
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ

 

 الفهرس 

 1 ............................................................................... مقدمة املؤلف 

 2 ...................................................................... مقدمة رشح الطحاوية 

 2 ............................................... ىل: الدين كله ما بني اعتقاد أو عملاملقدمة األو

 6 ............. املقدمة الثانية: االعتقاد من الدين، فيُعامل كبقية الدين من حيث األدلة وغري ذلك 

 8 ......... املقدمة الثالثة: أدلة العقيدة كبقية أمور الدين، فكل حجة رشعية ُيستدل هبا يف العقائد

 15 ........................................ املقدمة الرابعة: جيب ضبط فهم املسائل بفهم السلف 

 18 ...............................املقدمة اخلامسة: كالم أئمة السنة يف االعتقاد مرَّ بثالث مراحل

 23 ........................................... املقدمة السادسة: أمهية التدقيق يف مسائل االعتقاد 

 29 ..................................... نبذة عن العقيدة الطحاوية ومؤلفها أيب جعفر الطحاوي 

 33 ...................................................................... بداءة التعليق عىل املتن 

 33 ...................................................... أمور مهمة تتعلق بأهل السنة واجلامعة

 37 ......................................... سبب كالم العلامء يف أيب حنيفة يرجع إىل أمور أربعة 

 39 ............................... يرجع إىل أمرين  -ومنهم أبو حنيفة-الذي وقع فيه أهل الرأي 

 41 ..................................................................... مسائل تتعلق بالتوحيد 

 47 ................................................................... األقوال يف تقسيم الرشك 

 49 ......................................................... ﴿كمثله﴾ هل الكاف زائدة؟ قوله:  



 ب

 

 50 .................................. ملخص عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع يف صفات اهلل

 53 .................................................... هناك فرق بني التحريف والتعطيلتنبيه: 

 54 ....................................................... هناك فرق بني التشبيه والتمثيلتنبيه: 

 55 ..................................................................... ضابط التشبيه الكفري 

 55 ............................................... ُيطلق التشبيه عند العلامء وُيراد به أحد معنيني 

 56 ............................................ الرشيعة جاءت بالنفي املجمل واإلثبات املفصل 

 57 .................................................... العالقة بني صفات اهلل وصفات املخلوق 

 60 ...................................................... ُيذكر توحيد الربوبية يف القرآن ألمرين

 61 .......................... ﴿وهو الذي يف السامء إله ويف األرض إله﴾ تنبيه مهم يف قوله تعاىل: 

 61 .............................................. مسائل تتعلق بقول املصنف: )قديم بال ابتداء( 

م صفات اهلل باعتبارات   64 ................................................................ ُتقسَّ

 66 ...................................................................... مسائل تتعلق باإلرادة

 70 ...................................................... ر املرتتبة عىل اخلطأ يف اإلرادةمن األمو

 73 ................................................................ الفرق بني التكييف والتمثيل

 74 .................................. مسائل تتعلق بقول املصنف: )حيٌّ ال يموت، قيُّوٌم ال ينام(

 76 ................................... مسائل يف قوله: )ليس بعد خلق اخللق استفاد اسم اخللق( 

 82 .................................................... الطوائف التي ضلت يف الصفات الفعلية



 ج

 

 85 ................................................... الرد عىل شبهات النافني للصفات الفعلية

 94 ...................................................................... مسألة االسم واملسمى

 98 ........................................................................... تسلسل احلوادث

ر شيخ اإلسالم لقوله بالتسلسل يف املايض  108 ................................. الرد عىل من كفَّ

 111 ............................................................ مبحث اإليامن بالقضاء والقدر

 132 ................................................. معنى )الظلم( بني أهل السنة وأهل البدع 

 133 .................................................... االستطاعة بني أهل السنة وأهل البدع 

 134 .......................................................... اجلمع بني القدر وفعل األسباب

 135 ........................................................................ االحتجاج بالقدر

 142 ................................................................... الفرق بني املحبة واخللة 

 143 .............................................................. تشمل اجلن ملسو هيلع هللا ىلصرسالة النبي 

 144 ........................................................................... مبحث الكالم 

 173 ................................................................. مبحث رؤية اهلل عز وجل 

 187 .........................................................................إطالقات التأويل

 192 ............................................ لإلحكام يف كتاب اهلل معنًى عام ومعنًى خاص 

 194 ...................................................................... نقض القانون الكل 

 201 ....................................................... معتقد أهل السنة يف اإلثبات والنفي



 د

 

 202 .............................................. تنبيه عىل خطأ الطحاوي يف نفي احلد والغاية 

 205 ................................................................. مبحث اإلرساء واملعراج 

 227 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلص مسائل يف الصالة عىل النبي 

 231 ........................................................................ مسائل يف احلوض

 236 .......................................................................... مبحث الشفاعة

 250 ............................................................ العلم نوعان: مفقود وموجود 

 254 ............................................................... مسائل يف العرش والكرس 

 263 ...................................................................... اهلل عز وجل إحاطة 

 264 .......................................................................... مسائل يف العلو 

 274 ............................................................ العلو عند أيب جعفر الطحاوي

 276 ............................................................................ مبحث املجاز

 282 ................................................................... مبحث اإليامن باملالئكة

 287 ................................................................... مبحث اإليامن بالكتب

 291 ................................ مسائل تتعلق بقول املصنف: )ونسمي أهل قبلتنا مسلمني( 

 296 ....................................................... مبحث تكفري املعني والعذر باجلهل

 327 .................................. اختالف أهل السنة: هل اإليامن واإلسالم بمعنى واحد؟ 

 331 ........................................................................ املجادلة يف القرآن



 ه

 

 333 ............................................................. مجاعة األبدان ومجاعة األديان

 334 .......................................................................... مبحث اخلوارج 

 339 ......................................................................... دوافع الكفر ستة 

 343 ...................................................... تنبيه عىل مقولة: )ال كفر إال باعتقاد(

 344 ..................... أهل السنة وسط بني من ُينكر التكفري بالكلية وبني التكفري بال ضوابط 

 347 ........................................................................... مبحث اإليامن

 362 ................................................ أشهر املخالفني ألهل السنة يف باب اإليامن

 366 .............................................................. حتقيق مذهب مرجئة الفقهاء

 370 ......................................................... مقولة: )ال يرض مع اإليامن ذنب( 

 372 ................................................................... أدلة الرباءة من اإلرجاء

 374 ................................. الرد عىل شبهات املرجئة يف عدم إدخال األعامل يف اإليامن

 377 ................................................................ مسائل يف اخلوف والرجاء 

 379 .................................................................... الشهادة باجلنة للمعني

 383 .......... مالحظة يف قول الطحاوي: )وال خيرج العبد من اإليامن إال بجحود ما أدخله فيه(

 385 ............................................................. تقسيم السنة إىل متواتر وآحاد

د أنه عىل عقيدة مرجئة الفقهاء  388 .......................... مالحظات يف كالم الطحاوي ُتؤكِّ

 390 ......................................................................... مسائل يف الوالية



 و

 

 395 ................................................................... مسائل يف إمامة الصالة

 398 ...................................................... مبحث اإلمامة واخلروج عىل احلكام

 415 ............................................. خروج الرجل أو الطائفة من السنة إىل البدعة

 419 ......................................... مسائل يف قوله: )ونقول اهلل أعلم فيام اشتبه علينا(

 422 ............................... مسائل يف قوله: )واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر ...(

 425 ............... مسائل يف قوله: )ونؤمن بالكرام الكاتبني، فإن اهلل قد جعلهم علينا حافظني( 

 427 ......................................................................... مسائل يف الروح

 430 ...................................................................... مبحث عذاب القرب 

 437 ..................................................... مبحث البعث والنشور واليوم اآلخر

 445 ................................................ مالحظة يف كالم الطحاوي عن االستطاعة

 447 ........... مالحظة يف قوله: )ومل ُيكلف اهلل تعاىل إال ما يطيقون، وال يطيقون إال ما كلفهم( 

 452 ......................................................................... مبحث الصحابة

 462 ........................................................................ مبحث الكرامات

 469 .................................................................... مبحث أرشاط الساعة

 474 ........................................ خالصة الكالم يف الطحاوي، وسبب رشح عقيدته 

 

 



1 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

اطلعت عىل   الطحاويفقد  الطحاوية أليب جعفر  العقيدة      تفريغ لرشح 

بعض املسائل وأصلحت فيه بعض األمور، وقد حرصت يف هذا الرشح عىل ذكر  

( وأسميته  وخمالفيهم  السنة  أهل  اعتقاد  يف  العقيدة الدقيقة  برشح  السلفية  الآللئ 

 .(الطحاوية

يرىض  وأن  القبول،  له  وجيعل  يتقبله،  أن  اهلل  عىل    أسأل  مجيًعا  ويميتنا  عنا، 

 التوحيد والسنة.  

 محة اهلل وبركاته والسالم عليكم ور

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 
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 مقدمة: 

 التعليق والرشح عىل هذه العقيدة أقدم بمقدمات:قبل البدء يف 

قال سبحانه:    املقدمة األوىل:  أو عمل،  اعتقاد  ما بني  َكلَِمُة ﴿الدين كله  َّْت  َوََت

 يف األحكام، ذكر أي صدًقا يف األخبار وعداًل   [115]األنعام:    ﴾َوَعْدل    ا َربَِّك ِصْدق  

كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف )الطرق   هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 احلكمية( و)النونية(. 

 وُيعربَّ عن االعتقاد بقول: األمور العلمية اخلربية. 

 وعن العمل بقول: األمور العملية أو الفقهية، وهكذا.

االعتق وهو  األمرين  هذين  أحد  هو  بصدده  نحن  العلمية  وما  األمور  أي  اد، 

 اخلربية، ويتعلق هبذه املقدمة مهامت: 

األمور العلمية اخلربية أهم من األمور العملية الفقهية، وهذا هو    : املهمة األوىل

 الغالب، وذلك يرجع إىل أمور: 

أن االعتقاد هو األصل، وأعامل اجلوارح تبٌع هلذا األصل، أخرج    األمر األول:

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    البخاري ومسلم من حديث أيب عبد اهلل النعامن بن بشري  
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أل وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد  »

 . « كله، أل وهي القلب

أنه قال:   ن أيب هريرة  وروى معمر بن راشد يف جامعه بإسناد صحيح ع

جنود" وله  ملك  امللك القلب  فسد  وإذا  جوارحه،  صلحت  امللك  صلح  فإذا   ،

، فهذا يدل عىل أن اجلوارح تبٌع للقلب، فإذن يكون االعتقاد هو  "فسدت جوارحه 

 األصل، وتكون األمور العملية الفقهية تبًعا هلذا األصل.

عىل الدعوة إىل األمور العقدية، وهم  أن األنبياء واملرسلني جممعون    األمر الثاين:

متفقون عىل ذلك، فهم متفقون عىل وصف اهلل بام وصف به نفسه، إىل غري ذلك،  

 ألهنا أخبار وال يدخلها النسخ بمعناه عند املتأخرين. 

الثالث: التوحيد    األمر  إن  حتى  العقدية،  األمور  الدين  من  ُفرض  ما  أول  أن 

ُفرض عرش سنوات ومل ُيفرض أول أمر عمل وهو الصالة إال يف السنة العارشة،  

كام ذهب إىل هذا مجاعة من أهل العلم منهم ابن رجب، وابن األثري، وغريهم من  

 أهل العلم. 

ها إال نزًرا قلياًل، بخالف املسائل  أن أكثر األمور العقدية جُممع علي   األمر الرابع:

 الفقهية فإن كثرًيا منها فيه خالف. 



4 

أن من خالف يف األمور العلمية اخلربية العقدية فهو يف الغالب    األمر اخلامس:

ما بني أن يكون كافًرا أو مبتدًعا، وهذا بخالف كثري من املسائل الفقهية فإهنا ليست 

 كذلك. 

 دية أهم من األمور العملية.فبهذا يتبنيَّ أن األمور العق 

الثانية مسائل  :  املهمة  أكثر  كان  وإن  عليها،  جممًعا  االعتقاد  مسائل  كل  ليس 

كام يف )جمموع الفتاوى(،    االعتقاد جممًعا عليها، كام بنيَّ هذا شيخ اإلسالم  

صالح   بن  حممد  العالمة  شيخنا  ذلك  يف  العلامء  فيه  اختلف  مما  طرًفا  مجع  وقد 

 العثيمني يف رشحه عىل )السفارينية(. 

 فإن هناك مسائل عقدية فيها خالف وإن كان اخلالف قلياًل كام تقدم ذكره. 

 ومن املسائل العقدية املختلف فيها ما يل: 

العرش؟    و ذا نزل ربنا إىل السامء الدنيا، هل خيلو العرش أو ال خيلإاملسألة األوىل:  

 فيه أقوال ثالثة. 

الثانية: أو ال    املسألة  القيامة  يوم  الكفار رهبم  يرى  السنة خمتلفون هل  أهل  أن 

 يرون رهبم؟ وهل الرؤية خاصة بأهل اإليامن؟ 

الثالثة: هي  املسألة  هل  القيامة،  يوم  ُيوزن  فيام  العلامء  أو    اختلف  األعامل 

 السجالت أو العامل نفسه، إىل غري ذلك. 
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أمجع العلامء عىل أن جنس الصحابة أفضل ممن بعدهم، وحصل   املسألة الرابعة:

ابن   الصحابة، وقد حكى اخلالف شيخ اإلسالم  أفراد  السنة يف  أهل  خالف بني 

   تيمية وغريه من أهل العلم.

