
  

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه ، َونَػُعْوُذ ابهلل ِمْن ُشُروِر َأنْػُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ  ََََ ِإفَّ اْْلَْمَد هلل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيػْ ِدِه  هلل  ْْ َْْماَِِنا ، َمْن ََػ  َأ
ُد َأْف ََل ِإََِو ِإَلَّ  هللُ  َْ ََ َىاِدَي َُِو ، وَأْش ََ َْْبُدُه َوَرُسْوُُِو ُمِضلَّ َُِو َوَمْن َُْضِلْل  ُد َأفَّ ُُمَمًَّدا  َْ  َوْحَدُه ََل َشِرََْك َُِو ، َوَأْش

 
َ َحقَّ تُػَقاتِِوۦ َوََل دَتُوُتنَّ ِإَلَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَف ﴿ ا ٱَِّذََن َءاَمُنو۟ا ٱتػَُّقو۟ا ٱَّللَّ َْ ََػُّ  ( 1)﴾ ﴾ 102﴿ َيَأ

 
ا ٱِنَّاُس ٱتػَُّقو۟ا رَبَُّكمُ  َْ ََػُّ َما رَِجاًَل َكِثَتًا َوِنَسٓاًء ۚ  ﴿ َيَأ ُْ ا َوَبثَّ ِمنػْ َْ ا َزْوَج َْ ِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ ٱَِّذى َخَلَقُكم مِّن نػَّْفٍس وَأ

ََْلْيُكْم رَِقيًبا ﴿ َ َكاَف  ـَۚ  ِإفَّ ٱَّللَّ  ( 2)﴾ ﴾1َوٱتػَُّقو۟ا ٱَّللََّ ٱَِّذى َتَسٓاَءُِوَف بِِوۦ َوٱْْلَْرَحا
 

ا ٱَِّذَنَ  َْ ََػُّ َ َوُقوُِو۟ا قَػْوًَل َسِدًَدا ﴿ ﴿ َيَأ َلُكْم َوََػْغِفْر َُِكْم ُذنُوَبُكْم ۗ َوَمن َُِطِع 70َءاَمُنو۟ا ٱتػَُّقو۟ا ٱَّللَّ ْْمَأ ﴾ َُْصِلْح َُِكْم َأ
َِْظيًما ﴿ َ َوَرُسوَُِوۥ ََػَقْد ََاَز ََػْوزًا   ( 3)﴾ ﴾71ٱَّللَّ

 
 أما بعد :

ـُ  هلل َوخَ  ََ ـِ َك ََ رُ ََِإفَّ َأْصَدَؽ اَِْك ٌَْة ، وَُكلَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  –اْْلَُدى ُىَدى ُُمَمٍَّد  يػْ ا ، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْد َْ ، َوَشرَّ اْْلُُمْوِر ُُمَْدََثتُػ
ٍَِة ِف اِنَّار . ََ ٌَِة ، وَُكلَّ َض ََ ٍَْة َض  ِبْد

 
 مث أما بعد :

 
 ى قصيدة أيب بكر ابن أيب داود .أَْا اإلخوة واْلبناء مما تقدـ ِف ىذا اِكتاب ؛ وىو شرٌح ْل

                                                           
 [ .  201( سورة آل عمران ] اآلية :  1
 [ . 2( سورة النساء ] اآلية :  2

 [ . 02 - 00( سورة األحزاب ] اآليتان :  3

 

 



  

 

جاء اِكَـ َيما تقدـ حوؿ اِرد ْلى اخلوارج ، وبعد أف انتْى من ذِك انتقل إىل اِكَـ ْلى َرقٍة َل تقل 
خطًرا ْن اخلوارج ، إف مل تكن أخطر ، أَل وىي َرقة املرجئة ، تلك اِفرقة اِيت أحدثت  ِف اِدَن ما ِيس منو 

ت ِف معاين اِقرآف   واِسنة .، وحَر
 بكر ابن أيب داود ِف قصيدتو  : وقاؿ أب

 
َِن دَيَْزحُ         َا اَِْمْرِجي اِبِدِّ  َوََل َتُك َمْرِجيًّا َُِعواًب ِبِدَِنِو           َأََل ِإَّنَّ

 
راهتم وأَعاْلم ، جيـز دتامً  املرجئة ملن تفكر ا أهنم َلعبوف هبذا اِدَن ، وَل َقيموف وزًًن ِألدِة اِيت ِف أقواْلم وتقَر

ُتطرح ْليْم من اِكتاب واِسنة ، وذِك ِشدة توغلْم ِف ىذا املعتقد اخلبيث اِذي طرأ ْلى اْلمة ، وذِك ِف 
كن بفضل  هلل  ْلم من أىل  انربىوكرمو ومنتو أف  -و وتعاىل سبحان -صدر ىذه اْلمة  ِف اِقروف املفضلة ، ِو

ة . ُت هبا  واِداُْت إِيْا ، من كشف ىذه اِعقيدة املنحَر  اِسنة اِعاَر
غَة املرجئة طائفتاف ،  "بن أمحد املعروؼ  اببن حـز اِظاىري  قاؿ : دمحم : وىو اإلماـ أبو دمحم ْلي قاؿ أبو 

ْز  -اِطائفة اِقائلة أبف اإلدياف قوٌؿ ابِلساف ، وإف اْتقد اِكفر بقلبو ، َْو مؤمن ْند  هلل تعاىل ، ويلٌّ هلل  
  "من أىل اجلنة  -وجل 

 ساف وِف بيتاساف وبيت املقدس ، ىذه اِطائفة كانت خبر ابن كراـ اِسجستاين وأصحابو وىم خبر وىذا قوؿ دمحم 
 . -نسأؿ  هلل اِعاَية واِسَمة   -املقدس قاِوا هبذا اِقوؿ 

 
بد اْلوَثف أو ِـز اِيْوداِأف اإلدياف ْقد  واِطائفة اِثانية اِقائلة : َة قليب ؛ وإف أْلن اِكفر بلسانو بَ تقيٍة ْو

بد اِصليب وأْلن اِتثليث ِف دار اإلسَـ ومات ْلى ذِك ، َْو مؤمٌن كامل  أو اِنصرانية ِف دار اإلسَـ ْو
 ويلٌّ هلل من أىل اجلنة . -ْز وجل  -اإلدياف ْند  هلل 

 
ذِك مل َبق بعد أقواْلم ىذا كفر إذا أ دخلوا َْاتُت اِطائفتُت غاِية ومتوغلة ِف ىذه اِعقيدة ْقيدة اإلرجاء ، ِو

 ، حىت إبليس أدخلوه ِف اإلدياف  اِيْودَة واِنصرانية
 َماذا بقي من اِكفر ؟ 
وىذا اِقوؿ ىو قوؿ أيب ُمرز جْم ،  -واِعياذ ابهلل  -َوجد أحد كاَر ، ْلى ىذه اْلقواؿ َل َوجد كاَر  َل 



  

 

ح اِتميمي أايـ قيامو ْلى نصر بن سكاتب اْلارث راسب   بٍت بن صفواف اِسمرقندي موىل بن سيار خبرساف َر
" اِفصل بن أيب اِبشر اْلشعري اِبصري ، ذكر ىذا صاحب كتاب كقوؿ أيب اْلسن ْلي بن إمساْيل   ، كذِك

 ِف امللل واِنحل واْلىواء "
نقص بنقصانو  د بزايدتو َو د وَل َنقص ؛ ْلف اْلْماؿ ِيست من اإلدياف حىت ََز وف أًَضا إف اإلدياف َل ََز قِو َو

د وَل َنقص وَل َضر مع اإلدياف ذنب ؛  ، َاإلدياف ىو إقرار اِقلب َقط ، واإلقرار َل ََز
 ىي من اِلعب مبا كاف . -َعَ  -وىذه اْلقواؿ 

 
وف ْليو ِف َْم اِنصوص ؟    َأَن ىذا اِعقل اِذي َعِو

 
 ىذه اْلقواؿ اِيت سبق ذكرىا اآلف مجيعْا تصادـ اِقرآف واِسنة وما كاف ْليو سلف ىذه اْلمة مصادمة دتاًما .

