران : فإن قالوا نعم 

  !!هلوإن قالوا ال خنالف يف هذا فلما اإلعتراض باجل

  :وىف جمموع الفتاوى  - ٩

انولِ الْإِميأُص نكَانَ م لَقَدي : وفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتبِالْقَو دبالْع اللَّه تثَبأَنْ ي

كَشجرة طَيبة أَصلُها أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً {: الْآخرة كَما قَالَ تعالَى

تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ {.٣٥}ثَابِت وفَرعها في السماِء

وقِ الْأَرضِ ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَ{ .٣٦}للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة { .٣٧}ما لَها من قَرارٍ

  .  ٣٨}ويضلُّ اللَّه الظَّالمني ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء

                                                           
  )٤٢٥/ ١(  : تفسري السعدي -  ٣٤
 ]٢٤: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٣٥
  ]٢٥: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٣٦
  ]٢٦: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٣٧
  ]٢٧: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٣٨
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: الاعتقَاد هو الْكَلمةُ الَّتي يعتقدها الْمرُء وأَطْيب الْكَلَامِ والْعقَائد فَإِنَّ .أَصلُ الْعقيدة: والْكَلمةُ

إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه قَادتاعو يدحوةُ التمكَل .دقَائالْعثُ الْكَلَامِ وبأَخو : اذُ إلَهخات وهو كرةُ الشمكَل

  .٤٠- ٣٩}ما لَها من قَرارٍ{: فَإِنَّ ذَلك باطلٌ لَا حقيقَةَ لَه ولهذَا قَالَ سبحانه. همع اللَّ

  : ييأبوحي :قلت

  فالحظ اإلقتران البديع بني قوله تعاىل عن الشجرة املمثلة بالعبد املؤمن يف قوله تعاىل

  "ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي ةرجوبني قوله تعاىل "  كَش " لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَبي

تفهم أن الثابت يف الدنيا من الشبهات والشهوات هو الناجى يف  " في الْحياة الدنيا

  .وهذا ال يكون إال بالعلم.القرب

  :إعالم املوقعني عن رب العاملني وقال ابن القيم يف  - ١٠

هلقَو تحتو :}ةري اآلخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينالَّذ اللَّه تثَب٤١}ي.  

ح نمو ،غَنِم فَقَد هنم فَقأَنو اَءهناقْتو هاجرختاس نسأَحو هتنظمل فِّقو نم يمظع زكَنهرِم 

و هتثَبي نٍ فَإِنْ لَميفَةَ عطُر لَه اللَّه ثْبِيتت ننِي عغتسلَا ي دبأَنَّ الْع كذَلو ،رِمح فَقَد الَتإِلَّا ز

سرو هدبع هلَيع هلْقمِ خأَكْرالَى لعقَالَ ت قَدا، وكَانِهِمم نع هضأَرو انِهاُء إميمسهول :

إِذْ {: وقَالَ تعالَى لأَكْرمِ خلْقه . ٤٢}ولَوال أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليال{

وفي الصحيحينِ من . ٤٣} يوحي ربك إِلَى الْمالئكَة أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين آمنوا

 يثدقَالَح يلجالْب :» مهتثَبيو مأَلُهسي وه٤٤ » و  .  
                                                           

 ]٢٦: إبراهيم رقم اآلية سورة[-  ٣٩
  )٧٤/ ٤(جمموع الفتاوى  -  ٤٠
  

   ]٢٧: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٤١
  ]٧٤: رقم اآلية اإلسراء سورة[ -  ٤٢
  ]١٢: رقم اآلية األنفال سورة [ -  ٤٣
هذا احلديث مروي من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة، منهم علي بن أيب طالب وجابر بن عبد اهللا وأبو هريرة  -  ٤٤

كتاب التوحيد باب قول اهللا ( ١٢٧ -  ٩/١٢٨، ) إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة: كتاب التفسري، باب قوله( ٤٥ -  ٦/٤٤البخاري : يف
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هولسرالَى لعقَالَ تو :}كادفُؤ بِه تثَبا نلِ مساِء الربأَن نم كلَيع قُصكُال ن٤٥} و .  

انمسق مكُلُّه لْقفَالْخ:   

  ،  بِترك التثْبِيتموفَّق بِالتثْبِيت، ومخذُولٌ 

ثَبا يفَبِهِم ،دبالْع بِه را أُملِ معفو لِ الثَّابِتالْقَو نم هؤشنمو لُهأَص ثْبِيتةُ التادمو اللَّه ت

ولَو أَنهم {: لَ تعالَىعبده، فَكُلُّ من كَانَ أَثْبت قَولًا وأَحسن فعلًا كَانَ أَعظَم تثْبِيتا، قَا

فَأَثْبت الناسِ قَلْبا أَثْبتهم قَولًا،  .٤٦} فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا

  ذبِ؛والْقَولُ الثَّابِت هو الْقَولُ الْحق والصدق، وهو ضد الْقَولِ الْباطلِ الْكَ

 انعولُ نيقَةٌ :فَالْقَوقح لَه ثَابِت  ،يقَةَ لَهقلٌ لَا حاطبو  ،  

يني الدف هدبا عبِه اللَّه تثَبا يم ظَمأَع ا، فَهِيهازِملَوو يدحوةُ التملِ كَلالْقَو تأَثْبا و

 قادى الصرذَا تهل؛ وةرالْآخاسِ ونِ النهأَم نم بالْكَاذا، وقَلْب هِمعجأَشاسِ والن تأَثْب نم

ثَب نقِ مادالص قدرِفُونَ صعي ةاسرلُ الْفأَها، واتثَب أَقَلِّهِمثًا ولَوت مأَكْثَرِهو هِمثبأَخو ات

 هتاعجشارِ وبالْإِخ قْتو فَى قَلْبِهخلَا ي؛ وكذَل دبِ بِضالْكَاذ برِفُونَ كَذعيو ،هتابهمو

ةريصالْب يفعلَى ضإلَّا ع كذَل.  

