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 (34/  92) الفتاوى يقول شيخ االسالم فى مجموع

َتَناِقَضْينِ  اْعِتَقاَدْينِ  اْلَعالِم   اْعَتَقدَ  "َفإَِذا ة   ِفي م  َتْينِ  أَوْ  َقِضيَّ َباِعهِ  لِْلَحق   َقْصِدهِ  َمعَ  َقِضيَّ  َواتِّ

َباِعهِ  أ ِمرَ  لَِما رَ : َواْلِحْكَمةِ  اْلِكَتابِ  ِمنْ  ِباتِّ ُ  َوُهوَ  َيْعلَْمهُ  َلمْ  بَِما ُعذ  ا اْلَمْرفُوعُ  اْلَخَطأ  ؛َعنَّ

ه مْ  اأْلَْهَواءِ  أَْصَحابِ  بِِخاَلفِ  ونَ  إنْ } َفإِنَّ ِبع  نَّ  إّلَّ  َيتَّ  َوَيْجِزم ونَ { اْْلَْنف س   َتْهَوى َوَما الظَّ

نِّ  َيق ول وَنه   ِبَما ِقيضَ  َيْقَبل   َّل  َواْلَهَوى َجْزًما ِبالظَّ ونَ  ِبَجْزِمِه، اْلِعْلمِ  َعَدمِ  َمعَ  النَّ  َما َفَيْعَتِقد 

وا لَمْ   . َظاِهًرا َوَّل  َباِطًنا َّل  ِباْعِتَقاِدهِ  ي ْؤَمر 

ونَ  وا لَمْ  َما َوَيْقِصد  ونَ َوَيْجَتهِ  ِبَقْصِدهِ  ي ْؤَمر  وا لَمْ  اْجِتَهاًدا د  رْ  َفلَمْ  ِبِه، ي ْؤَمر   َعْنه مْ  َيْصد 

وه   لَمْ  َما َمْغِفَرةَ  َيْقَتِضي َما َواْلَقْصدِ  اِّلْجِتَهادِ  ِمنْ   ِباْلَمْغض وبِ  َشِبيًها َظالِِمينَ  َفَكان وا َيْعَلم 

الِّينَ  َشِبيًها َجاِهلِينَ  أَوْ  َعلَْيِهمْ   .ِبالضَّ

. َطِريَقه   َسلَكَ  َوَقدْ . اْلَحقِّ  ِسَوى َغَرض   لَه   لَْيسَ  اْلَمْحضَ  اْلِعْلِميَّ  ااِلْجتَِهادَ  َفاْلُمْجَتِهدُ  

ا ِبع   َوأَمَّ تَّ  ."َعْنهُ  َوُيَعانِدُ  اْلَحقَّ  َيْعلَمُ  َمنْ  َفُهوَ : اْلَمْحِض  اْلَهَوى م 

 (131/  1) االعتصام ويقول الشاطبي فى

 ْلن زلة أو غلطه تسمى وانما بالذات ّل وبالعرض فلته اّل يقع ّل منه "فاّلبتدع

 هواه يتبع لم أي الكتاب تأويل وابتغاء الفتنه ابتغاء المتشابه اتباع يقصد لم صاحبها

 ."به وأقر له اذعن الحق له ظهر اذا انه عليه والدليل عمدة جعله وّل
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 (22: ص) لإلمام النووي واْلصوات الحروف في السلف اعتقاد ذكر فيه جزء

 سنة اْلول ربيع شهر من الثالث الخميس نسخه من فرغنا: هللا رحمه المصنف قال

 .وستمائة وسبعين ست

 في الطالبين تحفة: )  اسمها النووي لإلمام واسعة ترجمة له العطار وابن :قلتُ 

 النووي توفي( :  الطالبين تحفة)  في العطار ابن يقول(   الدين محيي اّلمام ترجمة

 هـ بنوي(  هـ 676/  رجب/  22)  الليل من اّلخير الثلث اّلربعاء ليلة

 من إنه أي أشهر سبعة أو ستة قرابة وفاته وبين الجزء لهذا النووي تأليف بين: يعني

 ! بعده ألفة كتاباً  للنووي نعلم ّل إذ هللا رحمه تصانيفه أواخر

 للنووي رحمه هللاوإليك الجامع المختصر لما في هذا الجزء 

 ْلمور المفيدة واْلصوات الحروف إّل ليس هللا كالم" :مسألةقال رحمه هللا  أوال:

