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 مَّدمٜ

 بسم اهلل افرمحن افرحٔم

 .. ـثراً  ظذ حمّد وآفه افىٚهرين ادًهومغ وشِم تسِٔمً   اهللوصّذ 

افًَٔدة ، ؾساه خيِط بغ حََٜٔ أصول افدين افبًض اظتٚص ظذربم 

م ، مع أّن أصلً افًَٔدة افتي فٔسٝ ، وبغ من أصول افدينأصل افتي هي 

من مٚ ظداه من ظٚمل افًَل، وظَٔدة 9 إذ إصل من ظٚدغ خمتٍِغ اصىلحًٚ 

ظِٔه افَْل  ّٕص مٚ حُم به افًَل وافزهٚن، وافثٚين مٚ 9 ؾّٕٚول ظٚمل افَّْل

 .وافبٔٚن

ذم ظدد ظدا هذا ؾجٓٚبذة أصحٚبْٚ رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم ، اختٍِوا 

، ثلثٜ : آخرون ، وؿٚل ذـروا أّنٚ اثْغ  ٓم مْجمظٜ 9 ؾظذ أؿوالأصول افدين 

 . مخسٜ : ، ورابعأربًٜ ؾريق ثٚفٞ ؿٚل: و

ّٕم 9 ُثرافـم توّهم اختلف مْٚؿوٜ ، فٔس هذا آختلفجّل : ؿِٝ وإ

 .آظتبٚر شٓل ادٗو9ٜٕ إذ اختلف آظتبٚر ٕنٖ ظن ، عاختلف تْوّ 

، أّنم وؿٍوا ظذ اختلف إؿوال ، هوواخلِطمٚ أوؿع افُثر ذم اخلبط و

ٚرات 9 وافٍَٚل احلّق هو من يًي اظتبوٓ أشبٚب تًٚضٔهآظتبٚر ؾَه ومل يًوا 

ًٚ  ضافوؿوف ظذ حم ، ٓإؿوال وحٔثٔٚهتٚ وأدّفتٓٚ ًٚ إؿوال وؿوؾ ٓ روح حنوي

 ..ؾٔه 
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: إصول ثلثٜ ، مع ذـر أّن ؾ، بل ؿد تسٚحمٝ ظبٚئر بًض افًِمء

هي مخسٜ متّسُغ بٚظتبٚر افثلثٜ : آخرون ؿٚفوا متسُه بٚظتبٚر بٚخلّسٜ ، و

ف افًٚدي 9 إذ اخلبط اخلِط و9 ؾّن هْٔٓٚ حهل ...هُذاو َّ ًٚ ادث يرى توٚرب

 ًٚ ًٚ ، واَح ّْٔ ًٚ ب ّٜٔ افْٚس ، وتْٚؿو ِّٓم ، ؾُٔف ببَ  .؟!بسىٚءأهل ؾىرٍة وج

ّٔٚت ٕنٖ ظن هذا  أفَٚهٚ خهومْٚ فزظزظٜ  -حََٔتٓٚ مٌٚفىٚت–إصُٚف

، مرّدهٚ إػ اخلِط وافوٓيٜ ذم افًهّٜ واإلمٚمٜإٔٚر اهلل برهٚنم ظَٔدة افنًٜٔ 

 إٔف!!

خذت بٖذهٚن افبسىٚء إػ احلٔص إّٓ أّنٚ أ، فُن مع ـونٚ مٌٚفىٚت

 ، ؾوجٛ افبٔٚن وفزم افتبٔٚن ..بٔص

ّٔٚت  بٚفوؿوف ، وٓ يبٚن ظوار ادٌٚفىٚت ، إّٓ إذ ٓ تْدؾع هذه اإلصُٚف

 ..، ومٚ يًتز ذم حََٔته ومٍٓومهظذ حّد إصل افديْي

، وافوٓيٜ  اإلمٚمٜ ظْد افنًٜٔ تًْي افوٓيٜ : إنّ ؾّن إصُٚفٔٚهتم ؿوهلم

، بل من افٍروع9 ـٚفهوم وافهلة 9 يِزموْٕٚ بٖؿوال فٔسٝ من أصول افدين

 مجٚظٜ من ؾحول أصحٚبْٚ أّن إصول ثلثٜ ، هي : افتوحٔد وافْبّوة وادًٚد .

تٓم ّّ هـ( 617بن تّٜٔٔ احلراين )، ـٚمْىَِغ ذم ذفك من أؿوال أئ

ؾَرر هذه إصول 9 ر أصول افدينبًد ذفك يَر  ( )افْبّي أخذ : افَٚئل

 .(0) افٔوم أخر ثمّ ، افرشٚفٜ ثمّ ، اإليمن بٚهلل: افثلثٜ

                                                           
ّٜٔ )ت: حمّد إمحد( :   (0)  . ادُتبٜ افًكّيٜ ، بروت .113ذح افًَٔدة إصٍٕٓٚ
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ّٕم ـتبْٚ هذه افرشٚفٜ فتبٔٚن  ومًرؾته ، ٓزمه ؾٚخلوض ؾ9ٔ ..هذاـّل وإ

ّٜٔآثٚر 9 دٚ يسّتٛ ظِٔه من واجبٜافٍولء ٕهِه من  ؽٚيٜ ذم  ،ٜذظّٔ ، بل ظِّ

 ّٜٔ  ..: افدؾٚع ظن حريم افتنّٔع َّد هجمت اخلهوم 9 من ؿبٔلإمه

ْٚ فن ٕبسط ـثرًا  ّٕ ؽرَْٚ افوؿوف ظذ جّل 9 ؾبٖـثر ممّٚ ذـرٕٚهوٕنر إػ أ

، 9 إذ اخلوض ذم تٍٚصٔل هذا..، ومبدئه ومْتٓٚه مًْٚهحّده وببٔٚن ، حّد إصل

ات ْٓض به ادجِدٓ ت، ، وخلف واختلفومٚ حلَه من َٕض وإبرام

 .ذه احلَول من مهٍّْٚت افٍحولهب ؾٔم هو واَح دن أملّ افوخٚم، 

، وفو بْحو َّْي، افرّد ظذ من ؽٚفط من وبم أّن رشٚفتْٚ هذه يراد مْٓٚ

ْٚ فن ٕتْٚشى  ّٕ إذا اؿتٙ أؿول أئّتٓم ذم ذفك أهّم أهل افسّْٜ ذم إصول ، ؾ٘

ًٚ هلم بم أفزموا به إٍٔسٓم ...إمر  9 إفزام

 :ؾهِغورشٚفتْٚ هذه ذم 

 أصل افدين .مٍٓوم افٍهل إّول : 

 .أصول افدين مسٚئل مٌَِٚت افٍهل افثٚين : 

 بٚشم احلّع                                                                  

 ، ّٜٔ  ـربلء ادَّدشٜافًتبٜ احلسْٔ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 افٍهل إّول

 أصل افدينمٍٓوم 
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 ومًْٚه؟!!افديْي حّد إصل 

  : -وافٍِظ يل–هو  ًٚ اصىلحافديْي  إصل

 .موٚهٚ افؼع، وأافًَل ٚهباشتَّل من افَّْٔٔٔٚت افتي ، مٚ تَّوم به افدين

 : ثلثٜ أمور -بم هو جمّوع–جمّوع  يصل افديْإوإذن ؾوٚبىٜ 

 افًَل .به اشتَل افَٔغ افذي أوًٓ : 

ًٚ : تَّوم افدين   .به اإلشلمي ثٕٚٔ

 ًٚ  .أموٚه افؼع :  ثٚفث

ّٔد افىبٚضبٚئي رَوان اهلل ظِٔهؿٚل   يستَل افتي إصول وأّمٚ:  افس

 هٚردّ  وتبًٚت ؿبوهلٚ آثٚر تِحق مؾّٕ٘ 9  وادًٚد وافْبوة ـٚفتوحٔد9  بٚدراـٓٚ افًَل

 . رشٚفٜ أو ٕبوة ظذ توؿف ؽر من، افًَع بٚفثبوت،  إٓسٚن

 ظِٔٓٚ ويتٍرع،  ببٔٚنٚ افًَل يستَل افتيهي:  افدين أصول وبٚجلِّٜ

 .(0) افْبويٜ افدظوة تتوّْٓٚ افتي افٍروع ؿبول

ّٕه هـ( ريض اهلل ظْه 5أبو ادجد احلِبي )ق فذفك ذـر  ذم مًْى إصل أ

 .(1)، افتي تتوّؿف ظِٔٓٚ مجٔع افتُٚفٔف ادُتسبٜ افواجبٚت افًَِّٜٔ أّول 

ّٔد افىبٚضبٚئيوه مل يستَل افًَل بّٖن هْٚك 9 ؾِو و ظغ مٚ ذـره افس

أتٜٔ فه ظن ضريق افؼع وافْبّوات ، ، مل يْهع افًبد ٕوامره وٕواهٔه ًٚ خٚفَ

ِّٜ افتّٚمٜ ؾٔم هو واَح .  وافتوّؿف هْٚ توّؿف ادًِول ظذ افً

                                                           
 . 48: 02ادٔزان   (0)

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشلمي، ؿم.17-16: ( ت : إبراهٔم هبٚدري) فه إير إصٚرة افسبق   (1)
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 ؽر منوٓ تتوّهم من ؿول أصحٚبْٚ 9 ـَول افسٔد افىبٚضبٚئي إٔف : 

 . رشٚفٜ أو ٕبوة ظذ توؿف

ذم أصول افدين أو ؾروظه 9 ؾّن ؿٚل هبذا   اّضراح مٚ جٚء به افْبّي 

ًٚ وؿوًٓ واحدًا .  ـٍر ظْدٕٚ إمجٚظ

ّٕم ؿِْٚ بًدم افتوّؿف9 فدؾع حمذور افدور ادحٚل ، بٕٔٚه   :افُزوي وإ

ظن اهلل تًٚػ ، وذم ادَٚبل ّن ثبوت ٕبّوة افْبّي متوّؿٍٜ ظذ مٚ جٚء به إ

متوّؿف ظذ إثبٚت ٕبّوته ، هو من ظْد اهلل تًٚػ ، ؾ٘ثبٚت أّن مٚ جٚء به افْبّي 

 وهو دوٌر سيح .

ٜ مسِك واحد فِخلص من هذا افدور افكيح 9 وهو ؿىع افًَل  ّّ وث

ّٕه مبًوث من ؿبل اهلل تًٚػ خلل ادًجزة أو ؽرهٚ .  بٖ

ّٔد افىبٚضبٚئي :   افًَل يستَل افتيهي:  افدين أصول وبٚجلِّٜؿٚل افس

 صحٜ نّ ...9 ٕافْبويٜ افدظوة تتوّْٓٚ افتي افٍروع ؿبول ظِٔٓٚ ويتٍرع،  ببٔٚنٚ

 . فدارت9  ظِٔٓٚ هي توؿف ؾِو،  ظِٔٓٚ متوؿٍٜ،  وافرشول افْبي بٔٚن
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 افزبدة : 

 . مٚ اشتَّل به افًَلؾَوفْٚ : 

ّٔٚت احلٚصِٜ بسبٛ افسّع 9   وهي ظذ ؿسّغ : إلخراج افَْٔٔ

احلور ، ووافزؿوم ، وافٌاط ، ـٚفَٔغ بٚفُوثر 9  أوًٓ : ظِّّٜٔ ظَدّيٜ

 ... .وٕحو ذفك  وأنٚر افِبن واخلّر، افًغ 

ًٚ : ظِّّٜٔ إمتثٚفّٜٔ  . وجوب افهلة ، وحرمٜ اخلّر...9 ـٚفَٔغ ب ثٕٚٔ

افؼظّٜٔ من ضريق إخبٚر  اورد -وشٖٔيت افُلم ظْٓم–ٚفَسمن ؾ

ًٚ فوٓ افؼع ادْتجٜ فَِٔغ   .، وافًَل ظٚجز ظن درـٓٚ متٚم

ّٔٚت افتي احلٚصل : أصول افدين هي خهوص   .افًَل ٚاشتَل هبافَْٔٔ

 . تَّوم هبٚ افدينوؿوفْٚ : 

 ،، بحٔٞ يْتٍي افدين بٕٚتٍٚئٓٚموجدة حلََٜٔ افدينمًْى افتَّوم أّنٚ 

ٚفُوثر وافٌاط...، ب ٚفَٔغ9 ـمن افَْٔٔٔٚت  فُن فٔس ـّل مٚ تَّوم به افدين

 ، وشٖٔيت مزيد بٔٚن .، بل خهوص مٚ اشتَل به افًَلأصلهو 

 وؿوفْٚ : أموٚه افؼع .

9 تِك افتي ، وٕزاع افىوائف ذم شجٚل ادذاهٛإلخراج ـثٍر من افبدع 

 ًٚ 9 ـٚفتٍويض واجلزّيٜ 9 ، مع أّنٚ ظغ افتخّرص وافتوّهمحسبٓٚ افبًض ئَْ

 بٚفدين مع أّن افدين بريٌء مْٓٚ .وإصٚظرة دًتزفٜ اأوائل افتي أفهَٓٚ 

 :وهْٔٓٚ مبٚحٞ ثلث، ـٚٔيت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبحٞ إّول 

 اشتَلل افًَل
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 موجز اشتَلل افًَل بٕٚصول

 ؽرَْٚ بٔٚن اشتَلل افًَل ذم حتهٔل افَٔغ بٖصول افدين ـٚٔيت: 

ًٚ هٛ أّن  ًٚ إٕسٕٚ فًَٔل وجوده، ووجود مٚ ؾٚفتٍٝ  9مٚوفد ذم جزيرة  شوي

ّٕه ٓ حمٚفٜ حوفه من ادوجودات 9   :  هيرضوريٜ يَىع بَؤّٜ بدهئّٜ ؾ٘

  .إٔٚ موجود 

 ؟!!من أوجدينفُّْه ٓ حمٚفٜ يتسٚئل : 

ّٜٔ  -إمجًٚٓ –هْٚ يَىع افًَل   ، هي أصل(0)أخرى  رضورّيٜبدهئّٜ بَو

ِّٓٚ ، ظلوة ظذ أّنٚ أصل إديٚن برمتٓٚ ، مل خيتِف ؾٔٓٚ اثْٚن من  ادًٚرف ـ

 :ذم اجلِّٜ، هي ..شوى أهل افسٍسىٜ وافدجل افبؼظَلء 

 .، هو من أوجدين  موجودٌ  هْٚك خٚفٌق 

ِّٜ )=ادخِوق( ادًِول شتحٚفٜ وجود ٓ ، )=خٚفق( من دون ظ

ّٔتٚن بدهئتٚن ـم هو جعّ وٓشتحٚفٜ افوجود من افًدم  .، وافَو

 فُّل ،  افرضوري افٍىريادًِوم بٚفًِم : من هـ( 617)ؿٚل ابن تّٜٔٔ 

ِّ أّن ...، من شِّٝ ؾىرته من بْي آدم ٓ بد هلٚ من خٚفق، ، ٓٚ ادخِوؿٚت ـ

 9ر ببٚل افًبد ؿىع افدور وافتسِسلمل خيى وإنْ  ،بٚفرضورة وافٍىرةوهذا مًِوم 

ِّ  ؾ٘نّ   .(1) مًِوم آمتْٚع بٚفرضورة، ٓٚ بدون خٚفق وجود ادخِوؿٚت ـ

                                                           
ّٔٚت   (0) ّٜٔ وٕيرّيٜ . وهْٚك من رادف بغ ظذ  -بدواً -افَْٔٔ ثلثٜ أؿسٚم : رضورّيٜ وبدهي

 ، وشٖٔيت تؤَح ذفك .افرضوري وافبدهيي ، وؾٔه ٕيٌر صديد 

 جٚمًٜ ابن شًود ، افسًودّيٜ. . 203: 2درء تًٚرض افًَل وافَْل)ت: حمّد رصٚد شٚمل(   (1)
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هذا هو إصل إّول فِدين ، بل هو إصل إّول فُّل ؿِٝ : 

 .، ٕٚهٔك ظن ادسِّغمل خيتِف ؾٔه اثْٚن من ظَلء افبؼ ادًٚرف ، 

؟! أهو افنجر ، أم احلجر ، أم اددر ، أم ادٚء  فُن من هو افذي أوجدين

  ظّدة آهلٜ ؟!!وهل اخلٚفق واحد أم اثْٚن أم  ، أم افنّس أم افَّر؟!!

ًٚ شّْٜ وصًٜٔ وؽرهم هْٚ اختِف افّْٚس 9 ؾَٚل ادوحدون  ، خلؾ

هو واحد أحد ، ؾرد صّد ، مل يتخذ  : فِزامهٜ وادجوس وبَّٜٔ ادؼـغ 

ًٜ وٓ ذيك فه ذم ادِك ، أحٚط بُّل رء  صٚحبٜ وٓ وفد ، ظًِم ، ظذ حُّ

ظرض ، ٓ مٚهّٜٔ  ٓفٔس بجوهر و، ، رؤوف رحٔم ؽّْي محٔد ـّل رء ؿدير ، 

 افًَِّٜٔ  بسٔط احلََٜٔ ، واجٛ افوجود...، وؿد أؿٚموا افزاهغ، وٓ حّد ، فه 

ّٜٔ ظذ  رشٚفتْٚ افتًرض فتٍٚصٔل ذفك ، وٓ سع ، وٓ يـّل ؿؤّٜ مْٓٚ افَىً

 ؾٓذا فه صٖن آخر .9 إٔف ْزاع اف

اشتَّل  -خلل افرضورّيٚت وافبدهئّٚت–اإلٕسٚين احلٚصل : ؾٚفًَل 

ّٕم افهٕٚع اخلٚفق وجوب وجود ب ذم اجلِّٜ ، مل خيتِف ذم ذفك اثْٚن ، وإ

 اختٍِوا ذم افتٍٚصٔل بسبٛ ؾسٚد ؾىرة افُثر .

 : ؿٓرًا ، ترّتٛ ظذ إّول  ٗآً ثًٕٚٔٚ شفٔسٖل ادِتٍٝ اإلٕسٚن ظٚد هْٚ 

 هل فِخٚفق ؽرض من خَِي؟!!

ًٚ شبحٕٚه ثبٚت 9 ـوٕه بٚإل -ذم اجلِّٜ–ؾجزم هْٚ اشتَّل افًَل  ظٚد

ًٚ حًُٔم  ّٔ ًٚ ـٚمًل ؽْ ًٚ وٓ ظٚبث ًٚ ، فٔس ٓظب  ( . =احلُّٜ)وٓ شٍٔٓ

ًٚ 9 ـٚٔيت :   ترّتٛ ظذ هذا افَٔغ ، شٗآً ثٚفث
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 هل جيٛ ظّع أن أظرف مٚ يريد؟!!

 هْٚ اشتَّل افًَل بوجوب ادًرؾٜ 9 دجّوع دفِٔغ : 

خوف افرضر 9 ؾ٘يّن أخٚف أن يِحَْي افرضر فو أمهِٝ :  افدفٔل إّول

 .( دؾع افرضر)=ادًرؾٜ بم يريد شبحٕٚه 

صُر ادًْم ، ـوٕه تًٚػ إًٔم ظّع بًّْٜ ٕور افوجود ، :  افدفٔل افثٚين

 .(0)( ؿٚظدة صُر ادًْم)=وّٕزهْي ظن طِّٜ افًدم 

 هْٚ تسٚءل افًَل :

 ؟!تٍهٔلً  يريد اخلٚفق مّْيمٚذا 

ًٚ شبحٕٚه وتًٚػ أّن اخلٚفق ادِتٍٝ اشتَّل ظَل  ّٕم ، مل يُن ظٚبث فه ـٚن وإ

، تٍهٔلً ، فُّْي ٓ أظرف مٚ هو ؽرَه ، وحُّٜ من إجيٚديمن خَِي ؽرض 

ًٚ وٓ مٚ يريد مّْي   ، وهْٚ إٔٚ بغ احتمفغ : تًْٔٔ

ًٚ شبحٕٚه ّٕه أ:  آحتمل إّول يوصِه إيّل  مل، ( افتُِٔف)=يريد مّْي صٔئ

، ثّم ٔسـْي ظذ جٓٚفتي وظدم مًرؾتي ؾ فَهوري ، ٓ يُّْْي مًرؾته، ـم 

ن من مًرؾته ويًّذبْي بًد ذفك حيٚشبْي  ُّ  .ظذ مٚ مل أمت

مْٚؾٚة احلُّٜ و، 9 فِسٍٜ ادحٚل هذا آحتمل بٚضل اشتَّل افًَل أّن 

 .شبحٕٚهُٔم احل ًٚملافيّْزه ظْه 9 َٕض افٌرض و

ّٕه طٌِم  9 ـوٕه ظٚدًٓ 9 إذ افيٚمل يّْزه ظْه 9 ( احلسن وافَبح)=ؿبٌٔح ـم أ

ًٚ  ؿٚدرٌ هو افْٚؿص ادحتٚج ، وخٚفَي   .( أصل افًدل =)ؽْيٌّ ـٚمٌل فٔس حمتٚج

                                                           
 .، وافهحٔح ـٍٚيته افثٚين ؾّختِف ؾٔهاتٍق أصحٚبْٚ ظذ دٓفٜ إّول فوجوب ادًرؾٜ ، وأّمٚ   (0)
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، ظدٌل ؾ٘ذا اشتَّل افًَل بٚفَٔغ أّن اهلل تًٚػ ظٚدٌل :  افثٚينآحتمل 

ٚ ٓ دوؾٖمتثِه ، ٚ يريد ديْي دأن هيافيِم ، ؾل بّد افسٍه و9 مّْزه ظن حُٔم ؽْيٌّ 

 .( ؿٚظدة افِىف)= ؾٕٚتٓي ظْه يريد 

 يريد؟!!فُن ـٔف يوصل إيّل مٚ 

ًٚ فِسٍه ادحٚل اشتَّل افًَل  بوجوب أن يبًٞ ، وافيِم افَبٔح 9 دؾً

ّٔزًا هو يهىٍٔه ،  ًٚ مًهوم اخلٚفق وشٔىًٚ  ًٚ مم 9 ذا ؿدرة خّٚصٜ ذم افتُوين ، وصٖٕ

 (.افوشٔط ادًهوم)=ومٚ ٓ يريد ٚ يريد ٔوصل إيّل مفذم افًِم 9 

ـم ؿد اشتَّل افًَل بّٖن افوشٔط ادًهوم ٓ بّد مْه ذم ـّل إٓٚت ظٚمل 

 . إتٍى افٌرض وزافٝ احلُّٜ ، وآل إمر إػ افَبح وافيِمافتُِٔف 9 وإّٓ 

إّول  حٚيلإػ ؾٚفًَل اشتَّل أّن افْبّي ادًهوم إّول فو مٚت ، ظدُت 

ًٚ من ، جٚهًل بم يريد اهلل تًٚػ ومٚ ٓ يريد 9 إذ  ٓ يَغ إّٓ بّن ـٚن مًهوم

اخلىٖ وافُذب وافزفل وافْسٔٚن ، وهو ؿد مٚت ، ؾًٚد اإلصُٚل ، إصُٚل 

 إتٍٚء افٌرض وافسٍٜ وافيِم ، ـم بدأ .

هْٚ يستَّل افًَل بَٔغ آخر..9 إذ ٓ بّد من وجود مًهوم ثٍٚن بًد 

ّٜٔ ادحٚل يْهبه اخلٚفق ، حيٍظ مٚ جٚء به إّول 9  (0)ادًهوم إّول ًٚ إلصُٚف دؾً

 9 أظْي افسٍه ادحٚل وافيِم ادحٚل .

                                                           
ًٚ ـّل إٓٚت  -بم هو ظَل–ّْٕبه أّن افًَل   (0) مل يستَل بٖـثر من رضورة افوشٔط ادًهوم مستوظب

ًٚ أم ؽر ذفك ، ؾٓذا ضريَه احلس وافَْل ـم  ّٔ ًٚ ، أم وص ًٚ ، أم وفٔ ًٚ ، أم إمٚم ّٔ ظٚمل افتُِٔف . أّمٚ ـوٕه ٕب

 .هو أوَح من أن خيٍى 

 وفًِك تَول : ؾُٔف أَحٝ افْبوة واإلمٚمٜ من أصول افدين؟!

 ؿِْٚ : ـونٚ أتّم مهٚديق افًهّٜ )=افوشٔط ادًهوم( ، وشٖٔيت افبٔٚن . 
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 ظذ هذا ادًهوم؟!! ؿفـٔف أ 

َِك ، أم إٕسٚن ، أم  ّٜٔ هذا ادًهوم 9 أهو َم ًٚ ظن مٚه تسٚءل افًَل أيو

 ـلمهٚ ، أم رٌء آخر؟!! 

ًٚ ، ؾِم يستَل بقء ّٔ فُّْه 9 من هذه اجلٜٓ.. ظجز افًَل ظن هذا ـِ

ًٜ  ٓ بّد أن يْهٛشبحٕٚه اشتَّل أّن اخلٚفق  ّٜٔ  ظلم ّٜٔؿىً ّٜٔ ، ئَْ ّٜٔحس ، (0)ؽٔب

ّٕه وشٔطٌ مًٓٚ  ونَىًي، إشويٚء  اخلِقحتّى ظذ شّذج ٓ ختٍى  وبْٔه  بْٔٓم أ

 .(=ادًجزة)شبحٕٚه 

 بَي آخر شٗال ظْد افًَل !!

