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الصالم يف مسصلة (االستواء)؟
السلف َّ
أئمة الدِّ ين من َّ
س :مالا قال َّ
َ
بْأجمعَّلم ô
ج :دلَّلم

ٍ
ٍ
معقدل،
مجَّلدل ،والكيف مير
 :االسْْْْتداء مير

الرسْالٌ ،ودله الرسْدل البالغ ،ودلينا
واإليما به واجن ،والسْاال دنه بددٌ ،ومن اهلل ِّ
الت،دي والتسليم».
والَْْ،ات وأالاديثَّلا ﴿ ،ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
وهكذا دلَّلم يف جميع هيات األسْْماء ِّ
ﯣﯤ ﴾ [هل دمرا  ﴿ ،]7:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [هل دمرا

لما فرغ المْْ،نِّف 

.]52:

دلد الَد يٌ مَن الكتاُ والسْْنٌ ،وكا
من كر أدلٌ ِّ

اآليات الداردة يف اسْْتداء اهلل  دله درشْْه ،وأنَّلا تدل دله
من جملٌ ما كره فيَّلا:
ه
دلد اهلل ؛ أتبعَّلا بس ٍ
ْاال ال فيه( :ما ا ال أ مٌ الدِّ ين من السْلف الْ،الُ يف مسْألٌ
ِّ
(االستداء) ).
وإنما َجعل دمدة السْ ْاال يف المسْْْألٌ المهلدُ بياذا َ
دل أ مٌ الدِّ ين من السْ ْلف
ال،الُ؛ أل ما سب من ٍ
أالاديث يف االستداء ال هي َ
َ
نازْ أالد يف ثبدتََّلا؛ فَّلي هيات
هيات أو
ه
أالاديث نبديٌ صْْْحيحٌ مما جاء يف الْ ْ،حيحين» أو ميرهما ،وإنما النِّزاْ يف
رهنيٌ أو
معاين تل اآليات واألالاديث التي جاء فيَّلا كر (االسْْتداء)؛ فالتمس المْ ،نِّف معرفٌ
مْا دليْه أ مٌْ الْدِّ ين من السْْ ْلف الْ ْْ،الُ؛ أل نجْاة العبْد هي يف اال تْداء بََّلم؛ فْالنبي
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♀ د أخرب أنه ترك أمته دله البيوْْاء؛ فَي الديث أبي الدرداء ◙ دند
ابن ماجه بإسْْْ ٍ
ْناد السْْْ ٍ
ْن؛ أ النبي ♀ الَ :و ْاي ُم اهلل ِ؛ َل َ:دْ ت ََر ْك ُتك ُْم َع َلى ِم ْث ِق
ْ
البي َض ِ
اءَ ،ل ْي ُل َها َون ََه ُار َها َس َوا ٌء».
َْ
والْ،در البا د دله البيوْاء ههم السْلف الْ،الُ؛ من الْ،حابٌ ،والتابعين ،وأتباْ
التابعين.
فْإ اسْْْْم (السْْ ْلف) إ ا هأطلَ هأريْد بْه هْذه ال هقرو الثالثٌْ؛ التي و ع الثنْاء دليَّلْا يف
القره الكريم والسنٌ النبديٌ ،وسيأيف هذا يف مدضعه يف كالم الم،نِّف .
وسْْبيل نجاة العبد هد أ يقتدي بأولئ الناجين؛ الذين تمسْكدا بما كا دليه النبي
♀ ،ووددا مْا جْاء يف القره والسْْ ْنٌْ النبديٌْ من بيْا القيقٌْ الشْْ ْريعٌْ خربًا
وطل ًبا.
فمن أراد أ يعبْد اهلل بْالْدِّ ين الْذي جْاء بْه النبي ♀ فْإنْه يلزم طريقَّلم،
ويسير بسيرهم.
ري يف َط ِّيبٌ النشر»:
الج َز ِّ
واألمر كما ال ابن َ
َفْي مْجْمْ ٍع َدْ َلْي ْ َه َأو مْ ْتْتَْ َلْ َ
َف هكن َد َله نََّلجَ سْْ ْبَيْ َل السْْ ْ َل َ
ف
ف
ْ
ْ ْ ه
ه ْ َ
ْ َ
ولَّلذا ال المْ،نِّف( :ما ا ال أ مٌ الدِّ ين مَن السْلف الْ،الُ...؟) أي ألنه هي َ
اخذ
درد دله مداردهم ،و هي َنزْ مَن منْاهلَّلم؛ فَّلم كْاندا بْالْ ْْ،داُ أالرى ،ودله
بقدلَّلم ،و هي َ
سبيل السنٌ أبقه.
َ
ْأجمعَّلم ô
ثم أجْْاُ دنْْه بقدلْْه ( :د هلَّلم بْ