امء اهلل تعاىل عىل خالف كثري، فلذا  اختلف العلامء يف حتديد أس  املسألة اخلامسة:

 ُيثبت كثريون بعض األسامء وخُيالفهم آخرون. 

إىل غري ذلك من املسائل العقدية، فإذن هناك خالف يف بعض املسائل العقدية  

 لكن اخلالف قليل للغاية. 

بعض ما تقدم ذكره فيه خالف بني أهل السنة لكنه مسبوق بإمجاع قديم،    تنبيه:

لعلم الذي ينبغي أن ُُيقق وأن ُيعرف، فمثاًل ملا اختلف أهل السنة  وهذا من دقيق ا 

يف نزول اهلل؛ هل خيلو العرش أو ال خيلو العرش أو ُيتوقف يف ذلك؟ عىل أقوال 

أن قول السلف األولني أن العرش ال خيلو. فإذن من    وذكر ابن تيمية  ،  ثالثة 

 املسائل املتقدمة ما حصل فيها إمجاع قديم وأن اخلالف حادث. 

الثالثة أهنم  :  املهمة  املتكلمني  عند  اشتهر  قد  وفروع،  أصول  إىل  الدين  تقسيم 

جعلوا أصول الدين العقائد، وجعلوا فروع الدين الفقهيات، وقد أنكر هذا شيخ  

القيم  اإلسالم   وابن  الفتاوى(،  )جمموع  يف  كام  تيمية  )أعالم   ابن  كتابه  يف 

 املوقعني(. 
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الدين   أن  ُينازعون  املقابل ال  إال أهنم يف  القيم هلذا  وابن  تيمية  ابن  إنكار  ومع 

م إىل أصول وفروع، لكن ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ُينازع يف جعل   ُيقسَّ

ا وجعل الفقهيات هي فروع الدين مطلًقا، وذلك العقائد هي أصول الدين مطلقً 

الزكاة  ووجوب  مثاًل  الصالة  كوجوب  العقائد  من  أهم  هو  ما  الفقهيات  من  أن 

 واحلج والصيام، فإن هذه أركان، وهي أمور فقهية وهي من أصول الدين قطًعا. 

فإذن تقسيم الدين إىل أصول وفروع ال إشكال فيه، لكن اإلشكال هو ما درج  

تكلمون من جعل أصول الدين خاصة بالعقائد وجعل فروع الدين خاصة  عليه امل

 بالفقهيات، واألمر عىل خالف ذلك كام تقدم ذكره. 

الثانية: من الدين فإهنا ُتعامل    العقيدة واالعتقاد من الدين، فإذا كانت  املقدمة 

كمعاملة بقية الدين من حيث األدلة وغري ذلك، ويدل عىل أن االعتقاد من الدين  

  الطويل،  يف حديث جربيل    ما أخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر  

واإلسالم واإليامن أمران عقديان،  ،  واإلحسان   وفيه السؤال عن اإلسالم واإليامن

 . «هذا جربيل أتاكم ُيعلمكم أمر دينكم»: ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال 

فإذن االعتقاد من الدين، فإذا ثبت أنه من الدين فاألصل أنه ُيعامل كبقية الدين 

إال لدليل، فيرتتب عىل هذا أنه ُيقبل يف االعتقاد غلبة الظن كام ُيقبل يف بقية الدين،  

 قبل يف االعتقاد إال اليقينيات. وال ُيقال إنه ال يُ 
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مسعود   ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري  أخرج  النبي    كام  قال    ملسو هيلع هللا ىلصأن 

َواَب، َفُيتِمُّ َما َبِقَي، ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِ »فيمن شكَّ يف صالته:   ى الصَّ ، إذن « َفَيَتَحرَّ

هي   كام  العقائد  يف  ُحجة  الظن  غلبة  فإذن  الظن،  بغلبة  العمل  إىل  يف دعا  حجة 

 الفقهيات. 

 ويتعلق هبذه املقدمة مهامت:

العقيدة عىل وزن )َفِعيلة( وهذا مؤنث ومذكرها )َفِعيل(، وهي  :  املهمة األوىل

)َفِعيل( بمعنى )َمْفُعول(، كام ُيقال: َجِريٌح بمعنى جَمُْروٌح، فعىل هذا العقيدة )َفِعيلة( 

القلب، فكل ما يدين به القلب بمعنى )َمْفُعول( أي ما ُيعقد عليه القلب ويدين به  

 وينعقد عليه فهو من العقيدة، ويدخل يف ذلك القطع وغلبة الظن. 

فون العقيدة بأهنا: حكم الذهن اجلازم فإن   أما ما شاع عند املتأخرين من أهنم ُيعرِّ

طابق الواقع فصحيح وإال فهو خطأ. هذا تعريف غري صحيح، وهو مبني عىل أصل 

 ة يف اليقينيات كام سيأيت بيانه.وهو: أن العقيدة حمصور

باب   يف  الظن  غلبة  باب  من  كان  ما  ُيقبل  أال  وهو  باطل،  الزٌم  هذا  والزم 

التعريف   هذا  لذلك  أعلم-االعتقاد،  عند    -واهلل  من  السنة  أهل  عىل  دخيل 

به، وقد يكون   اهلل  القلب ودان  انعقد عليه  ما  العقيدة هي  ُيقال:  وإنام  املتكلمني، 

 كون من باب غلبة الظن. يقينًيا وقد ي
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حرص العقيدة يف اليقينيات هي طريقة املتكلمني كام بنيَّ هذا شيخ  :  املهمة الثانية 

اليقينيات وغلبة الظن، ألهنا من    اإلسالم ابن تيمية   وإنام العقيدة تكون يف 

وترتب عىل هذا عند املتكلمني أمور كثرية، منها أهنم ال  ،  مجلة الدين كام تقدم بيانه

أدلة الرشيعة،   الثبوت، فردوا  الداللة وال يف  الظن ال يف  يقبلون ما كان من غلبة 

تقسي الصواعق(:  )خمترص  يف  كام  القيم  ابن  قال  األدلةحتى  الداللة    م  قطعي  إىل 

وليس اخلطأ يف   وصدق  ،  وظني الداللة إبطال لدين اإلسالم رأًسا عىل عقب

 . ا أصل التقسيم وإنام اخلطأ يف استعامل التقسيم خطً 

أدلة العقيدة كبقية أمور الدين، فكل ما يصلح أن يكون دلياًل يف  ثة:  املقدمة الثال

االعتقاد فهو دليل، فعىل هذا من أدلة االعتقاد: الكتاب وصحيح سنة رسول اهلل  

 واإلمجاع. فكل هذه أدلة يف باب االعتقاد.  ملسو هيلع هللا ىلص

 فإن قيل: هل يصح أن ُُيتج بالقياس يف باب االعتقاد؟

أن ُُيتج بالقياس يف باب االعتقاد، ألن باب االعتقاد  يقال: األصل أنه ال يصح 

مبنٌي عىل التسليم وهو أمور غيبية، لكن قد توجد بعض فروع املسائل العقدية هلا  

 حكٌم مبنٌي عىل معنى وعلة، فمثل هذا يصح أن ُيستعمل فيه القياس. 

  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    ومن أمثلة ذلك: ما ثبت عند أيب داود من حديث أيب هريرة  

قال [  58]النساء:  ﴾  اَبِصي    اإِنَّ اَّللََّ نِِعامَّ َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ اَّللََّ َكاَن َسِميع  ﴿ا قرأ قوله تعاىل:  مل
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هريرة   اَّللَِّ  ":  أبو  َرُسوَل  َعىَل   ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت  َتلِيَها  َوالَّتِي  ُأُذنِِه،  َعىَل  اَمُه  إهِْبَ َيَضُع 

 ."َعْينِهِ 

فهذه اإلشارة من باب حتقيق الصفة، أي تأكيد أن اهلل يسمع وُيبرص، ذكر هذا  

يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وذكره  والصفات(،  )األسامء  كتابه  يف  البيهقي 

 )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف )الصواعق املرسلة(.

كلها، فإذا  بل هو عام يف الصفات    ،والبرصوحتقيق الصفة ليس خاًصا بالسمع  

قلت إن هلل يدين، وُتشري إىل يدك صحَّ ذلك، ألنه من باب حتقيق الصفة، وهكذا  

، ألن هذا من   ُيقال يف بقية الصفات، فإذا قلت إن هلل وجًها، وتشري إىل وجهك صحَّ

فاملعنى الذي أجازت الرشيعة فيه اإلشارة موجود يف غري البرص  ،  باب حتقيق الصفة

  كل ما كان كذلك ألن املراد حتقيق الصفة. والسمع، فإذن ُيطرد يف

 ويتعلق هبذه املقدمة مهامت:

ُيشرتط يف احلديث الذي ُيستدل به يف العقائد أن يكون صحيًحا، :  املهمة األوىل

 وهذا الذي درج عليه أهل العلم من أهل السنة، ويدل لذلك ما يل: 

ب الفقهيات باألحاديث  أن العلامء جممعون عىل أنه ال ُُيتج يف با  األمر األول:

 فالعقائد من باب أوىل. الضعيفة، حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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أن احلديث الضعيف ليس يقينًيا وال غلبة ظن، وإنام هو ظن، ومثل    األمر الثاين:

 هذا ال جيوز أن ُيتَّبع يف الدين كله ومن ذلك العقائد. 

حوا يف كتب االعتقاد أنه ال ُيقبل إال احلديث    األمر الثالث: أن علامء االعتقاد رصَّ

ح هبذا أبو عثامن الصابوين يف كتابه )عقيدة الس لف أصحاب  الصحيح، وممن رصَّ

)ملعة   كتابه  يف  قدامة  وابن  االعتقاد،  يف  كتابه  يف  اإلسامعيل  بكر  وأبو  احلديث(، 

العلامء  إذن  الواسطية(.  )العقيدة  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  االعتقاد(، 

حوا هبذا الرشط.   أنفسهم رصَّ

عقائد إال إذا ُعلم هذا فرِيد هاهنا إشكال وهو: كيف ُيقال إنه ال ُيقبل يف كتب ال 

 احلديث الصحيح وتوجد يف كتب العقائد أحاديث ضعيفة؟ 

 واجلواب عىل هذا أن ُيقال: إن كتب االعتقاد من حيث اجلملة قسامن: 

الكتب املسندة التي تروي باإلسناد، واجلواب عىل هذا اإلشكال  القسم األول: 

 يف الكتب املسندة من أوجه:

أن من أسند فقد أحالك، ومن أسند    أن عند العلامء قاعدة وهي  الوجه األول:

كتابه  يف  والعالئي  )التمهيد(،  كتابه  يف  الرب  عبد  ابن  القاعدة  هذه  ذكر  برئ.  فقد 

)جامع التحصيل(، والسيوطي يف كتابه )تدريب الراوي(. فإذا ساقوا لك اإلسناد 

 فقد برئت ذمتهم. 
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ل للتقوية وله  إن من األحاديث ما يكون ضعيًفا يف نفسه لكنه قاب  الوجه الثاين:

هذه   يف  العلامء  يتنازع  وقد  بشواهده،  ُيقوى  فلذلك  املعنى،  حيث  من  شواهد 

 الشواهد، لذا من رأى أنه يتقوى ُيسهل يف احلديث ألنه يرى أن له شواهد تقويه. 

الثالث: فقد    الوجه  العلامء،  فيه  يتنازع  نسبي  والتضعيف  التصحيح  باب  أن 

س، فلذا هو باب اجتهادي نسبي، فعىل هذا  ُيصحح هذا ما ال ُيصححه غريه والعك

 ال ُيشدد فيه، فالناس فيه ما بني أجر أو أجرين. 

إن من املعلوم أن أفراد أهل السنة ليسوا معصومني، فقد خُيطئ    الوجه الرابع:

أفرادهم، بخالف إمجاعهم فإهنم معصومون فيه، فإذا كان كذلك فقد ُيوِرد العامل 

 لك، وخُيطئ بإيراده. حديًثا يظنه صحيًحا وليس كذ 

وهو وجه دقيق أشار إليه أبو يعىل يف كتابه )إبطال التأويالت(    الوجه اخلامس:

قال: إن أهل السنة يروون من األحاديث ما يعلمون ضعفه لكنهم يروونه من باب  

 التشنيع عىل أهل البدع. 