 بين الموجود وهو. القرآن بنظم وسلم عليه هللا صلى النبي على المنزلة الشرع

 كالم هلل وليس مصاحفنا، في ونكتبه أوّلدنا وتحفظه بألسنتنا نتلوه الذي أظهرنا،

 ".الشافعي اإلمام قال وبه مذهبنا هذا سواه،

 العزيز الكتاب من آيات دليله،  تعالى هلل الحرف إثبات في: فصل ثانيا:

هِ  ِمنْ  آَدم   َفَتلَقَّى: }اْلول  ..ثم شرع في اْلدلة رحمه هللا.[ .37:البقرة{ ]َكلَِمات   َربِّ

{ َتْكِليماً  م وَسى هللاَّ   َوَكلَّمَ : }تعالى وقال المفيدة المتآلفة الحروف هي والكلمات

 أهل من وغيرهم  سالم بن القاسم عبيد وأبو  والفراء اْلصمعي قال[ .162:النساء]

 بكالم موسى كلم: يقال أنه فثبت،  الواسطة ارتفاع على يدل بالمصدر التأكيد: اللغة

 النَّاسِ  َعلَى اْصَطَفْيت كَ  إنِّي: }قوله في عليه هللا امتن ولذلك أذنه، بحاسة سمعه

 للتخصيص يكن لم وإّل كالمه سمع أنه فلوّل[ 122:اْلعراف{ ]َوِبَكالِمي ِبِرَساّلِتي

 .فائدة

 :مواضع في بذلك العزيز الكتاب ينطق .تعالى هلل الصوت اثبات في: فصل ثالثا:

ا} القصص سورة في منها ا} النمل سورة وفي [33: القصص{ ]ن وِديَ  أََتاَها َفلَمَّ  َفلَمَّ

ا} طه وفي[ 8: النمل{ ]ن وِديَ  َجاَءَها  يكون ّل والنداء [ .11:طه{ ]ن وِديَ  َجاَءَها َفلَمَّ

 [ .31:طه{ ]ي وَحى لَِما َفاْسَتِمعْ : }تعالى قوله وكذلك. اللغة أهل جميع عند بصوت إّل

 أَْينَ  َفَيق ول   ي َناِديِهمْ  َوَيْومَ : }تعالى قوله وكذلك .مسموع لصوت إّل يكون ّل واّلستماع

ْنت مْ  الَِّذينَ  ش َرَكاِئيَ  م ونَ  ك  ْنتَ  َوَما{ }َتْزع  ورِ  ِبَجاِنبِ  ك  { َناَدْيَنا إِذْ  الطُّ
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ورِ  ِبَجاِنبِ  ك ْنتَ  َوَما[ }72و62:القصص]  والنداء[ 26:القصص{ ]َناَدْيَنا إِذْ  الطُّ

ِني: }تعالى وقال .بصوت إّل يكون ّل باإلجماع : طه{ ]َفاْعب ْدِني أََنا إِّلَّ  إِلَهَ  ّل هللاَّ   أََنا إِنَّ

ه   َناَداه   إِذْ [ }12 سِ  1ِباْلَوادِ  َربُّ َقدَّ وىً  اْلم   َجاِنبِ  ِمنْ  َوَناَدْيَناه  [ }16: النازعات{ ]ط 

ورِ  َما[ }22: مريم{ ]اْْلَْيَمنِ  الطُّ ه َما َوَناَداه  َما أَلَمْ  َربُّ  أَلَْست  [ }22:اْلعراف{ ]أَْنَهك 

مْ  ك   .الصوت سمعوا إنما[ 172: اْلعراف{ ]َبلَى َقال وا ِبَربِّ

 هللا تكلم إذا:" قال أنه وسلم، عليه هللا صلى النبي عن صحيحه في البخاري وروى

 .آخره إلى " سجداً  فيخرون السابعة، السماء أهل صوته سمع بالوحي،

 هللا رضي أنيس بن هللا عبد عن مسنده في أحمد اإلمام ودونه الصحيحين في وروي

 القيامة يوم العباد يحشر:" يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: قال عنه

 . " الديان أنا الملك أنا: قرب من يسمعه كما بعد من يسمع بصوت فيناديهم

 السلطان نادى: يقال كما اآلمر هو إذ المجاز بطريق هللا إلى النداء إضافة يقال وّل

 أنا هللا، أنا" :يقول أن يمكنه ّل هللا غير ْلن. ذلك يجوز ّل: نقول ْلنا غيره، والمراد