) أي أ هْْذا القدل معرو،

ٍ
ٍ
معقدل ،واإليمْا بْه
مجَّلدل ،والكيف مير
دنَّلم جمي ًعْا؛ أنَّلم ْالدا ( :االسْْْْتداء مير
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الرسْْالٌ ،ودله الرسْْدل البالغ ،ودلينا التْْ،دي
واجن ،والس ْاال دنه بددٌ ،ومن اهلل ِّ
والتسليم»).
واستداء اهلل ▐ فسره أ مٌ السلف وأهل المعرفٌ بال ِّلسا بصربعة معاين:
✓ أحدها :ال،عدد.
✓ وثانيها :االرتَاْ.
✓ وثالثها :العلد.
✓ ورابعها :االستقرار.
ٍ
الَّلروي ،وأبد دبد اهلل ابن الق ِّيم يف
كره جمادٌ؛ منَّلم :أبد هدبيد القاسْْْْم بن َسْْْال ٍم َ
الكافيٌ الشافيٌ».
وأشرت إله هذا بقدلي:
ه
االسْْ ْتَْ َدا هء) َف ِّسْْ ْ َر ْ فَْي الْلْ َ ْ ٌَ
( ْ
االر َتْ ََ ْا َْ َو ْالْ هعْ هلْ ِّد َوال ْْْْ،هعْد ْد
بَ ْ ْ

ار ٍ
َبْ ْ َنْ ْ ْقْ ْ َل َدْ ْ َ
َ ،بْ ْ ََّلْ ْا َو َثْ ْ َقْ ْ ٌَ
اسْْْْ َتْ ْقْ َر هار هه بَْ َال هجْ هحْد ْد
َوالْرابَْ هع ْ

وهذا الجداُ الذي كره الم،نِّف 

اشتمق على سبعة أمور:

ٍ
تَسْير؛ اله
األول :دلَّلم( :االسْتداء مير مجَّلدل) أي معلدم؛ فال يحتاج لَظه إله
َّ
لد».
الذهبي يف كتاُ الع ِّ
العرُ
فْالعربي المتْا َطْن بْالكتْاُ والسْْ ْنٌْ يََّلم مَن معنه (االسْْْْتداء) مْا َدر َفتْه
ه
ٍ
الينئذ إله تعريَه بمعنًه زا ٍد دن ل ؛
بلسانََّلا مَن المعاين األربعٌ المتقدِّ مٌ؛ فال يحتاج
َ
واألالاديث الدارد َة يف (االسْتداء) فسْرها بتل المعاين األربعٌ؛
فإ ا َسْ َمع العربي اآلي
لد ،واالرتَاْ ،وال،عدد ،واالستقرار.
من ال هع ِّ
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ٍ
روايٌ دن اإلمام مال ٍ أنه ال :االستداء معلدم».
وهذا ما جاء يف
أيو ْا دن أ ِّم س ْلم ٌَ  ،ودن َربيعٌ الرأي  -شْْينَ اإلمام
وهذا الجداُ هر َوي ً
مال ٍ -؛ أنَّلما اال كما ال مال .
واشْْْتَّلر هذا الجداُ دن مال ٍ مع أنه مسْْْبدى بَمن كرنا بله؛ َ
لْ ْ،حته دنه ،وأما
دن ميره :فما جاء دن أ ِّم سْْْلم ٌَ فسْْْنده ه ضْْْعيف ،وما جاء دن ربيع ٌَ الرأي فمرت ِّدد بين
القبدل وددمه ،لكنه م َ
حتمل لل َقبدل.
وأشرت إله ما تقدم بقدلي:
ه
َ
االستَ َد َاء) هدْْْْوْْْْلَ َما
َ ْد هل هَّل همو في ( ْ
َد ْن َه ْن ْ َد هي ْر َوى تَي ْ َ هأم َسْْ ْ َل َم ْ ْه
َونَْ ْقْ هل ْ ههو َدْ ْن َم ْال َ ْ ٍ هم َشْْْ ْتَْ َ
َّلْ هرو
َألَنْْهو َدْْ ْنْْه َمْْن الَ ْ ْْْْ،
حْْيَُْْ
ه َ
ه