وآايت   اإلدياف وحقيقة اإلدياف وزايدة اإلدياف وتفاضل أىلو َيو -ستأيت معنا  -َذكر ِف آايت  -ْز وجل  - هلل 
عوا هبا رأسً  ِو أحادَث وكذِك من آَثر اِصحابة ، ومع ىذا مل َلقوا ْلا ابًَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كثَتة ، واِنيب  ا أبًدا ومل ََر

ذِك أىل اِسنة سعداء .  وا ْليْا ِف اِفْم أبًدا ، ِو  ، وَل ِْو
 

 أىل اِسنة سعداء ، ملاذا ؟ 

 
قْم ِك -ْز وجل  -ْلف  هلل  َلزموا ذِك ومل َغَتوا ومل َبدِوا ، وكاف َْمْم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -تاب  هلل وسنة اِنيب َو

لى مراد اِنيب  -ْز وجل  -ِلكتاب واِسنة ْلى مراد  هلل  ، َلذِك توارثوا ىذه اِعقيدة ْقيدة  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ْو
ع أحٌد من أىل اِبدع رأسو ببدْة إَل دمغوه اِتوحيد واإلدياف ، توارثوىا كابًرا ْن كابر َو  َقوا ِف ذِك ، وما َر

ديلوا من اِطلب وخاصًة ْلم اِعقيدة  ، َلذِك َلبد ِطَب اِعلم أف َل  -نة وهلل اْلمد وامل -ابِكتاب واِسنة 
من  كل ذِك سببو اِبعد ْن اِعلم اْلقيقي؛ ْلف ىذا اِذي نراه من اجلْل ومن اِعقائد واِتفرؽ ِف اِدَن  

ا ُوَق ِلعلم ْلى ْقيدة اِسلف إَل ملَّ  ثبت، وما ثبت من  هاِكتاب واِسنة ، َما زاغ من زاغ إَل جبْلو وىوا
اِناَع من اِكتاب واِسنة ، وأخذ ْقيدتو من مَتاث اِنبوة ، ومما كاف ْليو اِصحابة ، ومما كاف ْليو أئمة 

ق اِصحيح  اإلسَـ من اِتابعُت ومن تبعْم إبحساف ، َلذِك وج ِف ِاِعلم ىو اِطَر لنجاة من اَلنزَلؽ واِِو
كل قوـٍ  ة ، ِو وارث ، حىت ِف ىذا اِزماف ُوجد من َقوؿ أبقواؿ املبتدْة واِفرؽ ، ُوجد من  ىذه اِعقائد املنحَر



  

 

ة ، و  ِلخوارج ، ووجد من ىو تبعٌ  ِلمرجئة ، ووجد من ىو تبعٌ  ِلراَضة ، وُوجد من ىو تبعٌ  ىو تبعٌ  وجد  ِلقدَر
 . -نسأؿ  هلل اِعاَية واِسَمة  - اآلفا  كثَتً 
كن جلْلو مبا ىم  ريت إنساف َرى أف املرجئة ْلى خطوارث ، وقد ختتلف املسميات ، قد َي َلكل قوـٍ   ، ِو

 قوْلم ، وىو َل َدري واِسبب ِف ذِك جْلو ؛ جْلو بعقيدة أىل اِسنة واجلماْة .بْليو من اِعقيدة قد َقوؿ 
ذِك َل بد من اِعلم   يس اِعلم َقط أف تتعلم ْقيدة أىل اِسنة واجلماْة ، ىذا أمر مطلوب وجيب ؛ ِو ِو

كوف ْندؾ ْلم هبذا اَلَنراؼ ، حىت َل تقع َيو .ْليك أف تفعل ذِك ، وإَّنا أَضً   ا أف تتعلم ىذه اِعقائد َو
ت اِسنة َلبد تعرؼ اِبدْة ، إذ َتتبُت اْلشياء ت اإلدياف َلأبضدادىا ، إذا َْر بد تعرؼ اِكفر ، إذا ا َْر

ت اِشرؾ َلبد تعرؼ اِتوحيد ، وىكذا حىت تسلم من اِوقوع ِف ىذه اِعقائد املنحَر  . ةَْر
 
 :" اإلدياف ْند أىل اِسنة واجلماْة "إىل ابب آخر أَل وىو  –رمحو  هلل  –مث انتقل  
 ِف قصيدتو : – رمحو  هلل –قاؿ  

 
 حُ رِّ صَ  مُ يب اِنَّ  ؿِ وْ ى قػَ لَ َْ  لٌ عْ َِ وَ      ةٌ يَّ نِ وَ  ؿٌ وْ قػَ  افُ ديَ ا اإْلِ َّنََّ إِ  لْ قُ وَ 
َْ طَ بِ     ةً رَ تَ وَ ي اصِ عَ مَ ِْ ا ابِ رً وْ طَ  صُ قُ نػْ َػَ وَ    حُ جَ رْ َػَ  فِ زْ وَ  اِْ ِف ى وَ مَ نْ َػُ  وِ تِ ا

 
ر من اإلماـ أيب بكر  رٌ اىذا تقَر  منو ِعقيدة أىل اِسنة واجلماْة ِف اإلدياف ، أف اإلدياف قوؿٌ  بن أيب داوود ؛ تقَر
نقص  د َو مل واْتقاد ََز ذِك ىذه اْلبيات ْلى قلتْا إَل أهنا تبُت معتق ؛ْو ر ، ِو بدو جدًّ  اْظيمً  ادً تقَر ا ، َو

اِنظم اِذي نظمو كاف ملختارات من ْقيدة أىل اِسنة واجلماْة ، كاف اخلَؼ َيْا  اأف ىذ –و هلل أْلم  –
ا ، ِكن اقتصر ِف اِنظم ْلى ما  ْلى زمنو ، وإَل معتقد أىل اِسنة واجلماْة أوسع من ىذه اْلبيات بكثَت جدًّ 

ِذِك بُّت معتقده ِف ىذه اْلبيات اجلميلة اِعظيمة اِواضحة و ِف ىذه اْلشياء  ؾمن اخلَؼ ، ىنا اكاف موجودً 
 اِيت بّينت مسأِة ْقيدة أىل اِسنة واجلماْة ِف اإلدياف .

 
ملٌ  " اإلدياف قوؿٌ َقوؿ :  ملٌ  : قوؿٌ  " ْو ابِقلب واِلساف واجلوارح ؛ َقوؿ اِقلب ىو اِتصدَق ،  ابِلساف ْو

مل اجلوارح ىو اَلنقياد جلميع  مل اِقلب ىو اِنية واإلخَص ْو وقوؿ اِلساف ىو اِتكلم بكلمة اإلسَـ ، ْو
 اِطاْات .