وإّٓ ـٕٚٝ ـّل ؿّهٜ اخلِق افًهٚة وادىًٔغ ، اخلٚفق ٓ بّد أن جيٚزي 

ًٚ ذم شٍه ، وظبثًٚ  تًٚػ ، واهلل بٚضًل ذم بٚضل وفٌوًا ذم فٌو ، و، ذم ظبٞ  شٍٓ

ًٚ مّْزه ظن ذفك   ..ؿىً

 ٕحن بغ احتمفغ :

ِم ظُ ، وفَد ..ٔٚة افدٕٔٚذم احلشبحٕٚه وتًٚػ افًبٚد أن جيٚزي إّمٚ إّول: 

ّٜٔ افدٕٔٚ ذم هذه احلٔٚة مل يتحَق  أّن اجلزاءرضورًة   .افسٚؾِٜ افدٕ

هو ظٚمل ( ظٚمل أخرةذم ظٚمل آخر )=بًد ادوت ، تًٚػ افثٚين : أن جيٚزي 

 ( .أصل ادًٚد)=ادوازين بٚفَسط 

 .من إفف إػ افٔٚء هذه هي ؿّهٜ أصول افدين 

                                                           
هي ؽٔٛ 9 فًجز افًَل ظن درك افَدرة افتي أوجدهتٚ ، ذات افوؿٝ هي مدرـٜ بٚحلواس 9   (0)

د صذ اهلل ظِٔه و ّّ ّْٔٚ حم  .آفه ، وإبجٚشه من احلجر دوشى ـخروج ادٚء من أصٚبع ٕب
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 َّْٔٔٔٚتافمٚ اشتَل به افًَل من هُِٜٔ 

 ؾٓٚك أيت :دٚ شبق 9 فثّرة ٓزمٜ 9 ٌٕدهٚ مع أّنٚ ـٚفتُرار 

 افَٔغ إّول : افَٔغ بٚفوجود .

أي يَغ ـّل ذات بوجودهٚ افواؿًي ، وأّنٚ حمدثٜ خمِوؿٜ 9 ؾم من ذات 

ْٝ ذفك َّ ّٜٔ افوجود، ومل خيٚفف ذم إّٓ وتٔ ّٜٔ  واؿً  .إّٓ ذذمٜ افسٍسىٚئ

 افَٔغ افثٚين : افَٔغ بوجود اخلٚفق .

ِّٜ حمٚل ،  بلأّن وجود ادًِول ًَل اشتَّل اف افَول بوجود  ؾوجٛظ

هذا أّن ِواؿع اخلٚرجي خلل افْيٚم ادذهل افًجٔٛ فؿد اشتَّل ـم اخلٚفق، 

 .(برهٚن اإلن)=...، ، أحٌد بسٔط ، واحد ٓ ثٚين فه اخلٚفق ظٚملٌ ؿٚدٌر حّي 

 .رض اخلٚفق ٌافَٔغ افثٚفٞ : افَٔغ ب

ًٚ ؾٔم أتى ، وبٚضًل ؾٔم  ذمؽرٍض ؽٚيٜ وٓ بّد فه من  خَِه ، وإّٓ ـٚن ظٚبث

ًٚ حًُٔم  ًٚ خِق ، وهو خِف حمٚل 9 ـوٕه ظٚد ّٔ ًٚ .ؽْ   ـٚملً ، فٔس جٚهًل ٕٚؿه

 افِىف .افَٔغ افرابع : افَٔغ بَٚظدة 

ّٕه جيٛ ظذ اهلل تًٚػ أن يِىف ب دٚ  ديْٚجٛ ظِٔه أن هيْٚ 9 ؾٔأي افَٔغ بٖ

 شٌٍه حمٚل . ٚ، ومهوزافٝ حُّته 9 وإّٓ إتَض ؽرَه ومٚ ٓ يريد يريد 

 افَٔغ اخلٚمس : افَٔغ بٚفًدل .

ظذ مٚ  9 ؾل جيوز ظِٔه أن يًذبْٚأي جيٛ ظذ اهلل تًٚػ أن يُون ظٚدًٓ 

ن من مًرؾته ٕمل  ُّ ًٚ ، وهو حمٚل.ممّٚ يريد تّ  9 وإّٓ ـٚن ؿبٔح
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 وافَبح .افَٔغ افسٚدس : افَٔغ بٚحلسن 

ٍِّْٚ  -أي افَبح-وفذات افسبٛ  ، ـم ؿٚل ٓ جيوز ظِٔه تًٚػ أن يُ

 بٌر ادَدور ، وبٚدحٚل ، وبم ٓ يىٚق ، ثّم حيٚشبْٚ ظِٔه .إصٚظرة ، 

ّٕه ٓ جيوز أن حيٚشٛ اهلل تًٚػ ظبٚده ؿبل أن يوصل إذ ؿد  اشتَّل افًَل أ

ًٚ بٚدحٚل أو بٌر ظدا افسٍه – ذا ادَدور ، وهإفٔٓم مٚ يريد 9 ـوٕه تٍُِٔ

ًٚ حمٚلطٌِم ؿبٔح  -ادحٚل  ذا هو ، ؾل بّد أْن حيٚشبٓم بًد ذفك ، ه، وهو أيو

 افًدل احلسن .

 افَٔغ افسٚبع : افَٔغ بٚدًهوم .

 ًٚ ًٚ مًهوم ّٕه جيٛ ظذ اهلل تًٚػ أن يبًٞ وشٔى ، ٓ ختِو اشتَّل افًَل أ

ًٚ ظِٔٓٚ  ًٚ أمْٔ ّٔ  ـٚن ، أم وص
ٍٜ ًٚ ذو ذيً ّٔ ًٚ ، ٕب ، يْبىء افًبٚد بم إرض مْه إضلؿ

ًٚ  حمًٚٓ  ًٚ شٍٓوإّٓ ـٚن 9 دون خىٖ أو شٓو أو ٕسٔٚن ، يريد   .وطًِم ؿبٔح

 افَٔغ افثٚمن : افَٔغ بٚدًٚد .

ّٕه مل يتحَق حسٚب  ّٜٔ ذم هذه افدٕٔٚ ، إثٚبٜ وظَٚب ، اشتَّل افًَل أ افدٕ

ًٚ 9 إذ ٓ ثٚفٞ 9 ؾل بّد أن يُون بًد ادمت  ًٚ واَح 9 وإّٓ ـٕٚٝ ـّل افَّهٜ شٍٓ

ًٚ ، ومهٚ حمٚل .  ، وطًِم ؿبٔح
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 وجوب افًدل ٓ يْٚذم افَدرة ظذ افيِم

، من افرابع حتّى افَْٔٔٔٚت افتي اشتَّل هبٚ افًَلأن تتوهم أّن وز ٓ جي

 ..يًٍل مٚ ينٚءؿٚدٌر ظذ ـّل رء ، تًٚػ 9 ؾٚهلل فثٚمن ، أّن اهلل تًٚػ ؽر ؿٚدرا

، أن ٓ يبًٞ وأن ٓ يِىف ، أن ييِم ؾٚهلل تًٚػ بٚتٍٚق أصحٚبْٚ ؿٚدٌر 

 ..، بٔٚن ذفك : 9 فُّْه ٓ يًٍل ٓ يْزل افُتٛ أن إٕبٔٚء ، و

أّن اهلل تًٚػ ؽر ؿٚدر ظذ افيِم حمٚل 9 إذ ؿد اشتَّل افًَل  ضاؾسا

ّٕه شبحٕٚه ؿٚدر ظذ ـّل رء 9 ـوٕه ؽر حمدود  ًٚ أ ًٚ وئَْ بحد 9 واؾساض جزم

 َٔوغ ، حمٚل.ْمجع بغ افحّد ، وهو ظدم افَدرة 

ّٕه يًٍل افيِم ، اؾسَْٚوإن  ًٚ حمٚل أيؾٓو : إ  .9 فَِبح ادحٚل و

ٚدحٚل إّول ذايت 9 ٓجتمع افَْٔوغ ، وافثٚين وؿوظي9 ٓ تْٚف 9 ؾو

ِّٜ ظدم وؿوظه افَبح ٓ ظدم افَدرة9 أي هو ممُن ظًَل فُّْه ٓ يَع خٚرجًٚ   .وظ

ٕير اإلٕسٚن افًٚؿل افبّٚر افسوّي 9 ؾٓو مثلً ؿٚدٌر ظذ أن يَتل وافديه 9 

 .9 ؾٚحٍظ ، واهلل تًٚػ ـذفك 9 فَِبح فُّْه ٓ يًٍل 

9 ؾٚفْبّي أّي ٕبّي ، ؿٚدٌر ظِٔه ، فُّْه افْبّي طِم اؾساض مثٚفه ذم افؼع و

     .ٓ يًٍِه 9 فَبحه 
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 !! : آتٍٚق وآؾساق تْبٔه

ًٚ مٚ ذـرٕٚه  ّٕم إٍٓ ّٜٔ رَوان اهلل تًٚػ إ ـٚن ظذ مسِك أصحٚبْٚ اإلمٚم

 .ادًتزفٜ  -ظذ جمّل ذفك-، وربم واؾَْٚ أصول افدين مًرؾٜ ظِٔٓم ذم 

، افًدل واإلمٚمٜ ، ومسٖفٜ افِىف  أصعذم أّمٚ إصٚظرة ؾخٚفٍوٕٚ 

ممّٚ هو مًروف ؽر ذفك وأٓم و، وإظواض ، احلسن وافَبح افًَِٔغ و

 ..فدى أهل افًِم 

9 ؾجّل ؽرَْٚ هو أن ٍٕٓم ه إمور فُن فٔس ؽرَْٚ افبسط ذم هذ

ظذ مسِك أصحٚبْٚ رَوان اهلل ، مًْى إصل افديْي ، وافوؿوف ظذ حّده 

، وفن ٕتْٚشى أن ًٕرض دٚ يِزم أن ًٕرض فه من أؿوال ٓ أؿل تًٚػ ظِٔٓم 

  ..يٜ إذا فزم إمر إصٚظرة وادًتزفٜ وادٚتريدّ 

ًٚ ـٚن و ء ّسحوا أم مل ؾجّٓور أهل افَبِٜ ، شّْٜ وصًٜٔ ، شواأي

 9 أيأّن إصل إّول فِدين  -حّتى إصٚظرة-اتٍَٝ ـِّتٓم يّكحوا ، 

 .ممّٚ اشتَّل به افًَل ، افَٔغ بوجود اخلٚفق شبحٕٚه 

ؽٚيٜ إمر أّن إصٚظرة خٚفٍوا ؾَٚفوا : ٓ يستٛ ظِٔه ثواب أو ظَٚب ، 

 وشًْرض هلذا .

 ..أهل افسّْٜ ذم اشتَلل افًَل  بًض أؿوالهٚك 
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 ّٕص ابن تّٜٔٔ ظذ اشتَلل افًَل

ؾىريٜ هذه افَؤٜ : ذم ـتٚبه افرّد ظذ ادْىَٔغ  هـ(617ؿٚل ابن تّٜٔٔ )

هحٔح فؾل يُّن ..9 إُٕٚرهٚ حدٍ ٕٓ يُّن ، مستَرة ذم افٍْوس  بدهئٜ

وٓ يُّْه أن يَول هو ، أحدثه  ٍث دِ بدون حُمْ ، ظى وجود حٚدث افٍىرة أن يدّ 

 اهـ..(0) أحدث ٍٕسه

ًٚ هـ( 617ؿٚل ابن تّٜٔٔ ) م بًثٝ افرشل فتُّٔل افٍىرة9 ٓ وإّٕ : أيو

 . (1)...ؾىرت اهلل افتي ؾىر افْٚس ظِٔٓٚ ٓ تبديل خلِق اهلل:  فتٌٔرهٚ

أن ادوجود يَْسم إػ واجٛ ؿديم  ظِم بٚفرضورةؿد وؿٚل ذم افهٍدّيٜ: 

ؾل شبٔل إػ جًل 9 وإػ ممُن حمدث مدبر ؾَر خمِوق ، ؿٔوم ؽْي خٚفق 

 ِّ ًٚ  ه واحداً افوجود ـ ِّ ، ـم يَوفه أهل افوحدة واجب  ه خمِوؿًٚ وٓ إػ جًِه ـ

 ًٚ ًٚ  مربوب  .(2)افرضوريٜ افبدهئٜمن افَوفغ من أبغ افًِوم  ؾسٚد ـّل  ؾ٘نّ ...9 حمدث

 .(3)افًِوم افرضوريٜأبغ احلٚدث يٍتَر إػ ادحدث من  افًِم بٖنّ وؿٚل: 

افرضوري ذم حهول افَٔغ ٚشتَلل افًَل بؿِٝ : وهو سيح 

ًٚ ، ؿٚضًون شبحٕٚه بوجود اخلٚفق  9 وشٖٔيت أّن إصٚظرة جٚزمون بذفك أيو

ّٕم خٚفٍوا ؾٔم ترّتٛ ظِٔه من افثواب وافًَٚب  9 ؾَٚفوا : ٓ ثواب وٓ به ، وإ

 .بًٞ افرشلوجميء افؼع ؿبل  -افًَل بم اشتَّل به-ظَٚب 

   
                                                           

 . دار ادًرؾٜ ، بروت ، فبْٚن 142افرد ظذ ادْىَٔغ :   (0)

ّٜٔ ، بروت . 184: 3افٍتٚوى افُزى   (1)  . دار افُتٛ افًِّ

 . مُتبٜ ابن تّٜٔٔ ، مك .07: 1افهٍدّيٜ   (2)

 ٜ حمّد بن شًود ، افسًودّيٜ.جٚمً .85:  2درء تًٚرض افًَل وافَْل )ت: حمّد رصٚد شٚمل(   (3)
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 بغ اإلمجٚل وافتٍهٔلاشتَلل افًَل 

 بغ اإلمجٚل وافتٍهٔل  إصل إّول

أّن افًَل وحده ، بْحو آشتَلل 9 أي هو : ببسٚضٜ ى آشتَلل مًْ

ًٚ ، ٓ َىع ، اشتىٚع أن ي (0)افؼعبٔٚن افَْل ، ومن دون مًوٕٜ  بّٖن هْٚك خٚفَ

ًٚ ظن  شتَلل افًَعآأّول فوجوده شبحٕٚه، وظذ هذا  ، إمجٚع ادسِّغ خٍِ

 شِف ، حُٚه افًلمٜ احلّع وؽره.

بُّل افتٍٚصٔل  -مستَلً ظن افؼع-فُن هل يْٓض افًَل بٚحلُم 

 ادتٍّرظٜ ظذ ذفك؟!! ـلّ وـلّ.

ًٚ ؿٚدرًا خلٚفق ٓ بّد أن يُون اوظذ شبٔل ادثٚل 9 ؾٚفًَل اشتَّل أّن  ظٚد

ّٕه ٓ بّد أن يُون  ًٚ أ ًٚ 9 واشتَّل أيو ّٔ ًٚ هبم ظٚدًٓ ذم خَِه ح وؿوع ، وأّن فىٍٔ

9 إذ افيٚمل هو افْٚؿص افٍَر وإن ـٚن ؿٚدرًا ظِٔهحمٚل شبحٕٚه ه افيِم مْ

 .وؿوظه ادحتٚج ، واخلٚفق ظغ افُمل واجلمل 9 ؾٚشتحٚل 

افًَل بٚفَٔغ أّن اهلل شبحٕٚه وتًٚػ ٓ بّد أن يُون فُن هل اشتَّل 

  ًهٚة وادذٕبغ؟!!تٚئبغ من افؽٍورًا رحًٔم فِ

ـّل ، ؾِوٓ أّن افؼع ّٕص ظذ ذفك ، دٚ اشتَّل افًَل بّثل هذا افَٔغ 

 ًٚ ّٔ  ، وؿس ظذ ذفك .نٚئ

                                                           
(0)   ، ّٜٔ سواء وجدت هذه افْهوص أم مل توجد ؾّ٘ن افًَل ؾأي من دون ملحيٜ افْهوص افؼظ

ؾٓي افْهوص ، ، وهذا مًْى آشتَلل 9 ؾْ٘ن وجدت ٘جيٚد افَٔغ وحتهٔل افَىع وحده ٕٚهض ب

ى افْهوص ذم هذا افٍرض ّّ  إرصٚدّيٜ ، وشٖٔيت افبٔٚن . مّٗيدة دٚ حُم به افًَل ٓ أـثر ، وتس



 

 

 

 

 ..................................................   َٚبىٜ أصول افدين ......................15

 

َِِْٔه إِنَّ ؾّن ذفك ؿوفه تًٚػ :  ََِح َؾِ٘نَّ اهللََّ َيتُوُب َظ ِه َوأَْص ِّ ِْ ِد ُط ًْ ْن َتَٚب ِمْن َب َّ َؾ

ٍُوٌر َرِحٔمٌ   . (0)اهللََّ َؽ

ْم وؿوفه شبحٕٚه وتًٚػ :  ُُ َِْٔ ْل َشَلٌم َظ َُ ِمُْوَن بِآَيٚتَِْٚ َؾ ْٗ َوإَِذا َجَٚءَك افَِّذيَن ُي

ِسِه  ٍْ َٕ ْم َظَذ  ُُ َٛ َربُّ تَ َُّٕه ـَ َٖ ََِح َؾ ِدِه َوأَْص ًْ  ُثمَّ َتَٚب ِمْن َب
ٍٜ َٚف َٓ ْم ُشوًءا بَِج ُُ َل ِمْْ

ِّ َُّٕه َمْن َظ َٜ أَ مْحَ افرَّ

وٌر َرِحٔمٌ  ٍُ  . (1)َؽ

َواِت وؿوفه ظّز وجل :  َٓ ًُوا افنَّ بَ َلَة َواتَّ ُٚظوا افهَّ ََ ِدِهْم َخٌِْف َأ ًْ ََِف ِمْن َب َؾَخ

ْوَن َؽًّٔٚ ) ََ ِْ وَن  (48َؾَسْوَف َي ُّ َِ َٓ ُيْي َٜ َو َّ ُِوَن اجْلَْ ُٖوَفئَِك َيْدُخ َل َصٚحِلًٚ َؾ
ِّ َّٓ َمْن َتَٚب َوآَمَن َوَظ إِ

 . (2)َصْٔئًٚ

ؿِٝ : ؾّوٚمغ هذه أيٚت9 ـُوٕه شبحٕٚه ـتٛ ظذ ٍٕسه افرمحٜ ، 

 ممّٚ يًجز افًَل ظن درـٓٚ اشتَلًٓ ، وضريَٓٚ افؼع ٓ ؽر .

ًٚ ، بُّل تٍٚصٔل  إّول صل إافزبدة : ؾٚفًَل يًجز أن يستَل ئَْ

 متوؿٍٜ ظذ افؼع .ٜ ـثٍر مْٓم مًرؾإذ ِدين 9 ف

  

                                                           
 . 28ادٚئدة:   (0)

 . 43إًٕٚم :   (1)

 . 51مريم :   (2)
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 بغ اإلمجٚل وافتٍهٔل إصل افثٚين

ّٕه مًهوم اشتَّل افًَل برضورة افوشٔط بغ اخلٚفق وادخِوق  ، ، وأ

ًٚ  فُن هل يستَّل بحََٜٔ هذا افوشٔط ادًهوم  ؟!.، ظدا ـوٕه مًهو م

أن يَىع أّن هذا ادًهوم هو ظذ َٚدر ب -بٚدىء ذي بدء-ؾٓل افًَل 

 ؟!! ـّل وـّل .أم من ؽرمهٚ، أم من جْس افبؼ ، من جْس ادلئُٜ 

ًٚ ،  -بٚديء ذي بدء–افًَل مل يستَّل   ذابٖـثر من ـون افوشٔط مًهوم

ًٚ فٌره ،  ًٚ ممّٔزًا 9 ؾِو ـٚن مسٚوي ّٜٔ )=ادًجزة( وظًِم طٚهرًا ، وخَِ ؿدرة تُويْ

 فزم ترجٔحه ظذ ؽره دون مرّجح ، وهو حمٚل ، وهذا أؿل مٚ يَٚل .

ّْٔٚ ًٚ 9 ـسٔدٕٚ جزائٔل ، أو رمحٜ فًِٚدغ َُ ـَِ مَ ادًهوم ؾُون افزبدة :  ـْب

ًٚ ـ٘مٚمْٚ ادوػ ظّع ،  ّٔ د ، أو وف ّّ ّٔدٕٚ ــًِٔم أو حم ًٚ ـٍتٚه س ّٔ موشى ، أو وص

ًٚ ـٚخلرض ، أو  ٔ ّٕ ًٚ فد ًٚ ـىٚفوت ، أو ظٚد يوصع ، أو حًُٔم ـَِمن ، أو مُِ

 ًٚ ًٚ -مًهوم ّٔ ًٚ وٓ وص ّٔ وأّم موشى ، صِوات اهلل ظِٔٓم  وؾٚضّٜـّريم  -ٓ ٕب

 ًٚ  ن ضريق افؼع ٓ ؽر .، ؾّّم ورد ممجًٔ

ًٚ بغ اخلِق وادخِوق  ٜ مًهوم ّّ ، ٓ ًٕرؾه إّٓ بذ افًَل اشتَّل أّن ث

ًٚ ذات افوؿٝ  9 أي افًَل ، ، فُّْهٓ ـلم ذم ذفك  (مًجزةًلمٜ )=ب ؿٌٚس متٚم

 ... .ًهّٜظن اإلحٚضٜ بُّل مَّومٚت افْبّوة ، أو مَّومٚت اف

هي :  -افؼعجمّوع افًَل وظذ مٚ جزم به –وفِتؤَح ؾّ٘ن افْبّوة 

ًٚ افًِم افِدين )=افًهّٜ( أوًٓ ، افتي تدور ظذ  ، ووحي افتؼيع وادًجزة ثٕٚٔ

ًٚ ، ووٓيٜ افتدبر رابًًٚ   .، وافسُْٜٔ خٚمسًٚ  ثٚفث
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ًُ ؾّن ذفك ؿوفه شبحٕٚه :  َِ َْٕزْفَْٚ َم َِِْٔه َمٌَِك َوَفْو أَ ِْٕزَل َظ َٓ ُأ ِِضَ َوَؿُٚفوا َفْو َُ ٚ َف

َٓ ُيَْْيُروَن ) َْمُر ُثمَّ  ْٕ ِْبُِسونَ 7ا ْم َمٚ َي ِٓ َِْٔ َِبَْسَْٚ َظ َُِْْٚه َرُجًل َوَف ًَ ٚ جَلَ ًُ َِ َُِْْٚه َم ًَ  . (0)( َوَفْو َج

ُد هللَِِّ افَِّذي ومن ذفك ؿوفه تًٚػ :  ّْ َٓ احْلَ ًِْم َوَؿٚ ََِْٔمَن ِظ ْد آَتَْْٔٚ َداُووَد َوُش ََ َوَف

ِمَِْغ ) ْٗ ثٍِر ِمْن ِظبَٚدِِه ادُْ ـَ ََِْٚ َظَذ  ُس 04َؾوَّ َٚ افَّْٚ ََِْٔمُن َداُووَد َوَؿَٚل َيٚأهَيُّ َْٚ َمْْىَِق ( َوَوِرَث ُش ّْ  ِ ُظ

ـُل   افىَّْرِ  ٍَْوُل ادُْبُِغ )َوُأوتَِْٔٚ ِمْن   إِنَّ َهَذا هَلَُو اْف
ٍ
ء ََِْٔمَن 05َرْ ن  ( َوُحِؼَ فُِس ُجُْوُدُه ِمَن اجْلِ

ِْٕس َوافىَّْرِ  ْم ُيوَزُظوَن ) َواإْلِ ُٓ ُل 06َؾ ّْ َٚ افَّْ ٌٜ َيٚأهَيُّ َِ ّْ َٕ  ْٝ ِل َؿَٚف ّْ  افَّْ
( َحتَّى إَِذا َأَتْوا َظَذ َوادِ

 َٓ ْم  ُُ ُِوا َمَسٚـَِْ ُروَن )اْدُخ ًُ َٓ َيْن ََِْٔمُن َوُجُْوُدُه َوُهْم  ْم ُش ُُ َّْ َّ
ٚ ِمْن ( 07حَيْىِ ًُ ِٚح ََ َم  َؾتَبَسَّ

َل َصٚحِلًٚ  َؿْوهِلَٚ َّ َٝ َظَعَّ َوَظَذ َوافَِديَّ َوأَْن أَْظ ّْ ًَ ْٕ تََك افَّتِي أَ َّ ًْ
ِ َر ٕ ُُ َوَؿَٚل َرب  َأْوِزْظِْي أَْن َأْص

ِِْْي بَِرمْحَ  ُٚه َوأَْدِخ ََ َغ )َتْر ٚحِلِ َٓ َأَرى اهْلُْدُهَد أَْم 08تَِك ذِم ِظبَٚدَِك افهَّ َٚل َمٚ يِلَ  ََ َد افىَّْرَ َؾ ََّ ٍَ ( َوَت

ٚئِبَِغ ) ٌَ َٚن ِمَن اْف َِْىٍٚن ُمبٍِغ )11ـَ ْٖتَِْٔ ي بُِس َْذَبَحَُّْه َأْو َفَٔ َٕ َبَُّْه َظَذاًبٚ َصِديًدا َأْو  َُظذ  َٕ  )10 )

 ًِ َٞ َؽْرَ َب َُ َّ َٚل َؾ ََ ُٝ بَِم مَلْ حُتِْط بِهِ ٍٔد َؾ َِغٍ  أََحْى  . (1)َوِجئْتَُك ِمْن َشبٍَ٘ بَِْبٍَ٘ َي