الرؤية عن جابر  ومن ذلك ما روى     ملسو هيلع هللا ىلص النبي    أن  الدارقطني يف كتاب 

وهذا احلديث ملا ُسئل عنه    "اىل يضحك حتى تبدو هلاته وأرضاسهاَّلل تع  إن"قال:  

إال   فيام أعلم  به  ما حدثت  قال:  بن  اإلمام أمحد  نرويه    داودحممد  املصييص، وإنام 

 تشنيًعا عىل أهل البدع. 
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يدل عىل عدم صحته عنده،   "املصييص  حممد بن داود ما حدثت به إل  "فقوله:  

وإنام يرويه تشنيًعا عىل أهل البدع ألن أهل البدع يستنكرون أمثال هذه األحاديث 

فُيورد هذا أئمة السنة ليمتحنوا غريهم يف قوة تسليمهم،  ،  لضعف التسليم عندهم 

وذلك أن ما مل يصح إسناده مل يصح نفيه، أما من كان ضعيًفا يف التسليم فإنه سينفي،  

ناده مل يصح نفيه ويف املقابل مل يصح إثباته، وفرق والنفي ال يصح، فام مل يصح إس

فلذا ما مل يصح إسناده جيب التوقف فيه، والذي يفزع إىل نفيه  ،  بني إثباته وبني النفي

 هذا يدل عىل ضعف التسليم عنده. 

، )كالعقيدة الواسطية(، و)ملعة  القسم الثاين من كتب العقيدة الكتب غي املسندة

الكتب غري املسندة، فإن القول فيها كالقول يف الكتب املسندة    االعتقاد( وأمثاهلا من

 . إال ما اختص به اإلسناد وهو أن من أسند فقد أحالك

 فإذن يكون اجلواب عىل الكتب غري املسندة من أوجه أربعة. 

خرب اآلحاد ُحجة يف باب االعتقاد، كام أنه حجة يف باب الفقهيات،  :  املهمة الثانية 

للمتكلمني تكاثرت    خالًفا  وقد  االعتقاد،  باب  يف  اآلحاد  خرب  يقبلون  ال  الذين 

وقد بسط ،  األدلة عىل بيان حجية خرب اآلحاد، وأنه حجة يف العقيدة وحجة يف الفقه

األدلة يف كتابه )الرسالة( عىل حجية خرب اآلحاد، وفعل مثل   اإلمام الشافعي  

ذلك اخلطيب البغدادي يف كتابه )الفقيه واملتفقه(، وأطال البحث ابن حزم، وابن  

 القيم كام يف كتابه )خمترص الصواعق(. 
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باب   يف  وحجيته  الفقهيات،  باب  يف  اآلحاد  خرب  حجية  أمران؛  عندنا  فإذن 

حجية خرب اآلحاد يف العقائد، واألدلة عىل هذا كثرية   االعتقاد، والبحث جاٍر يف 

 منها:  

تعاىل:  الدليل األول:   ُكلِّ  ﴿قوله  ِمْن  َنَفَر  َفَلْول  ة   َكافَّ لَِينِفُروا  املُْْؤِمنُوَن  َكاَن  َوَما 

َرَجُعوا  إَِذا  َقْوَمُهْم  َولُِينِذُروا  يِن  الدِّ يِف  ُهوا  لَِيَتَفقَّ َطائَِفٌة  ِمنُْهْم  ُهْم    فِْرَقٍة  َلَعلَّ إَِلْيِهْم 

﴾ والطائفة لغًة  َفَلْول َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفةٌ فقوله: ﴿  [ 122]التوبة:    ﴾ََيَْذُرونَ 

حتى   شامل  اآلية  وعموم  اآلحاد،  خرب  عىل  تصدق  فإذن  الواحد،  عىل  تصدق 

 لالعتقاد، فليست اآلية خاصة بالفقهيات. 

الثاين: تعاىل  الدليل  َفَتَبيَّنُوا﴿:  قوله  بِنََبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأُّيُّ   ﴾َيا 

﴿   [6]احلجرات:   فه بِنََبإٍ قوله:  العموم،  فتفيد  الرشط  سياق  يف  نكرة  شاملة ﴾  ي 

وقد استدل هبذا  ،  دية وللمسائل العملية وهي الفقهيةللمسائل العلمية وهي العق

ا اخلطيب  نقله  فيام  القاص  به ابن  واستدل  واملتفقه(،  )الفقيه  كتابه  يف  لبغدادي 

 اخلطيب نفسه يف الكتاب نفسه، واستدل به غريمها من أهل العلم. 

الثالث:   النبي  الدليل  كام   ملسو هيلع هللا ىلصأن  اآلحاد،  بخرب  العقائد  مسائل  يف  احلجة  أقام 

أرسل معاًذا إىل اليمن    ملسو هيلع هللا ىلصأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي  

ا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل شهادة أن ل إله إنك  »فقال:   تأيت قوم 

ا رسول اَّلل  . احلديث «... إل اَّلل وأن حممد 
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أقام احلجة    ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة: أن النبي    «إىل أن يوحدوا اَّلل»ويف رواية للبخاري:  

 عليهم بخرب الواحد يف أصل مسائل االعتقاد وهو التوحيد. 

أن القول بعدم قبول خرب اآلحاد يف باب العقائد مبني عىل أصل، الدليل الرابع:  

ع عن اخلطأ فهو   وهو حرص العقائد يف اليقينيات، وقد تقدم أن هذا خطأ، فام تفرَّ

بل هي شاملة لليقينيات    ،باليقينياتخطأ، فينتج من هذا أن العقائد ليست خاصة  

 ولغلبة الظن. 

أنه من قال بقبول خرب اآلحاد يف باب الفقهيات دون العقائد    الدليل اخلامس:

فهو متناقض، وذلك أنه ما من أمٍر فقهي إال وهو متضمن ألمر عقدي، وهذا وجٌه 

الفجر   فمثاًل القول باستحباب راتبة ،  قوي ذكره ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(

الركعتني   هاتني  أن  اعتقاد  وهو  عقدي،  ألمر  متضمن  لكنه  فقهي  أمر  هذا 

مستحبتان، فإذن ما من أمر فقهي إال وهو متضمن ألمر عقدي، فمن مل يقبل خرب  

 اآلحاد يف باب العقائد وقبله يف باب الفقهيات فهو متناقض. 

السادس:   ال الدليل  العلامء عىل أن خرب اآلحاد حجة يف  عقائد، حكى  قد أمجع 

الرب   ابن عبد  ابن    اإلمجاع  )التمهيد(، وحكاه شيخ اإلسالم  كتابه  أوائل  يف 

يف )دفع االعرتاضات املرصية(، وابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(،    تيمية  

 فلم خُيالف يف ذلك إال أهل البدع من املتكلمني، وخمالفة هؤالء ال ُيعتد هبم. 

 ج بخرب اآلحاد يف العقائد. فإذن هذه أدلة ستة يف االحتجا
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الرابعة:   هذا  املقدمة  بل  السلف،  بفهم  العقدية  املسائل  فهم  ُيضبط  أن  جيب 

واجٌب يف فهم الدين كله، سواء كان يف املسائل العقدية أو الفقهية، وأوىل ما يكون  

العقدية، ألمهية االعتقاد من جهة، ولكثرة املخالفني من أهل البدع من  يف املسائل  

جهة أخرى، ثم لعموم األدلة من جهة ثالثة، فال يمكن أن ُيضبط هذا إال أن ُيضبط 

 بفهم السلف. 

 ومن األدلة عىل حجية فهم السلف ما يل: 

ُسوَل ِمْن َبْعدِ ﴿قوله تعاىل: الدليل األول:   ْق الرَّ
َدى َوَيتَّبِْع  َوَمْن ُيَشاقِ َ َلُه اهْلُ  َما َتَبيَّ

َوَساَءْت َمِصي   ِه َجَهنََّم 
َتَوىلَّ َوُنْصلِ ُنَولِِّه َما  املُْْؤِمنَِي  َسبِيِل  وجه    [115]النساء:    ﴾اَغْيَ 

الداللة: أنه رتَّب الوعيد عىل ترك سبيل املؤمنني، فدل هذا عىل أن اتباع فهم سبيل  

 . املؤمنني واجب يف الدين

اِدقِيَ ﴿قوله تعاىل:    الدليل الثاين: َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َوُكوُنوا َمَع الصَّ   ﴾َيا َأُّيُّ

وأول من يدخل يف أولئك الصادقني هم السلف األولون، فإذا ُعلم أن    [119]التوبة:  

 للسلف األولني فهاًم فيجب أن ُيسلك فهمهم حتى نكون مع أولئك الصادقني.

َتَولَّْوا  ﴿قوله تعاىل:    ليل الثالث:الد َفإِْن آَمنُوا بِِمْثِل َما آَمنُتْم بِِه َفَقْد اْهَتَدوا َوإِْن 

اَم ُهْم يِف ِشَقاٍق  مفهوم املخالفة: إن مل يؤمنوا كام آمن الصحابة فقد    [137]البقرة:    ﴾َفإِنَّ

 ضلوا، ذكر هذا ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(. 
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ك من األدلة الكثرية التي توجب فهم السلف، وينبغي أن ُيعلم أن إىل غري ذل

ال   البدع  أهل  فإن  الكلم،  حتريف  باب  ُيغلق  به  فإن  للغاية،  مهم  السلف  فهم 

ُينازعون يف صحة القرآن وإنام ُينازعون يف داللة القرآن، وهذا ُيضبط بفهم السلف،  

 لذا اهتم السلف هبذا األمر.

عليك بآثار من سلف "لرشيعة( عن األوزاعي أنه قال:  روى اآلجري يف كتابه )ا

، وقال اإلمام "لك بالقول   هن زخرفو وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإ

ام كان عليه أصحاب النبي التمسك بأصول السنة عندنا  "أمحد يف )أصول السنة(:  

 . "والقتداء هبم  ملسو هيلع هللا ىلص

بام كان   السلف األولفإذن ضبط األمر  وأن  ،  عليه  األمر  ُُيتم هبذا  أن  فينبغي 

الفقهيات   أو  العقائد  باب  يف  النصوص سواء  فهم  ضبط  فإن  الباب،  هذا  ُيضبط 

بفهم السلف مهم للغاية، وينبغي أن ُيدركه طالب العلم، وأن يطردوه يف الدين  

قهون مثل  كله، وأن ُيكرروا ذكره، ألن كثرًيا من أهل السنة فضاًل عن غريهم ال يف

يف   يطرده  وال  العقائد  يف  يطرده  متناقًضا،  يكون  لكنه  يفقهه  من  ومنهم  هذا، 

 وتارة يرتكه.  ده تناقض يف تطبيقه، فتارة يطردهالفقهيات، ومنهم من يفقهه لكن عن

وهي:   مهمة  املقدمة  هبذه  فيها  ويتعلق  املتنازع  املسائل  أن  ُيعلم  أن  ينبغي  أنه 

 نوعان: 

 سوغ اخلالف فيها، وتسمى باملسائل االجتهادية. مسائل يالنوع األول: 
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 مسائل ال يسوغ االجتهاد فيها، وتسمى باملسائل اخلالفية.  النوع الثاين:

وضابط املسائل االجتهادية التي يسوغ اخلالف فيها أال ُُتالف إمجاًعا، وقد عربَّ  

 من كل وجه. ابن تيمية بقوله: أال ُتالف إمجاًعا قدياًم وأال ُتالف النص. واملراد 

 أما املسائل اخلالفية فإهنا ما عدا ذلك. 

أي  -يف ضبط الفرق بني املسائل االجتهادية واخلالفية    -هلل أعلموا-  واألضبط 

فيها يسوغ اخلالف  والتي  فيها  يسوغ اخلالف  التي ال  إىل هذه    -املسائل  ُينظر  أن 

اخل يسوغ  ال  التي  املسائل  من  فهي  عليها  جُممًعا  كان  إن  ومن  املسائل  فيها،  الف 

خالف فإنه حمجوج باإلمجاع، وإن مل يكن جممًعا عليها فإهنا من املسائل التي يسوغ 

 اخلالف فيها. 

املسائل  من  فيها خالف  التي  املسائل  أن جيعل بعض  بالرجل حتقيًقا  يبلغ  وقد 

إمجاًعا قدياًم، وهذا من دقيق  فيها  ُيثبت أن  إنه  فيها بحيث  التي ال يسوغ اخلالف 

 كام ستأيت اإلشارة إليه.  العلم 

م مسائل الدين إىل هذين القسمني بوضوح شيخ اإلسالم ابن تيمية يف   وقد قسَّ

كتابه )بيان الدليل يف بطالن التحليل( وتبعه ابن مفلح يف كتابه )اآلداب الرشعية(،  

كتابه  يف  السمعاين  املظفر  وأبو  املوقعني(،  )أعالم  كتابه  يف  القيم  ابن  هلذا  وأشار 

مسلم)الق عىل  رشحه  يف  والنووي  الدعوة  ،  واطع(،  أئمة  هذا  عىل  تكلم  وممن 

النجدية السلفية يف رشح كتاب )التوحيد( لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب،  
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عند رشح باب )من أطاع العلامء واألمراء يف حتليل ما حرم اهلل أو حتريم ما أحل اهلل  

اهلل(،   دون  من  أرباًبا  اُتذهم  )الدرر  فقد  يف  كام  أخر  مواضع  يف  ذكروه  وكذلك 

 السنية( وغريها. 

فإذن التفريق بني املسائل التي يسوغ اخلالف فيها والتي ال يسوغ فيها اخلالف  

أمر مهم ينبغي أن ُيضبط وأن ُيفهم، ألنه يرتتب عليه أمور كثرية، فينبغي أال نخلط 

 وأن ُنفرق بني أنواع املسائل.