 ".الخيال هذا فيسقط .الديان أنا الملك،

 مسموع هللا كالم نأ في: فصل رابعا:

وا َوإَِذا: }تعالى قوله منها. العزيز الكتاب من آيات دليله... ولِ  إِلَى أ ْنِزلَ  َما َسِمع  س   الرَّ

ْمعِ  ِمنَ  َتِفيض   أَْعي َنه مْ  َتَرى  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفراً  إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ [ }83:المائدة{ ]الدَّ

ونَ  ا اْلق ْرآنَ  َيْسَتِمع  وه   َفلَمَّ ه   إِلَيَّ  أ وِحيَ  ق لْ [ }22:اْلحقاف{ ]أَْنِصت وا َقال وا َحَضر   أَنَّ

ا َفَقال وا اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفر   اْسَتَمعَ  ا َقْوَمَنا َيا َقال وا[ }1:الجن{ ]َعَجباً  ق ْرآناً  َسِمْعَنا إِنَّ  َسِمْعَنا إِنَّ

قاً  م وَسى َبْعدِ  ِمنْ  أ ْنِزلَ  ِكَتاباً  َصدِّ ا[ }33:اْلحقاف{ ]اْلَحقِّ  إِلَى َيْهِدي َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما م   َوأَنَّ

ا ا اْله َدى َسِمْعَنا لَمَّ ونَ  ِمْنه مْ  َفِريق   َكانَ  َوَقدْ [ }13: الجن{ ]ِبهِ  آَمنَّ  ث مَّ  هللاَِّ  َكالمَ  َيْسَمع 

ف وَنه   وا اْلق ْرآن   ق ِرئَ  َوإَِذا[ }72: البقرة{ ]َعَقل وه   َما َبْعدِ  ِمنْ  ي َحرِّ  َوأَْنِصت وا َله   َفاْسَتِمع 

مْ  ْسَتْكِبراً  َولَّى[ }232: اْلعراف{ ]ت ْرَحم ونَ  لََعلَّك  [ 7: لقمان{ ]َيْسَمْعَها لَمْ  َكأَنْ  م 

: تعال وقال[ 13: طه{ ]ي وَحى لَِما َفاْسَتِمعْ [ }6: التوبة{ ]هللاَِّ  َكالمَ  َيْسَمعَ  َحتَّى َفأَِجْره  }

مْ  لََتَولَّْوا أَْسَمَعه مْ  َولَوْ  َْلْسَمَعه مْ  َخْيراً  ِفيِهمْ  هللاَّ   َعلِمَ  َولَوْ } ونَ  َوه  ْعِرض  [ 23: اْلنفال{ ]م 

وا الَِّذينَ  َوَقالَ } وا ّل َكَفر   [ .226: فصلت{ ]اْلق ْرآنِ  لَِهَذا َتْسَمع 

 الحروف هذه إّل ليس والمسموع مسموع، هللا كالم أن اآليات، بهذه فعلم

 يكون ّل حقيقة هللا كالم هي كانت وإذا حقيقة، هللا كالم هي فتكون واْلصوات،

 غيره هو الذي ذلك هو وليس شيئين، أحد هللا كالم ْلن ضرورة هللا كالم غيرها

 ....هذا إلى المصير فينبغي
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 مسموع هللا كالم أن تؤكد أحاديث في: فصل خامسا:

 المتعصبين من غيرهم وبين بينهم والفرق المهديين اْلئمة عليه كان ما إلى فانظروا

 حب على انعطفوا لكونهم لها، ومخالفتهم أغراضهم موافقة على زماننا أهل من

 اْلمور هذه على حملهم  أعصارهم رؤساء إلى والتحبب وزخارفها، الدنيا

   ..بالمظنون المقطوع فباعوا  المستبشعة

 وما وسلم عليه هللا صلى نبينا وسنة وجل عز هللا بكتاب التمسك :ديننا من ونحن

 أحاديث بجميع ونؤمن المشهورين الحديث وأئمة والتابعين الصحابة عن روي

 وقوله الدجال قصة كحديث ،شيئاً  منه وال ننقص شيئاً، ذلك على نزيد ال الصفات،

 . الدنيا السماء إلى النزول وكحديث. " بأعور ليس ربكم وإن"  :فيه

 يضع وإنه أصابعه من إصبعين بين القلوب وإن ، العرش على اّلستواء وكحديث

 المعراج حديث بتصديق ونقول ، أصبع على واْلرضين أصبع على السموات

 اْلحاديث هذه أشبه وما. القلوب مقلب هللا أن وندين الروايات من فيه ما وبصحيح

 .جاءت كما نمرها وأن تأويلها، عن كشف غير من الرواية بها جاءت كما جميعها

{ َصفّاً  َصفّاً  َواْلَملَك   َربُّكَ  َوَجاءَ : }تعالى قال كما القيامة يوم يجيء هللا إن: ونقول

