
  



   ال أنھ الثالثة لألصول شرحي في قولي على الُمركب بالجھل واعترض أنكر من على الرد

  .حیاتھ في أثر لھا وكان وعلمھا درسھا من إال القبر أسئلة على ُیجیب

  الثر أھل على یتطاولون ممن وأمثالھم الجھلة لھؤالء عشر بمقدمات أُقدم العشر الردود وقبل

  .جھول حزبي كل على وأجول أصول وبا� فأقول. علم بغیر

  

  )٥٧/ ١( الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان في اإلسالم شیخ قال-١

ا: العلم أسباب في والخطأ  عدم أو وضعفھا، اإلدراك قوى فساد من العلم، شرط لفوات إمَّ

 مانع لوجود أو طرفْیھا، تصور عند بالتصدیق العلم یحصل التي القضیة، لطرفي التام التصور

 شروطھ بوجود إال الحق معرفة تحصل فال كذلك كان فإذا هللا، سبیل عن  الصادة األھواء من

 بضروري لیس ما یجعل أو الضروریة، العلوم تنكر قد ھذین عدم فمع وإال موانعھ، وانتفاء

  ."ضرورّیًا

 ما وُیجعل الضروریة العلوم ُتنكر قد األھواء وكثرة الجھل غلبة مع أن اإلسالم شیخ فیوضح

 فما الضروریة العلوم إنكار إلى سیوصل والھوى الجھل كان فإذا،  ضروري بضروري لیس

  .القبر سؤال في كالمي الجھلة ھؤالء أنكر األسباب فلھذه  أولى باب من فھو ذلك من أدنى

  

 كمثل السامع قلب في لمرض ولكن العلم لضعف لیس الصحیح العلم على اإلعتراض أن -٢

 مریض فإنھ الشارب عیب ولن الماء في عیبا ھذا ولیس،  مریرا مرا العذب الماء یجد المریض

،  خسارا إال الظالمین یزید وال للمؤمنین ورحمة شفاء ھو ما القراءن من وننزل تعالى قال كما، 

  .خسارا ازداد للوحى سماعا ازداد كلما الذى الظالم ھذا في ولكن القراءن في العیب فلیس

  )١٦٤/ ١( الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان  في اإلسالم شیخ یقول

 النافع الغذاء ھو الذي مثًال، الُبرّ  لخبز یعرض ما مثل الشرع من الصنف لھذا عرض ما ومثال

 نافع ھو الشرعي التعلیم وكذلك لألكثر، نافع وھو ضاًرا، األبدان ألقل یكون أن األبدان، ألكثر

  ]  ٢٦: البقرة[}  اْلَفاِسقِینَ  إِالَّ  ِبھِ  ُیِضلُّ  َوَما{: تعالى بقولھ أشار ولھذا األقل ضر وربما لألكثر،

 ھي ذلك وأكثر الناس، من واألقل منھا، األقل في ، العزیز الكتاب آیات في یعرض إنما ھذا لكن

 بالشاھد عنھا فیعبر الشاھد، في مثال لھا لیس الغائب، في أشیاء عن اإلعالم تتضمن التي اآلیات

 ھو بھ یرى أن الناس لبعض فیعرض بھا، شبًھا وأكثرھا إلیھا، الموجودات أقرب ھو الذي

 یعرض لیس وھذا الشرع، في متشابًھا یسمى الذي وھو والشك، الحیرة فتلزمھ نفسھ، الممثل

  الناس صنفا وھم الجمھور،] ال[ و للعلماء

  



 أولئك وأما األصحاء، أبدان یوافق إنما المالئم والغذاء  األصحاء، ھم ھؤالء ألن بالحقیقة،

  ."األقل ھو منھ والمرضى فمرضى،

 تقع وإنما األصحاء العلم ألھل تقع ال اإلعتراضات ھذه أمثال أن ھنا اإلسالم شیخ فیوضح

  !!مرضى ألنھم یضرھم بل -الوحى – الغذاء لھم یصلح ال المرضى وھؤالء،  للمرضى

 في الجھمیة تلبیس بیان في المرضى ألحد اإلسالم شیخ قال كما المرضى لھؤالء وأقول -٣

  )٥٢٠/ ١( الكالمیة بدعھم تأسیس

...  الناس على بھا لبست دعوى، مجرد ذكرتھ ما فكان شبھة، وال بینة ال أصًال  حجة تذكر ولم

  ."مجردة دعوى ھذا كان بل..  حجة المقدمتین من واحدة على تذكر ولم

 أن ومعلوم المجردة الدعوة ھي وإنما كالمھم على أصال حجة یذكروا لم المرضى فھؤالء

  . الجھلة مال رأس الدعاوى

  البدع أھل مسلك وھذا المحكم مقام وكالمھم المتشابھ مقام كالمى أقاموا المرضى وھؤالء -٤

  )٤٤٨/ ٥( الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان في اإلسالم شیخ قال

 والحدیث القرآن من مذھبھم خالف ما یجعلون والبدع واألھواء الكالم أھل من طائفة كل وكذلك

  .."محكماً  وافقھ وما متشابھاً 

 كذاب مفترى فھو كذلك حالھ كان ومن برھان كالمھم على یقیموا لم المرضى ھؤالء أن  -٥

  یقول كأن الجھالت ھذه بمثل علیھ ُیعترض ال والكالم

  

 علیھم قلبت أنني ولو،  مرضى أنھم على یدل مما!! فاھم مش"  یقول واألخر، !! فادح خطاء" 

!! مش وأنتم، !!الفادح الخطاء ھو قولكم بل" مثال فأقول ھذا من با� وأعوذ ھذا بمثل الكالم