َو َك ْي هَ ههو َم ْج هَّلدل َ ا ْمر ( )1هالْْْ ْوْْْ ْتَ َما
يْْعْْ ٌٍ َر َوا هه ْالْْ َكْْ َمْْ َلْْ ْه
َو َدْْ ْن َر َبْْ َ
َكْْ َأنْْ هه َدْْ ْن َمْْ ْيْْ َر َهي َمْْا َأ َثْْ هروا
و َلْم يْحْ ْط َسْْ ْداه بَ ْالْتَ ْ ْْ،
حْيَُْ
ْ
َ ه
َ ْ ه َ

()2

ٍ
ٍ
َّ
معقدلٌْ لنْا؛
ال ٌَْْ ْْ،مير
والثـاين :دلْه( :والكيف مير
معقدل) أي أ كيَيٌْ هْذه ِّ
فعقد هلنا تنقهع دن إدراك القيقتَّلا؛ فَّلي محجدبٌ دنا ،مجَّلدلٌ لنا.
وهذا القدل وما كا يف معناه مَن (نَي الكيف) هيراد به :نَي َدلمنا بْْْْْ ْ (الكيف) ،ال
ٍ
َ
دي أو َبْداهٌْ
أنْه ال َ
كيف لَّلْا مهل ًقْا؛ فمْا من شْْْْيء إال ولْه كيَيٌْ ،بْداللٌْ الدضْْْْع الل ِّ
مير م ٍ
العقدل ،لكن َدلمنا بكيَيٌ صٌَ ر ِّبنا ▐ مت ِّ
مكن لنا.
عذر ه
فْالسْْ ْلف ô
( )1بنقل الَّلمزة.
رووا.
( )2أي لم َي ه

لم ينَدا وجدد (ال َكيف)؛ وإنمْا نَدا َ
العلم بْه؛ فال يقدلد :
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ٍ
مير
(الكيف مير مدجدد) ،وإنمْْا يْْذكرو الجَّلْْل بْْْْْْ ْ (الكيف)؛ كقدلَّلم( :الكيف ه
ٍ
معقدل)؛ ف هيثبَتدنه مع إ رارهم بأنَّلم ال يعلمد به (.)1
وال َّثـالـث :أ (اإليمْا بْه واجْن)؛ فيجْن اإليمْا ب( ٌَْْ ْْ،اسْْْْتداء اهلل  )التي
بي ♀.
جاءت يف هيات القره الكريم وأالاديث الن ِّ

ورابعها :أ (السْ ْاال دنه بددٌ) أي السْ ْاال دن َ
كيَيته ،أو السْ ْاال دنه دله وجه

والمشا ٌ (.)2
التعنل ه
فالسْاال دن تَسْير ال ٌَْ،ال يكد بدد ًٌ؛ َ
فمن النا
ِّ
ٍ
ل ٌَ،ما ،ف َيسأل دن معناها.

من د َيجَّلل الدضْع الل دي

وإنما الذي أنكره َمن أنكره مَن السْْلف هد أ يكد السْْا ل سْْا ًال دن الكيَيٌ ،أو
سا ًال إلرادة ال َعنل والمشقٌ بالمساول.
الصفة يكون بدعة يف حالين:
فالسؤال عن ِّ
ً
سااال دن كيَيتَّلا.
 -إحداهما :أ يكد

ٍ
مدجدد)؛ أل ددم الدجدد يدل دله النَي ،فيسْْْ َ
الٌَْ ْْ،
( )1ولم يقدلدا( :والكيف مير
ْتلزم ل نَ َي ِّ

َ
َ
بني  -كما تقدم  -دله جَّللنا
نَسَّْلا ،لكنَّلم نََدا دل َمنا به ،وأننا ال نعلم كيَيٌ صٌَْ ر ِّبنا ▐ ،وهذا م ؛
بكيَيٌ اته ▐[ .شر برنامج التعليم المستمر].