  

 

مل اجلوارح ، زاؿ اإلدياف ابِكلية ، وإذا زاؿ َ ملو وقوؿ اِلساف ْو إذا زاِت مجيع ىذه اْلربع ؛ قوؿ اِقلب ْو
ِف اْتقادىا وكوهنا ًنَعة ، وذِك كمن كّذب أبمساء  هلل  تصدَق اِقلب مل تنفع اِبقية ، َإف تصدَق اِقلب شرطٌ 

 كتبو .نزؿ بو  أمما أرسل  هلل بو رسلو و  وصفاتو ، أو أبي شيءٍ 
وإف زاؿ ْمل اِقلب مع اْتقاد اِصدؽ َأىل اِسنة جممعوف ْلى زواؿ اإلدياف كلو بزواِو ، وأنو َل َنفع  

 اِتصدَق مع انتفاء ْمل اِقلب .
وف وقومو    " ْمل اِقلب "وإذا قاؿ :   ْر َقصد بو اإلخَص ؛ وىو ُمبتو وانقياده ، كما مل َنفع إبليس َو

قروف بو سرًّ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –واِيْود واملشركُت اِذَن كانوا َعتقدوف صدؽ اِرسوؿ  وف : ِيس ا ا وجْرً بل َو قِو َو
كن َل نتبعو وَل نؤمن بو .  بكاذب ِو

موا أف اإلدياف َعٍت اِتصدَق حقيقة ، وإ َقو ْلى اْلْماؿ طواِذَن قاِوا اإلدياف ىو اِتصدَق َقط املرجئة ، ْز
 ا ىذا ِف اِفتاوى .طبعً  ؛ا َلَتاجع ا مقنعً ة ردًّ يبن تيماا ، وقد رد ْليْم شيخ اإلسَـ جمازً 

د  نقص ،واإلدياف ََز نقص ابملعاصي وأىلو ِف تفاضل . َو د ابِطاْات َو  ََز
و   ( ، ﴿ِِيَػْزَداُدوا  4:﴿ِِيَػْزَداُدوا ِإديَاًًن مََّع ِإديَاهِنِْم﴾ )  -جل ِف َْه  –أما دِيل زايدة اإلدياف ونقصانو َمن قِو

د ىذا  إدياًنً ر ْلذه اآلَة جيد أنو أثبت ْلم َاملتفكر واملتدب ( 5ِإديَاًًن مََّع ِإديَاهِنِْم ﴾ )  وأثبت حُت اِطاْة أف ََز
قاطع أهنم إذا قاموا  ْلى وجود اإلدياف معْم ودِيلٌ  قاطع َْذا دِيلٌ  ( 6﴿ِِيَػْزَداُدوا ِإديَاًًن مََّع ِإديَاهِنِْم ﴾ ) اإلدياف 

 ابِطاْات ازداد اإلدياف .
 
و    ( 7﴾ ) ١٣﴿ :﴿َوزِْدًَنُىْم ُىًدى -ْز وجل –وِف قِو

 
و  ﴾ )  :﴿ َوََزَُِد اِلَّػُو اَِّذََن اْىَتَدْوا ُىًدى -سبحانو وتعاىل  –وِف قِو ۗۗ8 ) . 

 
و   ( . 9﴾ )  ِإديَاًنً  آَمُنوا اَِّذَنَ  :﴿ َوََػْزَدادَ  -جل ذكره  –وِف قِو
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و   ْم ِإديَاًًن﴾ )  :﴿  -تعاىل  –وقِو ُْ حُت أف تتلى ْليْم اآلايت َزدادوا بذِك  ( 10َََأمَّا اَِّذََن آَمُنوا ََػَزاَدتْػ
 ا .جدًّ  إدياًن ، واآلايت ِف ذِك كثَتةٌ 

 
" لة  قاؿ : ظو بكر اِصدَق وأحس مبا أحس بو حنواضح ، أقره أب لة حدَثٌ ظوأما من اِسنة َحدَث حن

وما ِقيٍت أبو بكر َقاؿ : " كيف أنت اي حنظلة ؟ " قاؿ : " قلت : ًنَق حنظلة " ، قاؿ : " سبحاف  هلل ، 
ذكرًن ابِنار واجلنة حىت كأًن رأي ُْت ، َإذا خرجنا َ –ملسو هيلع هللا ىلص  –قاؿ َقلت : " نكوف ْند رسوؿ  هلل  تقوؿ ؟ " ،

ا ، قاؿ أبو بكر : " َو هلل إين ْاَسنا اْلزواج واْلوَلد واِضيعات َنسينا كثَتً  –ملسو هيلع هللا ىلص  –من ْند رسوؿ  هلل 
 وقلت :  –ملسو هيلع هللا ىلص  –حىت دخلنا ْلى رسوؿ  هلل ْلِقى مثل ىذا " ، َانطلقت أًن وأبو بكر 

ت :" اي رسوؿ  هلل نكوف ْندؾ ( قل : ) َوَما َذاَؾ ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  –" ًنَق حنظلة اي رسوؿ  هلل " ، َقاؿ رسوؿ  هلل 
 اتذكرًن ابِنار واجلنة حىت كأف رأي ُْت ، َإذا خرجنا من ْندؾ ْاَسنا اْلزواج واْلوَلد واِضيعات َنسينا كثَتً 

ََْلْيِو َوَسلَّمَ  -َقاَؿ َرُسوُؿ  هلِل َ " ، ََْلى َما َتُكونُو ) :  - َصلَّى  هللُ  ِف  ِْْنِدي اَواَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه َِْو َتُدوُموَف 
ََْلى َُػُرِشُكْم َوِف طُُرِقُكمْ  ْكرِ اِذِّ  ِئَكُة  ََ َََحْتُكُم اَِْم َْةً  ، ََِصا ًَْة َوَسا َث َمرَّاٍت  ]رواه  ( ، َوَِِكْن اَي َحْنظََلُة َسا ََ َث

 . مسلم[
ىذا جانب ، أو ْندما َكوف ذاكًرا هلل ىذا  اِطاْاتِف اإلنساف ْندما َكوف دُيارس وىذا دِيل قاطع ْلى أف 
د ِف جانب ، أو ْندما َكوف  جاًِسا مع أىل اخلَِت وأىل اِصَح َل شك وَل َرب أف ىذه املواطن مما تَز

 اإلدياف .
عل موجود  ْندما تكوف مع  اوَل أظُن أحدً  من أىل اإلدياف إىل أف تقـو اِساْة إَل وحيُس هبذا ؛ وىذا أمر َو

أنك َعٍت حتس بنشوٍة ِف  اِكتب ومع اِقراءة ومع اِطاْة مع اِقرآف مع اِسنة مع أىل اِسنة ، جتد نفسك
د  د أف تتزود وتَر ندما تلْو حتس أنك ارختى َيك شيٌء أف ْمرؾ وِف حٍب ِلطاْة وتَر َل دتَل من ذِك ، ْو

ؿ  أىل اْلدَث جتدىم ْلى طوؿ مع اْلدَث ، أىل اِقرآف مع اِقرآف ، وْ قليل ، َلذِك أىل اِعلم ْلى طَ 
ىل إوَل َركنوف ،  ىل اِدَن اِصحيحإىل اِبدع َْم َل َركنوف أخبَؼ ما ْليو اِسنة مع أىل اِسنة أىل 