ُه َوافىَّْرَ َوأََفَّْٚ َفُه احْلَِديدَ وؿٚل :  ًَ ِِب َم ْد آَتَْْٔٚ َداُووَد ِمَّْٚ َؾْوًل َيِٚجبَُٚل أَو  ََ  . (2) َوَف

ًِْم آَتَْْٔٚ َداُووَد ؿِٝ : ؿوفه تًٚػ :  ََِْٔمَن ِظ ًٚ  َوُش 9 ممّٚ اشتَل به افًَل ؿىً

هو ادوجد ٓ يْبٌي أن خيٍى أّن افًِم ، وؾٓو ٕص إرصٚدي وشًْرض فذفك 

9 آثٚره افتُوئّْٜ حلََٜٔ افًهّٜ 9 فُن هل اشتَل افًَل بتٍٚصٔل هذا افًِم و

 ؟!!، وتسخر افريٚح وإٕٜٓ احلديد ، ـٚفًِم بّْىق افىر 

ًٚ ظن احلُم  -ادًجزةأصل و افًهّٜظدا –افًَل  ظٚجز متٚم

 .تٍهٔلهتم 9 ـٚفًِم بّْىق افىر ، وإٕٜٓ احلديد ... ب

                                                           
 .8إًٕٚم :   (0)

 . 05افّْل :   (1)

 . 01شبٖ :   (2)
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  بغ اإلمجٚل وافتٍهٔل  إصل افثٚفٞ

اّتوح أّن افًَل ؿد اشتَل بٚفَٔغ أّن اخلٚفق شبحٕٚه 9 فُوٕه حًُٔم 

ظٚدًٓ فٔس بيلم فًِبٔد ، ٓ بّد أن حيٚشٛ ذم افدار أخرة 9 ؾٔثٔٛ ادىٔع 

ّٜٔ-ويًٚؿٛ افًٚيص 9 رضورة أّن احلسٚب   مل يتحَق. -ذم هذه افدٕٔٚ افدٕ

اجلّْٜ وافّْٚر أخرة..9  تٍٚصٔل ًّرؾٜ فُن هل افًَل ؿٚدر أن يستَل ب

ِّدون  وأنٚر اخلّر وافِبن ، ، ، واحلور افًغ ، وافٌاط ، وافوفدان ادخ

  ؟!...وافٌسِغ، وزبٕٜٚٔ افًذاب ، وافزؿوم 

ًٚ ظن أن يدرك  من ؽٔٛ 9 مٚ ظْد اهلل تًٚػ ـّل وـلّ ، ؾٚفًَل ظٚجٌز متٚم

ٚفٌٔٛ وافنٓٚدة ، ٓ يًِم افٌٔٛ ادحٔط بافيٚهر وافبٚضن ، ٚهلل تًٚػ هو ظٚمل ؾ

ّٕم ئٍض ببًض ؽٔبه دن اصىٍى من وٓ افبٚضن ادستور ظداه ، شواه ،  وإ

، وتٍٚصٔل ظٚمل أخرة من افٌٔٛ دون ـلم ، وظدفه ـم تنٚء حُّته ظبٚده 

 .ِوٓ أّن اهلل تًٚػ أظِم أصٍٔٚءه بذفك ، مٚ ظرؾٓٚ حتى ادَربون ؾ

ََّ ؾّن ذفك:  َِ ًٌِٔد )إِْذ َيتَ َمِل َؿ ِغ َوَظِن افن  ِّ َِٔٚن َظِن اْفَٔ  َ َِ ُظ ِمْن 06ى ادُْتَ ٍِ ِْ ( َمٚ َي

ٌٛ َظتٌِٔد ) َّٓ َفَدْيِه َرؿِٔ َٝ ِمُْْه حَتُِٔد )07َؿْوٍل إِ ْْ ـُ َرُة ادَْْوِت بِٚحْلَق  َذفَِك َمٚ  ُْ ( 08( َوَجَٚءْت َش

وِر َذفَِك َيْوُم اْفَوِظِٔد  َخ ذِم افهُّ
ٍِ ُٕ ٔدٌ 11)َو ِٓ ٚ َشٚئٌِق َوَص َٓ ًَ ٍٍْس َم َٕ لُّ  ـُ  . (0) ( َوَجَٚءْت 

ُِوٌم )وؿٚل تًٚػ :  ًْ َرُموَن )30ُأوَفئَِك هَلُْم ِرْزٌق َم ُْ ِت 31( َؾَواـُِه َوُهْم ُم ( ذِم َجَّْٚ

ًِِٔم ) ٚبَِِِغ )32افَّْ ََ ٍر ُمتَ ُ ٍُ ًٍِغ )33( َظَذ  ٍْٖس ِمْن َم َُ ْم بِ ِٓ َِْٔ ةٍ 34( ُيَىُٚف َظ ( َبَْٔوَٚء َفذَّ

ِٚربَِغ  اُت افىَّْرِف ِظغٌ َوِظَْْدُهْم ...، فِِنَّ ُْونٌ 37 )َؿِٚسَ ُْ ُنَّ َبٌْٔض َم َٖنَّ ـَ  )... (1) . 

                                                           
 .06شورة ق :   (0)

 . 37شورة افهٚؾٚت :   (1)
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 افدين افتٚم جمّوع اإلمجٚل وافتٍهٔل

إمجٚفّٜٔ ،  -خلل مٚ اشتَل به افًَل-مًرؾٜ افدين اّتوح ممّٚ شبق أّن 

ّٜٔ إّٓ بٚفَْل   .افوارد ظن ضريق ادًهوم وٓ تُون تٍهِٔ

 :  أمرينجمّوع  -افتٚم-ٚفدين احلق ؾ

 .مٚ اشتَل به افًَل إول: 

 . مٚ إٔزل ظذ إٕبٔٚء من افَْلوافثٚين :  

، إبىٌٚل سيٌح فِْبوات ، رضورة أّن آـتٍٚء بم اشتَل به افًَل 

، ٕٚهٔك ظن رّب افسموات شبحٕٚه وتًٚػ ، وافُتٛ ادْزٓت ، وافرشٚٓت 

 .ظن افسٍه وإتٍٚء احلُّٜ ومهٚ حمٚل 

ّٕه بذفك 9 وفىٚدٚ ّسح حُمء اإلشلم ـٚبن شْٔٚ وؽره  ؾَِد ّسحوا أ

 ًٚ  .إّٓ بّجّوع افًَل وافَْل  -إمجًٚٓ وتٍهٔلً -ٓ دين تٚم

 افزبدة :

ّٜٔ ، ٓ تٌْي  ٓ يًرف أصل افدين إّٓ بٚفًَل ، فُن هذه ادًرؾٜ إمجٚف

افتٍهٔل ظن ـثرًا ذم حتَٔق ؽرض اخلٚفق 9 فذفك اشتَّل افًَل برضورة 

بم ٓ مزيد ظِٔه 9 ؾٚحٍظ ضريق افوشٔط ادًهوم ، ظذ مٚ مّر بٕٔٚه وتؤَحه 

 هذا ؾَِد ذهل ظْه افُثر دون درايٜ .
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.!!ًٚ  مهداؿّٜٔ افوٚبىٜ خٚرج

ّٜٔ خٚرجّٜٔ من افوٚبىٜ  هوفُي ٕوٍي ظذ مٚ ؿِْٚ ٖمثِٜ ، ٕٖتٔك بمهداؿ

ّٜٔ أتبٚع ابن تّٜٔٔ ، ظلوة ظذ أصحٚبْٚ ظن إصٚظرة  ، وادٚتريدّيٜ ، وافوهٚب

ثبٚت وجود اخلٚفق افهٕٚع شبحٕٚه  وتًٚػ ، بم إإٔٚر اهلل برهٚنم ، ذم افنًٜٔ 

 اشتَّل به افًَل .

ؾِو رجًْٚ جلّل مهٍّْٚت ظِمء افٍريَغ ، شّْٜ وصًٜٔ ، تِك افتي ٕٚءت 

جود افهٕٚع شبحٕٚه 9 فوجدٕٚهٚ دون ب٘ثبٚت أّول أصول افدين 9 أي : و

مٚ اشتَّل به افًَل وافزهٚن ، ٓ ، ذم إثبٚت إصل إّول ، اشتثْٚء تًتّد 

 افَْل وافبٔٚن ..

 هٚك فسى ..
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 مٚ ؿٚفه افنًٜٔ ريض اهلل ظْٓم

 موجود هْٚ:  َٕول أن وجوده ظذ افدفٔل: هـ( 615) ؿٚل افًلمٜ

ًٚ  ـٚن ؾ٘ن9  بٚفرضورة ًٚ  ـٚن وإنْ  ، ادىِوب ؾٓو واجب  موجود مٗثر إػ اؾتَر ممُْ

ًٚ  ـٚن إنْ  ادٗثر ؾذفك9  بٚفرضورة ًٚ  ـٚن وإنْ  ، ؾٚدىِوب واجب  إػ اؾتَر ممُْ

 وؿد ، دار أو تسِسل ممًُْٚ  ـٚن وإنْ ،  ؾٚدىِوب واجبًٚ  ـٚن ؾ٘ن،  موجود مٗثر

َأَومَلْ :  بَوفه افًزيز افُتٚب ذم إفٔه أصر ؿٚضع برهٚن وهذا،  بىلنم تَدم

ٔدٌ  ِٓ  َص
ٍ
ء ل  َرْ ـُ َُّٕه َظَذ  ِف بَِرب َك َأ ُْ  . (1)يّ  ـف اشتدٓل وهو.   (0)َي

 من فه بد ؾل،  حٚدث افًٚمل:  ؾَٚفوا آخر ضريًَٚ  شُِوا وادتُِّون

ًٚ  ـٚن ؾِو ، حمدث  ٕن9  ادىِوب ثبٝ ؿديمً  ـٚن وإنْ  ، دار أو تسِسل حمدث

 ؾِٓذا ، إوػ بٚفىريَٜ ىتتّّن  إٔم افىريَٜ وهذه ، افوجوب يستِزم افَدم

 .(2) هذه ظذ اهلل رمحه ادهْف اختٚرهٚ

  

                                                           
 .42ؾهِٝ : شورة    (0)

 .شًْرض فه ذم افٍهل افثٚين أي إثبٚت وجود اخلٚفق بٚخلٚفق ٍٕسه ٓ بٚدخِوق . وؾٔه ٕيٌر   (1)

 . افْؼ اإلشلمي ، ؿم. 281ـنف ادراد ذم ذح دمريد آظتَٚد )ت: حسن زادة آمع( :   (2)
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 مٚ ؿٚفه إصٚظرة 

،  ادَهد إول ذم إثبٚت افهٕٚع: هـ(645)ؿٚل ظود افدين إجيي 

 :مسٚفكوؾٔه 

ـٚن واجٛ افوجود  ر افًٚمل إنْ ب  مدَ : َٕول : فِّتُِّغ : ادسِك إول 

ٚ افدور ويِزم إمّ ،  ويًود افُلم ؾٔه،  ؾِه مٗثر ـٚن ممًُْٚ  وإّٓ ،  ؾٓو ادىِوب

وإول بَسّٔه ،  ر واجٛ افوجود فذاتهٚ إٓتٓٚء إػ مٗثّ وإمّ ،  أو افتسِسل

 . ؾتًغ افثٚين،  بٚضل دٚ مر

ًٚ  ؾ٘نْ ..9 موجوداً  نّ إ: فِحُمء : ادسِك افثٚين  ـٚن  وإنْ .  ؾذاك ـٚن واجب

 ًٚ فزم افدور أو  وإّٓ ،  وٓ بد من إٓتٓٚء إػ افواجٛ، احتٚج إػ مٗثر  ممُْ

 . (0)وذم هذا ضرح دٕٗٚت ـثرة ـم ترى،  افتسِسل

 مٚ ؿٚفه ادٚتريدّيٜ 

 هـ( : 482ؿٚل اإلمٚم أمحد بن حمّد افٌزٕوي ، ادٚتريدي احلٍْي )

ًٚ ؾل بّد فه من صٕٚع أحدثه  صٕٚع افًٚمل فٔس بحٚدث ، ؾِو ـٚن حٚدث

 .(1)ومبدع إٔنٖه ، وذفك هو اهلل تًٚػ 

 ؿِٝ : هو وإن ـٚن مىوي جّدًا ، ؾَّهوده بٚئن ممّٚ شبق .

 

                                                           
 . دار اجلٔل ، فبْٚن . 7: 2ادواؿف )ت: ظبد افرمحن ظّرة(   (0)

ّٜٔ .51-48أصول افدين فٌِزٕوي)ت: ظّر افداظوق( :   (1)  . دار افبنٚئر اإلشلم
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 مٚ ؿٚفه ابن تّٜٔٔ 

، مًِوم افبىلن برضورة افًَل ، حدوث احلٚدث بل حمدث أحدثه 

ب افهبي رضبٜ ؾَٚل: من ، فو رُض ..آدم حتى افهبٔٚنوهذا أمر مرـوز ذم بْي 

افرضبٜ حدثٝ من ؽر  مل يهدق ظَِه أنّ  .ؾَٔل: مٚ رضبك أحد !رضبْي؟

من ، دث ـتٚبٜ أو بْٚء أو ؽراس وٕحو ذفك حتز أن وهلذا فو جوز جموّ ، ...ؾٚظل

م ـٚدُْر فًِِو9  ٚ مسٍسىًٚ وإمّ  ٚ جمْوًٕٚ ؽر حمدث فذفك، فُٚن ظْد افًَلء إمّ 

 .افبدهئٜ وادًٚرف افرضوريٜ

مل يُن ، ؿبل حدوثه  ـٚن مًدومًٚ  ه مل حيدث ٍٕسه، ؾ٘نْ إّٔ  وـذفك مًِومٌ 

 ًٚ  .... ظن أن حيدث ٍٕسه ؾّٔتْع أن حيدث ؽره ؾولً ،  صٔئ

ادحدث ٓ حيدث ٍٕسه، وهذا من أطٓر  أنّ  ًِٕم بكيح افًَلٕحن 

ادحدث  ، وأنّ ادًٚرف وأبْٔٓٚ فًَِل، ـم يًِم أن افًدم ٓ خيِق موجوداً 

 .(0)فِحوادث ادوجودة ٓ يُون مًدومًٚ 

ؿِٝ : ؿوفه : ًِٕم بكيح افًَل ، يرادف ؿوفْٚ : افَٔغ بم اشتَل به 

 افًَل ، ؾٕٚتبه .

                                                           
 . دار افًٚصّٜ ، افسًودّيٜ .112: 2اجلواب افهحٔح)ت: ظّع حسن(    (0)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبحٞ افثٚين

َم هبٚ افدين؟!! وَّ ََ  مًْى : َت
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 : مٚ تَّوم هبٚ افدين . ؾم مًْى افتَّوم؟!.هي ذـرٕٚ أّن أصول افدين 

م و  ََ   .د حلََٜٔ افقءادوجِ : هو  اد

ّٜٔ ظذ شبٔل ادثٚل مَّوم فِْوع  9 ـونٚ ادوجدة حلََٜٔ اإلٕسٚين ؾٚفْٚضَ

 ّٜٔ ّٜٔ 9 رضورة  .اإلٕسٕٚ ّٜٔ من دون ٕٚضَ وبًبٚرة أخرى : ٓ يُّن تهّور اإلٕسٕٚ

 إتٍٚء افُّل بٕٚتٍٚء جزئه افذايت .

ّٜٔ آشتهحٚب بَّوة افيّن  -ذم أصول افٍَه-ومن أمثِته  تَّوم حج

ًٚ.بٚفبَٚء 9 ـونٚ ادوجدة حلََٔته 9 ؾِوٓ ذفك دٚ ـٚن هْٚك اشته  حٚب أشٚش

بٕٚتٍٚء من رأس ، هو : إتٍٚء اإلشلم  -ؾٔم ٕحن ؾٔه-ًّْى افتَّوم ؾ

 .هواحد من أصوف

، أو : ٓ يُّن تهّور اإلشلم ، من دون جمّوع أصوفه ادوجدة حلََٔته 

 .بل من دون واحد مْٓٚ 

هلٚ رابع ٓ ، جمّوع ثلثٜ  -ظذ هذا آظتبٚر–ؾٖصول افدين اإلشلمي 

9 ًٚ ًٜ ًِٝ من إصول ؾُّل إصول افبٚؿٜٔ ، أو افتي ُج  إضلؿ ، ممّٚ يتٍّرع توشً

 ًٚ  .ظِٔٓٚ وفو فزوم

ّٕه أصل ، ؾّّم يُّن تهّور  ّٖي ؾ أصل رابع مٍسض ، أو مىروح ظذ أ

ّٜٔ إصل  ًٚ دٚه ّٕه فٔس مَّوم بًّْى إٓتٍٚء اإلشلم من دوٕه 9 رضورة أ

 وحتٍظ . ، هٚك افبٔٚن وافتبٔٚن فسىبٕٚٓتٍٚء 
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 أصول افدين ثلثٜ بٚظتبٚر تَّوم افّدين

 ـٚٔيت : -هبذا آظتبٚر–وإصول 

 .اخلٚفقأّوًٓ : توحٔد 

ؾل يُّن تهّور دين من دون افًَٔدة بوجود اخلٚفق ، وـذا ـّل مٚ 

، ترّتٛ ظِٔه ، ممّٚ اشتَل به افًَل 9 ـُوٕه شبحٕٚه واحد ، أحد ، ظٚمل ؿٚدر حّي 

اإلشلم شّٔع بهر ...، وهذا مًْى افتَّوم 9 إذ افتوحٔد ممّٚ يوجد حََٜٔ دين 

 .9 ؾِوٓه ٓ دين وٓ إشلم 

ًٚ : افوشٔط ادًهوم .  ثٕٚٔ

ؾل يُّن تهّور إشلم ، من دون وشٔط مًهوم بْْٔٚ وبغ اهلل تًٚػ ، 

أذف   وٕبّْٔٚ حمّد  خيزٕٚ ظّم يريد اخلٚفق ومٚ ٓ يريد ، وهذا مًْى افتَّوم .

من بًده 9 ـونم آثْي ظؼ ، وـذا أهل افبٔٝ وأتم وأـّل مهداق فِوشٔط 

 .غ فه تٚمّ اؿغ مهد9 ـم أثبتٝ افْهوص ادتواترة ، ظِٔٓم افسلم 

ًٚ : ادًٚد .  ثٚفث

، وؾْٚء افدٕٔٚ ؾل يُّن تهّور إشلم ، من دون حٔٚة مٚ بًد ادوت 

 ، وهذا مًْى افتَّوم.يثٚب ؾٔٓٚ ادىًٔغ ، ويًٚؿٛ ادجرمغ 

، فُن بسوى هذه افثلثٜ  -بٚشتَلل افًَل–مل يتَّوم افدين  افزبدة :

ّٜٔ افرضورّيٚت افًَديٜ  ّٜٔ أفٔسٝ بَ ، وافًدل 9 ـٚفٌاط وافُوثر افًِّ

 ّٜٔ ّٜٔ وافًِّ  .افدين؟!!ٚ تَّوم هبٚ ممّ ، واحلٟ 9 ـٚفهلة وافزـٚة اجلوارح

 .. افبٔٚن وافتبٔٚنهٚك 
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 افدين !! ٚإصُٚل : افهلة تَّوم هب

ربم تَول : افهلة ، وافهوم ، وافزـٚة ، واحلٟ ، وذم ادَٚبل حرمٜ 

ّٜٔ رضورّيٚت افدين  افًِّّٜٔ افربٚ ، وافزٕٚ ، واخلّر ، ومٚ ـٚن ظذ مْواهلٚ من بَ

 ، ًٚ  إصول بثلثٜ ؟!.ممّٚ تَّوم هبٚ افدين9 ؾُٔف حكتم هي أيو

، مُْر واحٍد مْٓٚ حٚل أّن  -ؾٔم هو مًِوم رضورة–يدّل ظذ ذفك 

 خٚرٌج ظن افدين دون أدٕى ـلم.، ، أو افْبّوة ، أوادًٚد ـحٚل مُْر افتوحٔد 

 ؿِٝ : فه جوابٚن : 

 افبسٔط . اجلواب آّول :

ؿد اشتَّل به ظَٔدًة أن يُون  -ظذ مٚ اتوح-ّن َٚبىٜ إصل أوهو 

ّٜٔ افًَل، وافرضورّيٚت  مل يستَل هبٚ افًَل ، بل جٚءت من أؾًٚل أظله افًِّ

 .9 فذفك ؾِٔسٝ هي من إصول وافَْل ضريق افؼع 

ـّٛ.  اجلواب افثٚين : ادر

مرّده إػ تُذيٛ افْبّوة ، ـٚفهلة ، ؾُٕ٘ٚر واحد من افرضورّيٚت أظله 

تُذيٛ افهلة ، وهذا افتُذيٛ مرّده إػ صٖن من أخز به ظن اهلل تًٚػ ؾٔم 

ِّق أخرًا ، ومن افهلة إٔزفه م اخلٚفق ؾٔ إُٕٚر ادًٚد وافثواب وافًَٚب ؾٔم يتً

ّٜٔ افرضورّيٚت 9 ؾرجع إمر إػ إُٕٚر  وجحد ورّد بذفك ، وؿس ظذ ذفك بَ

 .، ؾٚحٍظ افثلثٜ افدين مٚ اشتَّل به افًَل من أصول 
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 افٌاط إصُٚل : إُٕٚر

ّٜٔ ، أو ؾروع افدين  ـم اإلصُٚل إٔف ذم رضورّيٚت افدين افًِّ

 مٚ صئٝ ؾًّز .و، اجلٓٚبذة اصىِح ظِٔٓٚ 

، ، وافُوثر ، واحلؼ ، وشٗال مُْر وُٕر 9 أي افٌاط ومٚ ٕحن ؾٔه 

ّٜٔ ذم رضورّيٚت افدين وٌَىٜ افَز...،  افًَدّيٜ ، وافُلم هو افُلم ، افًِّ

ّٕم   أـثرٕٚ من إمثِٜ 9 فٔستَّر ادىِٛ ذم إذهٚن ..وإ

من ؿبٔل : افٌاط ، ظَدّيٜ أّن إُٕٚر رضورّيٚت إفٔٓٚ ربم يْسبق ِؾ

 وظذاب افَز، ممّٚ يوجٛ اخلروج من افدين ، ؾٓل هي من أصول افدين؟!.

ؿِْٚ : ٓ خيتِىّن ظِٔك إصول ، مع ؽرهٚ من افًَٚئد افرضورّيٜ 

 ِْٚه من افوٚبىٜ..إخرى ..9 دٚ ؿ

ّٔٚت  ؾٚفوٚبىٜ ّسحٝ أّن إصل هو : مٚ اشتَّل به افًَل من افَْٔٔ

افًَل 9  ٚمل يستَل هب، من هذه اجلٜٓ ـٚفهلة ، افرضورّيٜ ، وافٌاط افًَدّيٜ 

 فًجزه أبدًا .

، دٚ ظرؾْٚ أّن هْٚك  ؾِوٓ افَْل افَىًّي ادتواتر ظن رشول اهلل حمّد 

ًٚ ، وٓ صلًة  ، وٓ ـوثرًا ، وٓ أنٚرًا من فبن  وٓ  اً وٓ ُٕر اً ، وٓ مُْرٍاض

 .  ٌَىٜ ؿز ... 
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 ؟!!هل افًدل من أصول افدين

أصلً من أصول افدين ، ، جًل من افًدل اإلهلي   ـثٌر من ظِمئْٚ

 .ؾٓل هذا صحٔح؟!

افدين هبذا إصل ادَّدس ، ـم تَّوم بٚفتوحٔد ؿِْٚ : ٕتسٚئل ، هل تَّوم 

 أي هل يْتٍي اإلشلم بٕٚتٍٚئه؟!! وافًهّٜ وادًٚد؟!!

موجد حلََٜٔ اإلشلم 9  -ادتْٚزع ؾٔه–وبًبٚرة أخرى : هل افًدل 

ّٜٔ ، بحٔٞ ٓ يُّن تهّور اإلشلم من دوٕه  ّٜٔ ادوجدة حلََٜٔ اإلٕسٕٚ ، ـٚفْٚضَ

ّٜٔ؟!!ـم ٓ يُّن تهّور اإلٕ ّٜٔ دون ٕٚضَ  سٕٚ

 شببغ: -بم هو جمّوع–: ذم ظّده من إصول ٕيٌر صديد9 دجّوع  ؿِْٚ

 .من مسٚئل أصل افتوحٔد ترّتٛ ظِٔه  -ادتْٚزع ؾٔه–إّول : افًدل 

ًٚ ظن دين اإلشلم . -ادتْٚزع ؾٔه–افثٚين : فٔس إُٕٚر افًدل   خمرج

يُْروٕه ، مع ذفك مل ظن بُرة أبٔٓم أّن ظّٚمٜ إصٚظرة دّل ظِٔه ي

 خيرجٓم أحد من اإلشلم .