 ِمنْ  إِلَْيهِ  أَْقَرب   َوَنْحن  } تعالى لقوله يشاء كيف عباده من يقرب هللا وإن[ 22:الفجر]

[ 2-8:النجم{ ]أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ *َفَتَدلَّى َدَنا ث مَّ : }وقوله[ 16:ق{ ]اْلَوِريدِ  َحْبلِ 

 كما ذلك عن نكف بل عنها نكشف وّل نتأولها وّل الصفات، آيات من ذلك وأشباه

 .الصالح السلف عنه كف

 قال رحمه هللا ذكر رحمه هللا اآليات التي في أسباب النزول..وبعد أن  سادسا:

 الفرق بين عليه متفق أنبيائه على هللا كالم نزول أن اْلدلة هذه بمجموع فعلم"

 إجماع خرق من سيما ،به يعتد ال لإلجماع خارقاً  يكون ذلك فمنكر بأسرها،

 على أجمعوا عليهم هللا رضوان فإنهم ودعائمه، الدين أصول من هو فيما  الصحابة

 أهم من اْلمر هذا فإن النزول، معنى في مجازاً  أو حقيقة لهم يخطر أن غير من ذلك

 يتعرضوا لم ذلك أهملوا فلما المسلمين، شرائع قواعد بنيان وعليه الدين في اْلمور

 أن على المسلمين كإجماع اإلجماع هذا فيصير ..قلنا، ما اتفاقهم على دل إليه،

. ..حقاً، هللا رسول هو المطلب عبد بن هللا عبد بن محمد الحجرة في بيثرب المدفون

 في ومكتوب نبيه، على منزل هللا كالم نأ مشحونة األشاعرة كتب أن والعجب

 ،عبارة .. هو المنزل: يقولون ثم الحقيقة، على باْللسنة ومتلو المصاحف،

 أكبر  " أهلل.ركيكة باردة وتعقبات ظاهرة مناقضات في ويشرعون
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 بالطاعة يزيد وعمل قول اإليمان وأنقال رحمه هللا في هذا الجزء " سابعا:

 بالمعصية." وينقص

 (:126/  1) مسلم على النووي شرحوفي  قلُت: 

وَ  الشَّْرعِ  لَِسانِ  ِفي َواإْلِيَمان   رَ  َوإَِذا ِباْْلَْرَكانِ  َواْلَعَمل   ِباْلَقْلبِ  التَّْصِديق   ه   ِبَهَذا ف سِّ

قَ  َياَدة   إِلَْيهِ  َتَطرَّ وَ  َوالنَّْقص   الزِّ ةِ  أَْهلِ  َمْذَهب   َوه  نَّ  ."السُّ

 .اإليمان من األعمال أن النووي وقرربل 

 (:122/  1) مسلم على النووي شرح

ا" َفق   اْْلَْعَمالِ  َعلَى اإْلِيَمانِ  اْسمِ  إِْطاَلق   َوأَمَّ  ِفي َوَدَّلِئل ه   اْلَحق   أَْهلِ  ِعْندَ  َعلَْيهِ  َفُمتَّ

ةِ  اْلِكَتابِ  نَّ  هللاَّ   َكانَ  َوَما" َتَعالَى هللاَّ   َقالَ  ت ْشَهرَ  أَنْ  ِمنْ  َوأَْشَهر   ت ْحَصرَ  أَنْ  ِمنْ  أَْكَثر   َوالسُّ

وا "يمانكمإ ليضيع َرادَ  أَنَّ  َعلَى أَْجَمع  مْ  اْلم   ." َصاَلَتك 

 (:21/  2) مسلم على النووي شرحوفي 

اِني َيْزِني َّل " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ   َصلَّى َقْول ه   اْلَبابِ  ِفي" وَ  َيْزِني ِحينَ  الزَّ ْؤِمن   َوه   َوَّل  م 