تُػْعَرُض  )حذَفة ابن اِيماف ْندما قاؿ :  ؛ َبُت ذِك ، وحدَث حذَفة اِطاْات إَل وخلطوىا ابْلىواء واِبدع
َِيِو نُ  ا نُِكَتْت  َْ َا قَػْلٍب ُأْشرِبَػ ُْوَدا، َََأديُّ ُْوًدا  ََْلى اُِْقُلوِب ْرَض اْلَِْصَِت  ا قَػْلٍب َأْنَكَرَىا اِِْفََت  ْكَتٌة َسْوَداُء ، َوَأديُّ

َََِتْ ( ََْلى َأبْػَيَض كاِصََّفا ََل َتُضرُُّه  ََْلى قَػْلبَػُْتِ ،  َِيِو نُْكَتٌة بَػْيَضاُء َحىتَّ َتِصََت اُِقُلوْب    نُِكَتْت 
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 ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا؟ 
 

 تتاِت ْليو اِطاْات .قد ْلهنا 
 

 َماذا حيُدث ِف ىذا اِقلب ؟
 

 َزداد إدياف حىت َبيض ، َما تستطيع أبًدا أف تدخلو اِفَت .
 

ًا َوَلَ َُػْنِكُر ُمْنَكًرا ِإَلَّ َما ُأْشِرَب ِمْن َىَواُه ( .) َواآلخَر َأْسَوَد ُمْراَبدًّا َكاُِْكوِز جمَُ  ًيا ََل ََػْعِرُؼ َمْعُرَو  خِّ
 

 َل َركن إىل اِسنن أبًدا . ؛ إىل اْلوى وإىل املعاصي وإىل اِبدع  وإىل اْلىواء إَل  ََ جيلُس أبًدا وَل َركن
َْنا كلما جاءت َتنة سواًء من ََت املعاصي أو من ََت اِشْوات أومن ََت اِشبْات ، كلما جاءت َتنة 

كوف ْلى ىذا اِوصف اِذي وصفو ا َِيِو نُْكَتٌة َسْوَداء حىت َسوَد قلبو َو ْذا َ –ملسو هيلع هللا ىلص  –ِنيب وأخذىا نُِكَتْت 
 واِعياذ ابهلل . انقصاف ِف اإلدياف حىت أصبح ىذا اِقلب ُمسودَّ ، نقصاف  ، دِيل ْلى : نقصاف

 
و ِف تفا  بن أيب داود  ِف قصيدتو :ضل أىل اإلدياف كما ذكر أيب بكر وأما قِو

 
ُقُص َطْورًا ابمل َػنػْ َِْتِو َػُ َو  ْنَمي وِف اَِوزِف ََػْرَجحُ َعاِصي َوَترًة   بطَا

 
و تعاىل :    (11)( ﴾   10﴿ َواِسَّابُِقوَف اِسَّابُِقوَف )قلُت : وأما تفاضل أىل اإلدياف َفي قِو

 
و تعاىل :   (12)﴿ َوَأْصَحاُب اَِْيِمُِت َما َأْصَحاُب اَِْيِمُِت ﴾ وِف قِو
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و تعاىل : و  َوَأمَّا ِإف َكاَف ِمْن َأْصَحاِب  (89ََػَرْوٌح َوَرحْيَاٌف َوَجنَُّت نَِعيٍم ) (88) َََأمَّا ِإف َكاَف ِمَن اُِْمَقرَِّبُتَ  ﴿قِو
ـٌ ََّك ِمْن أَ  (90) اَِْيِمُتِ  ََ  (13.)  ﴾(91) ْصَحاِب اَِْيِمُتِ َََس

 
و تعاىل  : و  َِِك ىُ  ﴿قِو َراِت إبِِْذِف اَّللَِّ ۚ ذَأ ْم َساِبٌق اِبخْلَيػْ ُْ ُْم مُّْقَتِصٌد َوِمنػْ ْم ظَاملٌ ِِّنَػْفِسِو َوِمنػْ ُْ َو اَِْفْضُل اَِْكِبَُت ََِمنػْ
(32 )﴾ (. 14) 

 
َنتقل  ا من اْلدِة اِيت تبُت أف اِّناس َتفاضلوف ِف اإلدياف ، َمنْم من قد َبلغ إديانو درجة اِكماؿ وىذا أَضً و 

و هلل إىل  ما اضو ْن كل ما خيدش ىذا اإلدياف و إْر و  –ْز وجل  –درجة اإلحساف ، من كثرة طاْاتو وخشْو
َنقص إديانو و ، َقع ِف املعاصي و  ، َلغو درجة اإلدياف إىل درجة اإلحساف ومنْم من َلْو و َنقصو ، َينتقل من 

 حىت ما َبقى منو مثل حبة اخلردؿ أو أقل من ذِك .
 
و و   اف مثَّ ديَ إِ  نْ ار مِ َنَ دِ  وزف وِ ْلبِ  قػَ ِف  افَ كَ   نْ مَ  ارِ اِنَّ  نَ مِ  جُ رِ  هلل خيُْ  فَّ إِ  ):  -صلى  هلل ْليو و سلم  –ِف اْلدَث قِو
 ( 15) (اف ديَ إِ  نْ ار مِ َنَ ف دِ صْ و نِ بِ لْ  قػَ ِف  افَ كَ   نْ مَ 

ْلف اْلْماؿ توزف َـو اِقيامة ،  –تعاىل تبارؾ و  –وَل  شك أنو كلما زاد اإلدياف زاد وزنو ِف امليزاف ْند  هلل 
نو ابْلْماؿ اِصاْلة كاف من أىل اِسعادة   ـ ورجح بو امليزاف ، كما تقدـ أف اْلْماؿ توزف َو َمن ثقلت مواَز

 َوزنوف . كذِك أصحاب اْلْماؿاِقيامة و 
ِْيَشٍة رَّاِضَيةٍ  (6) َََأمَّا َمن ثَػُقَلْت َمَوازَُِنوُ  ﴿قاؿ تعاىل  :  َُْو ِف   (16. ) ﴾( 7) ََػ

ن  ن وخيفف  " اِطاْات "َلذِك َثقل املواَز نو ، َلذِك اِعبد اِصاحل َنشغل ِف تث " املعاصي "مواَز قيل مواَز
 .  -سبحانو و تعاىل  -َتوكل ْلى  هلل ت و ابْلْماؿ اِصاْلا

إَّنا ابْلسنات واِسيئات ، َمن زادت حسناتو بعد ر و َل دَناْماؿ ، ِيس ىناؾ درىم و َـو اِقيامة اْلساب ابْل
ُل أمره إىل  هلل كن َنكِ ِجنا وسلم ، ومن َّرط ووقع ِف املعاصي كبَتىا وصغَتىا سيندـ و  –وجل  ْز -َضل  هلل 

 ف شاء غفر ِو .إإف شاء ْذبو و 
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َْم ْلى ىذا املعتقد ِف اِقوؿ ؛ إىل َومنا ىذا  –صلى  هلل ْليو و سلم  –ِذِك أىل اِسنة منذ ْْد اِنيب و 
د ابِطاْات و  ْملٌ ابجلناف و  اْتقادٌ ابِلساف و  أبف اإلدياف : قوؿٌ   َنقص ابملعاصي  .ابْلركاف ََز