مٚ جيّر إُٕٚره اخلروج من افدين من رأس 9  -ؾٔم يًْي-إذ إصل يًْي 

ظذ ؽر اإلشلم  ؾٓذا، أو ادًٚد 9  (ْبّوةافًهّٜ )=افؾّن إُٔر افتوحٔد ، أو 

ًٚ وؿوًٓ واحدًا  ًٚ ، إمجٚظ ًٚ وئَْ ًٚ وجزم  ..ؿىً

ٜ ادتْٚزع ؾٔه ؟! ؾٓل افًدل فُن مٚ مًْى  ّّ د ذم  ٕزاعٌ ث ّّ أّن اهللَ  أّمٜ حم

ًٚ ؟!!  ظٚدٌل فٔس طٚد
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 خلصٜ رأي إصٚظرة ذم افًدل

ه أّن إصٚظرة بُٕ٘ٚرهم افًدل اإلهلي ، ٓ يَوفون ، ـم يْسٛ إفٔٓم بّ ْٕ

ن ؿٚل بّثل هذا رضورة أّن متًٚػ وافًٔٚذ بٚهلل طٚمل 9  ّن اهللَ فبسىٚء : إبًض ا

ًٚ وؿوًٓ واحدًا ظْد إصٚظرة ٕٚهٔك ظن ؽرهم ، ـٍر   .إمجٚظ

ؾٌٚيٜ مٚ يَوفوٕه هو أّن اهلل تًٚػ مٚفك ادِك ، يًٍل مٚ ينٚء ، ٓ 

ًٚ ه ظْويهدُر  يوصف بٚفيِم 9 ؾُّل مٚ صدرَ  ظدٌل ؾٓو ، تًٚػ ، إجيٚدًا أو إظدام

ّٕه طِم ؿبٔح  حسنٌ   .وٌذ سيح، حّتى فو اشتَّل ظَل افًبد أ

..9 ظذ ؾرض ٍرَغافظذ مردوٌد ؿوهلم ذم افًدل وجيٛ افتْبٔه أّن 

 :ادواؾَٜ دٚ اشتَل به افًَل ، وظذ ؾرض ادخٚفٍٜ ..، هٚك افٍرَغ فتحٍظ 

 إّول : ادخٚفٍٜ .

ؾِِه تًٚػ أن يًّذب ادىًٔغ ، ويثٔٛ افًٚصغ ، وهذا بٚفْسبٜ هلل تًٚػ 

ّٕه طِم ؿبٔح 9 دٚذا ؟!! فو اشتَّل ظَلظدٌل حسن ، حتى   افًبد أ

ّٕه مٚفك ادِك ، يًٍل مٚ ينٚء ، ٓ يسئل ظّم يًٍل وهم يسئِون  ٕ. 

 افثٚين : ادواؾَٜ.

ًّرؾٜ اهلل أوًٓ ، بىع ؾَ -دون افؼع–فو اؾسَْٚ أّن افًَل اشتَل 

ًٚ ، ؾٖضٚظه افًبد بْٚء ظذ ذفك  تًٚػمٚ يريد بًض و ّٕه 9 ؾثٕٚٔ ذم ىٚظته ٓ ؿّٜٔ ف٘

أثٚبه  9 ؾل جيٛ ظذ اهلل أن يثٔبه ، وهذا ظدٌل فٔس بيِم 9 ؾ٘نْ اشتحَٚق افثواب 

ِّه حسن اهلل تًٚػ ؾٍوٌل ٓ اشتحَٚق   .، وإن أدخِه افّْٚر ؾِه ذفك ، وـ

 .بًض ٕهوصٓم فسى هٚك ، هذا هو ؿوهلم 
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 ّٕص إصٚظرة ظذ ذفك

هـ( : إْن 318ؿٚل اإلمٚم إصًري افنٚؾًي ، أبو مْهور افبٌدادي )

وتوحٔد صًٕٚه ، ظذ حدوث افًٚمل  -ؿبل ورود افؼع ظِٔه-اشتدل افًٚؿل 

ـٚن موّحدًا ، واظتَده ، وظرف ذفك ، وحُّته ، وظدفه ، وصٍٚته ، وؿدمه 

 ، ًٚ ًٚ ظِٔه 9 ؾ٘نْ  ومل يُن بذفك مستحًَٚ مٗمْ إًٔم اهلل تًٚػ ظِٔه  من اهلل تًٚػ ثواب

 بٚجلّْٜ ؤًّٕٓٚ ـٚن ذفك ؾولً مْه ظِٔه .

ّٕه اظتَد  افٍُر وافولل ، فُٚن ـٚؾرًا  -ؿبل ورود افؼع ظِٔه-وفو أ

ًٚ فًَِٚبمِحدًا ،  هلل تًٚػ ظذ افتٖبٔد ، ظّذبه ا ظذ ذفك ، ؾ٘نْ  ومل يُن مستحَ

ّٕم هو ابتداٌء مْه 9 ـ٘يلم افبٓٚئم وإضٍٚل ذم  ؾِه ذفك ، وفٔس بًَٚب ، وإ

 اهـ.. (0)من اهلل شبحٕٚه وتًٚػ وذفك ظدٌل افدٕٔٚ من ؽر اشتحَٚق ، 

بل وهو ٌٕص أّن فًَِل ظْد إصٚظرة أن يستَّل ب٘ثبٚت افهٕٚع ؿِٝ : 

ًٚ ، أو فٔس هذا مورد افْزاع ومل ، ؽره من أصول افدين  يْٚزظوا ذم ذفك إضلؿ

.. ًٚ  مًٓم نٚئٔ

ّٜٔ ّٕم ٕٚزظوا ذم ترتٔٛ أثٚر افؼظ ، من ثواب وظَٚب وامتثٚل ، ظذ وإ

9 ؾَٚفوا ـم ؿٚل افبٌدادي افَّْٔٔٔٚت افتي اشتَّل هبٚ افًَل ؿبل ورود افؼع 

مثلً، أو حُم ذظي ؾرظي أظله ، من أّن افًَل إذا اشتَل بًَٔدة9 ـٚفِىف 

ّٕه ٓ ؿّٜٔ فه ذم افثواب وافًَٚب  ذم افًبٚدات وادًٚملت ، ؾٚمتثل أو ظل 9 ؾ٘

 ؿبل ورود افّْص افؼظي .

                                                           
ّٜٔ ، اشتٕٚبول .   14أصول افدين فِبٌدادي :   (0)  . مىبًٜ افدوفٜ ، دار افٍْون افسـ
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، هو أّن حََٜٔ وؽرهم افٍرق بغ آشتحَٚق وافٍول ظْد إصٚظرة و

 آشتحَٚق تدور مدار ضٚظٜ افًبد دٚ جٚء ذم افؼع من أوامر 9 ؾٚهلل يثٔٛ

ًٚ ٓمتثٚفه افًبد  أوامر افؼع ، وأّمٚ افٍول ؾٓي إثٚبٜ اهلل تًٚػ افًبد أبتداًء تبً

ًٚ فلمتثٚل افؼظي من دون ضٚظٜ   .9 أي فٔسٝ هي تبً

 افزبدة : 

مل يَل أحٌد من إصٚظرة أّن اهلل تًٚػ طٚمل وافًٔٚذ بٚهلل ، ؾٌٚيٜ ؿوهلم : 

إّن مٚ اشتَّل به ظَل اإلٕسٚن من فزوم افيِم ذم ؾًِه شبحٕٚه إذا ظّذب ادىٔع 

وفْٚ ـلم وأثٚب افًٚيص ، ٓ ظزة به 9 ـون اهلل تًٚػ ظدًٓ ذم ـّل أؾًٚفه ، 

 .إن صٚء اهلل تًٚػ وافَدر ضويل ذم هذا ٕرجئه فُتٚبْٚ افَوٚء 
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 هل اإلمٚمٜ من أصول افدين؟!!

 أي هل تَّوم هبٚ افدين ؟!

ًٚ ممّٚ اختِط ظذ افُثر ، وموجز افُلم ؾٔه  اإلمٚمٜ أّن هذا ادىِٛ أيو

 :، ـٚٔيت تِحظ بٚظتبٚرين 

 إّول : أصل دين .آظتبٚر 

افًَل اشتَلل من  -وتٍهٔلً إمجًٚٓ -أي تَّوم به افدين 9 دٚ ذـرٕٚه 

9 وأّن إرض ٓ ختِو من حّجٜ بْْٔٚ وبغ اهلل تًٚػ افوشٔط ادًهوم برضورة 

ًٚ.)=افًهّٜ( 9 ؾٚإلمٚمٜ هبذا ادًْى افُزوي ذم ـّل آن مًهوم   أصل دين ؿىً

ـٚفْبّوة ٓ ؾرق بْٔٓم 9 ؽٚيٜ إمر  -بم هي ظهّٜ–وظذ هذا ؾٚإلمٚمٜ 

مهداؿٚن : إّول : افْبّوة ، وافثٚين : اإلمٚمٜ ادستّّرة أّن فًِهّٜ ؾٔم ٕحن ؾٔه 

 بٖهل افبٔٝ ظِٔٓم افهلة وافسلم .

، هو افوشٔط ادًهوم ٓ ؽر 9 ؾٓذا مٚ هْٔٓٚ افزبدة : أصل افدين 

د ،  ّّ ًٚ ـسٔدٕٚ حم ّٔ اشتَل به افًَل وتَّوم به افدين 9 أمٚ ـون افوشٔط ادًهوم ٕب

ًٚ ـًّع ، أو مًُِٚ   ، ؾّهٚديق هلذا إصل .ظِٔٓم افسلمـىٚفوت  أو وفٔ

ًٚ  -ذم اجلِّٜ–وؿد أمجع أهل افَبِٜ  َ َّ ًٚ حم بٔد ، ظذ هذا إصل إمجٚظ

مْحك بّهداق واحد هو افْبي ..9 أهو ادًهومذم هذا افوشٔط أّنم اختٍِوا 

تبدأ من  -حمّد بًد افْبّي -أم مهٚديَه  ؟!!.(0)ـم ؿٚل أهل افسّْٜ ، حمّد 

 .؟!ـم هي ظَٔدة افنًٜٔظِٔٓم افسلم ظّع حتى ادٓدي موٕٓٚ 

                                                           
 .   ؾَِد ؿٚفوا بًهّٜ إمجٚع إّمٜ ، بم هي أّمٜ ، وفه وجهفه ظْدهم مهداؿٚن ظذ افيٚهر 9   (0)
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 افثٚين : أصل مذهٛ 

د أي افًَٔدة بوجود مًهوم 9 وهو مٚ تَّوم به ادذهٛ  ّّ من أهل بٔٝ حم

وظذ بذفك فوٓ افَْل ، افًَل إذ مل يستَل 9 ـم تواتر ذم افَْل  ، من بًده 

9 إذ أصل افدين فٔسٝ من أصول افدين  -ذا آظتبٚرهب–هذا ؾٖصل اإلمٚمٜ 

 ..ادتًّْٜٔ بٚفَْلٓ مهٚديَٓٚ افتي اشتَل هبٚ افًَل ، هو ـزى افًهّٜ 

ًٚ ميدّل ظِٔه  ًٚ ؿىًٔ ظذ دين ، أّن أهل افسّْٜ من ، ٚ ـٚد أن يُون إمجٚظ

اإلشلم ، مل خيرجٓم أحٌد ظْه ، مع أّنم ظن بُرة أبٔٓم ٓ يَوفون بًَٔدة 

9 أي إحهٚر افًهّٜ ذم صخص من أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم حتى اإلمٚمٜ 

 .إٔٚر اهلل برهٚنمـم يَول افنًٜٔ تَوم افسٚظٜ ، 

ؿِٝ : ؾٓذا اظتبٚر ـون اإلمٚمٜ فٔسٝ من أصول افدين 9 ؾِم يبق إّٓ 

أن تُون من أصول مذهٛ احلّق ادرحوم 9 رضورة أّن من مل يَل بًهّٜ أهل 

اجلٚحدين وضٚظتٓم من أهل افَبِٜ ، وٕستثْي  افبٔٝ ووجوب متٚبًتٓم

ًٚ ، بٍٚق ظذ اإلشلم ، ٓ خيرج ظْه فًْٓم اهلل تًٚػ افْواصٛ   .إمجٚظ

وافْٚصبي هو : ادبٌض ٕهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم 9 ـٔزيد بن مًٚويٜ 

ـّٖي وظبٔد اهلل بن زيٚد ، وؿٚتل احلسغ شْٚن افْخًي وأرضاهبم...، ؾٓوٓء 

ّٜٔ وأصٔٚظٓم ،  ٕٚصبي آخر من إٔجس من افُِٛ فًْٓم اهلل تًٚػ حٔثم بْي أم

د  -ؿوًٓ وظًّل واظتَٚداً –9 فتُذيبٓم  ذـروا ّّ ّْٔٚ حم ؾٔم جٚء به متواترًا من  ٕب

 .ؿدس أهل افبٔٝ ادىٓرين من افرجس تىٓرًا ظِٔٓم افهلة وافسلم 
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 :افثٚينادبحٞ زبدة 

 ًٚ أّن أصول افدين اإلشلمي ثلثٜ ٓ ؽر ، ٓ رابع يِزم أن يُون واَح

 :ٓم 9 ؾ إصلٔٚرا ظِٔه مًٓ يْىبق هلٚ 9 إذ أي رابع مٍسض 

 أوًٓ : مٚ اشتَّل به افًَل .

افواردة من ضريق افَْل 9 ـٚفهلة  افرضورّيٚت افًِّّٜٔؾخرجٝ ـّل 

 وافهوم واحلٟ وافزـٚة .

افواردة من ضريق  افًَدّيٜ(افَّْٔٔٔٚت  )= افرضورّيٚت افًِّّٜٔوـذا 

ٜ أظٔٚن وأّن ، وثر واحلور افًغ وافُافَْل9 ـٚفٌاط  ّّ من آثْي ظؼ إئ

أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم هم افوشٔط ادًهوم وٕحو ذفك 9 إذ ـّل هذه 

ّٕم   ٚفَْل .ضريَٓٚ مْحٌك بافرضورّيٚت مل يستَل هبٚ افًَل ، وإ

 : ًٚ  افتَّوم .ثٕٚٔ

ؾًّد ٓ يُّن تهّور حََٜٔ افدين من دوٕه 9 وظذ شبٔل ادثٚل أّي 

ؾٓو وإن اشتَّل به افًَل 9 فُن من إصول ، ٕيٌر صديد 9 ادتْٚزع ؾٔه، افًدل 

ـوٕه ٓ خيرج ظن اإلشلم ، وإصٚظرة خر يُّن تهّور اإلشلم من دوٕه 9 

 مثٚل ، مل خيرجٓم أحد ظن افدين مع إُٕٚرهم فه .

د مّرة أخرى ـّ إُٕٚر إصل افديْي يوجٛ اخلروج من افدين أّن  وٕٗ

ـّل مٚ يوجٛ اخلروج من افدين 9 ؾِٔس فُن ٓ يًُْسوهذا تٚم ،  من رأس ،

ّٜٔ افًَٚئد افرضورّيٜ ، افواردة من ضريق افسّع 9 ـٚفٌاط و، بُٕ٘ٚر  ظذاب بَ

 هو أصل ، ؾٚحٍظ .ذفك ،  ٕحوافَز ؤًّٕه و
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 بِٜ ظذ أصل افًهّٜإمجٚع أهل افَ

 ًٚ وٓ بٖس بٚإلصٚرة إػ أّن أصل افًهّٜ ممّٚ أمجع ظِٔه ادسِّون خٍِ

.. ًٚ ًٜ ؤََ  ظن شِف 9 ؽٚيٜ إمر أّنم اختٍِوا ذم ادهٚديق شً

اثْٚ ظؼ  ؾّٖمٚ افنًٜٔ إٔٚر اهلل شبِٔٓم ، ؾواَح ، ؾّهٚديَه بًد افْبّي 

ًٚ أوهلم ظّع ، وآخرهم وفده ادٓدي بن احلسن افًسُري ظِٔٓم افسلم  وصٔ

ّٜٔ 9 أي  ؾَط ٓ ؽر ، وأّمٚ افزهراء ظِٔٓٚ افسلم ؾًّهومٜ فٔسٝ بْبٜٔ وٓ وص

 ـم فألٕبٔٚء وإوصٔٚء ظِٔٓم افسلم .وٓ ؿٔٚدة ٓ إمٚمٜ هلٚ 

إّٓ مهداق وأّمٚ افسّْٜ هداهم اهلل 9 ؾِٔس ظْدهم فًِهّٜ وادًهوم 

د أرواح افًٚدغ فه افٍداء .. ّّ  واحد ، هو افْبّي حم

آخر ، هو إمجٚع إّمٜ ظذ أمر9 ذط أن يُون  وربم ـٚن هلم مهداٌق 

ًٚ من ـّل إّمٜ ، بم ؾٔٓم أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم 9 ؾَِد ؿٚفوا : بًهّٜ  إمجٚظ

 مٚ أمجًوا ظِٔه !!

ٓ خيٍى 9 إذ مرّده ظْد أهل افسّْٜ  ؿِْٚ : فه وجه وجٔه ، بل هو تّٚم ـم

 ظذ خىٖ . -ـّل إّمٜ–بٚشتحٚفٜ إجتمع إّمٜ 

افسلم ذم  مظِٔٓمن أهل افبٔٝ وأّمٚ ظْدٕٚ 9 ؾِدخول ادًهوم 

 ادجًّغ ، ؾل إصُٚل .

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ادبحٞ افثٚفٞ

 مًّْى : أموٚهٚ افؼع ؟!
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وأّيده تَّوم به افدين ، اشتَّل به افًَل ، ومٚ :  إصل افديْي ذـرٕٚ أنّ 

 .وفو إموًٚء افؼع 

ّٔٚت )=رضورّيٚت( أوًٓ ، وؿد تَول : ؾ٘ذا اشتَل هبٚ افًَل  وأّنٚ ئَْ

 ًٚ  افؼع وإموٚئه؟!.9 ؾم احلٚجٜ فتٖئد ثٕٚٔ

 ا افَٔد؟!!ذوفك أن تَول : من أين جئتم هب

ِّه وجِِٔه ، ظَٚئد وحلل  ِّه ، بج ؿِْٚ : خلىورة إصول 9 ؾٚفدين ـ

 وحرام ، متَّوم ظِٔٓٚ ، بل ٓ يُّن تهّور افدين من دونٚ .

افَرآن افُريم وشّْٜ افرشول أّن ظْد ظّٚمٜ أهل افَبِٜ ومًِوم رضورة 

افتي اشتَّل هبٚ افًَل ، إّٓ وأصبًٚه ، رـٚ أصًل من أصول افدين إمغ ، مٚ ت

ّٔته وخىورته ، وتْزهي ًٚ من ـّل جٓٚته 9 تٖـٔدًا ٕمه ظّم ٓ ئِق به من ًٚ فه بٕٔٚ

 أوهٚم حيسبٓٚ افبًض رضورّيٚت .

داخل ذم هل هو وربم تَول : هل ؿٔد افتٖئد ، احسازي ذايت 9 أي 

ّٜٔ ، بحٔٞ ٓ يُّن تهور  حََٜٔ إصل افديْي 9 ـدخول افْٚضَّٜٔ ذم اإلٕسٕٚ

ّٜٔ ّٜٔ من دون ٕٚضَ ًٚ حلََٜٔ إصل ٓ يٍٚرؿٓٚ إٕسٕٚ ًٚ ذاتٔ ، أم هو بٔٚين 9 ـوٕه ٓزم

ّٜٔ فألربًٜ   أصحٓم افثٚين ، وٓ يسًْٚ افبسط .  : وجٓٚن  ؟!(0)9 ـٚفزوج

افؼع اإلرصٚدّيٜ ، ظن ضريق اشتَراء ٕهوص  افزبدة : جئْٚ هبذا افَٔد

 .أهل افًهّٜ ، افْٚؾٜٔ وادثبتٜ افَرإّٜٓٔ ، ومٚ تواتر ظن 

 هٚك مثًٚٓ ..

                                                           
ّٜٔ داخِٜ ذم  .إربًٜ ٕوع : جْسه افًدد واحد ، وؾهِه افتُرر أربع مرات  (0) ؾِٔسٝ افزوج

 حََٔته، وهذا أحد مًْٔي افلزم افذايت . ومٚ ٕحن ؾٔه ـذفك إذ مٚ من أصل إّٓ وأّيده افؼع .
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 ذم افتٖئد مثٚل ظن أصحٚبْٚ 

 فدٓف9ٜ  فٌرض يًٍل تًٚػ إٔه ذم:  افرابعؿٚل افًلمٜ : ذم افبٚب : 

 اهـ.. ؿبٔح وهو افًبٞ ٍٕٔه وٓشتِزام9  ظِٔه افَرآن

ًٚ(  هـ(715)ادَداد افسٔوري =) أؿول  ٓ هإّٔ  إػ إصٚظرة ذهبٝ: صٚرح

 إنّ :  ادًتزفٜ وؿٚفٝ ، افٌرض بذفك مستُّلً  ٕٚؿهًٚ  فُٚن وإّٓ ،  فٌرض يًٍل

ِّ  اهلل أؾًٚل ًٚ  فُٚن وإّٓ ،  بٕٚؽراض ِٜمً  مذهٛ وهو ، ظْه اهلل تًٚػ ظٚبث

 : وظَع ، َٕع : فوجٓغ احلق وهو،  اإلمٚمٜٔ أصحٚبْٚ

ََّٕم :  تًٚػ ـَوفه طٚهرة ظِٔه افَرآن ؾدٓفٜ:  افَْع أّمٚ َأَؾَحِسبْتُْم َأ

ًُونَ  َٓ ُتْرَج ْم إَِفَْْٔٚ  ُُ َّٕ ْم َظبَثًٚ َوأَ ـُ َْٚ َْ َِ َّٓ وؿوفه تًٚػ :  ، (0) َخ َْٕس إِ نَّ َواإْلِ ُٝ اجْلِ َْ َِ َوَمٚ َخ

بُُدونِ  ًْ َْٚ و :  (1) فَِٔ َْ َِ َم َبٚضًِل َوَمٚ َخ ُٓ َْرَض َوَمٚ َبَْْٔ ْٕ َمَء َوا  .  (2)افسَّ

ًٚ  يُون أن فزم ذفك فوٓ إٔه ؾٓو:  افًَع ٚوأمّ   بٚضل وافلزم ، ظٚبث

  .(3) مثِه ؾٚدِزوم

ؿِٝ : ؾٌرض افتٖئد ، دظم مٚ اشتَل به افًَل ذم افْزاظٚت ، ـم بّغ 

 ادثٚل أظله بم ٓ مزيد ظِٔه .

ّٜٔ هذاو  ، ٍٕرد فه هذا افًْوان ، ؾٓٚـه :ذم افْير ادىِٛ  ٕمه

  

                                                           
 .004شورة ادٗمْون :   (0)

 .54شورة افذاريٚت :   (1)

 . 16شورة ص :   (2)

 . دار إَواء ، بروت .61ذح افبٚب احلٚدي ظؼ فِسٔوري :   (3)
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 افتٖئد بغ ادوفوّيٜ واإلرصٚد

 ّٜٔ  ظذ ؿسّغ :  -بٚظتبٚر اشتَلل افًَل وظدمه–افْهوص افؼظ

 افَسم إّول : ادوفوي .

 هو افذي جٚء من ضريق افؼع .ادوفوي : 

: افتٍُِٔي أو افتًّبدي مٚ صئٝ ؾًّز ، وهو : افذي ىِق ظِٔه وفك أن ت

يًِم إّٓ من ضريق افؼع ، من ؿبٔل وجوب ل ؾ، ظجز ظن درـه افًَل 

مْ ادستٍٚد من ؿوفه : ، افهٔٚم  ُُ َٛ َظَذ افَِّذيَن ِمْن َؿبِِْ
تِ ـُ َم  ـَ َُٔٚم  ُم افه  ُُ َِْٔ َٛ َظ

تِ  .ـُ

 افَسم افثٚين : اإلرصٚدي .

افًَل ؿبل ورود افؼع 9 ـٚجلزم بواجٛ ّوّوٕه اشتَّل بوهو افذي 

ّٕه شبحٕٚه واحد أحد..9 ؾّثل ؿوفه تًٚػ :  دُ  ،اهللَُّ أََحٌد افوجود وأ َّ  اهللَُّ افهَّ

 دٚ ؿىع به افًَل 9 أي مٚ اشتَّل به ؿبل افؼع . فٔس إّٓ إرصٚدٌ 

افْهوص بغ  ؽر واحد ، ـثٌر منهذا واَح ، فُن ربم اختِط ظذ 

 .ادوفوّيٜ واإلرصٚد 
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 ادوفوّيٜ واإلرصٚد!! ذماختلف افًِمء 

َٚ افَِّذيَن آَمُْوا : من ؿبٔل ؿوفه تًٚػ  َْمِر َيَٚأهيُّ ْٕ ُشوَل َوُأويِل ا ًُوا افرَّ ًُوا اهللََّ َوأَضِٔ أَضِٔ

ْم  ُُ  َؾُردُّوهُ ِمْْ
ٍ
ء ُشولِ  َؾِْ٘ن َتََْٚزْظتُْم ذِم َرْ  .  (0)إَِػ اهللَِّ َوافرَّ

ُشوَل ؾٓل ؿوفه تًٚػ :  وا افرَّ ًُ وا اهللََّ َوأَضِٔ ًُ  إرصٚدي أم موفوي؟!. َأضِٔ

ؿِٝ : دمد ؽر واحد من افًِمء يَول هو إرصٚدي ، وبًوٓم يَول هو 

دمد ٍٕس افًٚمل اجلٓبذ يَول ذم موَع من ـتبه : هو إرصٚدي ربم تًّبدي ، بل 

 تًّبدي !!.وذم آخر 

ًٚ ، وفٔس  ّْٔ ًٚ ب ًٚ طٚهرًا ، وتْٚؿو وؿد حيسٛ بًض ادبتدئغ أّن ذم هذا تْٚؾٔ

 إمر ـذفك 9 ؾٍي أيٜ جٓتٚن : إرصٚديٜ وموفوّيٜ 9 ـٚٔيت :

 اجلٜٓ اإلرصٚدّيٜ : إرصٌٚد دٚ اشتَّل به افًَل .