اخلامسة: وهذه    املقدمة  ثالث،  بمراحل  مرَّ  قد  االعتقاد  يف  السنة  أئمة  كالم 

 املراحل من حيث اجلملة هي كام يل: 

كالم السلف املنثور، بأن ُيفظ التابعون عن ابن عباس أو عن  املرحلة األوىل:  

االع  يف  كمجاهد  ابن عمر كالًما  التابعني  كالًما عن  التابعني  أتباع  ُيفظ  أو  تقاد، 

 وقتادة وعطاء أقوااًل يف االعتقاد، فبمثل هذا ُيعرف كالم السلف يف االعتقاد. 

أن جُيمع هذا الكالم يف كتب ُمسندة ُأفردت لالعتقاد، ككتاب    املرحلة الثانية: 

اصم، وهكذا، وقد ُتذكر يف )السنة( لعبد اهلل بن اإلمام أمحد، و)السنة( البن أيب ع 

 .بعض الكتب تبًعا كام ُذكر يف صحيح البخاري 

أن خُيترص كالم السلف ومدلوله وما دلت عليه األدلة يف متون    املرحلة الثالثة:

فإن   احلديث(  أصحاب  السلف  )عقيدة  يف  الصابوين  عثامن  أبو  فعل  كام  عقدية، 

 أغلب مسائل الكتاب مل يبنها عىل أدلة مسندة. 
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يف  وك الطحاوي  فعل  وكام  االعتقاد،  يف  كتابه  يف  اإلسامعيل  بكر  أبو  فعل  ام 

)العقيدة الطحاوية( كام سيأيت الكالم عليها، وابن قدامة يف )ملعة االعتقاد(، وشيخ  

اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )العقيدة الواسطية(، وقد فعل ذلك أناس متقدمون كام 

 ...   كذافعله املزين يف كتابه يف السنة، وه

فإذن يف أول األمر كان الكالم منثوًرا ثم ُصنِّف يف كتب مسنًدا ثم خُلِّص يف هذه  

 املتون العقدية، كام هو احلال يف املسائل الفقهية. 

ج فيه كام وصل إلينا،   فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس االعتقاد أن يتدرَّ

حلاجة أهل زماهنم وحلاجة الناس، إىل أن  ألهنم مل ينتقلوا من مرحلة إىل مرحلة إال  

 بلغوا املرحلة الثالثة وهي أن تكون متوًنا عقدية. 

العقدية   املتون  عىل  ُيركز  أن  االعتقاد  يدرس  أن  أراد  إذا  العلم  لطالب  فينبغي 

وعىل رشوحها وعىل ضبطها وعىل معرفتها، ثم بعد ذلك يرتقَّى ويدرس الكتب 

كتب التي توجد هبا اآلثار الواردة عن السلف يف باب  املُسندة، ثم يرتقَّى ويقرأ ال 

 االعتقاد وكثري منها يف كتب التفسري املسندة، ويف غريها من الكتب. 

 ويتعلق هبذه املقدمة مهامت:

ال يصح لطالب العلم أن يقترص عىل هذه املتون العقدية، فإن هذا  :  املهمة األوىل

فينبغي أن نقًصا،  فيه  أن  إال  جيتهد عليها وأن يضبطها وأن يضبط   وإن كان خرًيا 

رشوحها حتى يشتد ساعده وُيكررها وينتقل من متن إىل متن ومن رشح إىل رشح، 
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لكن االقتصار  ،  وأن يقرأ ذلك عىل من يثق به من أهل العلم من أهل السنة، وهكذا

الثانية   للمرحلة  ينتقل  وأن  يتوسع  أن  العلم  لطالب  ينبغي  بل  نقص،  هذا  عىل 

ويقرأ كل ما تيرس له من االعتقاد وأن يضبط ذلك، فإنه كلام كان أضبط  والثالثة،  

كان أوسع معرفة وأطول باًعا يف ضبط ومعرفة مسائل االعتقاد التي ُأخذت عن  

السلف، ألن هذه املتون يف األصل هي ملخص ما دلت عليه األدلة بفهم سلف  

ن يرتقى عىل ما تقدم هذه األمة يف باب االعتقاد، فلريجع إىل األصل، لكن بعد أ

 ذكره.

وقد رأيت مجًعا من أهل العلم اقترصوا عىل املتون العقدية، فإذا ُذكرت آثار يف  

خطأ،   وهذا  العقدية،  املتون  يف  عليهم  متر  مل  ألهنا  استنكروها  أخرى  مسائل 

االعتقاد،   باب  االطالع يف  واسع  يكون  العلم حتى  يتوسع طالب  أن  واملفرتض 

 تدرج عىل املراحل التي تقدم ذكرها. وهذا إنام يكون بال 

الثانية  ورأى  :  املهمة  والثالثة  الثانية  املرحلة  إىل  انتقل  إذا  العلم  لطالب  ينبغي 

آثار السلف ُتالف املشهور وما دلت عليه األدلة؛ فال يصح له أن يبني    أفراد بعض  

عىل ذلك الشواهق، بل الواجب أن يرد هذا األثر إىل ما دلت عليه األدلة وتكاثر  

بل حتى يف األحاديث   ،فحسبعليه كالم سلف هذه األمة، وهذا ليس يف اآلثار  

 النبوية. 
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كم، وهذا احلكم خُيالف ما دلت عليه  ومن قرأ حديًثا إذا قرأه وحده دلَّ عىل ح

بقية األدلة، فإنه يرده إىل بقية األدلة، والرشيعة ُيفرس بعضها بعًضا، والناس يف هذا  

عىل طريف نقيض، قسٌم يغلو يف هذه اآلثار ويبني عليها الشواهق ويلتزم ما دلت 

ار الكثرية عليه ولو خالفت األدلة الكثرية أو األدلة املعروفة عن أهل السنة واآلث 

 عن السلف، ومع ذلك ُيبالغ يف هذا األثر ويبني عليه الشواهق واجلبال. 

احلائط،   ُعرض  هبا  ورضب  اآلثار  إىل هذه  يلتفت  ومل  ط  فرَّ قد  اآلخر  والقسم 

للمعروف عند أهل السنة من    بغي أن ُيعتنى هبا لكن أن ُيرد فهمها وهذا غلط، بل ين 

األمة، فينبغي أن نكون وسًطا يف الباب ال  األدلة السلفية واآلثار عن سلف هذه  

 إفراط وال تفريط. 

قد يذكر السلف آثاًرا، وتكون ضعيفة يف إسنادها، لكن ال يمكن  :  املهمة الثالثة 

للسلف أن ُيوردوا آثاًرا تدل عىل ما خيالف معتقد أهل السنة ثم يرتكوا هذه اآلثار،  

 ثالثة: وذلك أن ما دلت عليه اآلثار عىل أقسام 

قسم صحيح ودلت عليه األدلة الرشعية األخرى، وإسناده ثابت  القسم األول:  

 ومعناه صحيح، فمثل هذا ُيعتقد به وجُيزم. 

قسم ضعيف يف إسناده لكنه مل يأِت بام خُيالف االعتقاد، وذلك أن  القسم الثاين: 

ت  ملا  وذلك  عليه،  يشنعوا  مل  املقابل  يف  لكن  يعتقدوه  مل  إسناده  ضعف  قدمت ما 

اإلشارة إليه أننا جتاه مسائل االعتقاد من حيث اجلملة: ما َثَبَت ُنثبته، وما جاء نفيه  
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ننفيه، وما مل يأت نفيه وال إثباته فنتوقف، هذا إذا مل ُيرَو يف الباب حديث ضعيف،  

فإذا ُروي ضعيف فهو كذلك نتوقف فيه، ألنه ليس معنى أن احلديث ضعيف أن  

 بل نتوقف.  ،خالفه نعتقد 

وتلقوه   احلديث  هذا  العلامء  روى  وقد  يقولون:  العلم  أهل  بعض  ترى  لذا 

فيحتمل أحد    "تلقوا األحاديث واآلثار بالقبول "بالقبول. وعلامء السنة إذا قالوا:  

 معنيني: 

 : أهنم ُيثبتونه ويبنون عليه اعتقاًدا صحيًحا. املعنى األول 

 يتوقفون. : أهنم مل ينكروا ما دل عليه، وإنام واملعنى الثاين

وقد رأيت بعضهم ما إن يرى أثًرا ولو  ،  وهذا مبحث دقيق ينبغي أن ُينتبه إليه 

ك بكلامت للسلف وألهل العلم بأن العلامء  كان ضعيًفا إال وجيزم بداللته، ثم يتمسَّ

يستنكروه،   مل  أي  بالقبول  رووه  يقال:  لكن  بالقبول،  وتلقوه  نكري  غري  من  رووه 

ستنكار، وهذا وسط ينبغي أن ُيضبط بال إفراط وال  وفرق بني اإلثبات وعدم اال

فخالصة ما دلت عليه اآلثار: إما أن تكون اآلثار صحيحة ودلت عىل أمٍر،  ،  تفريط

فُيثبت، أو أن تكون صحيحة فدلت عىل نفي أمر فُينفى، أو أال تكون صحيحة وقد  

 نتوقف فيه، وقد يقول أثبتت أمًرا، فإن مثل هذا ال ُنثبته لكن يف املقابل ال ُننكره وإنام 

، ويريدون بذلك أحد أمرين: إما أهنم  "  تلقاه العلامء بالقبول  "العلامء يف أمثال هذا:  

 أثبتوه أو مل يستنكروه، وهذا ُيعرف بالقرائن كام تقدم بيانه. 
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ينبغي لطالب العلم يف العلم كله أن ُيدقق وُيقق يف مسائله  املقدمة السادسة:  

السيام االعتقاد، ألن اخلطأ فيه شديد، فغالب اخلطأ يف االعتقاد ما بني كفر أو بدعة،  

فإذا كان اإلمام الشافعي يقول فيام روى ،  فلذلك ينبغي أن حُتقق مسائل االعتقاد

وكالمه يف العلم كله، يف الفقه   "فيه  علام  فلُيدقق  لممن تع"البيهقي يف )املدخل(:  

 وأصول الفقه وغري ذلك، فاالعتقاد من باب أوىل. 

ومما ُيشتكى له يف هذا الزمن أن هناك غربة يف تدقيق وحتقيق مسائل االعتقاد،  

لذا ترى بعض أهل العلم وطالبه ممن ُيشار إليهم بالبنان عندهم ضعف يف معرفة  

التوحيد   أو مسائل  احلديث  أو  اللغة  يف علم  الرجل مربًزا  يكون  فقد  واالعتقاد، 

الفقه أو أصول الفقه، بينام إذا تكلم يف االعتقاد أمجل ومل ُُيسن هذا الباب، بل قد  

 يتكلم بكالم خطأ. 

 وأذكر بعض املسائل التي هي من حتقيق وتدقيق مسائل االعتقاد: 

األوىل:   واملسألة  ونفيس،  لفظي  اهلل  كالم  عربَّ  أن  كام  ومعنوي،  حريف  ُيقال: 

باللفظي   وعربَّ  الواسطية(،  )العقيدة  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  الثاين  بالتعبري 

 واملعنوي يف )التسعينية( وغريه. 

هذا هو األصل يف كالم اهلل وكالم البرش، وال ُُيمل عىل أحدمها إال لقرينة كام  

لك ما أخرج البخاري من حديث أيب ومن ذ ،  بيَّنه ابن تيمية يف )التسعينية( وغريه

النبي    هريرة   َأْنُفَسَها»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  بِِه  َثْت  َحدَّ َما  تِي  ُأمَّ َعْن  اَوَز  ََتَ اَّللََّ  ،  «إِنَّ 
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َما ََلْ َتْعَمْل َأْو »فجعل احلديث مقيًدا بكونه نفسًيا، فإذن هذا كالم نفيس، ثم قال:  

فاألصل يف الكالم أنه لفظي ونفيس وال  ،  وهذا هو الكالم اللفظي والنفيس   «َتَتَكلَّمْ 

 ُُيمل عىل أحدمها إال لقرينة. 

الثانية:   من  املسألة  القديم  اإلمجاع  ُيميز  حتى  ُيدقق  أن  العلم  لطالب  ينبغي 

اخلالف احلادث، فهناك مسائل فيها خالف لكنها مسبوقة بإمجاع سابق، وهذا من  

الذي   العلم  )خمترص  دقيق  يف  كام  القيم  ابن  هلذا  أشار  وقد  به،  ُيعتنى  أن  ينبغي 

هل هم أفضل   فقد حصل نزاع بني أهل السنة يف الصحابة  ،  الصواعق(

 هذه األمة فرًدا؟ أم جنًسا ال فرًدا؟ 

وهذا النزاع مسبوق بإمجاع قديم وهو إمجاع الصحابة عىل أن الصحابة أفضل  

فرًدا وجنًسا، وأيًضا تق أقوااًل ثالثة،  هذه األمة  فيها  العرش أن  دمت مسألة خلو 

واإلمجاع القديم عىل أن العرش ال خيلو، وأيًضا رؤية الكفار لرهبم، يف هذه املسألة  

خالف، لكن اإلمجاع القديم عىل أن الكفار ال يرون رهبم يوم القيامة، إىل غري ذلك 

أو خالف حادث، وما    فينبغي أن مُتيَّز املسائل التي فيها خالف قديم،  من املسائل

 كان مسبوًقا بإمجاع سابق. 