 
د و  من قاؿ أف اإلدياف قوؿٌ َقوؿ اإلماـ أمحد :  مل ََز و و  َنقصْو  آخره  .َقد خرج من اإلرجاء من أِو

 
غت أِسنتْم و ِف ىذا و  ت أقَمْم  وشردت أَْامْم ْن اِكتاب اِزماف خرج ْلينا من أىل اِبدع واِذَن ِو ِز
اجلماْة ومع ذِك َل َقبلوف ، َرموهنم جاء ، َقّرروف ْقيدة أىل اِسنة و اِسنة من َرموف ْلماء اِسنة ابإلر و 

ِف ىذا مبا َستحقوف مع ْلم من أَْـ اِسنة  -جل ْز و  -ف ْاملْم  هلل و َعل اإلخواف املسلم كماابإلرجاء ،  
 نْ ي قاِوىامع ذِك قاِوا أبنو مرجئو مل َبدؿ  أبنو ْلى منْ  اِسلف مل َغَت و اِدايناِزماف ، شْد ِو اِقاصي و 

مع أف اِشيخ كتبو بُت أَدَنا ومقاَلتو بُت أَدَنا كتاب اإلدياف   -رمحو  هلل  -اِشيخ دمحم ًنصر اِدَن اْلِباين 
وا أنو مرجئِ ذِك  يشيخ اإلسَـ دمحم ابن ْبد اِوىاب خرجو ومل َقبلوا ذِك أبًدا َقِو دْا  –رمحو  هلل  -ِو

إىل اآلف ما َعلمو إَل  هلل من اْلمراض  ْليو َْو ِف حاؿٍ  ْلى من رماه ابإلرجاء ؛ أوؿ من رماه ابإلرجاء َدْا
اِيت تسلطت ْليو ، َل أشك أف دْوتو استجيبت ، ملا أِف كتاب اإلرجاء ورمى ىذا اِشيخ ابإلرجاء ، وَنن 

" ا بُت َدَو وأسأِو ِف اْلردف ، قاؿ : نسمع ونقرأ كَمو ؛ مل نسمع َقط ما قاِو ِف اْلشرطة  بل وكنت جاِسً 
د أف أمسع اي، قلت : ظن أين أقوؿ بقوؿ املرجئة " أت ،  " تسمع ما َسرُّؾ ِف ىذا اِدرس "قاؿ : شيخ " " أَر

نقص ، وذكر كَـ اْلئمة  َذكر وردَّد وردَّد وردَّد أف اإلدياف قوؿٌ  د َو مل ََز كن حسبنا  هلل ْو ِف تلك اجللسة ِو
 . -نسأؿ  هلل اِعاَية واِسَمة  -َُػْرَموف هبذه اِعظيمة ل ، وغَته كثَت من أىل اِسنة ونعم اِوكي

 
قصد بذِك اِذَن  إىل أمرٍ  -رمحو  هلل  -مث انتقل  آخر أَل وىو اِنْي ْن تَػَتبع آراء اِرجاؿ  بَ دِيل ؛ َو

ية من اِكتاب واِّسنة ، قاؿ   : -رمحو  هلل  -َقلدوف آراء اِرجاؿ وَل َقفوف ْلى اِنصوص اِشْر
 

َْْنَك آرَاَء اِّرَِجاِؿ َوقَػْوْلِِم    ََقْوُؿ َرُسوؿ  هلِل َأزَْكى َوَأْشَرحُ   َودَْع 
 
 .إذا جاء هنر  هلل بطل هنر معقل ؛ إذا وجدت اِكتاب واِسنة ومن َقل ابِكتاب واِسنة   
 

 ملاذا أنت حتتاج آلراء اِرجاؿ ؟ 



  

 

 ف تقلد اِّرِجاؿ ؟ْلملاذا حتتاج 

ا َيو اْلث ْلى اتباع اِسنة واْلخذ هبا ، وىذا أَضً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -خذ من املعُت اِصاِف من كتاب  هلل وسنة اِنيب  
 - اومجودً  اوتتبعْا وترؾ ما خاِفْا من آراء اِرجاؿ ؛ َإف اِرأي مع وجود اِسنة َل خَت َيو ؛ بل َكوف تعصبً 

 . -واِعياذ ابهلل 
ـُ ْلا املَُنظِّر َتسلم جلميع وىذا حيصل ْند أىل اجلمود ْلى املذاىب وكذِك ْند اِفرؽ اِّضاِة ؛ حيث َُػَقدِّ 

و كانت خماِفة ِلسنة وىذا مجودٌ   مذىيب . حزيب وتعصبٌ  أقواِو حىت ِو
 

ذِك أىل اِسنة َشددوف ْلى ىذا ؛ ترؾ اِكتاب واِسنَّة واْلخذ ابآلرا ء ، ْندما َطرؽ مسعك اِنَّص من ِو
ذْن وَلبد أف ُتسلِّم ِنصوص اِكتاب واِسنة كما سلَّم من كاف قبلنا ؛ َكلما سلَّمت اِكتاب واِسنة َلبد أف تُ 

ن ؛ دار اِدنيا واآلخرة ،  وكلما تعصبت ِرأيٍ  خياِف اِكتاب  واستسلمت ِلكتاب واِسنَّة كلما َُػْزت ِف اِداَر
 وابتعدت ْن اِفْم اِصحيح ِلكتاب واِسنَّة .واِسنة كلما قسا قلبك 

ق اْلمة  و أردُت ضرب اْلمثلة ْلى اِتعصب اْلزيب واملذىيب واجلمود اِفكري وما ِو من آَات ِف تفَر ِو
كن من أراد أف َقف ْلى شيءٍ قاؿ واملُ ِطاؿ بنا املَ  تتْا ودتزقْا إىل ِشَيِع وأحزابوتش َعليو  قاـ ِف ذِك ، ِو

 –اِرُّدود ِف ذِك جيد ما َشفي غليلو ؛ َمن تلك املراجع : ُكتب شيخ اإلسَـ ابن تيمية ابِرجوع إىل كتب 
ن اِيت تبُتِّ َساد ىذا اجلمود وىذا  -رمحو  هلل  وكتُب تلميذه ابن اِقيم وغَتىا من كتب املتقدمُت واملتأخَر

د بذِك ؛ َْا ىي اْلمة اِتعصب املذىيب واِتعصب اْلزيب ؛ وواقع اْلمة املؤمل وخاصة ىذا اِعصر َشْ
 اإلسَمية متفرقة متشتتة بسبب ىذا اِتعصب اْلزيب املقيت َإًن هلل وإًن إِيو راجعوف .