ق ، بم هو خٚفضٚظٜ اهلل تًٚػ وجوب أّن ؿِٝ : ٓ خلف بغ أصحٚبْٚ 

 .أو صُر ادًْم أو ـلمهٚ فدؾع افرضر 9 اشتَّل هبٚ افًَل ؿد ٚ ، ممّ 

وشٔط بٚظتبٚرمهٚ مهداؿٚن ف9ِ ذم افرشول وأويل إمر افًىف وـذا 

واحلُّٜ افِىف يت بَٚظدشتَلل افًَل بستبٓم ظذ مًرؾٜ اخلٚفق ًٓهوم 9 اد

 .ظذ مٚ مّر بٕٔٚه  ٚوؽرمه

مْ ؾَوفه تًٚػ: وإذن  ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ ُشوَل َوُأويِل ا وا افرَّ ًُ ًُوا اهللََّ َوَأضِٔ من هذه  َأضِٔ

، ادًهوم  وشٔىهواخلٚفق به افًَل من وجوب ضٚظٜ اشتَّل إرصٌٚد دٚ ، اجلٜٓ 

ًٚ ـٚن  ًٚ ادًهوم ٕبٔ  .أم ؽرمهٚ أم وفٔ

                                                           
 . 48افْسٚء :   (0)
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 .افًِّّٜٔ اجلٜٓ افتًبّدّيٜ : افىٚظٜ ذم افتُٚفٔف 

وأمرهٚ واَح 9 وادهّحح هلذا افتَسٔم اإلضلق 9 ؾل يْبٌي اخللف 

ُشوَل أّن ؿوفه تًٚػ :  وا افرَّ ًُ  يتْٚول اجلٓتغ بٚفرضورة . َأضِٔ

وآشتدٓل ؾتٚرة تُون أيٜ إرصٚديٜ إذا ـٕٚٝ جٜٓ افبحٞ : افزبدة 

  -ـًّهوم-9 إذ افًَل اشتَل بىٚظٜ افرشول مستَلت افًَل ظْد افًِمء 

 ؿبل افؼع . 

وأخرى موفوّيٜ إذا ـٕٚٝ جٜٓ افبحٞ وآشتدٓل ظْد افًِمء 

 افتُٚفٔف ومٚ جٚء من ضريق افؼع 9 إذ افًَل ظجز ظْٓٚ .

ُشوُل َؾُخُذوُه َوَمٚ تًٚػ : شبحٕٚه ؿوفه هو افُلم ذم وافُلم  ُم افرَّ ـُ َمٚ آَتٚ

وا ُٓ ْٕتَ ْم َظُْْه َؾٚ ـُ  . (0)َنَٚ

َٔٚمُ وأـثر من ذفك ؿوفه تًٚػ :  ُم افه  ُُ َِْٔ َٛ َظ
تِ ؾَٚضبٜ افًِمء ؾّن  ـُ

 دونم يَول هو موفوي تًّبدي ، وهو تٚم ، فُن هل ؾٔه جٜٓ إرصٚدّيٜ؟!!.

ؿِْٚ : ٓ ريٛ 9 إذ مّر أّن افًَل اشتَّل أّن اخلٚفق فه ؽرض من افتُِٔف 

ًٚ ، ومهٚ حمٚل . ًٚ وظبث  ، وإّٓ ـٚن شٍٓ

، ذم افهوم وافهلة واحلٟ و...دة : ـّل افْهوص افتًبدّيٜ ادوفوّيٜ افزب

 .   تًٚػ مِْٓٚخٚفق فؽرض وجود ظن اإلمجٚيل ، هي إرصٚدّيٜ من جٜٓ ـنٍٓٚ 

 .ؾَِد ذهل ظْه افُثر ، جمّوع ادىِٛ ؾٚحٍظ 

  

                                                           
 .  6احلؼ :   (0)
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 ٚفّْص افَىًّي تٖئد بوجوب افمثٚل ف

 تٖئد مٚ اشتَل به افًَل ظذ ؿسّغ : ذم افواردة خبٚر إ

 إّول : ادثبتٜ .

ًٚ ، بْْٔٚ وبغ  ًٚ ـٚن أم وفٔ ؾٚفًَل اشتَّل برضورة افوشٔط ادًهوم ، ٕبٔ

ُم اهللَُّ َوَرُشوُفُه ، ومثل ؿوفه تًٚػ : واحلُّٜ اهلل تًٚػ من بٚب افِىف  ُُ ََّٕم َوفُِّٔ إِ

 ُّ ٔ َِ ًُونَ َوافَِّذيَن آَمُْوا افَِّذيَن ُي
َٚة َوُهْم َراـِ ـَ ُتوَن افزَّ ْٗ َلَة َوُي إرصٌٚد دٚ اشتَّل به  (0)وَن افهَّ

 .، ذم ـّل إٓٚت ظٚمل افتُِٔفافًَل من رضورة وجود افوشٔط ادًهوم 

ٚفويّل ، وفىٚدٚ أراد أهل احلّق إٔٚر اهلل تًٚػ برهٚنم إثبٚت أّن ادَهود ب

ؾَِد تواتر ظن جّدًا هو ظّع ظِٔه افسلم ، وإمر هّغ ، من بٚب ادهداق افتٚم 

 .هؾل ظذر ٕحد ظِم تواتر (1)ش من ـْٝ موٓه ؾٓذا ظّع موٓه»افْبّي ؿوفه : 

 افثٚين : افْٚؾٜٔ .

مٚ اشتَّل به افًَل من ومتٔٔز تْزيه افْٚؾٜٔ ، افٌرض من إخبٚر 

ّٔٚت افبٚضِٜ  ٜ ، ظّم اشتَّل به من افومه َّ  ..وافتخّرصٚت اهلٚفُٜافرضورّيٚت احل

ًٚ ، إػ بىلن ـثٍر ممّٚ اشتَل به افًَل ،  ؾّن ذفك أّن افؼع أرصد سحي

ّٔٚت..  ممّٚ يًّده بًض ضوائف ادسِّغ رضورّيٚت ، ذم حغ هو من جْس افومه

ٚ اشتَّل به افًَل ذم افْزاع ، أو د هّحٌح مافّْص اإلرصٚدي 9 إّمٚ  افزبدة :

 هٚك مثًٚٓ فِثٚين .   مبىٌل ٍٕٚف فه 9

                                                           
 . 44ادٚئدة :   (0)

 ذم شّْٜ افرشول . دار إثر ، بروت . إير خترجيه وتواتره ذم ـتٚبْٚ ظّع   (1)
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 مثٚل فِتٖئد بٕٚخبٚر افْٚؾٜٔ

ًٚ : إّن اهلل ؽر ؿٚدر ظذ ؾًل افَبٔح  (0)من ؿبٔل ؿول ادًتزفٜ إوائل إضلؿ

ظن هذا شبحٕٚه ، وأّن افؼور ذم افُون ٓ تهدر ب٘ذٕه وٓ ظْه ، تًٚػ اهلل 

 .ظِّوًا ـبرًا افبٓتٚن 

 تًٚػ : شبحٕٚه وؾّثل ؿوفه 
ٍ
ء ل  َرْ ـُ َّٓ ُهَو َخٚفُِق  َٓ إَِفَه إِ ْم  ُُ ُم اهللَُّ َربُّ ُُ

 (1)َذفِ

ّٔٚت ظاشتَّل به افًَل مٚ يّْزه إرصٚدّي ٌٕص  ادًتزفٜ افتي حسبٓٚ تِك ، ن افومه

تًٚػ خٚفق ـّل رء ، شبحٕٚه و9 ؾٓو ٌٕص سيح أّن اهلل وائل رضورّيٚت إ

 ..خرًا وذًا 

أّمٚ ـوٕه شبحٕٚه يًٍل اخلر 9 ؾرضوري 9 ـوٕه شبحٕٚه ظغ اخلر ، 

ّٕه تًٚػ أذن هبٚ ؾ، شبحٕٚه.. ٓ خترج ظن شِىٕٚهؾألّنٚ وأّمٚ افؼور  9 ِوٓ أ

  . ، مل توجد فٌرض افرمحٜ وآمتحٚن وافتىٓر 

أّن واجٛ افوجود ، ؿبل افؼع ؾَِد اشتَّل افًَل ؾواَح ، وأّمٚ ادثبتٜ 

يِت : هو ادٚفك احلََٔي فُّل موجود ، ؾجٚء افؼع ؾَٚل  ْٗ مَّ َمٚفَِك ادُِِْْك ُت ُٓ َِّ ُؿِل اف

َّنْ  ـُل   ادَُِْْك َمْن َتَنُٚء َوَتِْْزُع ادَُِْْك مِم ََّٕك َظَذ  زُّ َمْن َتَنُٚء َوُتِذلُّ َمْن َتَنُٚء بَِِٔدَك اخْلَْرُ إِ
ًِ َتَنُٚء َوُت

 َؿِديٌر )
ٍ
ء ِٝ َوخُتِْرُج 15َرْ َِِّْٔل َوخُتِْرُج احْلَيَّ ِمَن ادَْٔ  َٚر ذِم اف َٓ ُٟ افَّْ

ِٚر َوُتوفِ َٓ ََِّْٔل ذِم افَّْ ُٟ اف
( ُتوفِ

َٝ ِمَن احْلَي  وَ  ْرِ ِحَسٍٚب ادَْٔ  ٌَ  . (2)َتْرُزُق َمْن َتَنُٚء بِ

  

                                                           
ّْٕبه إػ أّن ادًتزفٜ إوائل ، ؿد إَرَوا ، ٓ وجود هلم افٔوم ؾٔم أظِم ، ؾًّتزفٜ افٔوم ٓ   (0)

 ، وشٖٔتٔك افتٍهٔل ذم ـتٚبْٚ افَوٚء وافَدر إن صٚء اهلل تًٚػ .افنديد يَوفون هبذا افولل 

 .011شورة إًٕٚم :   (1)

 .15شورة آل ظّران :   (2)
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 بًض تهٚريح أهل افسّْٜ

ؾُٔف جًِه ، ٚ يًرف بٚفًَل إذا ـٚن هذا ممّ : ؿٔل  نْ ٘ؾؿٚل ابن تّٜٔٔ : 

 ؟!.ٚ أرشِٝ به افرشلاهلل تًٚػ ممّ 

افرشل رضبٝ فِْٚس إمثٚل افًَِٜٔ افتي يًرؾون هبٚ افتمثل  ٕنّ : ؿٔل 

، ٚس وأرصدهتم إػ مٚ به يًرؾون افًدل ٝ افّْ افرشل دفّ  نّ ٘ؾ9 وآختلف 

، ويًرؾون إؿٔسٜ افًَِٜٔ افهحٔحٜ افتي يستدل هبٚ ظذ ادىٚفٛ افدئْٜ 

ه من ـم يين ذفك من ييّْ ، ؾِٔسٝ افًِوم افْبويٜ مَهورة ظذ جمرد اخلز 

رشل بل اف، فًِِوم افْبويٜ  وجيًِون مٚ يًِم بٚفًَل ؿسٔمً ، أهل افُلم 

 ، وظّلً  ْٝ افًِوم افًَِٜٔ افتي هبٚ يتم دين افْٚس ظِمً صِوات اهلل ظِٔٓم بّٔ 

ٚ ـٕٚٝ افٍىرة ممّ ،  وأرصدهتٚؾُِّٝ افٍىرة بم ٕبٓتٓٚ ظِٔه ، ورضبٝ إمثٚل 

أو ـٕٚٝ افٍىرة ؿد ؾسدت بم حهل هلٚ من أراء وإهواء ، مًرَٜ ظْه 

حتى ، وبْٔٝ مٚ ـٕٚٝ افٍىرة مًرَٜ ظْه ، ؾٖزافٝ ذفك افٍسٚد ، افٍٚشدة 

 .(0) ْٓٚ رشِهصٚر ظْد افٍىرة مًرؾٜ ادٔزان افتي إٔزهلٚ اهلل وبّٔ 

 : ًٚ ؾٕٚحوال احلٚصِٜ مع ظدم افًَل ٕٚؿهٜ وإؿوال وؿٚل أيو

مل تٖت بم و ،رشل جٚءت بم يًجز افًَل ظن درـهواف ،بٚضِٜ ادخٚفٍٜ فًَِل

 . (1) يًِم بٚفًَل امتْٚظه

 

 

                                                           
 . دار ادًرؾٜ ، بروت ، فبْٚن 271افرد ظذ ادْىَٔغ :   (0)

 . جمّع ادِك ؾٓد فِىبٚظٜ ، ادديْٜ.228: 2جمّوع افٍتٚوى)ت: ظبد افرمحن ؿٚشم(    (1)
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 ابن تّٜٔٔ ذم ادٔزان!!

ّٟ بٚبن تّٔٔه وأمثٚفه ، فُن  ـلمه ذم بًض ؿِٝ : ٕحن وإْن ـّْٚ ٓ ٕحت

ًٚ ٕتبٚظه ، ؾٔم فو ضٚفًوا وريَٚتْٚ  99 ـٚفذي شَْٚه أظلهاجلِّٜ ٓ بٖس به  إفزام

 هذه ، وـذا ؽرَْٚ ذم ـّل مٚ شْسوؿه ظن أهل افسّْٜ ، ؾٕٚتبه .

مدرشٜ هلٚ  ،ظٓدهؾٔم بًد ، وٕنر إػ أمٍر ٓ زم 9 ؾٚبن تّٜٔٔ ، أَحى 

 اهـ.. (0)افتّّٔٔون:  ؾٔه وذم أتبٚظه، احلٚؾظ ابن حجر افًسَلين 9 ؾَِد ؿٚل أتبٚع 

 .ؿبٚل مدارس أهل اإلشلم وهو ّٕص ذم ـونم مدرشٜ 

،  به ن يًتّد ظِٔه ذم َٕل يٍْردفٔس ممّ ؿٚل إمٚم إصٚظرة افسبُي : و

ومل ...، خلِىه ادَهود بٌره وخروجه ظن احلد جداً  9وٓ ذم بحٞ يْنئه

واتسٚع  ،مع جسٚرته ،بل يٖخذهٚ بذهْه ،ومل يرتض ذم افًِوم ،يتٓذب بنٔخ

وٕحن ٕتزم بٚفُلم مًٓم  ،فه أتبٚع يًَْون وٓ يًون...،  وصٌٛ ـثر ،خٔٚل

 .(1) هبًض احلْٚبِٜ تبًوه ؾٔم ؿٚف ؾ٘نّ ومع أمثٚهلم 9 

: ظِّه مّتسع جدًا إػ (هـ653)اإلمٚم افهٍدي، خِٔل بن أيبك ؿٚل 

 . (2)ضه ذم ادٓٚفك ويوؿًه ذم ادوٚئقرّ وظَِه ٕٚؿص، يوافٌٚيٜ، 

ِّم ذم :  -(هــ668ابـن بىوضـٜ)-وؿٚل حمّد بـن ظبـد اهلل افىْجـي  يـتُ

 ًٚ   .(3) افٍْون إّٓ أّن ذم ظَِه صٔئ

                                                           
 . إحٔٚء افساث اإلشلمي ، مك .351: 0إٔبٚء افٌّر)ت: حسن حبق(  (0)

 دار ادًٚرف . . 101: 1ؾتٚى افسبُي  (1)

 مك .-، ادىبًٜ إزهريٜ 143:  1ـتٚبه: افٌٔٞ ادْسجم ذم ذح ٓمٜٔ افًجم فِىٌرائي (2)

ّٜٔ ، افربٚط.205: 0رحِٜ ابن بىوضٜ  (3)  . أـٚدئّٜ ادُِّٜ ادٌرب
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بغ أهل مك وافنٚم، ومَتته ؾم وجدت ؿد أّخره ؿٚل افذهبي : 

ٍّروهوـّذبوه،  ٍٕوشٓم، وازدروا به، ، إّٓ افُز، وافًجٛ، وؾرط افٌرام ذم وـ

 .(0)ريٚشٜ ادنٔخٜ، وآزدراء بٚفُبٚر، ؾٕٚير ـٔف وبٚل افدظٚوي وحمّبٜ افيٓور

أصٚظرة ، وٓ مًتزفٜ ، وٓ مٚتريدّيٜ ، ٕٚهٔك ظن فٔسوا ، وافتّّٔٔون 

 .تنّٔع وموٓة أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم اف ظن ـونم أبًد رء

ّٔون مدرشٜ ٕنٖت ظذ ثلثٜ أمور : ؾ  ٚفتّٔ

 .واحلّط من صٖنم أوًٓ : تَْٔص أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم 

ًٚ : موٓة أظدائٓم 9 ـٚدًِوٕغ يزيد ومًٚويٜ  من تًٚػ فًْٓٚ اهلل ، ثٕٚٔ

ٓم من أهل ٔأّن ـِ ع9 ؾُّل افتّٔٔغ يسَون ظِٔٓم مؾوق شبع شموات 

 .وافًذاب إفٔم اجلحٔم 

ًٚ : دمسٔم اهلل    يَوفون ظِّوًا ـبرًا .ظّم ربْٚ اهلل ، تًٚػ ثٚفث

 

 

                                                           
ّٜٔ . 27بٔٚن زؽل افًِم )اإلمٚم افذهبي( :  (0)  . مُتبٜ افهحوة اإلشلم



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 افٍهل افثٚين

 ٌَِٚتم

 أصول افدينسٚئل م

 

  



 



 

 

 

 

      52    ...............................................ثٚين : مٌَِٚت مسٚئل أصول افدين  افٍهل اف

 ادسٖفٜ إوػ

ّٜٔ ظذ ؿسّغ!!  افرضورّيٚت افديْ

ِّٜ افٌرض من هذا افبحٞ ، هو اإلجٚبٜ ظن تسٚؤل افبًض ظن  ظ

ّٜٔ ، شواء تِك افتي اشتَل هبٚ افًَل ،  ّٜٔ وافًِّ ّٜٔ ، افًِّ ّٔٚت افديْ تسّٜٔ افَْٔٔ

 .شٖٔيت افبٔٚن إذ مٚ مًْى افرضوري؟!، أم مٚ ورد من ضريق افَْل، رضورّيٚت

 وافرضوري بٚظتبٚر آشتَلل وظدمه ظذ ؿسّغ : 

 افَسم إّول : افرضورّيٚت افًَِّٜٔ .

رضورة من ضريق افًَل ، وأـّل مهٚديَٓٚ  أي مٚ ـٚن مًِومًٚ 

وأذؾٓٚ إصل إّول فِدين ، وهو : وجود افهٕٚع شبحٕٚه ، أو واجٛ 

 افوجود ، أو اخلٚفق تًٚػ ، مٚ صئٝ ؾًّز.

ٚر  ٍّ ؾٓذا ادًْى افرضوري ممّٚ اشتَّل به افًَل 9 ؾحتّى افبِٓٚء وافُ

ّٕم وادِحدين ٓ خيٍى ظِٔٓم ، بٖدٕى افتٍٚت مْٓم ، أ ّنم مل خيَِوا إٍٔسٓم ،  وإ

ّٕه ظٚمل ؿٚدٌر حّي . ِّٜ إجيٚدهم ، وأ  هْٚك من خَِٓم ، وهو ظ

 افَسم افثٚين : افرضورّيٚت افؼظّٜٔ .

ًٚ رضورًة من ضريق افؼع 9 فًجز افًَل ظن مًرؾته ،  أي مٚ ـٚن مًِوم

ًٚ ظذ شبٔل ادثٚل  هو اإلمٚم من ؿبٔل : افٌاط ، وافُوثر ، واحلؼ ، وأّن ظِٔ

 ، واحلور افًغ ، واجلّْٜ ، وافّْٚر ، وادلئُٜ وؽر ذفك . بًد افْبّي 
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افزبدة : ؾًدم اإلدٚم بَسّي افرضورّيٚت أظله دظى ٓختلط إمر 

ًٚ ، ظذ مٚ اتوح  ًٚ ؿبٔح  . ذم افٍهل إولظذ ـثر من إذهٚن خِى

9 ين ، مع أّنٚ ؾَِد حسبوا أّن بًض افًَٚئد افرضورّيٜ من أصول افد

ًٚ .، ـونٚ وردت من ضريق افؼع ٓ ؽر   فٔسٝ من إصول إمجٚظ

ّْٕٚ وجدٕٚ ذم ـتٚبٚت ؽر واحد من افًِمء رَوان اهلل  وأـثر من ذفك أ

ًٚ ذم هذا 9 ؾَِد تسٚحمٝ ظبٚئرهم افؼيٍٜ ذم إدراج مٚ  ّْٔ ًٚ ب تًٚػ ظِٔٓم تسٚحم

 فٔس من إصول ذم إصول .

ِّٜ هذه  ّٜٔ ، وظ ادسٚحمٜ ، هي أّن ـًل من افرضورّيٚت افًَِّٜٔ وافؼظ

..ًٚ  ينسـٚن ، ذم أّنم رضورّيٚت أوًٓ ، وأّن إُٕٚرمهٚ خمرج من افدين ثٕٚٔ

ًٚ ، ؾرؿت  ٚذم حغ أّن افوٚبىٜ 9 أي اشتَلل افًَل أوًٓ ، وافتَّوم ثٕٚٔ

ًٚ 9 ؾمهّٜٔ إصل آتٜٔ من  ّْٔ ًٚ ب ًٚ مٚهوي ضريق افًَل ٓ ؽر ، وهي ؽر بْٔٓم تٍريَ

ّٜٔ افًَٔدة أتٜٔ من ضريق افَْل ... .  مٚه

ّٜٔ( رضورّيٚت دين ، ؾَِم  ّٜٔ وافؼظ ّٔٚت )افًَِ ٔٝ هذه افَْٔٔ ّّ فُن مل ش

ّٔٚت ـونٚ وردت من ضريق  ّٔٚت مثلً ، أو ؾىرّيٚت...، أو حس مل ُتسّم بدهي

 افؼع وافسمع ؟!!

 هٚك بٔٚن ذفك ..
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 ي وافبدهيي وافْيريمًْى افرضور

 .ٓ تذظن فه افٍْس من دون ٕير: هو افذي  افَٔغ افْيري

 .تذظن فه افٍْس اَىرارًا من دون ٕير:  افرضوري وافبدهييوـّل من 

ًٚ ، فُن  افزهٚن وآشتدٓل:  افْيرومًْى  ، وٓ خلف ذم هذا إضلؿ

اختِط ظذ افُثر مًرؾٜ افٍرق بغ افرضوري وافبدهيي 9 وٓ ؽرو ؾَِد 

 أختِف أهل ادًَول ذم حدودمهٚ ، وأشبٚب حهوهلم، حتّى افْخٚع ..

ؾجمظٜ مْٓم ؿّسّوا افَٔغ )=افًِم( احلٚصل ذم افٍْس: إػ رضوري 

وافبدهيي ، وهو ذم ؽٚيٜ افوهن 9 إذ  وٕيري ؾَط 9 حٔٞ رادؾوا بغ افرضوري

 افبدهيي أخّص من افرضوري ؾٔم شْرى .

ومْٓم : إػ رضوري وٕيري 9 جٚظِغ افبدهيي ؿسًم من افرضوري ، ٓ 

 ؿسًٔم فه وٓ مرادف ، وهو افهحٔح .

 وآخرون إػ ثلثٜ أؿسٚم : رضوري وبدهيي وٕيري .

ؿِٝ : ٓ بٖس هبذا افتَسٔم افثلثي ٓظتبٚر مٚ 9 ؾٚفبدهيي وإن ـٚن ؿسًم 

ّٔٚته هي إصل إّول  من افرضوري ـم أمجِْٚ 9 فُن جللفته ، ذم ـون ئَْ

ؿسًٔم فِرضوري ٓ  -هبذا آظتبٚر ؾَط-فًِّٚرف افبؼّيٜ ، صِح أن يُون 

 ؿسًم مْه . 

 يت ..ؾٓٚك حّد افرضوري وأشبٚب حهوفه ـٚٔ
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 افَٔغ افرضوري وأشبٚب حهوفه.

َّن–وهو  ٕير اختٔٚر و: مٚ أذظْٝ فه افٍْس اَىرارًا ، دون  -ظذ ادتٔ

 واشتدٓل .

ن  َّ ومًْى آَىرار ، افتحَق افٍوري افَٓري 9 ؾّن رأى افنّس تٔ

 وجودهٚ ؾورًا ؿٓرًا ، أراد ذفك أم مل يرده ، ؾل ٕير وٓ اشتدٓل.

ّٕه رٌء واؿًيٌّ موجود ، فٔس بًدم 9 ؾّثل  ومن ذفك : يَغ ـّل  خمِوق أ

هذا افَٔغ حٚصٌل ؿٓرًا ، تذظن فه افٍْس اَىرارًا دون إرادٍة واختٔٚر ، ٓ ٕير 

 ؾٔه وٓ اشتدٓل .

ومن ـٚن فه وفدان ورمٕٜٚ ، جزم اَىرارًا ، دون ٕير وٓ اشتدٓل ، 

ّٕم افْهف فٍُل مْٓم   .أّن افرمٕٜٚ ٓ تسع وفديه ، وإ

ن اَىرارًا وؿف ظذ ظغ وافتٚئه افًىنٚن ذم افهحراء ، إذا  َّ ادٚء ، تٔ

 بٚٓرتواء ، إذا حتَق افؼب 9 ؾل ٕير وٓ اشتدٓل .

وبل تىويل هٚك أشبٚب حهول افًِم افرضوري ، أو افَٔغ ، أو اجلزم 

 ، أو افَىع مٚصئٝ ؾًّز 9 ـٚٔيت :
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 أشبٚب حهول افَٔغ افرضوري

وهي : افَوٚيٚ افتي يهدق هبٚ افًَل  إوفّٔٚت )=افبدهئّٚت( أوًٓ :

 فذاهتٚ ، دون شبٛ خٚرٍج ظْٓٚ .