   جوابكم؟ ھو فما!! "فاھمییییین

  )٢٢/ ١( حزم البن األحكام أصول في اإلحكام في -٦  

  الكذب وجل عز هللا على مفتر فھو دلیل بال قوال ادعى من

َبعَ  َبلِ {  تعالى وقال  ُ  أََضلَّ  َمنْ  َیْھِدي َفَمن ِعْلمٍ  بَِغْیرِ  أَْھَواءُھم َظلَُموا الَِّذینَ  اتَّ  مِّن لَُھم َوَما هللاَّ

اِصِرینَ   لم من وإن ظالم فھو بصحتھ علم بال وافقھ قوال اتبع من أن تسمع كما تعالى فأخبر}  نَّ

  .النار أھل من فھو الحق من یسمع ما إلى یرجع

َما َفاْعلَمْ  لَكَ  َیْسَتِجیُبوا لَمْ  َفإِنْ {  تعالى وقال  ِبُعونَ  أَنَّ نَ  أََضلُّ  َوَمنْ  أَْھَواَءُھمْ  َیتَّ َبعَ  ِممَّ  ِبَغْیرِ  َھَواهُ اتَّ

ِ  ِمنَ  ُھًدى َ  إِنَّ  هللاَّ الِِمینَ  اْلَقْومَ  َیْھِدي َال  هللاَّ   .یعلم ال بما المرء یكذب أن عالىت هللا أنكر} الظَّ

ُبوا َبلْ {  تعالى فقال  ا ِبِعْلِمھِ  ُیِحیُطوا لَمْ  بَِما َكذَّ لِكَ ۚ◌  َتأِْویلُھُ  َیأْتِِھمْ  َولَمَّ بَ  َكَذٰ ۖ◌  َقْبلِِھمْ  ِمن الَِّذینَ  َكذَّ

الِِمینَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْیفَ  َفانُظرْ   ما إلى والرجوع نعلم ال عما الوقوف ذكرنا ما بكل فصح}  الظَّ

  .قیامھا بعد الحجة أوجبتھ



 مثوى جھنم في ألیس جآءه لما بالحق كذب أو كذبا � على فترى ممن أظلم ومن{ تعالى وقال 

 وأال حجة علیھ تقم لم بما أحد یصدق أال إیجاب في كفایة اآلیة ھذه في محمد أبو قال} للكافرین

  علیھ قامت ما یأتي

  

 وجوب على یقم لم بخبر أو نفسھ في یقوم بوسواس وأخذ ذكرنا ما عرف ممن أظلم فمن الحجة

    مثلھ إنسانا قلد أو برھان تصدیقھ

ُھمْ  ِتْلكَ  َنَصاَرى أَوْ  ُھوًدا َكانَ  َمنْ  إِالَّ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخلَ  لَنْ  َوَقالُوا{  تعالى وقال   ُبْرَھاَنُكمْ  َھاُتوا قُلْ  أََمانِیُّ

 لم وإن بالبرھان یأتي أن فعلیھ دعواه في صادقا كان من أن تعالى فأوجب}  َصاِدِقینَ  ُكْنُتمْ  إِنْ 

  .جاھل أو مبطل كاذب فھو بالبرھان یأت

ونَ  َفلِمَ  ِعْلمٌ  ِبھِ  لَُكمْ  ِفیَما َحاَجْجُتمْ  َھُؤالءِ  أَْنُتمْ  َھا{  تعالى وقال  ُ  ِعْلمٌ  بِھِ  لَُكمْ  لَْیسَ  ِفیَما ُتَحاجُّ  َیْعلَمُ  َوهللاَّ

  .علم بغیر منھا ومنع بعلم إال المحاجة تعالى یوجب فلم}  َتْعلَُمونَ  ال َوأَْنُتمْ 

  

 وظلم كذب فھو ذلك بخالف بعلم اإلعتراض ھو العلم سبیل أن المرضى أیھا ترون أنتم فھا

  .وافتراء وجھل

 مجموع في لمریض هللا رحمھ تیمیة ابن اإلسالم شیخ قال كما المرضى لھؤالء وأقول -٧

  )١٨٦/ ٤( الفتاوى

ةِ  ِمنْ  ِفیھِ  لَْیسَ  اْلَكَالمَ  َھَذا أَنَّ " لِیلِ  اْلُحجَّ دَّ  َفإِنَّ . اْلِعْلمِ  أَْھلُ  ِبھِ  ُیَخاَطبَ  أَنْ  َیْسَتِحقُّ  َما َوالدَّ دِ  الرَّ  ِبُمَجرَّ

ْتمِ   أَنْ  َعلَْیھِ  لََكانَ : اْلِكَتابِ  َوأَْھلَ  اْلُمْشِرِكینَ  ُیَناِظرُ  أَنَّھُ  لَوْ  َواْإلِْنَسانُ . أََحدٌ  َعْنھُ  َیْعِجزُ  َال  َوالتَّْھِویلِ  الشَّ

ةِ  ِمنْ  َیْذُكرَ  ُ  َقالَ  َفَقدْ . َمَعُھمْ  الَِّذي َواْلَباِطلَ  َمَعھُ  الَِّذي اْلَحقَّ  ِبھِ  ُیَبیِّنُ  َما اْلُحجَّ   لَِنبِیِّھِ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ

ُ  َصلَّى   َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبیلِ  إلَى اْدعُ { َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  

. } أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَّتِي إالَّ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  ُتَجاِدلُوا َوَال {: َتَعالَى َوَقالَ } أَْحَسنُ  ِھيَ  بِالَِّتي َوَجاِدْلُھمْ  اْلَحَسَنةِ 