َة َوََل َتُكونُوا ِمَن :   -تبارؾ وتعاىل  –من اِناس ِف ىذا اِزمن َصدؽ ْليو قوؿ اْلق  كثَتٌ  ََ ﴿ َوَأِقيُموا اِصَّ
ُْْم وََكانُوا ِشيَػًعا ِمنَ  ﴾٣١﴿ اُِْمْشرِِكُتَ  ََرُِحوفَ  ۗ   اَِّذََن ََػرَُّقوا ِدَنَػ ْم  ِْ َْ تركوا   (17﴾ )٣٢﴿ ُكلُّ ِحْزٍب مبَا ََِد

ق اِصحيح اِذي رمسو اِنيب  وذىبوا إىل تتبع آراء اِرجاؿ ، وكٌل تصدَّر وتسمى ابسٍم وخطَّ ِو  –ملسو هيلع هللا ىلص  –اِطَر
وجاء من َتعصب ِو ، َُتطرؽ أمساْْم ابآلايت واْلحادَث اِيت تدؿ ْلى ىذه اْلزبية املقيتة ومع ذِك َل  اخطًّ 

يو َشَبو  مقدمْمَقيموف ِآلايت واْلحادَث واآلَثر وزًًن أبًدا ، إَّنا اِقوؿ ما قاِو صاحبْم أو  ، وىذا تعصب َو
، ىذا اِقرآف َبُتِّ ىذه اِعظائم ؛ وىم َل َقيموف  -واِعياذ ابهلل  –وتشبو ابملشركُت  –واِعياذ ابهلل  –ِلمشركُت 

ب أف قوؿ رسوؿ  هلل  ىو اْلزكى واْلشرح ، وىو اِذي َل بد أف تتعصب  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ِذِك وزًًن ، وَل شك وَل َر
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ؤخذ بو مطلًقا و :  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –ْلف َيو اْلدى واِنور ، كيف َل واِنيب  ؛ ِو َو  يِت نَ سُ م بِ كُ ليْ َْ )حيث ْلى ذِك بقِو
ِدَُْتَ ِمْن بَػْعِدي ، دتََسَُّكوا هبا ْْ َْ  وُسنَِّة اخلَُلَفاِء اِرَّاِشِدََن امَل َْضُّوا  ُكم وُُمَْدََثِت اْْلُ  ْا ابِنػََّواِجِذ ،يْ لَ ، و ؛  مورِ وإايَّ

َْة وَُكلَّ لَّ ِإفَّ كُ ََ  ٍِة ِف اِنَّار ( ) ِةٌ ََ ٍة ضَ ًْ دْ بِ ُُمَْدثٍَة ِبْد ََ ، ىذه اْلحادَث حتتاج من طاِب اِعلم أف ( 18وَُكلَّ َض
 ًَ تدبر .َتفكر قلي   ، قليل َتفكر َو

 
 ( ؟  وُسنَِّة اخلَُلَفاِء اِرَّاِشِدَنَ يِت نَ سُ م بِ كُ ليْ َْ ) –ملسو هيلع هللا ىلص  –مػػػػػػػػا املػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد من أمر اِنيب 

 
وأف نًتؾ آراء اِرجاؿ ، واَلندراج خلف كل ًنٍْق وكل  أف نقف ْلى ىذا وَل نتعد –ملسو هيلع هللا ىلص  –ىذا أمٌر من اِنيب  

صبيٍة ومذىبية ، نقف ْلى اِسنة َقط ، اِنجاة ِف اِسنة ، اِسبل اْلدامة اِنيب  صلى  هلل ْليو  –داٍع ْلزبيٍة ْو
 – ى  هللُ ْلْيِو وسلَّمَ صلَّ  - خطَّ ِنا رسوُؿ  هللِ  بُّت أهنا طرؽ ِلَْؾ ، كما جاء ِف حدَث ابن مسعود –وسلم 
َْ خَ وَ بيُل  هلِل ، قاؿ : ىذا سَ َ،  ُمْسَتِقيًما خطًا َْ اِ هِ ذِ قاؿ : ىَ َ،  اُخطُوطً  اِِوِ ِشَ وَ  يِنوِ ديَِ  نْ طَّ  يٍل بِ لِّ سَ ى كُ لَ ُسُبل ، 
ُو تَػَعاىل : و ، مثَّ يْ َِ و إِ ُْ دْ اٌف ََ طَ يْ ا شَ َْ نػْ مِ  ََ َقِو َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما ََاتَِّبُعوُه َوََل تَػتَِّبُعوا اِسُُّبَل ََػتَػَفرََّؽ ِبُكْم ﴿  َت

ُِِكْم وَ  َْْن َسِبيِلوِ  صلى  هلل  –ِف امتثاؿ أمر اِنيب  –ْز وجل  –، تقوى  هلل  ( (19) ﴾صَّاُكم ِبِو ََِعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف ذَأ
َ  –، اِنجاة َـو نلقى  هلل  -ْليو وسلم  صلى  هلل  –ِف ِزـو اِصراط املستقيم اِذي خطو اِنيب  –جلَّ ْو
  –ْليو وسلم 

 
ذِك ملا ُسِئل ابن ْباس اي ابن ْباس ما اِصراط املستقيم   ؟ ِو

 
 ؟ماذا
و أبَدَنا   و اآلخر ِف اجلنة  -اِقرآف أي  -أشار إىل املصحف َقاؿ : اِذي طَر ، ىذا ىو اخلط املستقيم  وطَر

حيذرًن من اِسبل ومع ذِك َبُتِّ أف ىذه اِسبل ْلا دْاة َدْوف  –ملسو هيلع هللا ىلص  –اِنيب  –ملسو هيلع هللا ىلص  –كتاب  هلل وسنة اِنيب 
ْلى تلك اِسبل ،  –ملسو هيلع هللا ىلص  –نيب إِيْا ، وىم و هلل دْاة اجلماْات املخاِفة ، ىؤَلء ىم اِذَن أشار إِيْم اِ

ذِك مُسّوا أىل اْلىواء أهنم ُقطاع طرؽ  ق املستقيم ، ِو َكٌل ِو سبيل َدْو إِيو ، حَيِْرؼ اِناس ْن اِطَر
دْوهنم إىل طرؽ ُمْلكة  ق اِصحيح َو ، َلذِك صاحب اِعلم ْليو  -واِعياذ ابهلل  –َقطعوف اِناس ْن اِطَر
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و واَق اِكتاب أف َتمسك ابِعلم ا دع آراء اِرجاؿ ، إَل إذا واَق رأَو وقِو ِصحيح من اِكتاب واِسنة َو
واِسنة َحيًَْ ، أما إذا خاِف َنضرب بو ِف ْرض اْلائط وَل نعمة وَل كرامة ِرأَو إذا جاء اِكتاب واِسنة 

ق اِصحيح ِلنجاة َـو أف نلقى  هلل   . -وجل  ْزّ  –وما كاف ْليو سلف اْلمة ، ْلف ىذا ىو اِطَر
 

واْلّث ْلى ِزـو أىل اْلدَث  خر أَل وىو : اِّنْي ْن ُمتابعة أىل اِبدع ،آإىل أمٍر  –رمحو  هلل  –مثّ انتقل 
 واْلثر.