اِرق   َيْسِرق   وَ  َيْسِرق   ِحينَ  السَّ ْؤِمن   َوه  وَ  َيْشَرب َها ِحينَ  اْلَخْمرَ  َيْشَرب   َوَّل  م  ْؤِمن   َوه   م 

اِنيَ  أَنَّ  َعلَى اْلَحقِّ  أَْهلِ  إِْجَماعِ .. "اْلَحِديثَ  اِرقَ  الزَّ مْ  َواْلَقاِتلَ  َوالسَّ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َوَغْيَره 

ونَ  َّل  الشِّْركِ  َغْيرِ  اْلَكَباِئرِ   َسَقَطتْ  َتاب وا إِنْ  اإْلِيَمانِ  َناقُِصو ُمْؤِمُنونَ  ُهمْ  َبلْ  ِبَذلِكَ  َيْكف ر 

ق وَبت ه مْ  ينَ  َمات وا َوإِنْ  ع  ِصرِّ  َعَفا َتَعالَى هللاَّ   َشاءَ  فان اْلَمِشيَئةِ  ِفي َكان وا اْلَكَباِئرِ  َعلَى م 

ةَ  َوأَْدَخَله م   َعْنه مْ  ًّل  اْلَجنَّ َبه مْ  َشاءَ  َوإِنْ  أَوَّ ةَ  أَْدَخَله م   ث مَّ  َعذَّ لُّ  اْلَجنَّ َنا اْْلَِدلَّةِ  َهِذهِ  َوك   َتْضَطرُّ

 ."َوِشْبِههِ  اْلَحِديثِ  َهَذا َتأِْويلِ  إِلَى

 وّل العزيز كتابه في أخبر كما عرشه على هللا بأن ونؤمنحمه هللا "قال ر ثامنا:

 كما مكان منه ّليخلو مكان كل في وعلمه السماء، في هو بل مكان، كل في هو نقول

َماءِ  ِفي َمنْ  أَأَِمْنت مْ : }قال يِّب   اْلَكلِم   َيْصَعد   إِلَْيهِ : }قال وكما[ 16:الملك{ ]السَّ { الطَّ

 وكما ". ربه من دنا ثم:" السابعة السماء إلى اإلسراء حديث في جاء وكما. [11:فاطر]

"  ربك؟ أين:" وسلم عليه هللا صلى النبي لها فقال تعتق، أن أريدت سوداء حديث في

 الكتاب في كثير ذلك وأمثال . " مؤمنة فإنها اعتقها:" فقال السماء في: فقالت

 أن أنس بن مالك عن الثقات روت وقد .ذلك من شيئاً  نجحد وّل بذلك نؤمن والسنة،

ْحَمن  : }تعالى قوله عن سأله سائالً   اّلستواء: فقال[ 2:طه{ ]اْسَتوَ  اْلَعْرشِ  َعلَى الرَّ

 .بدعة عنه والسؤال واجب، به واإليمان معقول، غير والكيف مجهول، غير
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 كتابنا في وضعناه فيما نذكره فيما الثاني القسم وهو نحن كالمنا في نشرع ثم

 في أخباراً  اْلول الباب من فلنذكر" القرآن حملة آداب في بالتبيان "المعروف

 .. :جملتها فمن جداً  كثيرة فهي وحملته القرآن تالوة فضيلة

وبذلك ي رفع القول بالكلية بأن النووي رحمه هللا أشعري فرحمه هللا رحمة  قلُت: 

واسعة ، وأزيدك تأكيدا لمخالفته ْلصول مذهب اْلشاعرة بل والتشنيع عليهم كما 

 فأقول وهللا المستعان وعليه التكالن. صرح بالتشنيع عليهم في الجزء المذكور آنفا.

 أول واجب على المكلف

 42الجبار المعتزلي في شرح األصول الخمسة صقال القاضي عبد 

"إن سأل سائل :ما أول ما أوجب هللا عليك ؟فقل النظر المؤدى إلى معرفة هللا تعالى 

 ْلنه تعالى ّل يعرف ضرورة وّل بالمشاهدة فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر"

 22وتبع على ذلك القاضي اْلشعري الباقالني في اإلنصاف ص 

ول ما فرض هللا عز وجل على جميع العباد النظر في آياته ...ْلنه "وأن يعلم أن ا

سبحانه غير معلوم اّلضطرار، وّل مشاهد بالحواس ،وإنما يعلم وجوده وكونه على 

 ما تفتضيه أفعاله باْلدلة القاهرة والبراهين الباهرة .