  :وسئلَ بعضهم عن كَلَامٍ سمعه من متكَلِّمٍ بِه، فَقَالَ

لَامه صولَةً لَيست بِصولَة مبطلٍ، فَما منِح الْعبد واَللَّه ما فَهِمت منه شيئًا، إلَّا أَني رأَيت لكَ 

إلَيه  منحةً أَفْضلَ من منحة الْقَولِ الثَّابِت، ويجِد أَهلُ الْقَولِ الثَّابِت ثَمرته أَحوج ما يكُونونَ

                                                                                                                                                                                                   

 ٣٢٣ -  ٤/٣٢٢سنن أيب داود ؛ ) كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية( ١/١٦٤مسلم ؛ ) را ناظرة وجوه يومئذ ناضرة إىل: تعاىل

سنن ابن ؛ ) كتاب صفة اجلنة، باب ما جاء يف رؤية الرب تبارك وتعاىل( ٩٣ -  ٤/٩٢سنن الترمذي ؛ ) كتاب السنة، باب يف الرؤية(

 -  ٣/١٦) احلليب. ط(، ٧٩١٤، ٧٧٠٣: األرقام) املعارف. ط(املسند ؛  )املقدمة، باب فيما أنكرت اجلهمية( ٦٤ -  ١/٦٣ماجه 

وانظر درء ) . اهللا(مفتاح كنوز السنة : واحلديث يف أكثر هذه الكتب يف مواضع أخرى ويوجد يف كتب أخرى، وانظر. ٤/١١، ١٧

   .٣١ -  ٧/٢٩تعارض العقل والنقل 
  ]١٢٠: رقم اآلية هود سورة [ -  ٤٥
  ]٦٦: رقم اآلية النساء سورة [ -  ٤٦
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حي صا فكَم ،مهادعم مويو مورِهي قُبازِبٍ فنِ عاِء برالْب يثدح نمٍ ملسيحِ م» بِيالن نع

-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِ « - صذَابِ الْقَبي عف لَتزةَ نالْآي هذ٤٨ -  ٤٧ » أَنَّ ه.   

  :وقال ابن القيم يف  الداء والدواء  - ١١

بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ويضلُّ اللَّه يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا {

  .٤٩}الظَّالمني ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء

 ةماتنِ الْخسبِح فَّقوي فكَانَفَكَيو اهوه عباتو كْرِهذ نع هقَلْب هانحبس أَغْفَلَ اللَّه نم 

فَبعيد من قَلْبه بعيد من اللَّه تعالَى، غَافلٌ عنه متعبد لهواه أَسري لشهواته،  .أَمره فُرطًا

 هتيصعلَةٌ بِمغتشم هتطَاع نطَّلَةٌ معم هارِحوجو ،كْرِهذ نم ابِسي هانسلو-  فَّقوأَنْ ي

ىلنسبِالْح ةمات٥٠.".لْخ.  

  : ييأبوحي :قلت

وعلى ما ذكرنا من ، وذا القدر الكفاية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

فهذه عشر مقدمات يف ذيلها عشرة ردود . اإلسالم تدور أقوال أهل العلم  كالم شيخ

  .وأكثر ال تزيد املريض إال مرضا وتزيد أصحاب العافية عافية 

  

  .٥١» الْحمد للَّه الَّذي بِنِعمته تتم الصالحات « و

                                                           
   .عن الرباء بن عازب) ٢٨٧١(ومسلم ) ٤٦٩٩، ١٣٦٩(البخاري  أخرجه -  ٤٧

   )١٣٦/ ١(إعالم املوقعني عن رب العاملني  -  ٤٨

  ]٢٧: إبراهيم رقم اآلية سورة[ -  ٤٩

   )٩٢: ص(الداء والدواء  -  ٥٠

وصححه األلباين يف . وصححه، وأقره الذهيب ، ٤٩٩/ ١، واحلاكم، ٣٨٠٣ابن ماجه، كتاب األدب، باب فضل احلامدين، برقم  -  ٥١

كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه : عن عائشةَ قَالَت .٢٤٥/ ٣، وحسنه يف صحيح سنن ابن ماجه، ٢٦٥سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 

  "الْحمد للَّه علَى كُلِّ حالٍ: "، وإِذَا رأَى ما يكْره قَالَ"ه تتم الصالحاتالْحمد للَّه الَّذي بِنِعمت: "وسلَّم إِذَا رأَى ما يحب قَالَ
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  خادم السنة/ كتبه                                            

   سامح ابن حممد ابن أمحدىيأىب حي 