ةَ  َیْذُكرَ  أَنْ  ِغيَیْنبَ  لََكانَ   اْلَكَالمِ  ِبَھَذا َیَتَكلَّمُ  َمنْ  َخْصمُ  َكانَ  َفلَوْ  ا َوَیْعِدلَ  اْلُحجَّ  َكانَ  إذْ  فِیھِ  َفاِئَدةَ  َال  َعمَّ

دِّ  َمَقامِ  ِفي هِ  َكَالِمھِ  فِي َوُھوَ .. َعلَْیِھمْ  الرَّ ةِ  َیأْتِ  لَمْ  َوَردِّ ةً  َال  أَْصًال  ِبُحجَّ  َوَمنْ ... َعْقلِیَّةً  َوَال  َسْمِعیَّةً  ُحجَّ

ةً  ُیَبیِّنْ  لَمْ  إنْ  ِباْلَمْعقُولِ  النَّاسِ  َعلَى َیُردُّ   اْلَمْجُھوَالتِ  َعلَى النَّاسَ  أََحالَ  َقدْ  َكانَ  َوإِالَّ  َعْقلِیَّةً  ُحجَّ

اِفَضةِ  َكَمْعُصومِ  وِفیَّةِ  َوَغْوثِ  الرَّ   ."الصُّ

 فدعكم!! فاااااااھم ومش!!  فاااااااادح خطاء الجھاالت ھذه بأمثال یعترض من على جواب فھذا

ةَ  َیْذُكرَ  أَنْ  َیْنَبِغي" اإلسالم شیخ بنصیحة وعلیكم الجھاالت ھذه من ا َوَیْعِدلَ  اْلُحجَّ  ِفیھِ  َفاِئَدةَ  َال  َعمَّ

دِّ  َمَقامِ  ِفي َكانَ  إذْ    "َعلَْیِھمْ  الرَّ



 المجرد والنفى!! فاااااااھم ومش!!  فاااااااادح خطاء النفى إال عندھم لیس المرضى وھؤالء-٨

 ھؤالء على ردا الفتاوى مجموع في اإلسالم شیخ قال وكما علما یسول جھال الدلیل عن

  )٣٣٥/ ١٧( وأمثالھم المرضى

ْفيِ  ِبَھَذا لَُھمْ  َولَْیسَ  َعلَْیھِ  َدلِیلَ  َال  َھَذا َكانَ  َوإِنْ "  َنْفَیُھمْ  لَِكنَّ  بِاْلَعَدمِ  ِعْلًما لَْیسَ  اْلِعْلمِ  َعَدمَ  َفإِنَّ  ِعْلٌم؛ النَّ

ِبیبِ  َكَنْفيِ  َھَذا ؛ الطَّ بّ  ِصَناَعةِ  ِفي لَْیسَ  ِألَنَّھُ  لِْلِجنِّ  ِعْلمِ  ِفي َفلَْیسَ  َوإِالَّ  اْلِجنِّ  ُثُبوتِ  َعلَى َیُدلُّ  َما الطِّ

بِّ  ةِ  َعلَى ِبھِ  َواْمَتازَ  اْلِعْلمِ  ِمنْ  َنْوًعا َعَرفَ  ِمنْ  َتِجدُ  َوَھَكَذا اْلِجنِّ  ُوُجودَ  َیْنفِي َما الطِّ  َال  الَِّذینَ  اْلَعامَّ

 ِمنْ  أَْكَثرُ  ِعْلمٍ  ِبَغْیرِ  َوَنَفْوهُ  َجَحُدوهُ ِفیَما َضَاللُُھمْ  آَدمَ  َوَبُنو َیْعلَْمھُ  لَمْ  لَِما َنافًِیا ِبَجْھلِھِ  َفَیْبَقى َیْعِرفُوَنھُ 

قُوا أَْثَبُتوهُ  فِیَما ضَاللِِھمْ  ُبوا َبلْ {: َتَعالَى َقالَ .             ِبھِ  َوَصدَّ ا ِبِعْلِمھِ  ُیِحیُطوا لَمْ  ِبَما َكذَّ  َیأْتِِھمْ  َولَمَّ

  }َتأِْویلُھُ 

  

  .المتكبرین مسلك ھذا ودلیل علم بغیر الجدال اإلعتراض أن المریض أیھا واعلم -٩

  )٣٧٢/ ١( والمعطلة الجھمیة على الرد في المرسلة الصواعق فى هللا رحمھ القیم ابن یقول 

 ھو ما صدره في كبر ذلك على یحملھ إنما بالباطل الوحي نصوص في مجادل كل تجد وھكذا

 َما ِكْبرٌ  إِالَّ  ُصُدوِرِھمْ  ِفي إِنْ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  ِبَغْیرِ  هللاَِّ  آَیاتِ  ِفي ُیَجاِدلُونَ  الَِّذینَ  إِنَّ { تعالى قال ببالغھ

ِمیعُ  ُھوَ  إِنَّھُ  بِا�َِّ  َفاْسَتِعذْ  بَِبالِِغیھِ  ُھمْ    ] .٥٦غافر[} اْلَبِصیرُ  السَّ

  

  :  طریقین من الداخل على یدخل الخلل أن المریض أیھا واعلم -١٠

   صحتھ مع النقل فھم جھة من وإما.  النقل ضعف جھة من إما

  )٢٣/ ٤( الفتاوى مجموع في اإلسالم شیخ یقول

َما: اْلَقْولِ  بَِحْشوِ  اْلَجَماَعةِ  َوأَْھلِ  اْلَحِدیثِ  أَْھلِ  َبْعضَ  َیِعیبُ  َفاَلَِّذي  ِبِقلَّةِ  أَوْ  اْلَمْعِرَفِة؛ ِبقِلَّةِ  َیِعیُبُھمْ  إنَّ