ّٜٔ إجتمع افَْٔوغ  ؾٍُٔي تهّور ضرذم افَؤّٜ فَِىع بٚحلُم 9 ـَو

وافودين حمٚل ، وـذفك ارتٍٚظٓم ذم افَْٔوغ ، وأّن افتسِسل وافدور 

ِّٜ ِّق افَدرة بٚدّتْع  واخلِف حمٚل ، ووجود ادًِول من دون ظ حمٚل، وتً

ّٜٔ افًدم فِوجود،   افُّل أـز من اجلزء ، وٕحو ذفك.وحمٚل، وامتْٚع ظِ

ٌٛ أو ممُن  وٓ ثٚفٞ  ومن هذا افَبٔل ، ؿول احلُمء : افوجود إّمٚ واج

ٛ وٓ ثٚفٞ ، وإّمٚ ؽّْي وإّمٚ ؾَر وٓ ثٚفٞ .  ـّ  ، وإّمٚ بسٔط أو مر

ّٔٚت أخص من افرضورّيٚت .ؿِٝ : اّتوح من هذا أّن اف  بدهي

ًٚ : احلسّٔٚت 9 وهي افَّْٔٔٔٚت احلٚصِٜ ؿٓرًا ، بسبٛ احلواس اخلّس ثٕٚٔ

 افيٚهرة 9 ـٚفسّع وافنم وادنٚهدة.

ّٔٚت(  9 ـٚفَٔغ  (0)وـذا احلٚصِٜ ؿٓرًا بسبٛ احلواس افبٚضْٜ )=افوجدإ

)=افنًور( بٕٚمن واخلوف ، واحلٛ وافبٌض ، وافِذة وإمل ، واجلوع 

 وافًىش ، وافسًٚدة وافنَٚء ، وٕحو ذفك .

ًٚ : ادجّربٚت ّٔٚت افتي ٓ حتتّل اخللف ، تِك احلٚصِٜ  ثٚفث 9 وهي افَْٔٔ

،  ؿٓرًا 9 بسبٛ تُرار افتجربٜ وـثرة ادنٚهدة 9 ـٚفَٔغ بّٖن مرض إيدز مًد

 وأّن افسّم يورث ادوت ، واخلّر يوجٛ افسُر ، وادٚء آرتواء ، وٕحو ذفك .

                                                           
ّٔٚت ،   (0) ّٔد 9 إوػ إؾرادهٚ ؿسًم مستًَل أـثر أهل ادًَول جًِٓٚ من احلس  .وفٔس بج
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ًٚ : ادتواترات أهي ممّٚ  -بًد ثبوت افتواتر–: اختٍِوا ذم ادتواترات  ورابً

يورث افَٔغ افرضوري أم افبدهيي أم افْيري؟! أؿوال ، أصّحٓٚ أّنٚ رضورّيٜ 

ّٔٚت ، دون ـلم.إػ  -بًد ثبوت افتواتر–9 ؾّرّدهٚ   احلس

ًٚ : احلدشّٔٚت ًٚ جلًِٓٚ ؿسًم مستًَل 9 ؾٓي من  وخٚمس : وٓ وجه ؿوي

ادجّربٚت 9 ـٚفَٔغ بُون افَّر يٖخذ َوؤه من افنّس ، وذوبٚن اجلِٔد 

 ٓرتٍٚع احلرارة وٕحو ذفك .

ًٚ : افٍىرّيٚت ّٔٚت  وشٚدش ّٔٚت ، شوى أّن إوف 9 وهي أفهق رء بٕٚوف

هبٚ افًَل فذاهتٚ ، دون واشىٜ 9 وظذ شبٔل ادثٚل : ؾَؤّٜ  ؿوٚيٚ يهدق

 -افٍوري افَٓري-اجتمع افَْٔوغ يٍُي ؾٔٓٚ تهّور افَْٔض وظدمه9 فَِىع 

 بّٖن اجتمظٓم حمٚل .

أّمٚ افٍىرّيٚت ، ؾل بّد من واشىٜ 9 إذ ٓ يٍُي تهّور افىرؾغ ؾَط ـم 

ّٜٔ افواحد ٕهف آثْ ّٔٚت 9 ؾَو غ ، ٓ بّد أّوّٓ من تهّور افىرؾغ ، ذم افبدهي

ًٚ : ؿٔٚس افواحد إػ آثْغ ـون ـّل مْٓم ظدد .  مهٚ : افواحد وآثْغ . وثٕٚٔ

ؾّن جمّوع تهّور افىرؾغ أوًٓ ، وؿٔٚس أحدمهٚ فًخر بم اصسـٚ ؾٔه 

 من افًدد ، حيهل افَٔغ .

 ر .وؿد تَول : هذا يَغ ٕيري ، ـوٕه توؿف ظذ ؿٔٚس وٕي

 -بّجّرد تهّور افىرؾغ-ؿِْٚ : ـلّ 9 ّٕن هذا افَٔٚس حٚطر ذم افذهن 

 ٓ ئٌٛ 9 ؾٓو ـٚفبدهيي من هذه اجلٜٓ .
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 ووري ؟!!احلمًْى افًِم 

ن من افًِم احلووري هو :  َّ افًٚمل ذات وجود ذم افًِم ادخهوص ادتٔ

 9 ـًِم اهلل تًٚػ افذايت بٕٚصٔٚء ؿبل وجودهٚ . من دون توشط اخلٚرج ، 

 .: ظِم ادخِوق بوجود ذاته -ظدا ظِم اهلل–وأذف مثٚل دٚ ٕحن ؾٔه 

حتّى مع جٓل  حٚرٌض ذم ٍٕس اإلٕسٚن ، متحٌد مع ذاته 9ؾٓذا افًِم 

ّٜٔ روحه ، اإلٕسٚن بحدود ذاته   .مٚ صئٝ ؾًّز ، وحََٜٔ ٍٕسه ، ومٚه

ًِٔم افَٚرىء افُريم أّن أّول يَغ اشتَل به ظَل اإلٕسٚن هو ئَْه وف

ذم رض ٚبوجود ذاته وحََٜٔ ٍٕسه ، ؾٓذا افَٔغ ح -اإلمجٚيل-احلووري 

 .افٍْس وافذات  مٚ هو خٚرج ظنمن دون توشط ، ، متحٌد مع افذات افٍْس 

ن من افًِم احلووري  َّ  .هذا هو ادتٔ

افذهْي ، وهو افًِم ؿبٔل افًِم من  تْٚزع أهل ادًَول ؾٔم ـٚنو

افنّس احلٚصل ذم افٍْس )=افذهن( ظن إًُٚس افواؿع اخلٚرجي 9 ـهورة 

ّٜٔ ظن إًُٚس افواؿع اخلٚرجي )=ذهْه( احلٚصِٜ ذم ذاته  ـم فِنّس اخلٚرج

 .ادًروفذم ادثٚل 

 ؿِٝ : هو وإْن ـٚن ٓ خيِو من ٕير ، فُن فه وجه مًَول جّدًا . 

ومن ذفك ظِم اخلّرين بهور أظمل اخلر افتي ظِّوهٚ 9 ؾٓذا افًِم 

 ٓ يٍٚرؿٓٚ .ؾورًا ، حٚرٌض ؾٔٓٚ ؿٓرًا ذهْي ، احّتد مع افذات 

وهذا هو افذّي ظّز ظْه مجٚظٜ من ـبٚر حُمء اإلشلم رمحٓم اهلل تًٚػ 

 بٚحتٚد افًٚمل وادًِوم .
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 9 ّٜٔ ّٜٔ رضورّيٜ وجدإ ًٚ ذم اخلٚرج ، حهل ذم ؾّن أؽٚث وافَو مِٓوؾ

ّٜٔ اإلؽٚثٜ صورةذهْه( ٍٕسه ) ، احّتدت مع  ٓ تٍْى وٓ تزول ـٚمِٜ تّٚمٜ فًِّ

.. ًٚ ًٚ ؿٓري ًٚ ؾوري  ذاته احتٚدًا مٚهوي

ًٚ صٚرف ظذ ادوت ذم اخلٚرج ،  ّٜٔ اإلَٕٚذ هذه ؾّ٘ن ؾّن إَٔذ ؽريَ فًِّ

ّٜٔ اً صور ًٚ إًُسٝ ظن اخلٚرج  ذهْ ٌٜ ظْه ثٕٚٔ ٓ تٍٚرق افٍْس ، أوًٓ ، وـٚصٍ

 ، ًٚ ، وؿد ّٕص افؼع ظذ افذات أبدًا احّتدت مع أبدًا ، وٓ دمٕٚٛ افروح أضلؿ

 ..هذا ذم إخبٚر افثٚبتٜ ظن أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم 

ّٜٔ ذم بْٚء سح افسًٚدة ؾ ذم ذات إبدّيٜ ِٓذه افهور آثٚر تُويْ

 .، فْٚ ؾٔٓٚ رشٚفٜ إن صٚء اهلل تًٚػ ؾٔٓٚ  اإلٕسٚن ٓ يسًْٚ افبسط

ّٜٔ تّتحد  ّٜٔ ، تٗول فتُون صورًا ٍٕس وذم ادَٚبل ؾٖظمل أهل افؼ اخلٚرج

ًٚ ًٚ ، وهلٚ يّ ًٚ ؿٓريّ ؾوراحتٚدًا مع ٍٕس افؼير  ، فُّْٓٚ مٓوفٜ آثٚر تُوئّْٜ أيو

 .وافًٔٚذ بٚهلل شبحٕٚه وتًٚػ 

ؿتِه فسًٔد بن مل يِبٞ احلجٚج بًد : ذم افبدايٜ ؾّن ذفك ، ؿٚل ابن ـثر 

ذم ادْٚم يٖخذ بّجٚمع  ى شًٔداً يراحلجٚج ، وـٚن إذا ٕٚم أربًغ يومًٚ  إّٓ جبر 

 !.ثوبه ويَول: يٚ ظدو اهلل ؾٔم ؿتِتْي؟

 .(0)!ؾَٔول احلجٚج: مٚيل وفسًٔد بن جبر، مٚيل وفسًٔد بن جبر؟

مْٚم ، بل حََٜٔ وإُٕنٚف ، ؿِٝ : فٔس مٚ ـٚن يراه احلجٚج رؤيٚ 

 وشٖٔيت افبسط ذم ـتٚبْٚ تداخل افًوامل .

                                                           
 دار إحٔٚء افساث افًرِب ، بروت.  .004: 8افبدايٜ وافْٓٚيٜ)ت: ظع صري(    (0)
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 افزبدة : 

ّٔٚت حهِٝ بٕٚشبٚب  ى أصول افدين رضورّيٚت 9 فُونٚ ئَْ ّّ تس

 افستٜ إٍٜٔ أو بًوٓٚ .

 ور :أمثلثٜ وْٕبّه إػ 

ًٚ  احلووريافَٔغ : أذف يَغ هو  إمر إّول 9 متحدًا  9 ـوٕه ذاتٔ

 .مع افذات

 : صديدة ؤًٍَٜ وفه مرتبتٚن 

9 ؾًِّه تًٚػ ظغ افذات ـم ذم اخلٚفق وهي  ادرتبٜ افنديدة .إوػ : 

  .حووري ، وهو ظغ ذاته شبحٕٚه وتًٚػ 

ًٚ 9 وهي  ادرتبٜ افؤًٍٜ .:  ٜوافثٕٚٔ ًٚ احّتٚدّي ظٚرَٜ ظذ افذات ، ظروَ

، وأذؾه ذم هذه ادرتبٜ يَغ ـل ـًروض افْٚضَٜٔ ظذ احلٔوإّٜٔ ذم اإلٕسٚن 

ّٜٔ ادًُْسٜ ظن من دون حلٚظ اخلٚرج ذات بوجودهٚ  ، وأدٕٚه افهور افذهْ

، وبغ هذا وذاك افهور افذهّْٜٔ ٕظمل اخلر وافؼ 9 افواؿع اخلٚرجي أصٔٚء 

 .ـونٚ موجدة حلََٜٔ اخلـَـر  وافّؼير من افسًداء وإصَٔٚء 

ّٔٚت 9 إّول ، ؾظدا :  ثٚينافإمر  ٖؿوى يَغ هو احلٚصل ظن افبدهي

شٔم ؿؤٜ اشتحٚفٜ اجتمع افَْٔوغ وارتٍٚظٓٚ ، واشتحٚفٜ افدور واخلِف ، 

ِّق  ِّٜ ، واشتحٚفٜ افوجود من افًدم ، وامتْٚع تً واشتحٚفٜ ادًِول من دون ظ

ّٔٚت .9 افَدرة بٚدّتْع   وٕحو ذفك من افبدهي
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ّٜٔ ؾٓذه افَوٚيٚ ، شٔم إوػ  ، أصل ادًٚرف افبؼّيٜ وافًِوم اإلٕسٕٚ

ّٔٚت احلووريٜوإن ـٚبر أهل افسٍسىٜ وافدجل  .  9 إذ هي افدرع احلهغ فَِْٔٔ

: افٌٚيٜ من افَٔغ احلٚصل بٚفْير وآشتدٓل ، هو افرضوري 9  فٞافثٚ

ّٕه بسٔط ، ٓ مٚ هٜٔ فه وٓ حد 9  ـٚفَٔغ افرضوري بوجود افهٕٚع شبحٕٚه ، وأ

ًٚ بًد افْير ، أي ؾٓ ّٕه أَحى رضوري ًٚ ، إّٓ أ ًٚ برهٕٚٔ ذا ذم مبدء أمره ـٚن ٕيري

بًد إؿٚمٜ افزهٚن وآشتدٓل 9 ٕير افَٔغ افرضوري احلٚصل من ادتواترات 

 ، بًد إثبٚت افتواتر 9 وإّٓ ؾٓو ٕيرّي ؿبل اإلثبٚت ، ؾٚحٍظ.
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 ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ

ّٜٔ وظِّّٜٔ  أصول افدين ظِّ

 ّٜٔ ّٜٔ هلذه ادسٖفٜ ثّرة ذظ ّٜٔ ظِّ فىٚدٚ أراد  ..9ذم وٓيٜ ظعّ خٍ

ّٔع هبذا ، أهل افسّْٜ جٓلء خهومْٚ من  ذم حغ ، خلل ادْٚطرات إحراج افتن

ّٔٚت وافرضورّيٚت ظْد ـبٚر ظِمء افٍريَغ ،   هٚك فسى ..أّن ادسٖفٜ من افبدهي

 افًِّّٜٔ .افدين افَسم إّول : أصول 

ّٜٔ أو افرضورّيٜ مٚ صئٝ ؾًّز أي اإلظتَٚدّيٜ  ، ، وفك أن تَول افَْٔٔ

وهي من ظّل افَِٛ ، ؾٔجٛ ظذ ـّل مسِم اظتَٚد افتوحٔد وافْبّوة وادًٚد 9 

 .ـونٚ ممّٚ تتَّوم هبٚ حََٜٔ دين اإلشلم ، ظذ مٚ اّتوح بم ٓ مزيد ظِٔه 

 افَسم افثٚين : أصول افدين افًِّّٜٔ .

ّٜٔ اإلمتثٚفّٜٔ 9 ؾٚفتوحٔد وافْبّوة  ، بٚفْير هلذا افَسم ، وادًٚد أي اجلوارح

جيٛ أن يُوٕٚ من ظّل اجلوارح ، وٓ يٍُي آظتَٚد افَِبي هبم 9 ؾٔجٛ أن 

 يَول ـّل مسِم : 

دًا رشول اهلل ، أصٓد أن ٓ إفه إّٓ اهلل  ّّ أّن ادًٚد أصٓد ، ووأصٓد أّن حم

 حق و... . واجلْٜ وافْٚرحّق ، وافَز حّق ، 

 ، ًٚ وادىِوب من ـّل مسِم ، هو جمّوع افَسّغ حتى يًد مسًِم مىًٔ

ظٚص . وأّمٚ ٓ خيرج من اإلشلم ، فُّْه  وآـتٍٚء بّٕٚول وإن ـٚن ئٍُه ٕنْ 

ومن ظداهم من  ادْٚؾق .افتٚم ؾّهداؿه ، آـتٍٚء بٚفَسم افثٚين دون إّول 

ّٜٔ افْٚس يتٖرجحون بغ هذا وذاك   .، وخواتّٔٓم إػ اهلل تًٚػبَ
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 افّْص ادهّحح هلذا افتَسٔم

ظبٔد اهلل بن موشى، ؿٚل: أخزٕٚ حْيِٜ بن أِب ظن أخرج افبخٚري 

شٍٔٚن، ظن ظُرمٜ بن خٚفد، ظن ابن ظّر، ريض اهلل ظْٓم ؿٚل: ؿٚل رشول 

َٚدةِ ُبَِْي اإِلْشلَُم َظَذ مَخٍْس: » :  اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم َٓ َّٓ اهللَُّ  َص َوَأنَّ ، َأْن َٓ إَِفَه إِ

، َوَصْوِم َرَمَوٚنَ   ٟ ِٚة، َواحلَ ـَ  افزَّ
ِ
لَةِ، َوإِيتَٚء ًدا َرُشوُل اهللَِّ، َوإَِؿِٚم افهَّ َّّ  .(0)شحُمَ

ٚه ؿٚضبٜ أهل افسّْٜ بٚفَبول . َّ  ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، تِ

ذم إدراج افتوحٔد )= ٓ إفه إّٓ اهلل( ، وهو أّول أصول وهو ٕصٌّ 

ّٜٔ ، ـٚفهوم وافهلة افرضورّيٜ آظتَٚد  ّٜٔ اجلوارح ، َّن افتُٚفٔف افًِّ

ًٚ وافزـٚة ،  ّٔ ًٚ هو افْىق هبٚ ، ٓ جمّرد اظتَٚدهٚ ؿِب  . إذ ادىِوب وجوب

، ظن حمّد بن ظٔسى ، ظع بن إبراهٔم ومن ضرؿْٚ : مٚ رواه افُِْٔي 

ؿِٝ ِٕب ظبد اهلل : ظن ظجلن أِب صٚفح ؿٚل ، ظن يوٕس بن ظبد افرمحن 

 ؟!!ظِٔه افسلم أوؿٍْي ظذ حدود اإليمن 

،  رشول اهلل حمّداً  وأنّ ،  ٓ إفه إٓ اهلل أنْ  صٓٚدة»ظِٔه افسلم : ؾَٚل 

وصوم ، وأداء افزـٚة ، هِوات اخلّس افو، واإلؿرار بم جٚء به من ظْد اهلل 

ّٟ ، صٓر رموٚن  وافدخول مع ، وظداوة ظدوٕٚ  ْٚووٓيٜ وفّٔ ، افبٔٝ  وح

 .(1)ش افهٚدؿغ

ى موّوٕهؿِٝ : إشْٚده صحٔح  َّ  ؿٚضبٜ أصحٚبْٚ بٚفَبول . ، تِ

                                                           
 . دار ضوق افْجٚة .  7، رؿم : 00: 0صحٔح افبخٚري )ت: زهر افْٚس(   (0)

ّٜٔ ، ضٓران . 07: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(    (1)  . دار افُتٛ اإلشلم
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 افتَسٔم ذم ـلم ابن تّٜٔٔ

ره  ـّ ٌٜ من ظْدٕٚ ، ٕذ وفُي ٓ يّدظي افسّْي أّن ـلمْٚ ابتٌُٚر مّْٚ ، وبدظ

ّٜٔ افذين ٓ يًدفون بٚبن تّٜٔٔ أحدًا .. ته ، شٔم افوهٚب ّّ  بٖؿوال أئ

ذم اإليمن بٚهلل ، افًَٔدة اصتِّٝ ظذ افُلم : هـ( 617)ؿٚل ابن تّٜٔٔ 

هي ، هذه إصول افثلثٜ  ، وٓ ريٛ أنّ ..وافٔوم أخر، وبرشِه ، شبحٕٚه 

 ًِ ِّ  ٜ ذم ـّل ، وهي مجًٔٓٚ داخَِّٜٔ ِّ ِْ أصول اإليمن اخلزيٜ اف  وذم إرشٚل ـّل ، ٜ م

 ..ؾجّٔع افرشل اتٍَٝ ظِٔٓٚ ..9 رشول

ًَ ـم اتٍَٝ ظذ  إجيٚب ظبٚدة اهلل تًٚػ : ، مثل أيوًٚ  َّٜٔ ِِ َّ أصول اإليمن اف

وبر افوافدين، وحتريم افُذب ، وافًدل ، وإجيٚب افهدق ، وحده ٓ ذيك فه 

هي إصول افتي ،  وظّلً  ظِمً ، ٜٔ إصول افُِّ هذه  ؾ٘نّ 9 وافيِم وافٍواحش 

 ِّ  اهـ..(0) ٓماتٍَٝ ظِٔٓٚ افرشل ـ

زظم ؿِٝ : ؾِٔحٍظ افسّْي هداه اهلل هذا ، حتى ٓ يٖخذه اجلٓل ؾٔ

فٔسٝ من أصول افدين ، من ؾروع افدين ، أّن وٓيٜ ظّع ظِٔه افسلم ب٘ضلق 

ًٚ بًد ؿِٔل  ّٜٔ 9 وشٍْرد هلذا ظْوإ ّٔته افؼظ افْزهيٜ 9 شٔم ذم ادْٚطرات ٕمه

 .، وؾق اهلل اجلّٔع درأَه بغ افسّْٜ وافنًٜٔ اجلّٚدة 

  

                                                           
ّٜٔ )ت: حمّد إمحد(   (0)  . ادُتبٜ افًكّيٜ ، بروت . 107: 0ذح افًَٔدة إصٍٕٓٚ
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 هل افوٓيٜ من أصول افدين ؟!!

ٚجلواب ، ممّٚ ممّن أحٚط بافَٚرىء افْٚبه افُريم ، ُون يؿِْٚ : يْبٌي أن 

ًٚ ذم افتٖـٔدو،  شبق ؿبل ؿِٔل ، وفزيٚدة افتؤَح  َٕول : ، وافتٍٓٔم  إمًٕٚ

 : افوٓيٜ تِحظ بٚظتبٚرين 

 . ةدٔظَبم هي آظتبٚر إّول : 

اشتَّل هبٚ افًَل 9 فدفٔل ؿد  ظَٔدةٌ  -وشٚضٜ وظهّٜبم هي -افوٓيٜ 

ًٚ  ـونٚ مهداؿًٚ افسٍه ادحٚل 9 ؾٓي ظذ هذا أصٌل من أصول افدين 9  تٚم

 فِوشٔط ادًهوم .

هو : افوشٔط وفَد اّتوح أّن إصل افثٚين افذي اشتَل به افًَل 

ًٚ 9 ؾٓذا ثبٝ من ضريق  ًٚ أو وفٔ ّٔ ًٚ أم بؼًا ، ٕب َُ ـ َِ ادًهوم ٓ أـثر 9 أّمٚ ـوٕه ، َم

 افؼع ٓ ؽر ، أو من جمّوع افًَل وافؼع .

افزبدة : افوٓيٜ هبذا ادًْى من أصول افدين افًَدّيٜ ، وفك أن تَول 

 ّٜٔ ّٜٔ ، افًِّ ّٜٔ ، ، أو افرضورّيٜ ، أو افَْٔٔ  .ئٝ ؾًّز صمٚ أو اإليمٕ

 تُِٔف.بم هي آظتبٚر افثٚين : 

، وإمٚمْٚ ظّع ذم أوامره وٕواهٔه ظّل9ً بىٚظته أي وجوب متٚبًٜ افويّل 

فِّْص افْبوّي ادتواتر ذم ـوٕه 9 ظِٔه افسلم مهداق افويّل إتم ذم هذه إّمٜ 

 .(0) افويّل بًد رشول اهلل 

                                                           
ّٕه متواتر .   (0)  وهو حديٞ افٌدير ، ومجٓور أهل افسّْٜ ظذ أ
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 ظن أبٔه و ظبد اهلل بن افهِٝ مجًًٔٚ ، ظع بن إبراهٔم روى افُِْٔي ظن 

ظن أِب جًٍر ظِٔه ، ظن زرارة ، ظن حريز بن ظبد اهلل ، ظن محٚد بن ظٔسى ، 

، واحلٟ ، وافزـٚة ، ظذ افهلة : ظذ مخسٜ أصٔٚء  بْي اإلشلم»: افسلم ؿٚل 

 .(0) ش ٚ مٍتٚحٓنافوٓيٜ أؾول ّٕن ...، وافوٓيٜ، وافهوم 

ى  َّ  ؿٚضبٜ أصحٚبْٚ بٚفَبول .موّوٕه ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، تِ

ًٚ ظن وروى  ظن يوٕس بن ، ظن حمّد بن ظٔسى ، ظع بن إبراهٔم أيو

: ظن ظجلن أِب صٚفح ؿٚل ؿِٝ ِٕب ظبد اهلل ظِٔه افسلم ، ظبد افرمحن 

 ؟!!أوؿٍْي ظذ حدود اإليمن

حمّدا رشول اهلل  وأنّ ، اهلل  صٓٚدة أن ٓ إفه إّٓ » ظِٔه افسلم :ؾَٚل 

وصوم صٓر ، و أداء افزـٚة ، و صِوات اخلّس ، واإلؿرار بم جٚء به من ظْد اهلل 

وافدخول مع ، وظداوة ظدوٕٚ ، ووٓيٜ وفْٔٚ ، وحٟ افبٔٝ ، رموٚن 

 .(1)شافهٚدؿغ

ى  َّ  ؿٚضبٜ أصحٚبْٚ بٚفَبول .موّوٕه ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، تِ

مٚ بٚمتثٚل وجوب متٚبًٜ افويّل : يًْي ؾٚفوٓيٜ هْٔٓٚ ، أصل دين ظّّع ، 

 .، وفٔس آظتَٚدي افَِبي ؾَط أمر ونى 

 وممّٚ يْٚشٛ هذا ..