مما ينبغي أن ُُيرر وأن ُيضبط مسألة تبديع الرجل والطائفة، وقد  املسألة الثالثة:  

ع  ُتبدِّ طائفة  فخرجت  ومشاكل،  خالفات  املسألة  هذه  ضبط  عدم  بسبب  حصل 

الرجل بكل خطأ عقدي، وهذا قد خالف إمجاع السلف، قال ابن تيمية: والقايض  
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ل صفة العجب وأنكر قراءة  رش ﴾ ومع ذلك هو إمام من األئمة َبْل َعِجْبُت ﴿يح أوَّ

 باالتفاق. كام يف )جمموع الفتاوى(. 

رسالة اجلهمية(  تلبيس  )بيان  كتابه  يف  ذكر  البن    وأيًضا  ر  عذَّ وفيها  للكرخي 

وأليب   أخطآ خزيمة  فإهنام  الكرجي،  القصاب  ابن    أمحد  فأخطأ  عقدية،  مسألة  يف 

خزيمة يف عود الضمري عىل آدم يف حديث الصورة، وأخطأ أبو أمحد القصاب يف 

فبنيَّ الكرخي يف رسالته أهنام معذوران يف هذا، مع ،  قوله: إن عذاب القرب ال يستمر

خالف   فقد  بخالفهام  قال  من  وأن  عليهام،  العلامء  أمجع  مما  املسألتني  هاتني  أن 

وابن خزيمة اشتهر عند أهل السنة أنه إمام األئمة، فلم ُيضلل ألجل هذا    اإلمجاع،

لت وميَّعت، ومهام أخطأ الرجل يف ،  اخلطأ العقدي  ويف املقابل خرجت طائفة سهَّ

 الدين ويف العقائد بام أن له جهوًدا فال يلتفتون إىل خطئه. 

  -واهلل أعلم-وينبغي أن نكون وسًطا يف هذا الباب، وخالصة ما يف هذا الباب  

 أن ُيقال: إن من أخطأ يف أحد أمرين فإنه ُيضلل: 

إذا كان ما أخطأ فيه كلًيا، فإنه ُيضلل كام بنيَّ هذا الشاطبي يف كتابه  األمر األول: 

 )االعتصام(. 

الثاين: أنه اشتهر اخلالف فيه بني أهل    األمر  إذا كان ما أخطأ فيه جزئًيا برشط 

اد هذا من كالم ابن تيمية يف جواب له كام يف آخر جملد  السنة وأهل البدعة، كام ُيستف

 من )جمموع الفتاوى(. 
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 فإذن البد أن ُيضبط هذا األمر وقد سبقت اإلشارة إليه لكن أردت التنبيه عليه.

الرابعة:   والسنة  املسألة  الكتاب  ذلك  عىل  دل  وقد  واجب،  البدع  أهل  هجر 

ا موضع ذكر هذا، لكن ينبغي  واإلمجاع، وكلامت السلف كثرية يف هذا، وليس هذ 

أن ُيعلم أن هذا هو األصل وهو هجرهم، وقد ُيرتك هذا اهلجر ملصلحة راجحة،  

فإن الدين قائم عىل جلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها، وقد قرر هذا  

أنه شدد يف  شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، ونقل كالًما ألمحد 

ل يف غريها ألن السنة مل تكن ظاهرة.   جمالسة أهل  البدع يف بغداد لظهور السنة، وسهَّ

فإذن ينبغي أن ُيراعى يف ذلك املصالح واملفاسد، لكن مع التنبه إىل أن األصل  

هجر أهل البدع، ومما شاع وانترش اآلن أن بعضهم يقول: ال ُيقال األصل هجرهم  

ام األصل هجر أهل البدع وال ُينتقل  وإنام األمر يدور مع املصلحة. وهذا خطأ، وإن

ومن ذلك عدم مناظرهتم، فإن األصل عند  ،  عن هذا األصل إال ملصلحة راجحة 

أهل السنة عدم مناظرة أهل البدع، وقد نص عىل هذا أئمة السنة كاإلمام أمحد يف  

السنة(، والاللكائي يف االعتقاد، وأيب بكر اآلجري يف كتابه )الرشيعة(،   )أصول 

السنة جممعون عىل عدم مناظرة أهل البدع، لكن تصح مناظرهتم إذا غلبت   فإن أهل

 املصلحة.

العام وأهل  املسألة اخلامسة:   باملعنى  السنة  أهل  إىل قسمني،  السنة  تقسيم أهل 

اخلاص  باملعنى  الرصاط  ،  السنة  أن  ُيقرر  بعضهم  ترى  الكبرية،  املزالق  من  وهذه 
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دة، ثم يقول إن أهل السنة قسامن، باملعنى  املستقيم واحد، وأن أهل احلق فرقة واح 

العام،  باملعنى  العام واملعنى اخلاص، فكل من مل يكن رافضًيا فهو من أهل السنة 

فيدخل يف كالمه األشاعرة، بل الزم كالمه أن يدخل املعتزلة يف ذلك، وهذا خطأ  

م بعضهم أن هذا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وسيأيت بيا،  كبري  إن  - نه  وقد توهَّ

 . -شاء اهلل تعاىل

ثم إذا قيل لبعضهم: كيف يكون األشعري سنًيا سلفًيا؟ قال: هو سني فيام وافق  

 فيه أهل السنة. 

فيقال: الزم هذا أن ُيقال: إن املعتزيل سني فيام وافق فيه أهل السنة، بل ُيقال إن  

 الشيعي سني فيام وافق فيه أهل السنة، وهذا خطأ. 

السادسة:   دل  املسألة  قد  أمر  والعني، وهذا  النوع  بني  التكفري  التفريق يف  جيب 

عليه الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار، كام ذكره ابن تيمية يف )جمموع الفتاوى(،  

نوًعا َكَفر عينًا، وليس كل من فعل الكفر كان كافًرا بعينه وذاته،   فليس كل من َكَفر

-وهذا التفريق قد دلَّ عليه األدلة الظاهرة من الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار  

 . كام بنيَّ هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية   -أي القياس

غي لطالب  وهناك مسائل أخر لكن أدعها لعدم اإلطالة، واجلامع هلذا كله أنه ينب 

العلم أن ُُيقق مسائل االعتقاد، وأن يضبطها وأن جيتهد يف ذلك، وأن ُيكثر القراءة 

ساعده  يشتد  حتى  واالعتقاد  التوحيد  يف  واملذاكرة  واملراجعة  والتأمل  والدراسة 
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ابن   تلميذه  كتب  يف  ثم  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كتب  يف  النظر  وليدمن  ويقوى، 

بل املتعني عىل طالب العلم أال    ة يف هذا الباب  القيم، فإن فيهام فائدة كبري 

ك ويقريدعو  إال  خاصة  تيمية  البن  هذه أوتاًبا  وُيراجعوا  فوائده  ويدونوا  بل  ه، 

الفوائد بني حني وآخر، لغزارة ما يف كتبه من العلم ودقة املسائل التي يوردها السيام 

 فيام نحن بصدده وهو االعتقاد.
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 مقدمة العقيدة الطحاوية:

مؤلف )العقيدة الطحاوية( هو: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي  

يف السنة التاسعة والثالثني بعد املائتني،    وقد ُولد  ،  املرصي، فهو من أهل مرص 

فهو إذن من    ملسو هيلع هللا ىلصالعرشين بعد الثالثامئة من هجرة النبي  وتويف يف السنة الواحدة و

 أعيان القرن الرابع. 

وأبو جعفر الطحاوي من العلامء األفراد الذين مجعوا وبرعوا ومتيزوا يف علمني:  

ز يف هذين العلمني غاية التربيز ومتميز فيهام   يف علم احلديث وعلم الفقه، فإنه مربِّ

وقد كان شافعًيا والزم املزين، ثم حصل موقف بينه وبني املزين، ،  غاية التميز  

ءهم أبو جعفر بن أيب عمران احلنفي الزمه، ثم صار  فغضب وترك املزين، ثم ملا جا

 حنفًيا. 

الطحاوي   أن    وأبو جعفر  قلَّ  بديعة  حتريرات وحتقيقات  فٌذ وعنده  عامل 

العلامء معتمدون عىل الطحاوي يف حكاية اإلمجاع  توجد عند غريه، لذا كثري من 

وغري الرب  عبد  ابن  كمثل  وحتقيقاته،  حتريراته  من  ويستفيدون  وهذه ،  هواخلالف 

 العقيدة )العقيدة الطحاوية( عقيدة خمترصة، ومن املهم التنبيه عىل أمور: 

قد ألَّف الطحاوي هذه العقيدة عىل عقيدة أهل السنة كام يعتقد هو  األمر األول:  

ذلك، وذكر يف املقدمة أهنا عقيدة أيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن  

 الشيباين. 
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الثاين: ال   األمر  عقيدة مع اختصارها فإهنا غري مرتبة، وفيها تكرار وتقديم  هذه 

احها كابن أيب العز احلنفي، فأصبح رشحه غري مرتب تبًعا   وتأخري، مما أثَّر عىل رُشَّ

 لألصل، وإال فإن رشح ابن أيب العز احلنفي رشٌح عظيم ينبغي أن ُيعتنى به. 

يًثا واحًدا، وإنام أكثرها  ال يوجد يف هذه العقيدة املخترصة ولو حد  األمر الثالث:

 متن، واستشهد ببعض اآليات لكن األحاديث النبوية ال وجود هلا يف هذه العقيدة.

يف هذه العقيدة بعض األخطاء العقدية، ومن أظهرها أنه قرر أن    األمر الرابع:

الفقهاء يف باب اإليامن، وهذا من   ُيقرر قول مرجئة  العمل ليس من اإليامن، فهو 

 هذه العقيدة.  أشنع ما يف

ل، ومن املعلوم أن طريقة القرآن   ومما فيها من املالحظات أنه أتى بالنفي املفصَّ

أما   املُجمل،  والنفي  ل  املُفصَّ اإلثبات  اهلل:  حق  يف  واملرسلني  األنبياء  وطريقة 

ل كام سيأيت بيانه.   الطحاوي فقد وقع يف النفي املفصَّ

السنة واجلامعة،  ثم مما يف هذه العقيدة أهنا ليست رصُية يف   تقرير معتقد أهل 

بحيث إن املاتريدي لو قرأها ملا وجد فيها ما خُيالف اعتقاده، فإنه ذكر اإلرادة يف 

أكثر من موضع، ومل يذكر إال اإلرادة الكونية التي هي بمعنى املشيئة، ومن املعلوم 

الكونية،   اإلرادة  إال  ُيثبتون  ال  واألشاعرة  كاملاتريدية  اجلربية  هذه  أن  يف  فليس 

العقيدة ما هو رصيح املخالفة هلم، إال لفٌظ أشار فيه إىل أنه ُيثبت العلو، والنسخ  
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يف إثباته للعلو، هل هو    -إن شاء اهلل تعاىل-وسيأيت الكالم  ،  خمتلفة يف هذا اللفظ 

 عىل احلقيقة أو عىل التفويض. 

السادس:   بني  األمر  الطحاوية(  )العقيدة  العقيدة  انتشار هذه  السنة  إن  - أهل 

 يرجع إىل أمرين:  -واهلل أعلم

رشح ابن أيب العز احلنفي هلا، فإن رشحه رشٌح مفيد للغاية، وهو    :األمر األول

كثري الفوائد، وقد خلَّص فيه كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مع 

نة،  بعض الزيادات املفيدة، فألجل هذا الرشح اشتهرت هذه العقيدة بني أهل الس

اح هذه العقيدة هم املاتريدية، وقد اشتهروا وُعرفوا برشح هذه العقيدة   وإال فإن رُشَّ

السنة   أهل  العز   -فيام أعلم-وتناقلوا رشحها، وأول من رشحها من  ابن أيب  هو 

املاتريدية  ،  احلنفي   ُيفظها  التي  املاتريدية  املتون  من  األصل  يف  فإهنا  وإال 

 ويرشحوهنا. 

أن أهل السنة ُُياولون أن ُيبيِّنوا ألصحاب املذهب احلنفي ولغريهم    :الثايناألمر  

أهنم يف باب العقائد ال خُيالفون بقية علامء املذاهب األربعة وأئمتهم، ما مل خُيالف  

الرجل نفسُه يف االعتقاد، فإن هناك فرًقا بني االختالف يف الفقهيات واالختالف 

 يف العقديات. 
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ذاهب األربعة تبًعا ألئمتهم األوائل، وأئمتهم األوائل متفقون  فاملفرتض أن امل

عىل اعتقاد السلف، إال ما كان من كالم عىل أيب حنيفة وأتباعه يف اإلرجاء الذي هو  

 إرجاء مرجئة الفقهاء. 

فلذا اشتهر عند كثري من أهل السنة السيام املتأخرين رشح العقيدة الطحاوية،  

معنى ليس  أنه  ُيبيِّنوا  احلنفي،    حتى  املذهب  ُنعادي  أن  السلفي  املعتقد  اعتناق 

 وأصحاب املذهب احلنفي هم أكثر الناس أتباًعا يف أصحاب املذاهب األربعة. 
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 :قال العالمة أبو جعفر الطحاوي يف مرص  

أيب حنيفة النعامن   هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلامعة عىل مذهب فقهاء امللة

بن ثابت الكويف وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري وأيب عبد اَّلل حممد بن  

يِن َوَيِدينُوَن  احلسن الشيباين رضوان اَّلل عليهم أمجعي وما َيْعَتِقُدوَن ِمْن ُأُصوِل الدِّ

 بِِه َربَّ العاملي. 