  .اْلَفْھمِ 

ا  لُ  أَمَّ وا َفِبأَنْ : اْألَوَّ ا. لِِالْحتَِجاجِ  َتْصلُحُ  َال  ِبآَثارِ  أَوْ  َمْوُضوَعٍة؛ أَوْ  َضِعیَفةٍ  ِبأََحاِدیثَ  َیْحَتجُّ  َوأَمَّ

اِني ِحیَحةِ  اْألََحاِدیثِ  َمْعَنى َیْفَھُموا َال  َفِبأَنْ : الثَّ  َیْھَتُدونَ  َوَال  اْلُمَتَناِقَضْینِ  اْلَقْولَْینِ  َیقُولُونَ  َقدْ  َبلْ  الصَّ

  .َذلِكَ  ِمنْ  لِْلُخُروجِ 

  

ا -: َشْیَئْینِ  إلَى َراِجعٌ  َواْألَْمرُ  َھا ُیَظنُّ  ُمفِیَدةٍ  َغْیرِ  أَْقَوالٍ  ِزَیاَدةُ  إمَّ  ُضوَعةِ اْلَموْ  َكاْألََحاِدیثِ  ُمِفیَدةٌ  أَنَّ

ا ًال  َیْحَتاجُ  اْلَحِدیثِ  اتَِّباعُ  َكانَ  إذْ  َیْفَھُموَنَھا َال  لَِكنَُّھمْ  ُمفِیَدةٌ  أَْقَوالٌ  َوإِمَّ ةِ  إلَى أَوَّ   .اْلَحِدیثِ  ِصحَّ

َباعِ  َمْعَناهُ  َفْھمِ  إلَى َوَثانًِیا  َمَتْینِ  إْحَدى َتْركِ  ِمنْ  َعلَْیِھمْ  َیْدُخلُ  َفاْلَخلَلُ . اْلقُْرآنِ  َكاتِّ  َعاَبُھمْ  َوَمنْ . اْلُمَقدِّ

َما النَّاسِ  ِمنْ    .ِبَھَذا َیِعیُبُھمْ  َفإِنَّ



 المرضى لھؤالء صالحة المقدمات فھذه الرد یدى بین المقدمات بمثابة كاملة عشرة فتلك

  . منیر كتاب وال ھدى وال علم بغیر یعترضون ممن وأمثالھم

 موتھ قبل الحیاة في األسئلة بھذه یحیا كان إذا إال یجیب لن القبر في المسؤل أن في القول حقیقة 

  . یعلمھم كان إذا إال بھا یحیا لن وھو، 

  .."َیْعلَُمونَ  الَ  َوالَِّذینَ  َیْعلَُمونَ  الَِّذینَ  َیْسَتِوي َھلْ  قُلْ "  یقول تعالى هللا فإن-١

 مع یستوى بأخباره وصدق نواھیھ واجتنب أوامره على ومضى  ونبیھ ودینھ ربھ علم الذى فھل

  . رأسا بذلك یرفع لم من

  "   َتْحُكُمونَ  َكْیفَ  لَُكمْ  َما َكاْلُمْجِرِمینَ  اْلُمْسلِِمینَ  أََفَنْجَعلُ "  تعالى وقال-٢

  .ذلك ضد على یمضى بمن،  نبیھ واتباع � وجوارحھ وعقلھ قلبھ سلم الذى یستوى فھل

 بمن،  شیخھ عند من إال یكون ال ودینھ ورسولھ ووحیھ قبلتھ جعل الذى الُمقلد یستوى ھل-٣

  وجوارحھ وقلبھ وھواه وروحھ ووجدانھ قلبھ سلم

  

 كالھما بأن قلنا ولو"  نبیك من"  السؤال عند القبر في یستویان فھل یرید حیث بھ یمضى للوحى

 على الرد في نص وھذا اإلسالم شیخ یقول ھذا وفى بالظلم وجل عز للرب اتھام إنھ ووهللا یجیبا

 فیقول ھذا اإلسالم شیخ نص في سیقولون ماذا فلننظر بجھل اعترضوا الذین المرضى ھؤالء

  )٢٠٠/ ٤( الفتاوى مجموع في هللا رحمھ

ُسلَ  ُیَخالِفُ  َمنْ  َوُكلُّ  بِعٌ  ُمَقلِّدٌ  ُھوَ  الرُّ َباُعھُ  لَھُ  َیُجوزُ  َال  لَِمنْ  ُمتَّ َبعَ  َمنْ  َوَكَذلِكَ  اتِّ ُسولَ  اتَّ  بَِغْیرِ  الرَّ

 ِفي لَھُ  ُیَقالُ  َكاَلَِّذي َقْلِبھِ  إلَى اْإلِیَمانُ  َیْدُخلَ  أَنْ  َغْیرِ  ِمنْ  ِبَظاِھِرهِ  ُیَسلِّمُ  الَِّذي َوُھوَ  َتَبیُّنٍ  َوَال  َبِصیَرةٍ 

 َشْیًئا َیقُولُونَ  النَّاسَ  َسِمْعت. أَْدِري َال  ھاه ھاه: َفَیقُولُ .  َنبِیُّك؟ َوَما ِدیُنك؟ َوَما َربُّك؟ َمن: اْلَقْبرِ 

ةِ  َفُیْضَربُ  - ُمَقلِّدٌ  ُھوَ  - َفقُْلتھ  َولَوْ  اْإلِْنَسانَ  إالَّ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َیْسَمُعَھا َصْیَحةً  َفَیِصیحُ  َحِدیدٍ  ِمنْ  بِِمْرَزبَّ