 
 ِف قصيدتو :  - رمحو  هلل –قاؿ 

 
 حُ دَ قْ تػَ وَ  َثِ دِ اْلَْ  لِ ىْ  أَ ِف  نُ عَ طَ تْ َػَ     مْ ِْ َنِ دِ بِ  وْ َّْ لَ ـً تػَ وْ قػَ  نْ مِ  كُ  تَ ََل وَ 

 
ئك اِّذَن َلعبوف  ب أِو وكأنّو َقصد أىل اِبدع واْلىواء ، وَل شّك أنّو َقصدىم ، وَل شّك ِف ذِك وَل َر

ُرّدوف أو َيّوِوف ابِّدَن ، وَيخُذوف منو ما واَق قوْلم  َو  مامل َُواَق ْقوْلم . أىواءىم  ْو
مْم أهّنا مل تُواَق ْقوْلم ، وذِك إّما   ل ، واِرّد ِلسّنة بْز ِذِك أىل ىذا املذىب اخلبيث اضطّروا إىل اِّتأَو

كن ْندىم اتّباع جًَْ  وف اِسّنة ، ِو و كاف ذِك سحسن نّية ، وإّما أهّنم َعَر ِلْوى مع ُخبٍث ِف  ابِسّنة حىت ِو
 . -واِعياذ ابهلل من ذِك  –اِنّية 

َإف رجعوا َبْا ونعمت ، ، وىؤَلِء َل دواء ْلم إَّل ببياف اِسّنة ْلم  وملن َّتبعْم ، وكذِك بياف َساد َماُىم ْليو 
ق اِّتشَْت  ومن أْماْلم اِفاسدة اِكاسدة . واِّتحذَر منْم وإَّل ُأِخَذ معْم طَر

ف ِف اِرّد ْليْم و ، وماضاف ف ِف اِبيو أف َرجعوا وإّما أىل اِسّنة ماض وىذا ىو اِبياف ؛ إّما صَح ،ىذا ىو اإل
َْ ، ومن ْقائد ومن اجتاىات ابطلة  ؛ َلبّد من ىذا  راءآىم ْليو من  ف ِف نقض ماو ، وماض رؼ اْلق َعليو من 

بعده  مث اِّتابعُت مثّ تبعيْم و أئّمة اإلسَـ ؛ مث اِصحابة من  –ملسو هيلع هللا ىلص  –أف َصدع بو كما صدع بو  اِنيب 
رّدوف ْلى كل من جاء ببدٍْة  أو دْا ْلوً  بّينوف َو ى ؛ َبْذا حُيفظ اِّدَن ، وهبذا حُتفظ ْقوؿ َصدْوف ابْلق َو

 اِّناس من أف َدخلْا بدع وُخراَات .
اِطعن ْلى أىل اْلدَث ووصفْم أبوصاؼ شنيعة  ، وىؤَلء  من طرقْم ِف ترَو  بدْْم وأىوائْم وأَكارىم

بل ىو دأب أىل اْلىواء قدديًا ؛ ودروسْم ، وىذا ِيس جبدَد  عَرض هبم ِف كتاابهتم وُماضراهتموقبيحة ، واِتّ 



  

 

ة واجلْمّية واْلشاْرة واخلوارج جبميع َرقْم ، واملتصّوَة جبميع طرقْم مثل ىذا  وحدَثًا ، َكم صدر من املعتِز
 . اِطعن

 
 وىل وقف  اِطعن ْلى ىذه اِفئات َقط ْلىل اْلدَث ؟

 
ظلم أىل اْلدَث ،  بل وقع ِف أىل اْلدَث ممّن ىو َنتسب إىل اِسّنة ، ومع ذِك َقع ِف أىل اْلدَث َو

ظلم  أىل املنْ  اِسلفي كثَتً   واقع .ىذا و  اَو
ذِك َـو اِقيامة جتتمع اخُلصـو َكيف من كاف خصمو أىل اْلدَث !! أ   –ملسو هيلع هللا ىلص  –تباع اِنيب ِو

 
  أنفاسو صحبوا نفسو اِنيب    وإف مل َصحب ىلأىل اْلدَث ىم أ

 
 مل َكونوا أىل اْلدَث َما أدري من ؟ ".ف ْن اِفرقة اِّناجية قاؿ : " إاإلماـ أمحد  ئلِذِك ملّػا س

 
قوؿ : َنن  من أىل اِسّنة واجلماْة ، ومع ذِك ُوجد من َطعن َيْم ، ومع ذِك جتده َنتسب إىل أىل اِسّنة َو

 ؟ ! كم من اِطاْنُت  ِف أىل اْلدَث ِف ىذا اِزمن  ، ومع ىذا َطعن ِف أىل اْلدَث
اِّتكفَت   ،ِف أىل اْلدَث ؛  من اإلخواف املسلمُت ، من مجاْة اِّتبليغ  فيع أىل اِفرؽ ِف ىذا اِزمن َطعنو مج 
ة و اِّسر  ،اْلجرة ،  ، َطعنوا ِف ِيل هنار  اِقطبّية اِػ ..اِػ...اِػ... من اجلماْات ىذه َطعنوف ِف أىل اْلدَث ،َر

ز  وطعنوا ِف اِشيخ دمحم  وطعنوا ِف اِشيخ ربيع عثيمُتاِبن ابز  وطعنوا ِف ااْلِباين وطعنوا ِف اِشيخ ْبد اِعَز
دِْف اِوادْي وطعنوا ِف كل من ىو من أىل وطعنوا وطعنوا وطعنوا  أماف  إىل منْ  أىل اْلدَث  واْلدَث ، َو
 . َطعنوف َيْم ِيل هنار ، وابملقابل ديدحوف أىل اِبدع اِذَن ىم ْلى شاكلتْم، 

مسو  َذكر ثَث َئات ؛ ا  ، جاء ِف ىذا اِكتاب ِعلي أذكر ا وهبتاًنً املسمى زورً  َْذا سلماف اِعوده ِف كتابو
 ذكر اإلخواف املسلمُت وذكر مجاْة اِتبليغ وذكر أىل اْلدَث ، قاؿ : 

 أما اإلخواف املسلمُت َمدحْم وأوصلْم إىل اِسحاب ِف مدحو 
باع ِف اْلسواؽ "من أخَؽ اِداْية  " اِكتاب  كن أثٌت  ، مث جاء إىل مجاْة اِتبليغ وملسْم بشئٍ  مشْور َو ِو

 انب اِتعبدي ، مث ملا جاء ْند أىل اْلدَث َقاؿ : ْليْم ِف اجل



  

 

من قلة  نشغلوا ابْلدَث ِف تصحيحو وتضعيفو وو إىل آخره ، مع شئٍ امن ىذا قـو  قاؿ شئٌ  أو وىناؾ َرقةٌ 
دـ َْم اِواقع ، من َعٍت هبذا  اِتعبد  . اْلدَث ِكن َـو اِقيامة جتتمع اخلصـو أىل؛ ْو

 إف مل َكن ، َقوؿ اإلماـ أمحد : - ملسو هيلع هللا ىلص -أتباع اِنيب 
 (. إف مل َكن اِفرقة اِناجية ىم أىل اْلدَث ََ أدري من ىم ) 

 إىل أىل اِسنة ، مل َسلموا من أِسنتْم ا وهبتاًنً َنسبوف أنفسْم زورً  ا من أًنسٍ ومل َسلم أىل اْلدَث أَضً 
انظر إىل ىذا  -ىا  -ْنيت ابإلسَـ اِعلمي ئة َثِثة د كما قيل ، َقاؿ : وجتد َوىنا بيت اِقصي ؛وكتاابهتم 
 . اِكَـ

 إىل أىل اِسنة ا وهبتاًنً َنسبوف أنفسْم زورً  أًنسٍ  من اومل َسلم أىل اْلدَث أَضً " ىنا  قاؿ :  كَموأًن أوردت  
، " أخَؽ اِداْية " من ْلى سبيل املثاؿ ؛ ما ذكره صاحب كتاب و مل َسلموا من أِسنتْم وكتاابهتم من ذِك 