  

                                                           
ّٜٔ ، ضٓران . 07: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(    (0)  . دار افُتٛ اإلشلم

ّٜٔ ، ضٓران . 07: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(    (1)  . دار افُتٛ اإلشلم
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 أصول افدين بغ ادٍٓوم وادهداق!!

ّٔته ًٕٚود ظِٔه..9 ادًْى ـثراً ذا ظرَْٚ هل ؾِو تسٚئِْٚ هل 9 فُن ٕمه

 من أصول افدين أم ٓ ؟!! -بم هو ظّع بن أِب ضٚفٛ–إمٚمٜ ظع ظِٔه افسلم 

 من أصول افدين ؟!! -بم هو ظعّ -ٓل يهدق أن َٕول : إمٚمٜ ظّع ؾ

ؿِْٚ : َٚبىٜ آصل افديْي اشتَلل افًَل ، ؾٓل اشتَّل افًَل ب٘مٚمٜ 

 ؟!!، أم أّن افؼع من ّٕص ظِٔٓٚظِٔه افسلم  -بم هو ظعّ -ظّع 

ىٜ 9 ؾٚإلمٚمٜ، بًّْى افوشٔط ادًهوم بْْٔٚ وبغ ؿِْٚ : بحسٛ افوٚب

اهلل تًٚػ ، هي أصل افدين ، أّمٚ مهداق ذفك ، وهل هو ظّع أو احلسن أو 

، أو مٚ افّْص ِم يستَل افًَل هبٚ ، بل احلسغ أو ادٓدي صِوات اهلل ظِٔٓم ؾ

 هو من ظّغ ذفك .ادًجزة ، ٚفًِم افِديّن ويّٗدي مّٗداه 9 ـ

من بٚب ادهداق ظّع من أصول افدين إمٚمٜ بذ يهدق افَول أّن 

 ٓ ادٍٓوم افُّع ، وـذا إمٚمٜ احلسن ؾّن بًده ظِٔٓم افسلم ..وإٓىبٚق 

وافُلم هو افُلم ذم افْبّوة ، ؾّحّد بن ظبد اهلل أرواح افًٚدغ فه 

، ذات افوؿٝ هو ادهداق افُّع افْبّوة ٕصل تم إفْبّوة اافٍداء ، مهداق 

 .إـّل فِوشٔط ادًهوم 9 ؾٚحٍظ 

 تَرأ افْهوص افتي من ؿبٔل ..افبٔٚن هبذا 
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 أصول افدينٌٕص أّن أهل افبٔٝ 

ؿٚل أخزٕٚ احلسغ بن ظبٔد اهلل، ظن ظع روى افىود ذم إمٚيل ؿٚل : 

أمحد بن افًِوي، ؿٚل حدثْٚ حمّد بن إبراهٔم، ؿٚل حدثْٚ  بن حمّد بن حمّد

، ظن أمحد بن حمّد بن ظٔسى، ظن أمحد بن حمّد بن أِب ٕك، بن حئى  حمّد

ظن أِب ادٌراء، ظن أِب بهر، ظن خٔثّٜ، ؿٚل شًّٝ افبٚؿر ظِٔه افسلم يَول 

ٕحن جْٛ اهلل، و ٕحن صٍوة اهلل، و ٕحن خرة اهلل، و ٕحن مستودع »: 

ٕحن حجٟ اهلل، و ٕحن حبل  مواريٞ إٕبٔٚء، و ٕحن أمْٚء اهلل ظز و جل، و

اهلل، وٕحن رمحٜ اهلل ظذ خَِه، و ٕحن افذين بْٚ يٍتح اهلل و بْٚ خيتم، و ٕحن 

أئّٜ اهلدى، وٕحن مهٚبٔح افدجى، و ٕحن مْٚر اهلدى، و ٕحن افًِم ادرؾوع 

من متسك بْٚ حلق، و من ، ٕهل افدٕٔٚ، و ٕحن افسٚبَون، و ٕحن أخرون 

ٚدة افٌر ادحجِغ، و ٕحن حرم اهلل، و ٕحن افىريق و ختِف ظْٚ ؽرق، وٕحن ؿ

 وٕحن أصول افدينافكاط ادستَٔم إػ اهلل ظز و جل، وٕحن موَع افرشٚفٜ، 

وإفْٔٚ ختتِف ادلئُٜ، و ٕحن افٌاج دن اشتوٚء بْٚ، و ٕحن افسبٔل دن ، 

ٕحن اؿتدى بْٚ، وٕحن اهلداة إػ اجلْٜ، وٕحن ظرى اإلشلم، وٕحن اجلسور، و

افَْٚضر من مٙ ظِْٔٚ شبق، ومن ختِف ظْٚ حمق، وٕحن افسْٚم إظيم، 

وٕحن افذين بْٚ تْزل افرمحٜ، وبْٚ تسَون افٌٔٞ، وٕحن افذين بْٚ يكف اهلل 

 . ش...ظز و جل ظُْم افًذاب

 ؿِٝ : إشْٚده ؿوّي حسن . 

بٚظتبٚر افًهّٜ 9 أي  وؿد اّتوح ادَهود مْه ممّٚ شبق ، ؾٖهل افبٔٝ 

 افًِّّٜٔ.دين افصول مهداٌق تٌٚم ٕ،  بغ اخلِق واخلٚفقافوشٚضٜ ادًهومٜ 
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ّٜٔ وآّتبٚع وبٚظتبٚر افتُِٔف وافىٚظٜ  9 ، هم أصول افدين افًِّ

 ّْٚٔ ؾِوٓهم ظِٔٓم افسلم دٚ ظرؾْٚ مٚ يريد اهلل تًٚػ ومٚ ٓ يريد ، ممّٚ ٕزل ظذ ٕب

د  ّّ 9 ـونم افىريق ادًهوم افوحٔد ادوجٛ فَِٔغ بم يريد اهلل ورشوفه  حم

 ..حمّد 

، أي مٚ وادًٚد : افتوحٔد وافْبّوة ٜ افدين افًِّٔول وبٚفتٚيل ؾٚمتثٚل أص

 .أمر به اهلل تًٚػ ورشوفه ، مْحك هبم ظِٔٓم افسلم 

 افزبدة : 

 جيٛ اإليمن بًهّتٓم )=أصل دين ظِّّي( .  أّوًٓ :

 ًٚ ٓ هيتدى إذ ، )=أصل دين ظّّع( ٛ متٚبًتٓم ذم ـّل رء جي : وثٕٚٔ

 ..إػ اهلل تًٚػ ورشوفه ، حّق اهلدايٜ ، من دونم ادٓتدون 

ًٚ(  وؿد يَول افبًض : ـٔف يُون ادًٚد تًٍُِٔٚ   ؟!.)=أصًل ظِّٔ

 ًٚ ًٚ أي ـٔف ٕهّوره أصل دين ظّّع ظلوة ظذ ـوٕه اظتَٚدي ّٔ ، ـم إيمٕ

 صّورٕٚ افتوحٔد وافْبّوة ؟!!

وادًهٜٔ شبٔل ، اجلْٜ ادًٚد إػ ؿِْٚ : جوابه واَح 9 ؾٚفىٚظٜ شبٔل 

ٍِّْٚ بم يوصِْٚ فألّول ، ويبًدٕٚ ظن افثٚين  ٚرّْ ادًٚد إػ اف  .، واهلل تًٚػ ـ
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 فثٜثٚاف ادسٖفٜ

 بىلن افتَِٔد ذم أصول افدين

ئًٓٚ أن ادسٖفٜ ـم جيٛ ، و يٍٓم هذهأن ، افبسىٚء ربم اشتًل ظذ 

 ـم يِزم 9 ؾوجٛ افبٔٚن وفزم افتبٔٚن ..

ّن أهم ادسٚئل ادىروحٜ ذم ظِم أصول افدين ، هي بىلن افتَِٔد ، ؾ

ؿىًّي رضورّي ، واٌَح  ؾٔٓٚ ، وبرهٚن هذه افدظوىأو ٓ يُّن افتَِٔد 

 ـٚٔيت : -وافٍِظ يل–موجزه دن تدّبره من ؽرهم..، وبل فِّْيٚر ، 

أديٚن خمتٍِٜ متْٚحرة 9 ؾبًوٓٚ يًبد إهلغ ، اإلٕسٚن افًٚدي يرى 

شئل ، اختٚر بًوٓٚ دون بًض  9 ؾ٘نْ و...، وبًوٓٚ يًبد احلجر ، وثٚفٞ افبَر 

 ظن اختٔٚره هذا ، دٚذا؟!!

ظذ رجحٚن اختٔٚره ، بىل افتَِٔد من رأس ، افَىًّي أؿٚم افدفٔل  ؾ٘نْ 

بىل اختٔٚره من ، اختٔٚره رجحٚن ظذ افَىًّي وإن مل يستىع أن ئَم افدفٔل 

ًٚ من دون مرّجح وهو حمٚل رأس   .، ـوٕه ترجٔح

 . افتَِٔد بىلنبوٓ ثٚفٞ هلم 9 ؾتًّغ افَول 

ّٜٔ : ، ؿِٝ : واَح أّن هذا افزهٚن رضورّي دن تدّبره  ومرّده إػ ؿو

 بل ؿد ؿٔل: ببدهئتٓٚ ، وهو إصّح .، افسجٔح من دون مرّجح اشتحٚفٜ 

مجع بغ افَْٔوغ من دون مرّجح ،  -بم هو راجح–راجح إذ اؾساض 

ًٚ وفٔس براجح   .، وهو حمٚل 9 ـوٕه راجح
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ِّدةإصُٚل : أـثر افّْٚس   ذم أصول افدين مَ

ؿِٝ : اظتِٟ هذا اإلصُٚل ذم صدور ـّل أهل افَبِٜ ، شّْٜ صًٜٔ ، بل 

ـّل أهل إديٚن ، وٕستثْي أهل افْير من ـبٚر افًِمء ، وإّٓ ؾٚجلّٔع ذم حٔص 

، وٓ افوٚبىٜ ـم يِزم ظدم ؾٓم ادسٖفٜ ـم جيٛ إػ بٔص ، ومرّد احلٔص بٔص 

 فسى ..هذا ادثٚل ، هٚك 

 !! تَرير اإلصُٚل بّثٚل

يَوفون بًهّٜ اهلداة رأوا ظِمئٓم إٔٚر اهلل برهٚنم افنًٜٔ بسىٚء إّن 

افُلم هو ودون ٕير أو اشتدٓل ، ، ؾٚتبًوهم من أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسلم 

ّٜٔ أصول افدين افُلم ذم    .بَ

وأهل افسّْٜ رأوا ظِمئٓم يَوفون بم ؿٚفوا ذم أصول افدين ؾٚتبًوهم 

 وهل هذا إّٓ تٌَِٔد ذم أصول افدين ؟!!!، دون ٕير واشتدٓل 

 ٕسوق أيت : وفتَرير اإلصُٚل بنُل أوَح 

أؾول افهحٚبٜ ظذ  : ظّع  ؾًذ شبٔل ادثٚل : ؿٚل ظِمء افنًٜٔ

ًٚ ، ًٓم ،صجأو9 ـوٕه أظِّٓم وأؾّٓٓم اإلضلق  وأذؾٓم  أضٓرهم ٕسب

 ًٚ ّٕه افويّل فو، حسب ، ٍِٜٔ اخل9 ؾوجٛ أن يُون هو ...وافَىًي افٌدير ّْص أ

 .أو ظثمن ، وفٔس أبو بُر أو ظّر افْبّي بًد ظذ افّْٚس ومن فه افوٓيٜ 

ّٕم يَول افنًٔي افبسٔط هب ّٜٔ ظّع ظذ ـّل افهحٚبٜ ؾّن وب، ذا وإ ٖؾوِ

 دونم ، تَِٔدًا دٚ ؿٚفه ظِمء افنًٜٔ ٓ أـثر وٓ أؿّل .

 ذم أصول افدين!!!! واٌَح  تَِٔدٌ إّٓ هذا هل و
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 جواب اإلصُٚل !!

، ، ذم أصول افدين ، وهي افتي اشتَّل هبٚ افًَل افتَِٔد : ب٘جيٚز ؿِْٚ 

 ظذ ؿسّغ .، وتَّوم هبٚ افدين 

 افتَِٔد ذم افَول .افَسم إّول : 

 ٓذاؾٍُر . افادجّردة ظن افْير وإظمل : وهي بْحو ادتٚبًٜ افًّٔٚء 9 

ًٚ وؿوًٓ ، هو ادَهود بٚفبىلن ، افدين  افَسم من افتَِٔد ذم أصول إمجٚظ

 .، وهو حمٚل 9 وإّٓ فزم افسجٔح من دون مرّجح واحدًا 

 فتَِٔد ذم آشتدٓل .افَسم افثٚين : ا

مٚ يورث أتّم فِوؿوف ظذ 9 أهل افْير من افًِمء ـبٚر وهو متٚبًٜ 

، وهذا جٚئز وحججٓم اشتدٓٓهتم وبراهْٔٓم من وافرضورّيٚت  ٔٚت افَْٔٔ

ًٚ واؿع ظًَل ،  ًٚ وؿوًٓ واحدًا .، خٚرج  إمجٚظ

، ٓ مٕٚع مْه ، وأصُٚل افزاهغ آشتدٓل ضرائق افزبدة : افتَِٔد ذم 

ًٚ ، وهل ؿٚمٝ ظِوم افًِمء ؾّن دونم إّٓ هب  ؟!ذا افتَِٔد ادّدوحإضلؿ

ٓل وإٔواع افزاهغ ، فٔس تَِٔدًا ظذ واحلّق ؾٚفتَِٔد ذم ضرائق آشتد

 احلََٜٔ وإن أخذ ميٓره ، بل هو ظغ افْير وآشتدٓل وافزهٚن..

وٓ اشتَٚمٚ ، ٚ مٚ ؿٚم، افدين وافدٕٔٚ أّن هٚك مثٚٓن ظٚم وخٚص ، فتًي 

  ذم آشتدٓل.. افتَِٔد هذا افَسم من إّٓ ظذ ، 

  



 

 

 

 

 ...................................................... َٚبىٜ أصول افدين.................    73

 

 آشتدٓيلفِتَِٔد برهٚن افهديَغ مثًٚٓ 

ٚ ممُن ، ؾ٘ن ـٚن : ادوجود إّمٚ واجٛ وإمّ  -وافٍِظ يل–شْٔٚ ؿٚل ابن 

ِّٜ وجود  ويستحٔل ظذ افثٚين، ادىِوب إّول ؾٓو  ِّٜ ، وهذه افً ادًِول بل ظ

ِّٜ ـٚن افثٚين  ٚ ممُْٜ ، ؾ٘نْ إّمٚ واجبٜ وإمّ  من  وهُذا ٓ بدّ ، فزم أن يُون هلٚ ظ

 .، وـلمهٚ حمٚل دار أو تسِسل  إٓتٓٚء إػ مٚ هو واجٛ بٚفذات ، وإّٓ 

: افوجود ، رٌء واؿًي أصٔل بسٔط -وافٍِظ يل–وؿٚل صدر ادتٖهلغ 

ًٚ ٓ حّد فه وٓ ؽر ، ؾل أّول فه  ؽْيٌّ مستَّل ، ٓ يتثّْى وٓ يتُرر 9 ـوٕه حمو

ّٔته فِقء  ّٜٔ افًدم ، وظِ ِّٜ فه شوى ذاته ، ـم ٓ رَء ؽره 9 ؾنٔئ وٓ آخر. ٓ ظ

ظذ ٍٕسه أو تّٖخر ، بدهيّي افبىلن. ٓ ؿبل فه وٓ بًد 9 وإّٓ تَّدم افقء 

وافبدهيٜ ؿَٜٚٔ بٚٓمتْٚع. هذا هو افواجٛ شبحٕٚه ، وـّل مٚ ظداه ؾٖؾًٚفه 

ِّٜ وهو بدهيّي آمتْٚع .   ومًِوٓته ، وإّٓ فزم ادًِول من دون ظ

وإول هو ؾَر فٌره،  إّمٚ و ؽٌْي بذاته،ٚ : افوجود إمّ وبًبٚرة أوجز

ٓ ينوبه ظدم وٓ ، ٓ أتم مْهوهو سف افوجود افذي ، واجٛ افوجود

ِّٜ وهو حمٚلبادتَّومٜ  : أؾًٚفهوافثٚين ،َٕص  .(0)ه 9 وإّٓ فزم وجود ادًِول بل ظ

ؿِٝ: ؾٓذا مثٌٚل حّي فِتَِٔد ادّدوح 9 ؾُّل افًِمء ، شّْٜ وصًٜٔ ، 

ّٜٔ ، تٚبًوا أرشىو ، أو ابن شْٔٚ ، أو صدر  أصٚظرة ومٚتريديٜ ومًتزفٜ ووهٚب

 ، ذم إثبٚت وجود اهلل تًٚػ خلل تًٚضٔٓم هلذا افزهٚن افَٚهر ، ادتٖهلغ

وافسِىٚن افًَع افيٚهر، ومل يَر أحٌد من افًَلء، مسِّون وؽرهم، ؽوَٜٚ 

9ًٚ إذ هو من ؿسم افتَِٔد ذم آشتدٓل. ًٚ مىِوب  ذم هذا افتَِٔد9 ـوٕه ممدوح

  

                                                           
 . أمٌر آخر  -هْٔٓٚ-افزهٚن فٔس هبذا آمجٚل وٓ هذه افسذاجٜ 9 ؾٌرَْٚ   (0)
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 جلواز افتَِٔد ذم آشتدٓلخٚص مثٚل 

 ظِٔه اهلل صذ اهلل رشول بًد اإلمٚم:  اخلٚمس:  ؿٚل افًلمٜ احلّع 

 اهلل صذ افْبي من ادتواتر فِْص9  وافسلم افهلة ظِٔه ضٚفٛ أِب بن ظع  وآفه

 ومسٚوي وإٍٔسُم وإٍٔسْٚ:  تًٚػ فَوفه زمٕٚه أؾول هوّٕٕ 9  وآفه ظِٔه

 وٕنّ  ، ادبٚهِٜ ذم إفٔه وآفه ظِٔه اهلل صذ افْبي وٓحتٔٚج9  أؾول إؾول

 فه ظيادّ  نممّ  ؽر من أحد وٓ ،مًهومًٚ  يُون أن جيٛ افسلم ظِٔه اإلمٚم

 ذم افهحٚبٜ فرجوع أظِم هوّٕٕ  ،اإلمٚم هو ؾُٔون،  إمجٚظًٚ  بًّهوم اإلمٚمٜ

 أؿوٚـم»:  وآفه ظِٔه آهلل صذ وفَوفه ،مْٓم أحد إػ هو يرجع ومل إفٔه وؿٚئًٓم

 ضِق حتى ؽره من أزهد هوّٕٕ  ، افًِم يستدظي وافَوٚء شافسلم ظِٔه ظعّ 

ًٚ  افدٕٔٚ  اهـ.. (0)ثلث

ِّد افًلمٜ وؽر افًلمٜ  ؿِْٚ : ـّل افنًٜٔ افٔوم ، ظٚدٓم وجٚهِٓم ، يَ

 وهلم رَوان اهلل ظِٔٓم.، متٚبع فه افَول ذم هذا من ـبٚر ظِمئْٚ 

، جمردًا ؾَط افًلمٜ وافًِمء ؿول متٚبًٜ هل افتَِٔد هْٚ ٕتسٚءل : فُن 

 ظن افْير ، أم هو تَِٔد ومتٚبًٜ ذم آشتدٓل وافْير؟!!

إظّى أؾول وشُٝ ، حتى يرد إصُٚل افتَِٔد  ؾٚفًلّمٜ مل يَل ظّع 

ّٕم اشتدّل ظذ ذفك بًّدة أدّفٜ 9  مْٓٚ أّن ذم أصول افدين من دون مرّجح ، وإ

 ًٚ ّٔ وؽر ذفك من ادرّجحٚت من ؽره ، ّٕه أظِم وأزهد وأ، ٍٕس افْبّي ظِ

ّٜٔاف  بُوٕه أؾول .بسىٚء فُّل افادورثٜ فًِِم افرضوري ،  َىً

                                                           

 َٕواء فِىبٚظٜ وافْؼ ، بروت ..  دار ا012( : افبٚب احلٚدي ظؼ )ذح افسٔوري   (0)
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إٔٚر ، افذي ٓ يَرأ وٓ يُتٛ افبسٔط ينٓد فذفك أّن افٍّلح افنًٔي 

ًٚ – يَول اهلل برهٕٚه ،  من أِب بُر ظّع أؾول اإلمٚم :  -أهل افْيرصّوخ صٚخم

ّٕه9 وظثمن وظّر  ، وهو  دونم إظِم وإصجع وإؿرب إػ افْبّي  (0)ٕ

، صٚحٛ زوج بْته شٔدة ٕسٚء افًٚدغ ، وأبو شبىٔه شٔدا صبٚب أهل اجلّْٜ 

 اهـ ..، وهذا ثٚبٝ ٓ يُْره أحد افٌدير ، وشٔف ذو افٍَٚر 

ظِّه رضورة ، خلل مٚ افبسٔط  ؾٓل هذا اشتدٓل من افٍلحؿِٝ: 

 !.؟!هلم  تَِٔد أظّى ومتٚبًٜ ظّٔٚءهو ، أم إٍٜٔمن إدّفٜ 

ّٕه إظِم ، وإصجع ، وإؿرب  ًٚ هو افويل ، وأ ؾَوٚيٚ من ؿبٔل أّن ظِٔ

ـم أّنٚ ، وأبو افسبىغ ، بًل افبتول ، صٚحٛ افٍَٚر وبٚب خٔز و...، 

ّٕم  ، هي ـذفك رضورّيٜ ظن افًلمٜ  رضورّيٜ ظْد افٍلح افبسٔط شواء ، وإ

ًٚ ، وافًلمٜ إمٌٚم ؾٔٓٚ .  يٍسؿٚن ذم مسٚفك افْير 9 ؾٚفٍلح ٓ يًرف مْٓٚ صٔئ

 افزبدة :

من بٚب ، أصول افدين ظن افًِمء  بسىٚء افًوام أخذوامن ادظى أّن 

 ،  ؽر ؿٚدرين ظذ افْير وآشتدٓل ذم أصول افدينـونم ، افتَِٔد إظّى 

ؾٓو ، خلل مٚ ضرحه افًِمء من آشتدٓل وافزهٚن وافْهوص افثٚبتٜ 

ّٜٔ مُٚبر ،   .، خمٚفف فِوجدان مُْر هلذه افواؿً

وإمر هو إمر مع ظوام أهل افسّْٜ 9 ؾُزائٓم يَوفون هلم : إّن أبٚ بُر 

 .ظِٔه افسلم ظّع وظّر أؾول من ظّع 9 ّٕنم أصجع من 

                                                           
ّٜٔ اشتدٓل افٍلح افبسٔط بٚفرضورّيٚت ذم جمٚفسه افًّٚمٜ   (0)  .ٓحظ ـٍٔ
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٘ن ٕز افسّْي ـّل رء 9 ؾٓل 9 ؾٓ يٍُي افسّْي  -واهلل-فُن هذا    

ًٚ مٕز جبْٓ ؟! أمٚم ظّرو بن وّد افًٚمري يوم اخلْدق ، دٚ خْسٚ مل حيرـٚ شٚـْ

بن وّد بٚفرشٚفٜ واجلّْٜ وافْٚر وـّل رء ، فوٓ احّتى وصل إمر إػ اشتٓزاء 

 مذم ادًٚرك وجبْٓ مهروهبأّنم أصجع ، وًْي شٔف اهلل ذو افٍَٚر 9 ؾٖيش ي

 ؟!!شّْي ظٚؿل مًِوم رضورة فُّل 

.. ًٚ  وٓ يسًْٚ افبسط ذم هذا ، فُن هٚك هذا ّٕوذج

أخزٕٚ أبو ؿتٔبٜ شٚمل بن افٍهل أدمي، بُّٜ، ثْٚ حمّد ؿٚل احلٚـم : 

بن ظثمن بن أِب صٔبٜ، ثْٚ ظع بن هٚصم، ظن ابن أِب فٔذ، ظن احلُم، وظٔسى، 

ه ؿٚل: يٚ أبٚ فٔذ أمٚ ـْٝ مًْٚ إّٔ  أِب فٔذ، ظن ظعّ ظن ظبد افرمحن، ظن 

رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم  ؿٚل: بذ واهلل ـْٝ مًُم، ؿٚل: ؾ٘نّ  !.بخٔز؟

 ش وانزم حتى رجعبًٞ أبٚ بُر إػ خٔز ؾسٚر بٚفْٚس »

 .هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد، ومل خيرجٚه احلٚـم :  ؿٚل

 .(0) صحٔح:  ؿٚل افذهبي

أخزٕٚ أبو افًبٚس حمّد بن أمحد ادحبوِب، ؿٚل احلٚـم افْٔسٚبوري : 

بّرو، ثْٚ شًٔد بن مسًود، ثْٚ ظبٔد اهلل بن موشى، ثْٚ ًٕٔم بن حُٔم، ظن أِب 

شٚر افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم إػ »موشى احلٍْي، ظن ظع ريض اهلل ظْه ؿٚل: 

بًٞ مًه افْٚس إػ مديْتٓم خٔز، ؾِم أتٚهٚ بًٞ ظّر ريض اهلل تًٚػ ظْه، و

، ؾجٚءوا جيبْوٕه أو ؿكهم، ؾَٚتِوهم ؾِم يِبثوا أن هزموا ظّر وأصحٚبه

 احلديٞ. ش ؾسٚر افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم وجيبْٓم

                                                           

ّٜٔ، بروت.3227، رؿم: 31: 2مستدرك احلٚـم )مهىٍى ظبد افَٚدر(  (0)  . دار افُتٛ افًِّ
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 .هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد، ومل خيرجٚهؿٚل احلٚـم : 

 (0)صحٔح ؿٚل افذهبي : 

هـ( ؿٚل: حدثْٚ أبو بُر أمحد بن شِمن افٍَٔه، 314أخرج احلٚـم )

ببٌداد، ثْٚ حمّد بن ظبد اهلل بن شِٔمن، ثْٚ افَٚشم بن أِب صٔبٜ، ثْٚ حئى بن 

أن افْبي »يًذ، ثْٚ مًَل بن ظبٔد اهلل، ظن أِب افزبر، ظن جٚبر ريض اهلل ظْه، 

ؾرجع ظّر ريض اهلل ظْه، ؾٕٚىِق، صذ اهلل ظِٔه وشِم دؾع افرايٜ يوم خٔز إػ 

 ش.جيبن أصحٚبه وجيبْوٕه

 .(1)ؿٚل احلٚـم: هذا حديٞ صحٔح ظذ ذط مسِم، ومل خيرجٚه

أخرج افبخٚري وؿٚضبٜ حمدثي أهل افسّْٜ ذم ظّع بٖشٕٚٔدهم ذم حغ 

ٕظىغ افرايٜ ؽدا رجل يٍتح ظذ يديه، »يوم خٔز:  افهحٔحٜ ظن افْبي ؿٚل

ًىى، ؾٌدوا م يُ ؾبٚت افْٚس فِٔتٓم أهّي ش حيٛ اهلل ورشوفه، وحيبه اهلل ورشوفه

 ِّ ؾَٔل ينتُي ظْٔٔه، ؾبهق ذم  ؟!.شأين ظعّ : »ظِٔه افسلم  ؾَٚل .ٓم يرجوهـ

 . (2)ظْٔٔه ودظٚ فه، ؾزأ ـٖن مل يُن به وجع

   . ؾٖين افثرى من افثرّيٚ ؟!!!ؿِٝ : حديٞ متواتر 

                                                           

ّٜٔ، بروت.3231، رؿم: 31: 2مستدرك احلٚـم )مهىٍى ظبد افَٚدر(  (0)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٜٔ، بروت.3230، رؿم: 31: 2مستدرك احلٚـم )مهىٍى ظبد افَٚدر(  (1)  . دار افُتٛ افًِّ

 . دار ضوق افْجٚة . 2118، رؿم: 51: 3صحٔح افبخٚري )ت: زهرافْٚس(  (2)
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 ادسٖفٜ افرابًٜ

 برهٚن افِم ذم أخبٚر أهل افبٔٝ 

 وفه ؽرَٚن ذم افْير .اختِف أهل ادًَول وؽرهم ذم هذا افزهٚن ، 

 افٌرض إّول : 

 ِّٜ ِّٜ بٍْس افً ، ـم ذم برهٚن افهديَغ ظذ بًض وهو إثبٚت وجود افً

 افتهويرات .