َبعَ  َمنْ  َوُھوَ  -  َمْذُمومٌ  اْلُمَقلِّدَ  أَنَّ  َتَبیَّنَ  َفإَِذا.... لََماتَ  أَيْ  لَُصِعَق؛ اْإلِْنَسانُ  َسِمَعَھا  َال  َمنْ  َھَوى اتَّ

َباُعھُ  َیُجوزُ  بِعُ  هللاَِّ  ُرُسلِ  َطاَعاتِ  َیْتُركُ  َكاَلَِّذي -  اتِّ بِعُ  أَوْ  َوُكَبَراَءهُ  َساَداِتھِ  َوَیتَّ ُسولَ  َیتَّ   ."َظاِھًرا الرَّ

 الُمعذب فھو بصیرة بغیر اتبع من أن فیھ مریة ال جلیا وضوحا یوضح اإلسالم شیخ ھو فھا

  .والتشویش الغوغاء أھل المرضى ھؤالء ُینكر شيء فبأي، العلم ھي البصیرة أن والبدیھي

  )٣٢٧/ ٣(                  الفتاوى مجموع في بقولھ اإلسالم شیخ یوضحھا البصیرة ومجمل -٤

ِ  ُیْؤِمنَ  أَنْ  اْلُمَكلَّفِ  َعلَى َیِجبُ " ُسولُ  بِھِ  َجاءَ  َما ِبَجِمیعِ  َوُیِقرَّ  َوَرُسولِِھ، ِباَ�َّ  بِاَ�َِّ  اْإلِیَمانِ  أَْمرِ  ِمنْ : الرَّ

  َوَما اْآلِخِر، َواْلَیْومِ  َوُرُسلِھِ  َوُكُتِبھِ  َوَمَالئَِكِتھِ 

  

ُسولُ  ِبھِ  أََمرَ   أَْخَبَر؛ فِیَما َتْصِدیِقھِ  ِمنْ  ُبدَّ  َفَال . ِبھِ  أََمرَ  َوَما ِبھِ  أَْخَبرَ  َما ِبَجِمیعِ  ُیقِرُّ  ِبَحْیثُ  َوَنَھى الرَّ

ا. أََمرَ  فِیَما لَھُ  َواِالْنِقَیادِ  ْفِصیلُ  َوأَمَّ ُسولَ  أَنَّ  ِمنْ  ِعْنَدهُ؛ َثَبتَ  بَِما ُیِقرَّ  أَنْ  ُمَكلَّفٍ  ُكلِّ  َفَعلَى التَّ  أَْخَبرَ  الرَّ



ا ِبھِ  َوأََمرَ  ِبھِ  ُسولُ  بِھِ  أَْخَبرَ  َما َوأَمَّ  ُیَعاَقبُ  َال  َفُھوَ  ِبَذلَِك؛ اْلِعْلمُ  ُیْمِكْنھُ  َولَمْ  بِِھ؛ أَْخَبرَ  أَنَّھُ  َیْبلُْغھُ  َولَمْ  الرَّ

ًال  بِھِ  اْإلِْقَرارِ  َتْركِ  َعلَى   ."اْلَعامِّ  ِباْلُمْجَملِ   إْقَراِرهِ  ِفي َداِخلٌ  َوُھوَ  ُمَفصَّ

  .عظیم ُبھتان ھذا سبحانك یعلمھ لم ممن ھذا علم من القبر في یستوى فھل

  

    الطبري تفسیر وفى -٥

 الثابت بالقول آمنوا الذین هللا یثّبت: (وسلم علیھ هللا صلى هللا رُسول تال قال، ھریرة أبي عن  

 هللا، ربي: فیقول دینك؟ وما ربك؟ َمنْ : القبر في قیل إذا ذاك: قال ،) اآلخرة وفي الدنیا الحیاة في

قت بھ فآمنتُ  هللا ِعْند من بالبینات جاء وسلم، علیھ هللا صلى محمدٌ  ونبّیي اإلسالم، ودیني . وصدَّ

، وعلیھ عشت، ھذا على َصَدْقَت،: لھ فیقال   شاكر أحمد العالمة صححھ." ُتْبَعث وعلیھ ِمتَّ

  :االستدالل وجھ

 أنھا عاقل یختلف ال علیھا وعاش وصدقھا بھا فأمن السعید ھذا علیھا عاش التي البینات أن

  .منھم نكون أن هللا نسأل،  السنة

  

    الطبري تفسیر-٦

 في روُحھ فترجع: قال المؤمن، روح قبضَ  وذكر وسلم، علیھ هللا صلى هللا رسول قال: قال

: قال َربك؟ من: یقوالن وینتھرانھ، فیجلسانھ االنتھار، شدیدي َملكین إلَیھ هللا ویبعث جسده،

 فیكم؟ ُبعث الذي النبّي، أو الرجل، ھذا ما: لھ فیقوالن: قال. اإلسالم: قال دینك؟ وما. هللا: فیقول

 بھ فآمنتُ  هللا كتابَ  قرأت: فیقول: قال ُیْدریك؟ وما: لھ فیقوالن قال،. هللا رسول محمد: فیقول

  )اآلخرة وفي الدنیا الحیاة في الثابت بالقول آمنوا الذین هللا یثبت: (هللا قول فذلك! وصّدقت

  "وصّدقت بھ فآمنتُ  هللا كتابَ  قرأت" قولھ إلى فانظر

 أخبار من فیھا ما وصدق أحكام من فیھا بما وعمل بھا فأمن نبیھ وسنة ربھ كتاب یتعلم كان فھذا

  .المرضى ھؤالء علینا أنكره الذى العلم ھو وھذا الدراسة ھي وھذه

  