( )2وهْذه الجملٌْ الرابعٌْ إنمْا و عْل هكْذا َت َب ًعْا لجداُ مْالْ ٍ ؛ فْإنْه سْْْْألْه رجْل فقْال :كيف
ٍ
ٍ
معقدل ،واإليما به واجن ،والسْ ْاال دنه
مجَّلدل ،وال َكيف مير
االسْْْتداء فأجابه بقدله :االسْْْتداء مير
ال.ٌَ،
بددٌ»؛ أي الساال دن الكيَيٌ ،وليس الساال دن تَسير ِّ
ال ٌَ،ال يكد بدد ًٌ[ ...شر برنامج التعليم المستمر].
فإ الساال دن تَسير ِّ
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 واآلخر :أ يكد سْ ًْااال إلرادة ال َعنَل والمشْْقٌ بالمس ْاول؛ طعنًا يف طريقٌ أهل
السنٌ يف هذا الباُ.
وإله هذه األمدر األربعٌ انتَّله جداُ هأ ِّم َسلم ٌَ ،وربيع ٌَ ،ومال ٍ .
َ
الرسْْْْالٌْ،
وبقيْل من جملٌْ الجداُ المتقْدِّ م ثالل هج َمْلٍ؛ وهي دلْه( :ومن اهلل ِّ
ْليم)؛ وهذا معرو ،مَن كالم ابن شْ ٍ
َّْلاُ
ودله الرس ْدل البال هغ ،ودلينا التْْ،دي ه والتسْ ه
هري  -أال َْد التْابعين مَن أهْل المْدينٌْ -؛ دلقْه دنْه البتْاري ،ورواه الْْْْ،ابدنَي يف
الز ِّ
َ
وميره ،وهد صحيُ دنه.
ادتقاد أهل الحديث»
وبََّلذه الثالل تتم السبعٌ.
َ
الرسْْْال هٌ) أي أ اهلل أرسْْْْل إلينا هرسْْْ ًْال يأمروننا وينَّلدننا
فالخامس :دله( :من اهلل ِّ
بشرين وم َ
م ِّ
نذرين.
والســـادس :دله( :ودله الرسْْْدل البال هغ) أي أ الداجن الذي دله الرسْْْدل أ
َّ
هيا ِّديه ويقدم به هد إبالمنا خ َب َر اهلل وطل َبه.
ْليم) أي يجن دله العبد أ يْ،دِّ ى بما جاء
وال َّسـابع :دله( :ودلينا التْ،دي ه والتس ه
يف الكتاُ والسنٌ ،وأ هيس ِّلم به؛ فكله خرب صد ٍى ال ؛ ؛ يجن دله العبد أ يمتثله.
والَْْ ْْ،ات
ثم ْال المْ ْْ،نِّف ( :وهكْذا د هلَّلم يف جميع هيْات األسْْ ْمْاء ِّ
وأالْْاديْْثَّْْلْْا﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﴾
ﰀ ﴾ [هل دمرا

[هل دْْمْْرا

 ﴿ ،]7:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

.)]52:

والَْ،ات دندهم أصْل واالد مه َرد ال يت ير؛ فَّلم يقدلد مثل هذا
فقاند األسْماء ِّ
الَْ ْ،ات ك ِّلَّلا؛ فيقدلد يف (النزول) و(المجيء) و(اإلتيا ) وميرها مَن صَْْْات اهلل
يف ِّ
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 مْا ْالْه مْالْ ومن بلْه يف صْْ ٌَْْ (االسْْْْتداء)؛ فيقدلد بْالعلم بمعنْاهْا ،وجَّلْ َل
كيَيتَّلا ،وتر َك الساال دنَّلا ،واإليما بََّلا.
ومَن جملٌْ األجدبٌْ التي الْا ت كال َم مْالْ ٍ  -ومن تقْدمْه  :-مْا رواه التهيْن
َ
ٍ
ْذي الحْافِ؛ أنْه ْال:
الب ْدادي يف تْارين ب ْداد» دن أبي
جعَر محمْد بن أالمْدَ التِّرم ِّ
النزول معقدل ،والكيف مجَّلدل ،واإليما ه به واجن ،والساال دنه بددٌ».
فَّلذا دل أ مٌ السلف يف هذا الباُ ك ِّله.
وأشرت إله ل يف تمام األبيات المتقدِّ مٌ؛ فقلل:
ه
اإل ْث ْبْْ َ
ومَْثْ هل ْهو فَْي سْْْْْا َْ َر الَ ْ ََ ْْْْ،
دل ْ ههو فَ ْي َم ْ ْذ َه ْ َ
َن ْ هق ْ ه
ات
ات
ن َ َ
ِّ
َ
ه
َ
ْل َ -يْا َأ َخي  -ل َ ْل َجنْ ْه
َفْ َتْ ْلْ هكْ همو َسْْْْبَْيْ هْل َأ ْه ْ َل السْْْْنْْ ْه
َفْا ْت َب ْع ههْ َدي َ
وهذا مَن محاسْن ادتقاد السْلف أهل الحديث واألثر؛ فإ دلَّلم يف أبداُ االدتقاد
ٍ
مدرد واال ٍْد؛ وهد الكتْاُ والسْْ ْنٌْ ،ومْا
واالْد؛ وإ تبْادْدت بلْدا هنَّلم؛ فْإنَّلم َي َنزدد مَن
بي ♀.
كا دليه أصحاُ الن ِّ
فمن طْا َلع كتْن أهْل السْْ ْنٌْ واالدتقْاد المْ ْْ،نَْ ٌَ يف القرو المتتلٌَْ وال هبلْدا
المتباددة؛ رأى د َلَّلم واالدً ا؛ فيأيف يف كالم أ متَّلم يف المشْْرى ما يدافَ كالم أ متَّلم يف
الم رُ.
وهم ال يوْْْْهربد يف هْذا البْاُ؛ فال هيثبَتد تْار ًة وينَد تْار ًة ،أو يقدلد يف ب ٍ
ْاُ
دال ثم يرتكد نظيره يف ٍ
ً
باُ ثا ٍ (.)1
ٍ
َ
ٍ
شيء من األفراد.
دادده وانتظا همَّلا؛ بحيث ال َتتتلف يف
مذهن ما :ا ِّطرا هد
( )1ومَن دال ل َصح ٌَ
ف
وأمْا الْذين هيَ ِّر د بين األفراد المتنْاظَرة فْإنَّلم يقعد يف الحيرة واالضْْْْهراُ ،كمْا َو عْل فيْه طدا ه
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الَْْْ،ات و َينَْد شْْْيئًا ،أو كما و ع فيه من أث َبل األسْْْما َء ونَه
الَْْْ،ات الذين يثبتد شْْْيئًا من ِّ
من نهَاة ِّ
الَ،ات؛ فإ هذا فَعل المتح ِّيرة الموه َربٌ أ دا هلَّلم.
ِّ
وأما من ي َ
عمل اندنًا واالدً ا فإنه ال يوْهرُ؛ وهذا من خْ،ا ص مذهن أهل الحديث واألثر والكتاُ
َ ه
والسنٌ؛ فإ د َلَّلم واالد ال يت ي هر.
ولَّلذا؛ فإن إ ا سْْألل أالدً ا منَّلم يف المش ْرى دن مسْ ٍ
نظيره من الم رُ بمثل جدابه؛ أل
ْألٌ ،أجاب
ه
هْذا الْدِّ ين دنْدهم مْأخد بْاآلثْار ،وإنمْا يْأ هثرونْه دمن ب َلَّلم ،وليس هد مَن َبْدا ْه أ هْانََّلم ،وال زه بْاالت
أفَّلامَّلم ،وال هالثاالت هرا َّلم ،بل ههم َي ْأ هثرو هذا دمن بلَّلم.
وال يتتص هْذا المْذهْن بمحمْد بن دبْد الدهْاُ ،وال بْأبي العبْا


ابن تيميٌَْ ،بْل وال أالمْدَ ابن النبْ ٍل

الَّلدى الذين امدا بنه،رة دين اهلل  يف أزمانََّلم.
 ،وإنما هاالء من أ مٌ ه

وأما أ هذا المذهن هد مذهبه :فال.
فإننا

ٍ
نجد هذه األ دال ل يرهم تترج من مَش ٍ
واالدة.
كاة

الحَْاظ مَن أهْل المشْْْْرى؛
وان هظر إله مْا يْذكره ابن دبْد ال َب ِّر  -الْافِ الم رُ  -يف العقْا ْد ،ومْا يْذكره ه
اإلسماديلي ،وأبي دثما ال،ابدنَ ِّي ،ال تجد بينَّلم َف ْر ً ا.
كأبي بكر
ِّ
َ
وإبهال دددى أنَّلا مجاز
والَْْ،ات،
دمر ابن دبد ال َب ِّر الت
ْْ،ريُ بإثبات األسْْماء ِّ
َ
بل تجد يف كالم أبي َ
وأنَّلا هتاول ،وهد رجل كا بل محمد بن دبد الدهاُ ،و بل أبي العبا

ابن تيمي ٌَ 

.