 الرشح:

إذن   (... واجلامعة عىل مذهب فقهاء امللةهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة )قوله:  

هو ُيقرر أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، وقد تقدم الكالم عىل هذا وأن هذا  

وإال فهي موافقة يف ظاهرها ملا عليه املاتريدية وقد تقدم   -واهلل أعلم-فيام يظن هو 

هذا يف  هلؤالء  ،  التفصيل  عزاها  أنه  العقيدة  هذه  يف  ينفع  مما  الثالثة،  لكن  العلامء 

 وسنحتاج هلذا فيام سيأيت بيانه. 

ينبغي أن ُيعلم أن أهل السنة فرقة واحدة،    (عقيدة أهل السنة واجلامعة)قوله:  و

 كام تكاثرت األدلة يف ذلك، ومن األدلة: 

ة بن شعبة، ومعاوية بن أيب  ما أخرج الشيخان من حديث املغري  الدليل األول:

سفيان، ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل، وجابر بن سمرة، وغريهم، أن  

  يرضهم من خذهلمل تزال طائفة من أمتي عىل احلق ظاهرين، ل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
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ذلك  أو اَّلل وهم عىل  أمر  يأيت  فرقة  « خالفهم حتى  احلق  أهل  أن  يدل عىل  فهذا   ،

 واحدة. 

خطَّ    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    ثبت عند أمحد من حديث ابن مسعود    الدليل الثاين:

هذه سبل، وعىل »خًطا طوياًل، وخطَّ خطوًطا قصرية عن يمينه وعن شامله، وقال: 

إليها يدعو  شيطان  منها  واحدة  املستقيم:  «كل  الرصاط  عن  وقال  هذا    ﴿وأن  »، 

، فدل عىل أن  «عن سبيله﴾رصاطي مستقيام  فاتبعوه ول تتبعوا السبل فتفرق بكم  

 أهل احلق فرقة واحدة، ورصاط واحد. 

الثالث: ح   الدليل  من  داود  وأيب  أمحد  عند  سفيان  دثبت  أيب  بن  معاوية  يث 

    النبي ثنتي »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  أل إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل 

ثنتان   امللة ستفرتق عىل ثالث وسبعي:  النار، وسبعي ملة، وإن هذه  وسبعون يف 

 ، وهذا رصيح يف أن أهل احلق فرقة واحدة. «وواحدة يف اجلنة، وهي اجلامعة

 مسائل:  فيندرج حتتها  ،ة الكثرية، فإذا تبنيَّ هذا إىل غري ذلك من األدل 

يف كتابه )منهاج السنة( وكام    ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  املسألة األوىل:  

السن ألهل  أن  الفتاوى(  )جمموع  العام،  يف  اإلطالق  األول  اإلطالق  إطالقني،  ة 

ثم قال يف ثنايا كالمه: اإلطالق العام أي عند  ،  واإلطالق الثاين اإلطالق اخلاص

عىل   يرتىضَّ  ال  من  إال  السنة  أهل  من  هي  طائفة  كل  جيعلون  العامة  فإن  العامة، 
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فظن بعضهم أن ابن تيمية يرى أن أهل ،  وهم الشيعة والرافضة  الصحابة  

 السنة فرقتان، وهذا خطأ كبري، وذلك ملا يل: 

أن كالم شيخ اإلسالم يف استعامل العامة ال يف التقرير الرشعي، األمر األول:  

ابن   ُيقرره رشًعا، وقد ذكر هذا  العامة وبني ما  ففرق بني أن ُيكي عامل ما يذكره 

ة، بحيث حتى ُيبنيِّ أن الرافضة بعيدين عن أهل السنة حتى عند العام   تيمية  

ون عند العامة أهل السنة إال أولئك الرافضة.   إن كل املنتسبني إىل اإلسالم ُيَسمَّ

ملا كتب )العقيدة الواسطية( ذكر أن أهل    أن شيخ اإلسالم    األمر الثاين:

أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام    ...  "احلق فرقة واحدة، فقال:  

السنة و املعروف"...  اجلامعةالساعة أهل  أن  ،  ، وذكر االعتقاد  يرى  أنه  فدل عىل 

 أهل السنة فرقة واحدة وليست فرقتني وال مجاعتني، بناًء عىل كالمه املتقدم. 

 وقد نتج عام تقدم املسألة الثانية: 

ظن بعضهم أن األشاعرة من أهل السنة، وأن ابن تيمية ُيقرر هذا،  املسألة الثانية:  

 مية خطأ حمض لألوجه التالية: ونسبة هذا البن تي

ح أن األشاعرة مبتدعة كام يف املجلد الثاين من    الوجه األول: أن ابن تيمية رصَّ

 )جمموع الفتاوى(. 
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أن ابن تيمية ملا تكلم عن األشاعرة واملبتدعة قال: هم أهل السنة    الوجه الثاين:

السنة باعتبار مقيد    يف أرض ال يوجد فيها إال مثل املعتزلة. فإذن هو ينسبهم إىل أهل

 ال مطلًقا، وقد ذكر هذا يف كتابه )بيان الدليل يف بطالن التحليل(. 

الثالث: باجلهمية،    الوجه  كالرازي  األشاعرة  أئمة  سمى  نفسه  تيمية  ابن  أن 

 ذكر هذا يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية(.  "قال الرازي اجلهمي"فيقول: 

الرابع:   يقول  الوجه  تيمية  ابن  أن  هذا  -هذا  لنفرض  يقول  أن  من  أجل  وهو 

بضالل  الناس  أعرف  ومن  السنة  أهل  باعتقاد  الناس  أعرف  من  ألنه  األمر، 

فإنه يقال: إن األدلة الدالة عىل ضالل األشاعرة وأهنم ليسوا من أهل   -األشاعرة

 السنة كثرية للغاية، ألهنم خمالفون ألهل السنة يف كليات كثرية. 

نة يف معنى )ال إله إال اهلل(، وخالفوا أهل السنة  ومن ذلك أهنم خالفوا أهل الس 

وهي   واحدة  إرادة  إال  ُيثبتوا  فلم  اإلرادة  يف  السنة  أهل  وخالفوا  اإليامن،  باب  يف 

الكونية، وخالفوا أهل السنة بأن زعموا أن أفعال اهلل ليس هلا حكمة وال علة، إىل 

 غري ذلك من األبواب الكثرية التي خالفوا فيها أهل السنة. 

فإذن ال يصح بحال أن ُيقال إن األشاعرة من أهل السنة، وال يصح نسبة هذا  

عن األشاعرة ُيبنيِّ ضالهلم لكنه إذا قارهنم    كلمفإن ابن تيمية إذا ت  البن تيمية  

، فهذا  هم أهل السنة يف أرض ل يوجد فيها إل املعتزلة والرافضةباملعتزلة فيقول:  

 أهل السنة عىل وجه اإلطالق.يدل عىل أنه ال يراهم من 
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إىل   بالنظر  السنة  أهل  فهم  املعتزلة،  السنة من  أهل  إىل  أقرب  يقول: هم  وتارة 

املعتزلة، فهذا أيًضا يدل عىل أنه ال يراهم أهل سنة، ومن اخلطأ الكبري أن ُينسب 

حتى ملا قيل لبعضهم:  ،  هذا إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية ثم يتبناه من يتبناه بعد ذلك

قال:    يف ُيقال إن األشاعرة أهل سنة، وهم خُمالفون ألهل السنة يف كليات كثرية؟ك

هم أهل السنة فيام وافقوا فيه أهل السنة. وتقدم اجلواب عىل هذا وأن الزم هذا أن  

ُيقال إن املعتزلة أهل سنة فيام وافقوا فيه أهل السنة، بل يقال هذا حتى يف الشيعة،  

 قال. إذن مثل هذا ال يصح أن يُ 

أيب حنيفة النعامن بن ثابت الكويف وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم    ...)قوله:  

وما   أمجعي  عليهم  اَّلل  الشيباين رضوان  احلسن  بن  اَّلل حممد  عبد  وأيب  األنصاري 

يِن َوَيِدينُوَن بِِه َربَّ العاملي ينبغي أن ُيعلم أنه قد ُأخذ عىل   (َيْعَتِقُدوَن ِمْن ُأُصوِل الدِّ

بل أيب ح السنة،  أئمة  عند  وُضلل  ع  وُبدِّ عليه  ُشنِّع  أجلها  ومن  أخطاء  أربعة  نيفة 

هو   ثنايا كالمه  ذكر يف  الكرماين عن أيب حنيفة  تكلم حرب  ملا  بل  ره،  كفَّ بعضهم 

 وغريه ما يدل عىل أن السلف جممعون عىل تبديعه وتضليله.

 حنيفة يرجع إىل أمور أربعة:  كالم العلامء يف أيبوسبب 

أن أبا حنيفة كان يقول بأن القرآن خملوق، قال سفيان الثوري فيام  األمر األول:  

أبوروى عبد اهلل يف كتابه   اسُتتيب  الكفر    )السنة(:  بأن    مرتنيحنيفة عىل  قوله  يف 

 القرآن خملوق. 
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يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر، فاتفق  وصحح الذهبي أثًرا عن أيب  

رأيي ورأيه عىل أن القرآن كالم اهلل غري خملوق. فهذا فيه أنه كان يرى أن كالم اهلل  

لذا من كفره من أئمة السنة فهو معذور بناًء عىل قوله بأن القرآن خملوق، ،  خملوق

ي ُيكيها أبو يوسف،  قد رجع أبو حنيفة عن هذا باملناظرة الت  -وهلل احلمد-لكن  

ثم بنقل أيب جعفر الطحاوي يف هذه العقيدة التي قرر فيها أن كالم اهلل صفة من  

 صفاته وأنه ليس خملوًقا، وأن من قال إنه خملوق فهو كافر. 

مما أنكره السلف عىل أيب حنيفة أنه كان يرى السيف واخلروج عىل  األمر الثاين:  

كتاب اهلل يف  السلف، ألجل ذلك السلطان، ونقل هذا عبد  )السنة( عن مجع من  ه 

أنه قد رجع عن هذا بام نقله أبو    -واهلل أعلم-لكن الذي يظهر  ،  ضللوه وبدعوه 

جعفر الطحاوي يف هذه العقيدة، فقد قرر فيها عدم جواز اخلروج عىل السلطان،  

توى وقد نقله ابن تيمية يف كتابه )الف-ثم مما يف )الفقه األكرب( املنسوب أليب حنيفة  

مما    - احلموية( أكثر  ُيفسدون  إهنم  السلطان:  عىل  اخلروج  يرى  فيمن  قال  أنه 

 . ُيصلحون

الثالث:   عنه  األمر  ثابت  وهذا  الفقهاء،  مرجئة  معتقد  عىل  اإليامن  باب  يف  أنه 

ومتكاثر وال يزال أئمة السنة ينسبونه إليه، وممن نسب ذلك إليه شيخ اإلسالم ابن  

صار دعوة أيب حنيفة، واحلنفية ال زالوا ينسبون هذا  تيمية ثم تالميذه، وكذلك أن

حنيفة   أليب  هذا  نسب  العقيدة  هذه  يف  الطحاوي  جعفر  أبا  إن  حتى  حنيفة،  أليب 

وقد  ،  -إن شاء اهلل تعاىل-وأخطأ وزعم أن هذا معتقد السلف، وسيأيت البحث فيه  
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السلف  قال ابن تيمية يف رشح حديث جربيل )اإليامن األوسط(: وقد اشتد نكري  

ألجل  رهم  كفَّ أي  كفرهم.  أحًدا  أعلم  ال  لكني  وتبديعهم،  الفقهاء  مرجئة  عىل 

 اإلرجاء عىل مذهب مرجئة الفقهاء. 

الرابع:   وأئمة  األمر  السنة  أهل  عن  اشتهر  وقد  الرأي،  أهل  من  حنيفة  أبا  أن 

احلديث أهنم يسمون أبا حنيفة ومحاد بن أيب سليامن وعلامء وتالميذ هذه املدرسة  

م أهل رأي، وتكلم أئمة السنة عليهم كثرًيا، وقد نقل كثرًيا من كالمهم عبد اهلل  أهن

يف كتابه )السنة(، واخلطيب البغدادي يف تارخيه، فإنه نقل نقوالت كثرية يف ذلك 

 وأهنم أهل رأي. 