قرار بكت به والثاني من فرائض هللا عز وجل على جميع العباد اإليمان به واإل 

 ورسله...."

الذى ذكره الباقالني هو أول  أن هذا الثانيومعلوم من صريح الكتاب والسنة  قلُت:

 (:128/  2) البخاري ما فرضه هللا ورسوله على العباد ويكفى في هذا في صحيح

ول   َقالَ : َقالَ  َعْنه َما، هللاَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  َعاذِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللا   َصلَّى هللاَِّ  َرس   ْبنِ  لِم 

، أَْهلَ  َقْوًما َسَتأِْتي إِنَّكَ : »الَيَمنِ  إِلَى َبَعَثه   ِحينَ  َجَبل    أَنْ  إِلَى َفاْدُعُهمْ  ِجْئَته ْم، َفإَِذا ِكَتاب 

ُ، إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  َيْشَهُدوا ًدا َوأَنَّ  َّللاَّ ِ.... َرُسولُ  ُمَحمَّ  َّللاَّ

لَ  "َفْلَيك نْ وفى رواية  ُدوا أَنْ  إِلَى َتْدُعوُهمْ  َما أَوَّ َ  ُيَوح 
 َتَعالَى.." َّللاَّ

 (:216/  2) الرزاق عبد مصنف وفى رواية فى

ْوِحيِد" إَِلى َفاْدُعُهمْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َناس   َعلَى َسَتأِْتي "إِنَّكَ   التَّ
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 (:21/  1) مسلم صحيح في وفى رواية

لَ  "َفْلَيك نْ   "َوَجلَّ  َعزَّ  َّللاِ  ِعَباَدةُ  إِلَْيهِ  َتْدُعوُهمْ  َما أَوَّ

 (:26/  3) الدار قطني وفى سنن

م   إِنَّكَ » لُ  َفْلَيك نْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َقْوم   َعلَى َتْقد  ِ  َتْوِحيدَ  إِلَْيهِ  َتْدُعوُهمْ  َما أَوَّ  .."َّللاَّ

 4بل قال الجويني في اإلرشاد ص

العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ القصد إلى النظر المفضي إلى  "أول ما يجب على

 !العلم بحدوث العالم."

وهذا المذهب الباطل أداهم إلى مسائل باطلة منها ،إذا بلغ اإلنسان واخترمته  قلُت:

 المنية وهو في أثناء النظر هل ي عد مؤمناً أم ّل؟ نسأل هللا العافية.

آفاق التعاليم  فيكتاب  فياصرين سعيد حوى وقد نص على هذا أيضاً من المع

فقال" لقد نص فقهاء الحنفية على أن بنت المسلم إذا تزوجت قبل البلوغ من  23ص

مسلم فإن الزواج صحيح ويحكم بإسالمها تبعاً ْلبويها فإذا بلغت وسئلت عن اإلسالم 

على هذا بسبب تبين عدم إسالمها ....و غياّلفلم تعرف أن تصفه فإن العقد يعتبر 

 فإن فقهاء الحنفية يعتبرون عدم معرفة اإلسالم كفراً..."وهذا ضالل ما بعده ضالل.

 !إيمان المقلد هل هو كافر أم ّل؟ فيبل وصل اْلمر بهم إلى أنهم اختلفوا 

نقل اْلقوال فى إيمان المقلد ثم أرجعها إلى   32شرح الكبرى للسنوسي ص ففي

"وّل حول واختار السنوسي األول  أنه مؤمن، أنه كافر، أنه عاصي، ثالثة أقوال:

 وّل قوة إّل باهلل.