ولجَّلْل المعتنين بنْْْْ،رة االدتقْاد بمثْل هْذه األ دال ،صْْْْاروا يظند أ هْذه األ دال هي لَّلاالء ،فْإ ا
َ
َأورد دليَّلم أالد هشْ ْبَّل ًٌ يف ٍ
المنتسْ ْبين
ملط ألالد األ مٌ المتبددين ،ظن أنه َدك الدِّ ين؛ وهذا من جَّلل بعض
نسْْ ْن إله هاالء ،وإنمْا هْذه العقْا ْد هي التي جْاءت يف القره
إله السْْ ْنٌْ والحْديْث؛ فْإ هْذه العقْا ْد ال هت َ
والسنٌ.
وكل من اشتبه دليه شيء مَن ل فَي الكتاُ والسنٌ ما هيبهَله.
فمن بعدهم ،ويسْتدل بََّلا دله إثبات التأويل،
وتجد اليد َم َمن ينقل بعض المقاالت دن بعض الْ،حابٌ َ
ودله الر ِّد دله أبي العبْا ابن تيميْ ٌَ ومحمْد بن دبْد الدهْاُ ،ولد أنْه كْا دْال ًمْا َل َمْا ْال :إ
دجد يف كالم هأنا ٍ بل أبي العبا ابن تيمي ٌَ و بل محم َد َ
بن دبد الدهاُ؛
هذين الرجلين؛ فإ هذه المقالٌ هت َ

لْ ر ؛د دله
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َ
همر بن دبد ال َب ِّر.
كالتهين الب
ِّ
ابي ،وكأبي د َ
دادي ،والته ِّ

و َمن ال َيهلع دله مقاالت هاالء األ مٌ يظن أ دقيدتنا هي دقيدة فال ٍ وفال ٍ .
ٍ
ٍ
نقبْل مَن فال ٍ وفال ٍ مْا واف الكتْاُ
دقيْدة فال وال فال  ،ونحن إنمْا َ

وليسْْْْْل دقيْدتنْا
والسنٌ.

و د ال بعض أهل اليمن لبعض أصحاُ الشين محمد َ
بن دبد الدهاُ  -الذين وصلدا يف الدددة إله
بن دبْد
بن دبْد الدهْاُ وتتبعد أ دالْه ،فقْال لْه :إنمْا نهع ِّظم محمْدَ َ
بالد اليمن  :-إنكم إنمْا تع ِّظمد محمْدَ َ
ْل لكم) َل َمْا أط ْعنْاه؛
الدهْاُ ألنْه دلنْا دله أدلٌْ الكتْاُ والسْْ ْنٌْ ،ولد َأنْه ْام مَن ربه فقْال لنْا( :اتركهدا مْا ل ه
َ
نعر ،الح به ،وإنما درفنا الح بدليل الكتاُ والسنٌ.
ألننا دَرفنا الح بما بينه من األدلٌ ،ولم
وهْذا الْذي ينب ي أ يكد دليْه طْالْن العلم؛ فْأنْل تعر ،الْدليْل بْالكتْاُ والسْْ ْنٌْ ،وليس بَال ٍ وال
بَال ٍ وال يف فال ٍ .
وإ هو َجد شْيء من ال لط المنقدل دن بعض المنسْدبين إله أهل السْنٌ والجمادٌ؛ فإ يف ملط ميرهم
أضعا ،ل .
َ
أضعا،
َ
بعض النْا
و ْد رأي ه
ْل َ