وقالوا:    وقد اعتذر ابن عبد الرب أليب حنيفة ومثله شيخ اإلسالم ابن تيمية  

له إذا تكلموا بالرأي فإنام يتكلمون بالرأي فيام مل يقفوا فيه عىل  إن أبا حنيفة وأمثا

 . حديث

ألنه لو كان كذلك ملا شنَّع عليهم أئمة السنة،    ؛-واهلل أعلم-وهذا االعتذار يبعد  

ومما ينبغي أن ُينتبه إليه أنه ال يصح أن ُنربِّئ جناب أيب حنيفة يف مقابل أن نطعن يف  

سعيد القحطاين   د بنجلوا وتشددوا كام فعل ذلك حممأئمة السنة ونصفهم بأهنم تع

وإنام ينبغي أن ُيقال: إن  ،  يف حتقيقه لكتاب )السنة( لعبد اهلل بن اإلمام أمحد  

 : -واهلل أعلم-الذي وقع فيه أهل الرأي ومنهم أبو حنيفة يرجع إىل أمرين 
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األول:   أن  األمر  دون  الفقهية  األحكام  يف  الكالم  يف  لوا  وتعجَّ تساهلوا  أهنم 

بتحصيل  معروفني  ليسوا  لذا  احلديث،  وطلب  البحث  يف  واجلهد  الوسع  يبذلوا 

 ومجع وتتبع احلديث النبوي.

 أن بعضهم قد تساهل يف رد األحاديث ملا ظنه من الرأي.  األمر الثاين:

التشنيع    ُيصل التوفيق بني كالم أئمة السنة  -واهلل أعلم-ين  فبهذين األمر يف 

أما من تأخر بعد ذلك من أهل ،  يف هذا الباب  عىل أهل الرأي وخطأ أهل الرأي 

احلنفي، وهذا ليس خاًصا   ملذهبهم  تعصًبا  النبوية  يردون األحاديث  فإهنم  الرأي 

يوجد   فإنه  األربعة،  املذاهب  بأصحاب  بل  احلنفي،  يتعصب باملذهب  من  منهم 

 ملذهبه ويرد األحاديث النبوية تعصًبا ملذهبه الفقهي الذي نشأ عليه. 
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 : قال 

َنُقوُل يِف َتْوِحيِد اَّللَِّ ُمْعَتِقِديَن بَِتْوفِيِق اَّللَِّ إن اَّلل واحد ل رشيك له، ول يشء مثله، 

انتهاء، ل يفنى ول يبيد، ول يشء ُيعجزه، ول إله غيه، قديم بال ابتداء، دائم بال  

 ول يكون إل ما يريد

 الرشح:

ر هذه العقيدة بذكر التوحيد، وُيسن هاهنا ذكر    (نقول يف توحيد اَّلل) قوله:   صدَّ

 مسائل تتعلق بالتوحيد: 

ضابط التوحيد وضابط ضده ونقيضه، أما التوحيد فهو إفراد اهلل  املسألة األوىل:  

من   يشء  يف  باهلل  اهلل  غري  تسوية  هو  الرشك:  وهو  ونقيضه  وضده  به،  خيتص  بام 

من أهل العلم منهم شيخ اإلسالم   خصائص اهلل، وقد ذكر هذا الضابط بمعناه مجع

يف كتابه )التدمرية( وكام يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف كتابه   ابن تيمية  

رسالة   يف  رجب  وابن  كتبه،  من  وغريمها  السالكني(  و)مدارج  اللهفان(  )إغاثة 

والشيخ   املجيد(،  )فتح  يف  حسن  بن  الرمحن  عبد  العالمة  والشيخ  )اإلخالص( 

اهلل بن محيد يف رشحه عىل كتاب )التوحيد(، وشيخنا حممد بن صالح  العالمة عبد  

وغريهم من  ، العثيمني يف حاشيته عىل )ثالثة األصول( ورشحه لكتاب )التوحيد(

 أهل العلم، وإن كانت عباراهتم ُتتلف لكنها تدل عىل ذات املعنى. 

م العلامء التوحيد باعتباريناملسألة الثانية:   : أنواع التوحيد، قسَّ
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األول: وصفاته،    العتبار  وأسامئه  أفعاله  بني  والتفريق  اهلل  أفعال  إىل  بالنظر 

 وهؤالء جعلوا التوحيد أقساًما ثالثة: 

 توحيد الربوبية، وهو إفراد اهلل بأفعاله. :القسم األول •

 توحيد األلوهية، وهو إفراد اهلل بالعبادة. :القسم الثاين •

توحيد األسامء والصفات، وهو إفراد اهلل بأسامئه   :القسم الثالث •

 وصفاته.

هذا هو التقسيم الشائع، وقد أشار إىل هذه األقسام الثالثة أبو حنيفة يف الكتاب  و

وأشار   )التوحيد(،  كتابه  يف  منده  وابن  األكرب(،  )الفقه  وهو  إليه  لذلك املنسوب 

ح ذلك توضيًحا   بإشارة واضحة، وابن بطة يف كتابه )اإلبانة الصغرى(، فقد وضَّ

بيِّنًا، ثم مما أفاد أن كالم السلف قليل يف توحيد األلوهية ألن اخلالف مل يكن ظاهًرا  

ذلك،   يف  السلف  كالم  كثر  لذا  والصفات،  األسامء  توحيد  يف  اخلالف  وإنام  فيه 

 هلم. كاملك والشافعي وأمحد وأمثا 

وقد أشهر هذه األقسام الثالثة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتبه ورسائله كام يف  

اللهفان(   )إغاثة  مثل  ورسائله،  كتبه  يف  القيم  وابن  وغريه،  الفتاوى(  )جمموع 

و)مدارج السالكني(، وممن ذكر هذه األقسام الثالثة املقريزي يف )جتريد التوحيد  

أئمة الد  عوة النجدية السلفية، كشيخ اإلسالم حممد بن  املفيد(، وممن أشهر ذلك 

 عبد الوهاب وأنصار دعوته. 
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م إىل قسمني:   وللتوحيد تقسيم آخر، وهو أن ُيقسَّ

األول:   وتوحيد  القسم  الربوبية  توحيد  فيه  ويدخل  واإلثبات،  املعرفة  توحيد 

 األسامء والصفات. 

 توحيد القصد والطلب، وهو توحيد األلوهية.  القسم الثاين:

القيم    وقد ابن  اإلمام  القسمني  السالكني(    ذكر هذين  )مدارج  كتابه  يف 

وقد حاول أهل البدع أن يعرتضوا عىل تقسيم التوحيد إىل ،  و)النونية(، ويف غريمها

 أقسام ثالثة باعرتاضني: 

األول:   • ومن  العرتاض  تيمية  ابن  ذكره  وإنام  حُمدث،  التقسيم  هذا  أن 

 . بعده، وأنه كالتثليث عند النصارى

الثاين: • كالت  العرتاض  وأنه  التقسيم،  هذا  عىل  دليل  ال  عند  ثأنه  ليث 

 . النصارى

بل ما اجلواب عىل العرتاض األول:  أ تيمية،  ابن  ينفرد بذلك  مل  أنه  فقد تقدم 

سبق عزوه إىل أيب حنيفة وقد أشار إليه، وإىل ابن منده وابن بطة، وهكذا، فليس  

 هذا أواًل.  أمًرا ابتدعه شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ثانًيا: ال يصح أن ُيقال هو كالتثليث ألنه مل يأت بيشء جديد وإنام ُيكي الواقع،  

وفرق بني حكاية الواقع وتغيري الرشع، فمن سرب األدلة استطاع أن ُيقسم التوحيد  
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جديد،   يشء  إحداث  وبني  الرشعي  الواقع  حكاية  بني  ففرق  األقسام،  هذه  إىل 

م العلامء علوم اآللة  ، إحداث يشء جديد، ففرق بينهام فالتثليث ُيتاج إىل   لذا ملا قسَّ

تقسيم   هو  وإنام  إحداث،  هذا  ُيقال  ال  الفقه،  أصول  وإىل  احلديث،  مصطلح  إىل 

 للواقع. 

الثاين:   العرتاض  عىل  اجلواب  دليل أما  واالستقراء  االستقراء،  دليله  فيقال 

خرجوا   والتقسيم  والسرب  باالستقراء  فإنه  ثالثة،  معترب،  أقسام  التوحيد  أن  إىل 

ٍء َأْم ُهْم  ﴿واالستقراء حجة، واستدل اهلل به كام قال سبحانه:   َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغْيِ يَشْ

الُِقونَ  فإن القسمة ثالثية، القسم األول أهنم ُخلقوا    [36-35]الشورى:    ﴾ اآلياتاخْلَ

باطالن   هذين  وكال  أنفسهم،  خلقوا  أهنم  الثاين  والقسم  العقل صدفة،  بداللة 

 .والواقع، ومل يبق إال القسم الثالث وهو أن اهلل خلقهم 

ودليل االستقراء تناقله األصوليون وغريهم، وهو ُحجة بيِّنة، وقد استدل هبذه  

قبله  من  هبا  واستدل  الناظر(،  )روضة  كتاب  عىل  خمترصه  يف  الطويف  فإذن  ،  اآلية 

توحيد إىل هذه األقسام الثالثة  االستقراء دليل رشعي وهو دليل معترب، فتقسيم ال

دليله  فقه وإىل توحيد، وهذا  مت إىل  ُقسِّ العلوم الرشعية  أن  دليله االستقراء، كام 

م الكالم إىل اسم وفعل وحرف، فدليله االستقراء، ذكر هذا   االستقراء، وكام ُقسِّ

 ابن هشام يف كتابه )قطر الندى(. 
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 تنبيهان: 

)ال إله إال اهلل( راجع إىل توحيد األلوهية ال  معنى كلمة التوحيد    التنبيه األول:

إىل توحيد الربوبية، ويؤكد هذا معرفة حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثالثة،  

أما توحيد الربوبية فهم ُمقرون به يف اجلملة، ذكر هذا ابن أيب العز احلنفي يف رشحه 

وا ببعضه،  عىل )الطحاوية(، وعربَّ ابن تيمية يف رشحه عىل )األصفهاني  ة( أهنم أقرَّ

الطرية، وهذا رشك  م مرشكون بالتامئم وأهن   وذلك ،  وهذا يرجع إىل قول يف اجلملة

فإًذا الربوبية؛  الربوبية يف اجلملة، ويدل لذلك قوله تعاىل:    يف  بتوحيد  هم مقرون 

َمَواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ ﴿   .[25]لقامن:  ﴾اَّللََُّوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

أما توحيد األسامء والصفات فهم ُمقرون بصفات اهلل كلها، ذكر هذا ابن تيمية 

يف )الفتوى احلموية(، فقال: ال ُيعرف عن أحد من العرب قط أنه أنكر صفة من  

عليهم،  ،  صفات اهلل أنكروا صفة من صفات اهلل ألنكر اهلل  لو  لذلك أهنم  ويدل 

 ولو كانوا منكرين ليشء من صفات اهلل ألنكروه.  ألهنم سمعوا القرآن،

يف   كثري  ابن  هلذا  أشار  الرمحن،  اسم  إال  األسامء  بكل  مقرون  فهم  األسامء  أما 

حه الشيخ سليامن بن عبد اهلل يف مقدمة )تيسري العزيز احلميد(، لذا   تفسريه، ووضَّ

ا﴿ملا أنكروا اسم الرمحن أنكر اهلل عليهم:   ْم  هَلُ قِيَل  َقاُلوا َوَما  َوإَِذا  ْْحَِن  لرَّ
لِ ْسُجُدوا 

َا َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفور  
ْْحَُن َأَنْسُجُد ملِ مل ُينكروا إال اسم  فدل عىل أهنم    [60]الفرقان:    ﴾ االرَّ

 الرمحن. 
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أما توحيد األلوهية فهم مرشكون فيه، وهو أرض املعركة معهم، فبهذا يتبنيَّ أن 

ىل توحيد األلوهية، ال إىل توحيد الربوبية كام يقوله  معنى )ال إله إال اهلل( يرجع إ

املتكلمون: ال قادر عىل االخرتاع إال اهلل، وال خالق إال اهلل، فلو كان معناها كذلك 

قالوا:   إهَِل  ﴿ألقرَّ هبا كفار قريش وملا  َة  ٌء ُعَجاٌب   اَواِحد    اَأَجَعَل اآلهِلَ َلََشْ َهَذا   ﴾إِنَّ 

إال اهلل( يرجع إىل توحيد األلوهية، وبعبارة شيخ اإلسالم   فإذن معنى )ال إله  [5]ص:  

 . حممد بن عبد الوهاب: ال معبود بحق إال اهلل 

شكك بعض املخالفني ألهل التوحيد يف لفظ )التوحيد(، وقالوا:    التنبيه الثاين:

فيقال: اجلواب عىل هذا    هذا اللفظ ال وجود له، فمن أين أتيتم بلفظ )التوحيد(؟

 وجهني: من 

لنفرض أنه ليس موجوًدا يف األدلة الرشعية، لكن معناه صحيح،  الوجه األول: 

وما املانع أن ُيتكلم بمعنى صحيح إذا كان موافًقا ملا يف الكتاب والسنة؟ فليست 

احلديث  مصطلح  فلفظ  احلديث،  مصطلح  العلامء:  قال  كام  توقيفية،  األسامء 

دلة الكتاب والسنة، لكن هذا االسم  وكذلك لفظ أصول الفقه ليس موجوًدا يف أ

 يدل عىل مسمى صحيح وال يوجد فيه حمظور رشعي، ومثل هذا ُيقال يف التوحيد. 