 افٌرض افثٚين : 

. ِّٜ  إثبٚت وجود ادًِول بواشىٜ افً

ِّٜ بواشىٜ ادًِول 9  ويَٚبِه برهٚن اإلنْ  9 أي : إثبٚت وجود افً

  .ذم هذا . 9 ؾِْر مٚ ؿٚل أهل افبٔٝ ؾُثرون ٍٕوا برهٚن افِم 

 شًد حدثْٚ:  ؿٚل ، اهلل رمحه أِب حدثْيؿٚل : هـ( 270)أخرج افهدوق 

 حمّد ظن ، ظّر أِب بن حمّد ظن ، ظٔسى بن حمّد بن أمحد ظن ، اهلل ظبد بن

 أمر ؿٚل:  ؿٚل افسلم ظِٔه اهلل ظبد أِب ظن ، افسُن بن افٍول ظن ، محران بن

 إمر وأويل،  بٚفرشٚفٜ وافرشول،  بٚهلل اهلل اظرؾوا»:  افسلم ظِٔه ادٗمْغ

 . (0)ش وآحسٚن وافًدل بٚدًروف

 أصحٚب اإلمجٚع .ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، وابن أِب ظّر من 

                                                           
 . مٗشسٜ افْؼ اإلشلمي ، ؿم .   175افتوحٔد)ت: هٚصم افىٓراين( :   (0)
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حمّد بن إشمظٔل ظن افٍول بن صٚذان ظن صٍوان أخرج افُِْٔي ظن 

 ٕٚطرت بن حئى ظن مْهور بن حٚزم ؿٚل ؿِٝ ِٕب ظبد اهلل ظِٔه افسلم إيّن 

، ًرف بخَِه يُ  من أنْ  وأـرمُ ،  وأظزُّ ،  أجلُّ ، اهلل جل جلفه  إنّ : ؾَِٝ هلم  ؿومًٚ 

 .(0)ش رمحك اهلل»ظِٔه افسلم : ؾَٚل  . يًرؾون بٚهلل بل افًبٚدُ 

 ؿِٝ : إشْٚده صحٔح ، رجٚفه ثَٚت .

ؾٓذان افّْهٚن طٚهران ، ربم مهٚ سحيٚن ، ذم برهٚن افِم ، وؾٔه ـلم 

 ظْد بًض إظلم .

ًٚ ـٚن ؾٌرَْٚ من هذه ادسٖفٜ ، افتْويه إػ أّن إثبٚت وجود اهلل من  وأي

، ظذ مٚ ؿٔل ؾّن ذفك ..9 أذف اإلثبٚتٚت ؾٓو -فو ؿِْٚ به-هٚن افِم رضريق ب

ّٔدًا .افهديَغ ظذ مسِك صدر ادتٖهلغبرهٚن ،   ، ؾتدّبر ج

  

                                                           
ّٜٔ ، ضٓران .   75: 0افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(   (0)  . دار افُتٛ اإلشلم
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 ادسٖفٜ اخلٚمسٜ 

 ؿٚظدة افِىف

ّٔتٓٚ ؾٔم ٕحن ؾٔه ، وٕنوب افْزاع بغ ادذاهٛ  موجز افَٚظدة ، ومدخِ

ّٜٔ جّراء ذفك ، مرّده إػ اشتَلل افًَل بوجوب افِىف ظذ اهلل تًٚػ  اإلشلم

 ..ؾٚفنًٜٔ ؿٚفوا بذفك ، وإُٔره إصٚظرة من رأس  أم ٓ 9

، هلم وافرؾق بٖحواخَِه ، هو افرمحٜ هبم ذم هلل ؽرض اشتَّل افًَل أّن 

ّٕه شبحٕٚه ـتٛ ظذ   ؟!! .ويرؾق هبم ٍٕسه افرمحٜ ، فُن ـٔف يرمحٓم حتى أ

من أذف ضرائق اهلل تًٚػ إلٕزال رمحته ظذ ظبٚده ، افْبّوات 

ٚدَِغَ وافرشٚٓت 9 يدّل ظِٔه جمّوع ؿوفه تًٚػ :  ًَ ِْ
ِ ًٜ ف َّٓ َرمْحَ ََِْْٚك إِ   (0)َوَمٚ َأْرَش

َِٕذيًراَوَمٚ وؿوفه شبحٕٚه :  ا َو ً َّٓ ُمبَؼ  ََِْْٚك إِ  .(1) َأْرَش

وهو ئٍد أّن افرشٚفٜ بًّْى افبنٚرة واإلٕذار ، رؾق ورمحٜ ، وهذا هو 

 مًْى افِىف . 

، هبدايتٓم دٚ يَرهّبم من رمحته ، بًبٚده اهلل تًٚػ هو رؾق ًْي : يٚفِىف ؾ

 ويبًّدهم ظن َّٕته .

 ًٚ 9 ؾِم خيٚفف ؾٔه ادسِّغ ذم ـّل ضوائفوٓ ٕزاع ذم هذا ذظ

 إصٚظرة أو ؽرهم 9 ـوٕه مْهوص ظِٔه ذم افَرآن !!

                                                           
    .016إٕبٔٚء :   (0)

 .    45افٍرؿٚن :   (1)
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ل  ؿٚل تًٚػ :  ـُ  َؾْٚظُبُدوُه َوُهَو َظَذ 
ٍ
ء ل  َرْ ـُ َّٓ ُهَو َخٚفُِق  َٓ إَِفَه إِ ْم  ُُ ُم اهللَُّ َربُّ ُُ

َذفِ

 َوـٌِٔل )
ٍ
ء َْبَهُٚر َوُهَو ُيْدِركُ 011َرْ ْٕ ُه ا ـُ َٓ ُتْدِر َْبَهَٚر  (  ْٕ َِّىُِٔف اخْلَبُِر )ا ( َؿْد 012َوُهَو اف

ٚ َٓ َِْٔ ًَ َي َؾ
ِّ ِسِه َوَمْن َظ ٍْ ْن أَْبَكَ َؾَِِْ َّ ْم َؾ ُُ ْم َبَهٚئُِر ِمْن َرب  ـُ ٔظٍ  َجَٚء ٍِ ْم بَِح ُُ َِْٔ َٕٚ َظ  . (0) َوَمٚ َأ

ٌٛ ظذ اهلل تًٚػ ظًَل ؟!!هو فُن هل    واج

ومن ؿٚل ٓ ـٕٚصٚظرة ، ؾٓو مٌُْر  من ؿٚل ًٕم ، ؾٓو ؿٚئل بٚفِىف ،

ّٕم ؿِْٚ بذفك افِىف وجوب بون ، وٕحن افنًٜٔ ؿٚئِهف ظِٔه شبحٕٚه 9 وإ

 ..فتْزهيه شبحٕٚه ظن افسٍه وافيِم 

، : اشتَلل افًَل -فِتسٓٔل  وافٍِظ يل–افزبدة ؾَٚظدة افِىف تًْي 

ٌٛ دٚ يريد دايتٓم ، هباهلل تًٚػ بٚفًبٚد بّٖن رؾق   .ٔه شبحٕٚه ظِ، واج

ّٜٔ ؾَٚظدة افِىف تًْي :  ّٕه شبحٕٚه وبًبٚرة تؤَح ـتٛ ظذ ٍٕسه أ

ًٚ فٌرَه مْٓم 9 أي يٖمرهم بم يريد ، ويْٓٚهم ظّم ٓ يريد هدايٜ افًبٚد  9 حتََٔ

 .ظِٔٓم ٕٚهٔك ظن ظدفه ذم بسط رمحته وؾوِه 

  

                                                           
 . 012إًٓٚم :   (0)
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 برهٚن ؿٚظدة افِىف .

 فُن مٚ ادِزم فَِول بَٚظدة افِىف ؟!!

 ؿِْٚ : ادحٚل ، بٕٔٚه ..

اهلل تًٚػ خِق اخلِق ، ذم افدٕٔٚ ٓ أؿل ، فٌرٍض يريده مّْٚ ، وهو شبحٕٚه 

 .، وٓ ثٚفٞ ذم افبغ ، وإّمٚ ٓ )=افتُِٔف( وتًٚػ إّمٚ خيزٕٚ بٌرَه 

من ؽرض وظذ إّول ، ٓ بّد من وشٔط صٚدق مًهوم خيزٕٚ بم يريد 

، ؾثبٝ إصل افثٚين فِدين ، وهو افوشٔط ي ظْه ؾْْتٓومٚ ٓ يريد ؾّْتثِه ، 

 افهٚدق ادًهوم ، وافْبّي أتم مهٚديَه افؼيٍٜ ..

ؾِو مل خيزٕٚ اهلل تًٚػ بم يريد 9 فزم افتُِٔف وظذ افثٚين ادحٚل 9 

 .ؿبٌح حمٚل وهو ، وهو ظلوة ظذ مْٚؾٚة احلُّٜ ، أو بٌر ادَدور بٚدحٚل 

، ًٚػ ؾرظون بٚإليمن واتبٚع موشىتُِٔف اهلل تؿٚفوا : إّن إصٚظرة رّده 

من افتُِٔف بٌر ادَدور 9 فًِّه إزيل بًدم إيمٕه وٓ اتبٚظه دوشى ظِٔه 

 افسلم 9 ؾٖين افٌرض من تُِٔف ؾرظون؟!! .

َٜ افَّتِي فَوفه تًٚػ :ؿِْٚ : هذا آحتجٚج بٚضل من رأس 9  َِ بْ
َِ َِْْٚ اْف ًَ َوَمٚ َج

 َّٓ ٚ إِ َٓ َِْٔ َٝ َظ ْْ ُشوَل ـُ ََِم َمْن َيتَّبُِع افرَّ ًْ بَْٔهِ  فَِْ َِ ُٛ َظَذ َظ
ِِ ََ َّْن َيْْ  . (0) مِم

بّن يتبع افرشول ممّن يَِْٛ ظذ  -ذم إزل–إذ أمل يُن اهلل تًٚػ يًِم 

 ظَبٔه يٚ أصٚظرة ؟!! ؾٕٚمر هو إمر مع ؾرظون ، ؾٚحٍظ .

                                                           
 . 032افبَرة :   (0)
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 ًٚ ِّم ظدم ؿدرة وأيو ّجّرد ؾرظون ظذ اإليمن 9 إذ آشتدٓل بٓ ٕس

ًم ، ظدم افوؿوع  ُّ ّٔغ إلثبٚت افًدم ادىِق هراء 9 ـوٕه حت  .ومهٚدرة جِ

وَن ٖؿّل افٌرض من تُِٔف ؾرظون مىوي ذم ؿوفه تًٚػ : ؾ ُُ فِئَلَّ َي

سِ  َد وبَّٜٔ ادجرمغ ويزيد ومًٚويٜ ٍرظون ـ فَِِّْٚ ًْ ٌٜ َب ُشلِ َظَذ اهللَِّ ُحجَّ  .افرُّ

َٙ  وبٔٚن هذا مىوي ذم مثل ؿوفه تًٚػ : َْ َٓ ُي ََّْم  َٓ َُٕٚر َج ُروا هَلُْم  ٍَ ـَ ِذيَن  َوافَّ

وٍر ) ٍُ ـَ لَّ  ـُ َْٕجِزي  َذفَِك  ـَ ْم ِمْن َظَذاهِبَٚ  ُٓ ُف َظْْ ٍَّ َٓ خُيَ وُتوا َو ُّ َٔ ْم َؾ ِٓ ْٔ َِ َوُهْم َيْهَىِرُخوَن ( 25َظ

َْٚ أَْخِرْجَْٚ َٕ  ٚ َربَّ َٓ ُل ؾِٔ َّ ًْ َٕ  َّْٚ ـُ ْل َصٚحِلًٚ َؽْرَ افَِّذي  َّ رْ  ًْ  ّ ًَ ُٕ مْ َأَومَلْ   .(0) ـُ

َٕٚ وؿوفه تًٚػ :  َْٚ َأْبَكْ ِْم َربَّ ْم ِظَْْد َرهب  ِٓ َٕٚـُِسو ُرُءوِش َوَفْو َتَرى إِِذ ادُْْجِرُموَن 

 َْٚ ًْ
ِّ ْل َصٚحِلًَٚوَش َّ ًْ َٕ  َْٚ ًْ َّٕٚ ُموِؿُْوَن ) َؾْٚرِج ٍس ُهَداَهٚ َوَفُِْن َحقَّ 01إِ ٍْ َٕ لَّ  ـُ  َْْٚٔ َت َٔ ( َوَفْو ِصْئَْٚ 

ًَِغ ) ِس َأمْجَ ِٜ َوافَّْٚ َّْ ََّْم ِمَن اجْلِ َٓ َْمأَلَنَّ َج َٕ ْوُل ِمْ ي  ََ مْ ( 02اْف ُُ َٚء َيْوِم ََ ِ َهَذا  َؾُذوُؿوا بَِم َِٕسٔتُْم ف

ْم َوُذوُؿوا َظذَ  ـُ َِٕسَْٔٚ  َّٕٚ ُِونَ إِ َّ ًْ ُْْتْم َت ـُ ِد بَِم  ِْ  .(1)اَب اخْلُ

ّٕه  وهو سيٌح بٌرض اهلل تًٚػ وحُّته من تُِٔف من ظِم شبحٕٚه أ

 .9 إذ افٌرض احلّجٜ وآحتجٚج وٓ يْتٓي ظن جرم ـٔزيد ، ٓ يٗمن ـٍرظون 

مْ : ظذ أّن ؿوفه تًٚػ ـُ ْر  ّ ًَ ُٕ ادهىرخغ واشتىٚظٜ طٚهٌر ذم ؿدرة  َأَومَلْ 

 .وافىٚظٚت ذم جّْٓم ظذ اإليمن 

 

  

                                                           
 .25-24ؾٚضر :   (0)

 .03-01افسجدة :   (1)
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 افسٚدشٜادسٖفٜ 

 اختلف أصحٚبْٚ آظتبٚري ذم إصول

ّٔد ادرتٙ   افدين أصول ظدد ذم ادتُِّون شىره افذي : إنّ  ؿٚل افس

 إمر  ، ادْزفتغ بغ وادْزفٜ ، وافوظٔد وافوظد ، ، وافًدل افتوحٔد:  مخسٜ أّنٚ

 . افْبوة يذـروا ومل.  (0)ادُْر وافْٓي ظن بٚدًروف

 هبٚ؟!.  أخِِتم ـٔف:  ؿٔل ؾ٘ذا

  ـدخول ، فىًٍٚ  ـٕٚٝ حٔٞ افًدل من أبواب ذم داخِٜ هي:  ؿٚفوا

 . ذفك جمرى جيري ومٚ إفىٚف وإظواض

 بٚدًروف ، وإمر ادْزفتغ بغ ، وادْزفٜ وافوظٔد ؾٚفوظد:  هلم ؾَٔل

 ـدخول افًدل بٚب ذم ويدخل ، إفىٚف بٚب من أيوًٚ ، ادُْر وافْٓي ظن

 أبواب مجِٜ ذم بدخوهلٚ تُتٍوا ومل ،مٍّهِٜ إصول هذه ذـرتم ، ثمّ افْبوة

 ذفك ؾًِتم ، ؾٓلّ  بٚإلمجٚل تُتٍوا ومل ادجّل ؾهِتم وحٔٞ ،افًدل جمِّٜ

 ؟!. بٚفْبوة

افدين  أصول أن ظذ ادتٖخرين بًض اؿتك وهبٚ ، رابع شٗال وهذا

افًدل  أبواب ذم داخلً  ادذـورة إصول بٚؿي وجًل ، وافًدل افتوحٔد اثْٚن

 واإلمٚمٜ افتي وافًدل..9 ؾٚفْبوة افتوحٔد أصِغ ظذ اؿتك آمجٚل أراد 9 ؾّن

 . افًدل أبواب ذم داخِتٚن إصول...، ـبٚر ، ومن ظْدٕٚ واجبٜ هي

                                                           
ِّٜ إدراج إمر بٚدًروف وافْٓي ظن ادُْر ذم إصول .  (0)  شٖٔيت ذم افٍهل افثٚين بٔٚن ظ
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إصول  من ذـروه مٚ إػ يؤف أن وجٛ وافؼح افتٍهٔل أراد ومن

وهذا   ، إصول ببًض خملً  ـٚن مٚ وإّٓ .  واإلمٚمٜ ، افْبوة:  أصِغ اخلّسٜ

 اهـ..(0) تٖمِه دن بّغٌ 

ؿِٝ : وـلمه افؼيف واَح أّن اختلف ظدد إصول ، مرّده إػ 

آظتبٚر 9 ؾٓي اثْٚن توحٔد وظدل بٚظتبٚر مرّد ـّل إصول افبٚؿٜٔ إفٔٓم ، وأّمٚ 

افْبّوة واإلمٚمٜ وادًٚد 9 ؾٓي أصول 9 بٚظتبٚرهٚ ُفْىٌف يْدرج ذم أبواب افًدل ، 

ـم أّن إصول مخسٜ بٚظتبٚر أّن افًدل واإلمٚمٜ ، ظلوة ظذ افثلثٜ افتوحٔد 

ّٜٔ ادتْٚحرة ، وادذاهٛ  وافْبّوة وادًٚد، ممّٚ تتَّوم هبٚ حََٜٔ افٍرق اإلشلم

 ادتْٚزظٜ .

ح د َّ ٚذا ـٚن ظدد إصول أربًٜ ظْد بًض افٍحول 9 إذ مرّد هبذا يتو

 إػ افًدل..  -ظدا افتوحٔد–اجلّٔع 

 إرـٚن من اظتَٚده جيٛ افذي هـ( : إنّ 5)ق ؿٚل أبو ادجد احلِبي 

 وٓ تٍُِٔه يًم : مٚ هو ، واإلمٚمٜ وافًدل وافْبوة افتوحٔد:  هي افتي إربًٜ

 .(1)افتٍٚصٔل  وأهل افّْيٚر اجلّل ، دون ٕهل ـٚؾٜٔ مجِته جِٓه..9 ممّٚ يسع

ًٚ ظِٔه ، ٓ خلف ؾٔه ، أو ٓ  ّٕم مل يذـر ادًٚد 9 إّمٚ فُوٕه متٍَ ؿِٝ : وإ

ثّرة ذم اخللف ؾٔه ، حتّى فًوام افّْٚس ، ؾٍُٔي افًوام اظتَٚدهم اإلمجٚيل 

 بٚدًٚد ، وهو حٚصل .

                                                           
 . مىبًٜ شٔد افنٓداء ، ؿم . 055رشٚئل افؼيف ادرتٙ :   (0)

. مٗشسٜ افْؼ اإلشلمي ، ؿم . حتَٔق : 03هـ( : 5)ق إصٚرة افسبق ِٕب ادجد احلِبي   (1)

 إبراهٔم هبٚدري .
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افتوحٔد وافْبوة  ثلثٜ هي : -بٚظتبٚر آخر–وهْٚك من جًل إصول 

 وادًٚد .

ّٕم هي ثلثٜ 9 ؾبٚظتبٚر أّنٚ ممّٚ تتَّوم هبٚ حََٜٔ دين اإلشلم .  وإ

ؿِٝ : وآظتبٚر إخر ، أهّم آظتبٚرات ذم تًٔغ إصل افديْي 9 

ّٜٔ ، ظذ مٚ  ّٜٔ إصل افديْي وَٚبىته افًَِ ـوٕه آظتبٚر افوحٔد ادحدد دٚه

 . إّول ذم افٍهل تؤَحه شِف 

 فُن بَي إصُٚل ..
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 ٖصول افدين!!ب ظلؿٜ ادْزفٜ بغ ادْزفتغ

ِّك تَول:  ،  ، وادْزفٜ بغ ادْزفتغ ادرتٙ افوظد وافوظٔدذـر فً

، ذم ...و افٍول وآشتحَٚقإظواض وأٓم وو، إمر بٚدًروف و

 !.دخِٓٚ؟ؾم ، أصول دين ، بل ؿد ذـر بًوٓم أّنٚ أصول افدينمبٚحٞ 

 :  شببغ -بم هو جمّوع–9 دجّوع هٚ ذم إصول وؿِْٚ : أدرج

، ؾٓي ئَّْٔٚت ترّتبٝ ظِٔه بٚظتبٚر إدراجٓٚ ذم أبواب افًدل  إّول:

ظذ مٚ اّتوح  ،احلسن وافَبحاحلُّٜ، وو ،ذم َوء افِىف، بٚشتَلل افًَل 

ًٚ ٍيًًٚ  ًٚ . وفٔس بٚظتبٚر ـونٚ حًُم تٍُِٔٔ 9 ؾٓذا ورد من ضريق افؼع ظِّٔ

 ًٚ  ٓ تٌٍل.ٚحٍظ وؾ ن مبٚحٞ أصول افدين ، ظخٚرٌج ختّهه

ّٜٔ حوهلٚ  افثٚين : 9 ؾل خيٍى ظذ فْنوب افْزاع بغ ادذاهٛ اإلشلم

 . دون مٚ اتٍَوا ظِٔهأهل افًِم أّن مرّد حََٜٔ ادذاهٛ ، إػ مٚ تْٚزظوا ؾٔه ، 

ّٕم ظّد افًدل ، واإلمٚمٜ ، وادْ ًٜ 9 ـونٚ وإ زفٜ ، من أصول افدين9 توشً

ّٜٔ 9 وإّٓ ؾٓي فٔسٝ أصوًٓ مَومٜ حلََٜٔ  مَّومٚت حلََٜٔ ادذاهٛ اإلشلم

 اإلشلم ظذ مٚ اتوح ذم ادبحٞ افثٚين من افٍهل إّول بم ٓ مزيد ظِٔه .

ربم ، وادبتدىء ؿوال ؾحول افىٚئٍٜ هم إٔ ّٕوذٌج م شَْٚه افزبدة : ؾ

يراهٚ متْٚؿوٜ جّدًا 9 فًدم إحٚضته بوٚبىٜ إصل افديْي ومٍٓومه 9 أي مٚ 

 ادَّومٜ دٚهٔته .ويًتز ؾٔه من ذاتٔٚته ادوجدة حلََٔته ، 

 واحلّد هلل رّب افًٚدغ .
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