الفتح بعد أن نقل كالمه المذكور  فيوقد رد الحافظ ابن حجر على الجويني  قلُت:

 َوْجَهكَ  "َفأَِقمْ  َتَعالَى هللاَِّ  َفَقْول   َذلِكَ  "َوَمعَ (:73/  1) الباري فتح في آنفاً فقال ابن حجر

ينِ  لُّ  َوَحِديث   َعلَْيَها" النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي هللاَِّ  ِفْطَرةَ  َحِنيًفا لِلدِّ  اْلفْطَرة" َعلَى ي ولَد   َمْول ود   "ك 

ْوِحيدِ  ِكَتابِ  ِفي لَِهَذا َبَيان   َمِزيد   َوَسَيأِْتي أَْصلَِها ِمنْ  اْلَمْسأَلَةِ  َهِذهِ  َدْفعِ  فِي َظاهران  التَّ

دِ  أَب و اْلق ْدَوة   َنَقلَ  َوَقدْ  َتَعالَى. هللاَّ   َشاءَ  إِنْ  َحمَّ  َعنْ  اْلَباِجيِّ  اْلَولِيدِ  أَِبي َعنْ  َجْمَرةَ  أَِبي ْبن   م 

ْمَناِنيِّ  َجْعَفر   أَِبي وَ  السِّ ه   اْْلََشاِعَرةِ  ِكَبارِ  ِمنْ  َوه   ِمنْ  اْلَمْسأَلَةَ  َهِذهِ  إِنَّ  َيق ول   َسِمَعه   أَنَّ

." َوهللاَّ   اْلَمْذَهبِ  ِفي َبقَِيتْ  اْلُمْعَتِزلَةِ  َمَسائِلِ  ْسَتَعان    اْلم 

هذا  فيوفى كالم ابن حجر هذا دليل  أيضاً لمخالفة ابن حجر اْلشاعرة قلُت :

 اْلصل الباطل.
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 األشعري خالفة النووي لهذا األصل المعتزليم

 وموافقته منهج أهل السنة

 (:23/  1) مسلم فى صحيح 

َمَر، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  ول   َقالَ : َقالَ  ع     ..أ َقاِتلَ  أَنْ  أ ِمْرت  : »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللا   َصلَّى هللاِ  َرس 

 (:912/  1) مسلم قال النووي معلقا فى شرح

َواَيةِ  ِفي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ   َصلَّى َقْول ه   وا َحتَّى النَّاسَ  أ َقاِتلَ ) اْْل ْخَرى الرِّ  إِلَهَ  َّل  أَنْ  َيْشَهد 

ْؤِمن وا هللاَّ   إِّلَّ  َواَياتِ  ِفي اْخت ِصرَ  َما َبَيان   ِفيهِ ( ِبهِ  ِجْئت   َوِبَما ِبي َوي   ِمنَ  اْْل َخرِ  الرِّ

مَ  َوَقدْ  هللاَّ   إِّلَّ  إِلَهَ  َّل  َقْولِ  َعلَى اِّلْقِتَصارِ   لَِمْذَهبِ  َظاِهَرة   َداَلَلة   َوفِيهِ  َهَذا َبَيان   َتَقدَّ

لَفِ  ِمنَ  َواْلَجَماِهيرِ  اْلُمَحق قِينَ   اْعتَِقاًدا اإْلِْساَلمِ  ِدينَ  اْعَتَقدَ  إَِذا اإْلِْنَسانَ  أَنَّ  َواْلَخلَفِ  السَّ

دَ  اَل  َجاِزًما ِدينَ  ِمنَ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  َذلِكَ  َكَفاهُ  فِيهِ  َتَردُّ  أَِدلَّةِ  َتَعلُّم   َعلَْيهِ  َيِجب   َوَّل  اْلُمَوح 

َتَكلِِّمينَ   من كونه فِي َشْرًطا َوَجَعلَهُ  َذلِكَ  أَْوَجبَ  لَِمنْ  ِخاَلًفا ِبَها َتَعالَى هللاَِّ  َوَمْعِرَفةِ  اْلم 

هُ  َوَزَعمَ  اْلقِْبَلةِ  أَْهلِ   ."  بِهِ  إاِلَّ  اْلُمْسلِِمينَ  ُحْكمُ  لَهُ  َيُكونُ  اَل  أَنَّ

 الواحد خبر

 (:19/  1) مسلم على النووي شرحفي 

 بخبر العمل وجوب على العقلية والحجج الشرعية النصوص دّلئل تظاهرت وقد

 أبلغ وأوضحوه بدّلئله ذلك واْلصول الفقه كتب في العلماء قرر وقد الواحد

 ".يضاحإ

فارتفع جملة الشك وحل محله اليقين بأن النووي رحمه هللا قد وافى ربه  قلُت:

 بعقيدة الصحابة ، وسلك منهج الجماعة وخالف أهل البدع والشناعة.

 فنسأل َّللا الثبات حتى الممات

  

 