ينقْل ثنْا ًء من بعض ال هكتْن دله ابن دَربي ،ويف نَس الكتْاُ النقْل دن بعض

األ مٌ أ ابن دربي إ هس ِّلمل له أالداله ال هتسلم له أ داله.
فان هظر كيف أخذ شيئًا مَما ه كر يف هذا الكتاُ وترك شيئًا ،ولكن الَّلدى هكذا ي،نع بأهله.
والسْْ ْنِّي إ ا لم يعر ،األدل ٌْ ،ربمْْا لعبْْل بْْه األهداء؛ وهْْذا هد ال ْذي ظَّلر بْأخ ٍ
رة؛ ف ْا ْنتَحْْل بعض
المت،دفٌ؛ ظنذا بأ هذه البالد والدددة التي امل دليَّلا
ومذهن
مذهن األشادرة
المنسدبين إله بالد السنٌ
ِّ
َ
َ
إنما هي دددة سْْياسْيٌ واك َب ْل خروج رج ٍل ددا إله الدِّ ين فاالتملَّلا فترجل بذل دن جمادٌ المسْْلمين،
بعقيدة إنما و َجدت من ما تي سْْ ٍ
ٍ
ْنٌ ،وهم
وصْْارت هذه البالد الدهابيٌ  -كما يسْْْمدنََّلا  -متم ِّيز ًة دن ميرها
ه
يقدلد  :إ دينكم و َجد مَن ما تي ٍ
سنٌ!
ه
ٍ
ٍ
َ
هدر
 :إ ديننْا من ألف وأربعمْا ٌْ سْْ ْنٌْ ،فنحن ال نْ ِّ

ونحن نقدل
وال محم َد َ
بن دبد الدهاُ ،وإنما هند ِّر

دقْا ْدَ أبي العبْا

ابن تيميٌَْ،

ما َدل دليه الكتاُ والسْ ْنٌ ،وأما أنتم فإنكم تنتسْْْبد إله إله أبي

ريدي؛ ف هتسْمد أنَسْكم (الما هتريديٌ) ،و هتسْمد أنَسْكم (األشْادرةَ)،
الما هت ِّ
الحسْن األش ِّ
ْعري ،وأبي منْ،د ٍر َ
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ِ
الْْْ،لٌ بالكتاُ والسْْْنٌ؛ فالذي يأخذ بََّلا
السـ ـلف :أنَّلا ديٌ ِّ
فمن محاســـن ع:يدة َّ
يهمئن لبه ،و َت ْس هكن رواله.
بتال ،دقا د المتال ََين لَّلم دله اختالفَّلم يف رو األمٌ؛ فإ دقا دهم مشْدشٌْْ
م َ
المنهَقي.
وهربٌ ،و َي لَن دليَّلا الجدل العقلي ،والقيا
َ
فالنَد

المت رمر هة بحالوة القره والسْ ْنٌ؛ تأبه تل
المجبدلٌ دله ال ِّ
ن الدالي ،ه

العقا دَ  ،وإ لم تسرتشد بالدصدل إله دقا د السلف.
فَي القرو الماضْيٌ نشْأ َمن نشْأ يف بعض بلدا المسْلمين ممن َد هسْر دليه أ َي َْ،ل
إله معرفٌْ مْا دليْه السْْ ْلف؛ لقلٌْ الكتْن يف تلْ النداالي ،لكنْه أنكر تلْ العقْا ْد
المشَّْْْْلدرة يف بالده ألنْه لم يرهْا مدافقْ ًٌ لَمْا درفْه من القره الكريم ،ومْا َو ف دليْه مَن
األالاديث النبديٌ.
فْْأالْْد دلمْْاء بالد مْْا وراء النَّلر  -التي هي يف جَّلْْات الجمَّلدريْات السْْ ْدفيتيٌْ
ٍ
اسْمه دبد النْ،ير ،صْنف كتا ًبا اسْمه الرد دله العقا د النسَْيٌ»؛ ألنه رأى أ
الينئذ  -ه
هذه العقا د ال تداف سْْكد اإليما الذي درفه من القره ؛ وإ كا لم َ
يَّلتد هداي ًٌ تام ًٌ
ٍ
الينئذ َبقلٌ ال هكتن المدجددة يف بيا
لَما كا دليه السْلف؛ لَعسْر الد د ،دله طريقتَّلم
دقا د أهل السنٌ؛ ك هكتن األوا ل كاآلجري ،والاللكا ي ،وابن بهٌ) ،وال َت َيسر له الراللٌ
إله البالد التي هش ََّلرت فيَّلا دقا د السلف.