  ) ١٢٨/ ٣( للشوكاني القدیر فتح وفى -٧

  )اآلخرة وفي الدنیا الحیاة في الثابت بالقول آمنوا الذین هللا یثبت: (هللا قول عند

ُھمْ  َواْلُمَرادُ  اِبتِ  ِباْلَقْولِ  َذلِكَ  أَْوَضُحوا َوِدینِِھمْ  ُمْعَتَقِدِھمْ  َعنْ  ُسئِلُوا إَِذا أَنَّ دٍ  َوَال  َتلَْعُثمٍ  ُدونِ  َمنْ  الثَّ  َتَردُّ

  :ُیَوفَّقْ  لَمْ  َمنْ  َیقُولُ  َكَما َجْھٍل، َوَال 

  



ُ  َوُیِضلُّ  َتلَْیتَ  َوَال  َدَرْیتَ  َال : لَھُ  َفُیَقالُ  أَْدِري، َال  الِِمینَ  هللاَّ تِِھمُ  َعنْ  ُیِضلُُّھمْ : أَيْ  الظَّ  ِھيَ  الَِّتي ُحجَّ

اِبُت، اْلَقْولُ  َكلُّمِ  َعلَى َیْقِدُرونَ  َفَال  الثَّ َباعِ  َعنِ  أََضلَُّھمْ  َكَما اْلِحَساِب، ِعْندَ  َوَال  قُُبوِرِھمْ  ِفي ِبَھا التَّ  اتِّ

ْنَیا ِفي اْلَحقِّ    . الدُّ

الِِمینَ  ُمَرادُ َوالْ :  قیل دِ  َولَوْ  َنْفَسھُ  َظلَمَ  ِمنْ  ُكلُّ : َوِقیلَ  اْلَكَفَرةُ، ُھَنا ِبالظَّ  اْلَبیَِّناتِ  َعنِ  اْإلِْعَراِض  ِبُمَجرَّ

، إِلَى َیْھَتِدي َوَال  اْلِفَتنِ  َمَواِقفِ  ِفي َیْثُبتُ  َال  َفإِنَّھُ  اْلَواِضَحةِ   َیَشاءُ  َما َیْفَعلُ  أَنَّھُ  ُسْبَحاَنھُ  َذَكرَ  ُثمَّ  اْلَحقِّ

ْثبِیتِ  ِمنَ  ا ُیْسأَلُ  َوَال  لُِحْكِمِھ، َرادَّ  َال  َواْلِخْذَالنِ  التَّ   ."َیْفَعلُ  َعمَّ

 والعمل العلم وأصحاب وجل عز هللا یضلھم والمفتونون التقلید أصحاب أن ُیقرر الشوكاني

  .الخذالن من بھ ونعوذ التوفیق هللا نسأل هللا یوفقھم

  

  :  السعدي تفسیر وفى -٨

ُ  ُیَثبِّتُ {  ابِتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذینَ  هللاَّ ْنَیا اْلَحَیاةِ  ِفي الثَّ ُ  َوُیِضلُّ  اآلِخَرةِ  َوِفي الدُّ الِِمینَ  هللاَّ ُ  َوَیْفَعلُ  الظَّ  هللاَّ

  .} َیَشاءُ  َما

 الذي التام، القلب إیمان من علیھم بما قاموا الذین: أي المؤمنین، عباده یثبت أنھ تعالى یخبر

 إلى بالھدایة الشبھات ورود عند الدنیا الحیاة في هللا فیثبتھم ویثمرھا، الجوارح أعمال یستلزم

 النفس ھوى على هللا یحبھ ما تقدیم على الجازمة باإلرادة الشھوات عروض وعند الیقین،

  والخاتمة اإلسالمي الدین على بالثبات الموت عند اآلخرة وفي. ومراداتھا

  

 دینك؟ وما ربك؟ من"  للمیت قیل إذا الصحیح، للجواب الملكین، سؤال عند القبر وفي الحسنة،

 نبیي ومحمد دیني واإلسالم ربي هللا: " المؤمن یقول بأن الصحیح للجواب ھداھم"  نبیك؟ ومن

ُ  َوُیِضلُّ {" الِِمینَ  هللاَّ   ."أنفسھم ظلموا ولكنھم هللا ظلمھم وما ، واآلخرة الدنیا في الصواب عن} الظَّ

  

  

  :الشیخ لقول فانتبھ

 هللا فیثبتھم ویثمرھا، الجوارح أعمال یستلزم الذي ، التام القلب إیمان من علیھم بما قاموا الذین" 

  "الشبھات ورود عند الدنیا الحیاة في

  .المرضى ھؤالء فیھ یخالف ھذا فھل،  فعمل علم لمن إال یكون ال وھذا

  .والخسران الحسرة إنھا وتا� وبا� فوهللا:  نعم قالوا فإن 

  !!بالجھل اإلعتراض فلما ھذا في نخالف ال قالوا وإن

  



  ) ٧٤/ ٤( الفتاوى مجموع وفى -٩

ُ  ُیَثبِّتَ  أَنْ :  اْإلِیَمانِ  أُُصولِ  ِمنْ  َكانَ  َولََقدْ  اِبتِ  ِباْلَقْولِ  اْلَعْبدَ  هللاَّ ْنَیا اْلَحَیاةِ  فِي الثَّ  َكَما اْآلِخَرةِ  َوِفي الدُّ

ُ  َضَربَ  َكْیفَ  َترَ  أَلَمْ {: َتَعالَى َقالَ    َمَثًال  هللاَّ

  

َماءِ  ِفي َوَفْرُعَھا َثاِبتٌ  أَْصلَُھا َطیَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ  َطیَِّبةً  َكلَِمةً  َھا ِبإِْذنِ  ِحینٍ  ُكلَّ  أُُكلََھا ُتْؤتِي} {السَّ  َربِّ