خواف املسلمُت واِسلفيُت أىل إلا بذِك إىل مجاْة اِتبليغ ومجاْة اإىل ثَثة طوائف مشَتً  ةحيث قسم اِدْا
خفيفة َل  من اِدَن ، َلمس مجاْة اِتبليغ ملسةً  زءٍ اْلدَث ، بعد وصف اجلماْة أف كل منْم َتحزب ْلى ج

خواف املسلمُت اِسياسية املأخوذة من أْداء اإلسَـ ومساىا  إلبعض أْماؿ ا تصور ما ْندىم من بَء ، وذكر
" اِسلفيُت أىل اْلدَث ، وىنا بيت اِقصيد كما قيل ، َقاؿ : ذكر ا وتربية ْلى اجلْاد اِسياسي ، مث جْادً 

وحتذر  سَـ اِعلمي َْي تتعلم اِسنة واْلدَث وتشتغل ببياف صحيحْا من سقيمْاإلْنيت اب َثِثةً  وجتد َئةً 
ة ، وقد َصحب ذِك ْلاِناس من رواَة ا وقد  -انظر إىل اِشاىد ِف اِطعن  -حادَث اِضعيفة واملوضْو
 .  ْاملو  هلل مبا َستحق "مة وما َدبر ْلا ْلأو ضعف اِتعبد أو اِغفلة ْن واقع ا اءمن اجلف َصحب ذِك شئٌ 

 
 ىؤَلء أىل اْلدَث َفعلوف ىذا !! 

 اِتعبد؟ يأدراؾ ْنْم أهنم قليل اذاوم
 أكنت معْم ِف بيوهتم؟ 

 
ىواء واِتصوؼ ، إذا كاف َصدر ىذا ممن ْلواا ََ غرابة أف َصدر مثل ىذا أو أشد منو من أىل اِبدع إذً 

 . َنتسب إىل اِسنة
 نسأؿ  هلل اِعاَية واِسَمة .

 
 أىل اْلدَث ؟ قوف كم ََ



  

 

  ؟ أىل املنْ  اِسلفيقوف كم ََ
 

قْم وِف اِتحَرش  ِف ىذا اِزماف من اِطعوف من اِذَن َكذبوف ْليْم ِيل هنار ، وخيططوف ْلم ِيل هنار ِف تفَر
 ِكن  هلل ْلم ابملرصاد .بينْم بُت اِعلماء وطلبة اِعلم اِسلفيُت أىل اْلدَث ، ِيل هنار خيططوف و 

 
 رؤوس اْلشْاد ،  أف َكشفْم ْلى -ْز وجل  -نسأؿ  هلل  

 ىذه اِفرقة اِناجية ًنصرٌ  - ْز وجل –وَل شك ْندًن أف  هلل 
 ًنصر أىل اْلدَث ، 
َلذِك نقوؿ ِلسلفيُت اثبتوا َأنتم ْلى اْلق َل َغرنكم تلك اْلاَلت ، كم من ؛ ْلىل املنْ  اِسلفي  ًنصرٌ  

أْادىم إىل  –سبحانو وتعاىل  –اِناس اِذَن وصلوا مواصل ْظيمة جدًّا ِف املدح وِف اِشْرة ومع ذِك  هلل 
إىل أف  و بقي ذكر أىل اِسنة وما صنعوه وما كتبوه وما قاِوه وما بينوه من اْلق ابؽٍ ؛ اًِتاب ، وَل ِذْكَر ْلم 

وأخواتنا اِذَن َسمعوف أبشروا َأنتم ْلى اْلق  إلخواننا نقوؿ،  تقـو اِساْة ، َلذِك نقوؿ ِطَب اِعلم
ئك اِذَن َرموف اِشبو ِيل هنار ،  وا وَل تغًتوا أبقواؿ أحد من أِو ْز واثبتوا َأنتم ْلى اِصراط املستقيم َل تتْز

ذِك َنن ِف حاجة أف نسأؿ  هلل  –ْز وجل  –إَّنا ىي أوقات َتزوؿ و َبقى من ثبتو  هلل  ْز  -ْلى اْلق ، ِو
خَت من طلعت ْليو اِشمس كاف َدْو  هلل و َتضرَّع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ِثبات إذا كاف خَت ىذه اْلمة اِنيب ا -وجل 
 –ْز وجل  –من اِدْاء و اِتضرع إىل  هلل أَل َتَكلَّ أِسنتنا أف َثبتو َنحن من ابب أوىل ،  -ْز وجل  -إِيو 

 . -ْز وجل  -أف َثبتنا ْلى ىذه اِعقيدة حىت نلقى  هلل 
 

 إىل أمر آخر وىو : سبيل اِنجاة من ىذه  اِعقائد اِيت تقدمت ِف ىذا اِكتاب . –رمحو  هلل  –مث انتقل 
 ىو سبيل اِنجاة ؟  ما

 : -رمحو  هلل  -قاؿ 
 

ْْتَػَقْدَت اِدَّْىَر اَي َصاِح َىِذه    ِإَذا َما ا
ََْلى َخَْتٍ                                               َوُتْصِبحُ  تَِبيتُ  ََأَْنَت 

 



  

 

سرةً  تلقى  هلل َأنت ْلى خَت، أما إذا ذىبت دينةً  إىل أفطوؿ دىرؾ  ْلى ىذا إذا ثبتَّ  ََ تلومن إَل نفسك  َو
ق اِقومي  ، اِقصد أف مجيع ما تقدـ من ىذه اْلبيات وما َيْا من ْقائد َإف كل ذِك ىو املنْ  اِسليم و اِطَر

ْز  –اْلمة ، ََحِريٌّ ابملسلم أف َكوف ذِك ىو معتقده طواَؿ ْمره حىت َلقى  هلل اِذي كاف ْليو سلف ىذه 
وأصحابو ومن تبعو إبحساف إىل َـو  - ملسو هيلع هللا ىلص -وىو ْلى ذِك َإف اخلَت كل اخلَت َيما كاف ْليو اِنيب  –وجل 
 .اِدَن 

صلى  هلل  -ْلى ذِك َاِنيب  -جل ذكره  -أف َثبتك  هلل  ؾَادع  هلل اي أخي املسلم ِف صباحك و ِف مساء
َْ نَ بػَ و لُ قػُ  تْ بِّ وب ثػَ لُ قُ اِْ  بَ لِ قَ  مُ ايَ  )كاف َقوؿ ِف سجوده :   - ْليو وسلم َنحن ِف حاجة     (20) (ك َنِ ى دِ لَ ا 

 . -ْز وجل  -ْلى ىذه اِعقيدة حىت نلقى  هلل  -ْز وجل  -ِذِك أف َثبتنا  هلل 
 

  . - رمحو  هلل -بن أيب داود ااِودود شرح قصيدة أيب بكر انتْى بذِك ىذا اِكتاب وىو َتح 
 

كم ْلى اْلق حىت  -ْز وجل  -أسأؿ  هلل  قنا وإايكم ِلعلم اِناَع واِعمل اِصاحل ، وأف َثبتنا وإايَّ لقى نأف ََو
 . إنو ويل ذِك و اِقادر ْليو -ْز وجل  - هلل 
 
لى آِو و أصحابو أمجعُت .   وصلى  هلل وسلم وابرؾ ْلى نبينا دمحم ْو
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