أيوْا (الحنبليٌ) دله
هسْمي أنَسْنا ً
هسْمي أنَسْنا (التيميٌ) ،وال ن ِّ
نسْمي أنَسْنا (الدهابيٌ) ،وال ن ِّ
وأما نحن فال ِّ
وجه المقابلٌ والموْْاهاة لجمادٌ المسْْلمين ،وإنما ننتسْْن إله مذهن الحنابلٌ يف الَروْ[ .شْْر برنامج
التعليم المستمر].

293

لكن َمن َدر ،خربه وخرب هخرين ممن رأوا أ هْْذه العقْْا ْْد المتْْال ٌََْْ للكتْْاُ
والسْنٌ هي مشْ ِّدشٌْ للقلن؛ َو َ ر يف لبه فوْل دقيدة أهل السْنٌ والجمادٌ  -المبنيٌ دله
الكتاُ والسْْْنٌ ودله ما كا دليه سْْْلف األمٌ  -أنَّلا ترجع دله صْْْاالبَّلا بالهمأنينٌ
والسكينٌ.
و َمن َجرُ َدر.،
فالذين هأ َ
شْربدا دلدم الكالم مَن هبل ،ثم اهتدوا إله طريقٌ السْلف؛ كتبدا يف ل ما
كتبدا مبينين من أنَّلم كاندا يف شْ ْ ٍّ والي ٍ
ٍ
ْهراُ الته ههدوا إله طريقٌ السْ ْلف؛
رة واضْْ
ِّ
أل دام طريقٌْ السْْ ْلف هي الدالي ،والدالي لْه سْْْْلهْا دله النَد ؛ كمْا ْال اهلل
▐ يف َصْْ ٌَْْْ الْكْتْْاُ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [الما دة.]48:
واد َتبَر هْْذا يف أ اإلنسْْْْْا إ ا ألقه سْْ ْمعْْه إله راءة اآليْْات التي يف العقيْْدة
الداسْْْْهيٌْ» متتْابَعْ ًٌ يجْد يف لْ مَن ه دة األه ْنس بمْا كره اهلل  دن نَسْْْْْه مَن
والَ،ات ما ال يجده يف راءة كالم البشر.
الكماالت يف األسماء ِّ
فْالقره الكريم لْه سْْْْلهْا يف لْ دله لدُ النْا  ،و دة هيَّلْدَ و بََّلْا إله سْْْْبيْل
اإلسالم والسنٌ.
ِ
ومن لطائف لل  :أنه الوْر برنامج (مَّلمات العلم) سْنٌ إالدى وثالثين وأربعما ٌٍ
ٍ
وألف ( )1431طْالْن د ٍ
ْعري ،وواف راءة دقيْدة الداسْْْْهيٌْ» بقراءة اآليْات
لم أشْْْ ٍّ
واألالاديث فيَّلا ،وأنتم تعرفد أننا نقرأها سر ًدا ثم نهع ِّل دليَّلا؛ فكا
إله دقيدة السلف ،وله اليدم

درو

ل سبن اهتدا ه

يف بالده يف بيا دقيدة السلف ونه،رتََّلا.
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فَّلذا اهتدى بسْْماْ اآليات واألالاديث يف هذه العقيدة؛ أل كالم اهلل وكالم رسْْدله
♀ لْه مَن الحالوة مْا تجْده القلدُ التي تهلْن الح وتريْده ه ،فيَّلْديَّلْا اهلل
▐ إليه.
وهي نعمٌْ دظيمٌْ ،ال يعرفَّلْا كثير مَن النْا
وتعليما ،ونشْْْ ًرا ،ودفا ًدا
والجمادٌ يف هبلدانََّلم ،وجدير بََّلم أ يحرصْْْدا دليَّلا؛ تعل ًما،
ً
الْذين نشْْْْاوا دله دقيْدة أهْل السْْ ْنٌْ

وبيانًا للنا  ،وال سيما يف هذه األزما التي ك هثرت فيَّلا الشبَّلات ،و َطمل فيَّلا الهامات،
وك هثرت اآلفات.
فينب ي أ يتزود المرء بعقيدة أهل السنٌ والجمادٌ ،وأ يسعه يف نشرها بين النا ؛
أل َ دام صال الال النا

يف صال دقيدتََّلم وإيمانََّلم بر ِّبَّلم ▐.