ُ  َوَیْضِربُ  ُرونَ  لََعلَُّھمْ  لِلنَّاسِ  اْألَْمَثالَ  هللاَّ   }َیَتَذكَّ

ُ  ُیَثبِّتُ } {َقَرارٍ  ِمنْ  لََھا َما اْألَْرِض  َفْوقِ  ِمنْ  اْجُتثَّتْ  َخِبیَثةٍ  َكَشَجَرةٍ  َخِبیَثةٍ  َكلَِمةٍ  َوَمَثلُ {   الَِّذینَ  هللاَّ

ابِتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا ْنَیا اْلَحَیاةِ  ِفي الثَّ ُ  َوُیِضلُّ  اْآلِخَرةِ  َوفِي الدُّ الِِمی هللاَّ ُ  َوَیْفَعلُ  نَ الظَّ . } َیَشاءُ  َما هللاَّ

 َكلَِمةُ : َواْلَعَقاِئدِ  اْلَكَالمِ  َوأَْطَیبُ  اْلَمْرءُ  َیْعَتقُِدَھا الَِّتي اْلَكلَِمةُ  ُھوَ  اِالْعِتَقادَ  َفإِنَّ . اْلَعقِیَدةِ  أَْصلُ : َواْلَكلَِمةُ 

ْوِحیدِ  ُ  إالَّ  إلَھَ  َال  أَنْ  َواْعتَِقادُ  التَّ  َفإِنَّ . هللاَِّ  َمعَ  إلَھٍ  اتَِّخاذُ  َوُھوَ  الشِّْركِ  َكلَِمةُ : َواْلَعَقاِئدِ  اْلَكَالمِ  َوأَْخَبثُ . هللاَّ

  .}َقَرارٍ  ِمنْ  لََھا َما{: ُسْبَحاَنھُ  َقالَ  َولَِھَذا لَھُ  َحِقیَقةَ  َال  َباِطلٌ  َذلِكَ 

  تعالى قولھ في المؤمن بالعبد الممثلة الشجرة عن تعالى قولھ بین البدیع اإلقتران فالحظ

ُ  ُیَثبِّتُ "  تعالى قولھ وبین" َثاِبتٌ  أَْصلَُھا َطیَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ "   ابِتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذینَ  هللاَّ  اْلَحَیاةِ  ِفي الثَّ

ْنَیا  إال یكون ال وھذا. القبر في الناجي ھو والشھوات الشبھات من الدنیا في الثابت أن تفھم." الدُّ

  .بالعلم

  

  )١٣٦/ ١( العالمین رب عن الموقعین إعالم في القیم ابن وقال-١٠

ُ  ُیَثبِّتُ {: َقْولِھِ  َوَتْحتَ  اِبتِ  بِاْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذینَ  هللاَّ ْنَیا اْلَحَیاةِ  ِفي الثَّ ] ٢٧: إبراھیم[} اآلِخَرةِ  َوِفي الدُّ

ِتھِ  ُوفِّقَ  َمنْ  َعِظیمٌ  َكْنزٌ   ُحِرَم، َفَقدْ  ُحِرَمھُ  َوَمنْ  َغِنَم، َفَقدْ  ِمْنھُ  َوأَْنَفقَ  َواْقتَِناَءهُ اْستِْخَراَجھُ  َوأَْحَسنَ  لَِمِظنَّ

  َال  اْلَعْبدَ  أَنَّ  َوَذلِكَ 

  

ِ  َتْثبِیتِ  َعنْ  َیْسَتْغِني  َمَكاِنِھَما، َعنْ  َوأَْرِضھِ  إیَماِنھِ  َسَماءُ  َزالَتْ  َوإِالَّ  ُیَثبِّْتھُ  لَمْ  َفإِنْ  َعْینٍ  ُطْرَفةَ  لَھُ  هللاَّ

ْتَناكَ  أَنْ  َولَْوال{: َوَرُسولِھِ  َعْبِدهِ  َعلَْیھِ  َخْلِقھِ  ِألَْكَرمِ  َتَعالَى َقالَ  َوَقدْ  } َقلِیال َشْیًئا إِلَْیِھمْ  َتْرَكنُ  ِكْدتَ  لََقدْ  َثبَّ

 الَِّذینَ  َفَثبُِّتوا َمَعُكمْ  أَنِّي اْلَمالئَِكةِ  إِلَى َربُّكَ  ُیوِحي إِذْ {: َخْلِقھِ  ِألَْكَرمِ  َتَعالَى َوَقالَ ] ٧٤: اإلسراء[

ِحیَحْینِ  َوِفي] ١٢: األنفال[} آَمُنوا ُتُھمْ  َیْسأَلُُھمْ  َوُھوَ «: َقالَ  اْلَبَجلِيِّ  َحِدیثِ  ِمنْ  الصَّ  َتَعالَى َوَقالَ  »َوُیَثبِّ

ُسلِ  أَْنَباءِ  ِمنْ  َعلَْیكَ  َنقُصُّ  َوُكال{: لَِرُسولِھِ   ُكلُُّھمْ  َفاْلَخْلقُ ] ١٢٠: ھود[} فَُؤاَدكَ  بِھِ  تُ ُنَثبِّ  َما الرُّ

ْثبِیِت، ُمَوفَّقٌ : ِقْسَمانِ  ْثِبیِت، بَِتْركِ  َوَمْخُذولٌ  ِبالتَّ ةُ  التَّ ْثبِیتِ  َوَمادَّ اِبتِ  اْلَقْولِ  ِمنْ  َوَمْنَشُؤهُ أَْصلُھُ  التَّ  الثَّ

ُ  ُیَثبِّتُ  َفِبِھَما اْلَعْبُد، ِبھِ  أُِمرَ  َما َوِفْعلِ   أَْعَظمَ  َكانَ  ِفْعًال  َوأَْحَسنَ  َقْوًال  أَْثَبتَ  َكانَ  َمنْ  َفُكلُّ  َعْبَدهُ، هللاَّ

ُھمْ  َولَوْ {: َتَعالَى َقالَ  َتْثِبیًتا، ] ٦٦: النساء[} َتْثبِیًتا َوأََشدَّ  لَُھمْ  َخْیًرا لََكانَ  ِبھِ  ُیوَعُظونَ  َما َفَعلُوا أَنَّ

ابِتُ  َواْلَقْولُ  َقْوًال، ُھمْ أَْثَبتُ  َقْلًبا النَّاسِ  َفأَْثَبتُ  ْدُق، اْلَحقُّ  اْلَقْولُ  ُھوَ  الثَّ  اْلَباِطلِ  اْلَقْولِ  ِضدُّ  َوُھوَ  َوالصِّ

ْوِحیدِ  َكلَِمةُ  اْلَقْولِ  َوأَْثَبتُ  لَُھ، َحِقیَقةَ  َال  َوَباِطلٌ  َحِقیَقٌة، لَھُ  َثابِتٌ : َنْوَعانِ  َفاْلَقْولُ  اْلَكِذِب؛  َولََواِزُمَھا، التَّ



ُ  ُیَثبِّتُ  َما أَْعَظمُ  َفِھيَ  ْنَیا فِي َعْبَدهُ ِبَھا هللاَّ اِدقَ  َتَرى َولَِھَذا َواْآلِخَرِة؛ الدُّ  النَّاسِ  أَْثَبتِ  ِمنْ  الصَّ

ًثا َوأَْكَثِرِھمْ  َوأَْخَبثِِھمْ  النَّاسِ  أَْمَھنِ  ِمنْ  َواْلَكاِذبَ  َقْلًبا، َوأَْشَجِعِھمْ   اْلفَِراَسةِ  َوأَْھلُ  َثَباًتا، َوأََقلِِّھمْ  َتلَوُّ

اِدقِ  ِصْدقَ  َیْعِرفُونَ   اْلَكاِذبِ  َكِذبَ  َوَیْعِرفُونَ  َوَمَھاَبتِِھ، َوَشَجاَعِتھِ  اْإلِْخَبارِ  َوْقتَ  َقْلِبھِ  َثَباتِ  ِمنْ  الصَّ

  .اْلَبِصیَرةِ  َضِعیفِ  َعلَى إالَّ  َذلِكَ  َیْخَفى َوَال  َذلَِك؛ ِبِضدِّ 

ِ : َفَقالَ  ِبِھ، ُمَتَكلِّمٍ  ِمنْ  َسِمَعھُ  َكَالمٍ  َعنْ  َبْعُضُھمْ  َوُسئِلَ   لَِكَالِمھِ  َرأَْیت أَنِّي إالَّ  َشْیًئا، ِمْنھُ  َفِھْمت َما َوَهللاَّ

  اْلَعْبدُ  ُمِنحَ  َفَما ُمْبِطٍل، ِبَصْولَةِ  لَْیَستْ  َصْولَةً 

  

اِبِت، اْلَقْولِ  ِمْنَحةِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  ِمْنَحةً   ِفي إلَْیھِ  َیُكوُنونَ  َما أَْحَوجَ  َثَمَرَتھُ  الثَّاِبتِ  اْلَقْولِ  أَْھلُ  َوَیِجدُ  الثَّ

بِيِّ  َعنْ « َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلَبَراءِ  َحِدیثِ  ِمنْ  ُمْسلِمٍ  َصِحیحِ  ِفي َكَما َمَعاِدِھْم، َوَیْومَ  قُُبوِرِھمْ  ُ  َصلَّى - النَّ  هللاَّ

  . »اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ِفي َنَزلَتْ  اْآلَیةَ  َھِذهِ  أَنَّ  -  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ 

  

  )٩٢: ص( والدواء الداء  في القیم ابن وقال -١١

ُ  ُیَثبِّتُ { اِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذینَ  هللاَّ ْنَیا اْلَحَیاةِ  ِفي الثَّ ُ  َوُیِضلُّ  اْآلِخَرةِ  َوِفي الدُّ الِِمینَ  هللاَّ ُ  َوَیْفَعلُ  الظَّ  هللاَّ

  ] .٢٧ :إِْبَراِھیمَ  ُسوَرةُ [} َیَشاءُ  َما

ُ  أَْغَفلَ  َمنْ  اْلَخاِتَمةِ  ِبُحْسنِ  ُیَوفَّقُ  َفَكْیفَ  َبعَ  ِذْكِرهِ  َعنْ  َقْلَبھُ  ُسْبَحاَنھُ  هللاَّ . فُُرًطا أَْمُرهُ َوَكانَ  َھَواهُ  َواتَّ

ِ  ِمنَ  َبِعیدٌ  َقْلُبھُ  َمنْ  َفَبِعیدٌ   ِذْكِرِه، ِمنْ  َیاِبسٌ  َولَِساُنھُ  لَِشَھَواِتِھ، أَِسیرٌ  لَِھَواهُ ُمَتَعبِّدٌ  َعْنھُ  َغاِفلٌ  َتَعالَى، هللاَّ

لَةٌ  َوَجَواِرُحھُ    .."ِباْلُحْسَنى لِْلَخاتَِمةِ  ُیَوفَّقَ  أَنْ  - ِبَمْعِصَیِتھِ  ُمْشَتِغلَةٌ  َطاَعِتھِ  ِمنْ  ُمَعطَّ

 شیخي كالم من ذكرنا ما وعلى،  شھید وھو السمع ألقى أو قلب لھ كان لمن الكفایة القدر وبھذا
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