قال:    إن لفظ التوحيد ثبت كام يف مسلم من حديث جابر    الوجه الثاين:

، وجاء يف أحاديث "...  فلام استوى عىل البيداء أهلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك"

فليكن أول ما  »:  ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديث ابن عباس ملا أرسل معاّذا إىل اليمن، قال    ُأخر



47 

، وقد ُينازع «إىل أن ُيوحدوا اَّلل»، ويف رواية:  «تدعوهم إليه شهادة أن ل إله إل اَّلل

يف هذا وُيقال إنه تفسري باملعنى، لكن ُيقال: بام أن العلامء فرسوه باملعنى وقبلوه سواء  

 .من بعده، فدل عىل أنه ال حمظور عندهم يف التعبري بمثل هذا  كان من الصحايب أو

تقدم    (َنُقوُل يِف َتْوِحيِد اَّللَِّ ُمْعَتِقِديَن بَِتْوفِيِق اَّللَِّ إن اَّلل واحد ل رشيك له)قوله:  

ر خاص باهلل، وقد  الكالم يف لفظ الرشك، وأن الرشك يرجع إىل معنى التسوية يف أم

 تنازع العلامء يف تقسيم الرشك عىل قولني: 

أن الرشك أقسام ثالثة، رشك أكرب، ورشك أصغر، ورشك خفي،  القول األول:  

وهذا قول مجاعة من أئمة الدعوة كالشيخ عبد الرمحن بن حسن، والشيخ عبد اهلل  

 أبا بطني. 

الثاين: ابن    القول  اإلسالم  شيخ  وهذا صنيع  أكرب وأصغر،  قسامن،  الرشك  أن 

 . وصنيع ابن القيم، وهو اختيار شيخنا ابن باز  تيمية 

والقول الثاين هو الصواب، وذلك أن الرشك اخلفي يدخل يف األكرب ويدخل يف  

بأنه ،  األصغر  عليه  الرشيعة  ُتطلق  فيام  األصل  أن  بمعرفة  األكرب  الرشك  ويعرف 

أكرب، ألنه األكثر استعاماًل، لكن إذا تبنيَّ بقرينة أن ما ُأطلق عليه بأنه رشك    رشك أنه 

و ما أطلقت الرشيعة  إذن الرشك األصغر ه ،  ليس الرشك األكرب فيكون رشًكا أصغر

 أو ما يف معناه ودلت األدلة عىل أنه رشك أصغر ال أكرب.  عليه أنه رشك
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إىل يرجع  األصغر  فالرشك  املعنى  حيث  من  كالرشك    أما  ليس  لكنه  التسوية، 

األكرب تسوية عقدية، وإنام قد يكون تسوية لفظية مثل احللف بغري اهلل، فهو تسوية  

لفظية، ويدخل يف هذا قاعدة األسباب، وهو ظن اليشء سبًبا ومل تثبت سببيته ال  

الرشيعة   إطالق  من  اسُتنبط  هذا  ومثل  املبارشة،  الظاهرة  بالتجربة  وال  بالرشع 

 التامئم وعىل الطرية وعىل أمثاهلام، وذلك أنه ُظن أهنا أسباب ومل تثبت الرشك عىل

 ال بالرشع وال بالتجربة الظاهرة املبارشة.   اسببيته

واحد )قوله:   اَّلل  كون   (إن  أسباب  صفاته، ومن  وواحد يف  ذاته  واحد يف  أي 

اسم   وهو  عظيمني  اسمني  بني  مجعت  أهنا  القرآن  ثلث  تعدل  اإلخالص  سورة 

َمُد د( و)الصمد(، قال تعاىل: ﴿)الواح  [ 2-1]اإلخالص:    ﴾ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد * اَّللَُّ الصَّ

 وذلك أن اسم الواحد يقتيض إثبات كل كامل، واسم الصمد يقتيض نفي كل نقص.

فلذا مل جيتمع هذان االسامن إال يف سورة اإلخالص، وهذا ملخص ما حققه  

ن سورة اإلخالص ويف كوهنا تعدل ثلث يف جوابه ع   شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 القرآن. 

 ، ويف هذا مسائل: أي ال يشء مثل اهلل   (ول يشء مثله)قوله: 

األوىل:   تعاىل:  املسألة  قال  سبحانه،  له  مثيل  ال  أنه  عىل  َّللَِِّ  ﴿األدلة  َعُلوا  ََتْ َفال 

َمَواِت َواألَْرِض َوَما َبْينَُهاَم ﴿وقال تعاىل:  [22]البقرة:  ﴾َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  ا َأنَداد   َربُّ السَّ

ِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمي  
ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد  ﴿وقال تعاىل:    [65]مريم:    ﴾اَفاْعُبْدُه َواْصَطرِبْ لِ



49 

َمُد * ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيوَلْد * َوََلْ َيُكنْ  وقال تعاىل:    [4-1]اإلخالص:    ﴾َأَحٌد   ا  َلُه ُكُفو  * اَّللَُّ الصَّ

ِميُع الَبِصيُ ﴿ ٌء َوُهَو السَّ  .[11]الشورى:  ﴾َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ءٌ قوله: ﴿تنبيه:   َكِمْثلِِه يَشْ ﴾ تنازع العلامء يف معنى هذه اآلية، وهل لفظ  َلْيَس 

 يف هذا قوالن:  زائدة أم غري زائدة؟ وله)كمثله(قيف  )مثل(

أهنا ليست زائدة، وقد ذهب إىل هذا خطيب أهل السنة ابن قتيبة،  القول األول: 

وتبعه أبو حيان واأللوس ومجاعة، وقالوا: معنى اآلية: ليس ملثيله مثيل، فنفي املثيل 

 عن مثيله أبلغ من نفي املثيل عن ذاته. 

الثاين: ابن جرير    القول  يف تفسريه، وتبعه مجاعة،    أهنا زائدة، وهذا قول 

فإن الكاف زائدة،    [5]الفيل:    ﴾َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ وقالوا: هو كقوله تعاىل: ﴿ 

 ولو قيل: فجعلهم عصًفا مأكواًل لصحَّ الكالم. 

ل  أن هناك فرًقا بني احلرف واالسم، فقد ُيقا  وأجابوا عىل كالم ابن جرير  

﴿ قوله:  فلذلك  زائد،  إنه  االسم  يف  ُيقال  لكن ال  زائد  إنه  احلرف  َكِمْثلِِه يف  َلْيَس 

ءٌ   ﴾ فإن )مثل( هنا ليست زائدة. يَشْ

وأنبه إىل أن العلامء إذا بحثوا يف قوهلم )زائدة( ال يعنون الزيادة من جهة املعنى،  

يريدون الزيادة من    فاملعنى الزائد متحقق، فكل زيادة تقتيض زيادة يف املعنى، ولكن 

 حيث اإلعراب، ومن حيث الداللة عىل املعنى من حيث اجلملة. 
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الثانية: عقيدة    املسألة  وُملخص  اهلل  صفات  يف  السنة  أهل  معتقد  ملخص 

ونحن ُنثبت املعنى وُنثبت أن لكل صفة معنى وكيفية،  :املخالفني، يقرر أهل السنة 

يالكيفية،   وإنام  الكيفية جمهولة  العرب، وليس  املعنى  عرف  لكن  لغة  إىل  بالرجوع 

معنى كوهنا جمهولة أن ننفيها بل ُنثبتها مع جهلنا هلا، وعىل هذا اجلواب الثابت عن  

البيهقي والاللكائي واخلالل ومجاعة، أنه ملا ُسئل عن   اإلمام مالك الذي أخرجه 

أي معناه معلوم بالرجوع إىل لغة العرب، قال:    "الستواء معلوم"تواء قال:  االس 

بل ُيثبته لكن مع اجلهل به، قال:    وليس معنى هذا نفي الكيف  "والكيف جمهول "

 . "واإليامن به واجب "

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴿ومن أمثلة ذلك االستواء، قال تعاىل:   فإن   [5]طه:    ﴾الرَّ

االستواء ُيعرف بالرجوع إىل لغة العرب، ومن معانيه: عال، وارتفع، واستقر،  معنى  

ومن األمثلة اليد، فإن اليد من حيث املعنى  ،  وصعد. أما كيفية االستواء فهي جمهولة 

اهلل   يد  فإن  الكيفية  لكنها من حيث  هبا،  وُيعطى  وُيؤخذ  وُتبسط  ُتقبض  التي  هي 

معنى صفة السمع إدراك املسموعات، أما    ومن األمثلة صفة السمع، فإن،  جمهولة

ومن األمثلة صفة البرص، فإن معنى صفة البرص إدراك  ،  كيفية سمع اهلل فهي جمهولة 

املبرصات، أما كيفية إبصار اهلل فهذا جمهول، وعىل هذا فقس، لذا قال شيخ اإلسالم 

 : وجواب اإلمام مالك ميزان ألهل السنة يف مجيع الصفات. ابن تيمية 
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أهل    وما عىل  ُيشغبوا  أن  وحاولوا  العرص  مبتدعة  بعض  يفهمه  مل  ذكره  تقدم 

أي أهنم ال ُيثبتون الكيفية،    "الكيف جمهول"السنة، وظنوا أن أهل السنة إذا قالوا:  

 . وهذا خطأ يف حق أهل السنة

هذا مذهب أهل السنة يف مجيع صفات اهلل، أما املخالفون من حيث اجلملة فهم  

 طوائف ثالث: 

املجسمة، وهؤالء يقولون: الكيف معلوم، واملعنى معلوم، وأن  فة األوىل: الطائ

صفات اخلالق كصفات املخلوقني، وقد أفاد ابن تيمية ثم ابن القيم أنه ال ُيعرف 

وإن كان يوجد يف بعض الناس لكن أيًضا من ُوجد فيهم    طائفة من هؤالء املجسمة

في التجسيم من جهة دون  فإهنم ال جيعلون اهلل كاملخلوق من كل وجه،  قعون يف 

 . جهة

لة، وهم ُيثبتون الكيفية وُيثبتون املعنى، ويقولون يف الكيفية:    الطائفة الثانية: املُؤوِّ

إهنا جمهولة، ويف املعنى يقولون نرجع إىل لغة العرب، وهم يف ظاهر األمر كأهل  

لكنه ألفاظ    مالسنة،  إىل  ينتقلون  وإنام  العرب،  لغة  يف  الظاهر  باملعنى  يعملون  ال 

 منفصلة.  أو الحق أو قرائن متصلة أو  بعيدة بال قرينة من سابق

بمعنى النعمة  [  64]املائدة:    ﴾ َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتانِ فيقولون: اليدان يف قوله تعاىل: ﴿

الع فتقول: األصل يف لغة  ُأطلقت  والقدرة،  إذا  التي ترب  بسط ض وت قب اليد هي 

إلخ، فيقولون: انتقلنا عن هذا املعنى املتبادر إىل معنى النعمة ...  وهبا ُيعطى وُيؤخذ
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وإطالق اليدين بمعنى النعمة والقدرة موجود، لكنه معنى بعيد ال ُينتقل ،  القدرة

 إليه إال بقرينة، فمن هاهنا ُسموا مؤولة. 

الثالثة: وهؤالء    الطائف  ضة،  الكيف  املُفوِّ ويقولون:  واملعنى،  الكيفية  ُيثبتون 

جمهول واملعنى  وقالوا:  ذلك  يف  بالغوا  ولكنهم  السنة،  أهل  يقوله  كام  ،  جمهول 

أهل  احلموية(  )الفتوى  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  سامهم  ضة  املُفوِّ وهؤالء 

أدرية  أدرية، فإن الال )الصواعق املرسلة( بطائفة الال التجهيل، وسامهم ابن القيم يف

ضة،   املُفوِّ عىل  القيم  ابن  أطلقها  لكن  السفسطة،  أهل  عىل  العلم  أهل  عند  ُتطلق 

لوا األنبياء واملرسلني والصحابة واملسلمني أمجعني بمعاين أعظم يشء يف   ألهنم جهَّ

 القرآن وهي أسامء اهلل وصفاته. 

اسم أو   واملفوض ال ُيامنع يف إثبات أي لفظ يف القرآن والسنة يف الداللة عىل أي

اهلل:   قال  فتقول:  الظاهر،  يف  ُيثبت  كان  وإن  شيًئا  ُيثبت  ال  أنه  النتيجة  صفة، ألن 

الَبِصيُ ﴿ ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  يَشْ َكِمْثلِِه  السمع [  11]الشورى:    ﴾َلْيَس  ُأثبت  أنا  فيقول: 

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوىوالبرص، وتقول قال اهلل تعاىل: ﴿ يقول: ُأثبت ف  [ 5]طه:    ﴾الرَّ

أن هلل ساًقا؟ فيقول:    االستواء، وتقول أخرج مسلم من حديث أيب سعيد  

وتقول أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أن هلل أصابع، فيقول:  ،  ُأثبت الساق

ُيثبتها حقيقة، لذا هم رش من   لفًظا لكن ال  فُيثبتها  ُأثبت األصابع، إىل غري ذلك، 

لة، وقال ابن تيمية   : هم من رش الطوائف يف هذا الباب، وذلك يرجع املُؤوِّ

 . -إن شاء اهلل تعاىل-ألسباب يأيت ذكرها 
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ضة بمذهب أهل  وقد حصل عن د بعض أهل السنة أنه اختلط عليه مذهب املُفوِّ

السنة، وينبغي أن ُيعلم أن األشاعرة عىل أحد مسلكني، إما مسلك التأويل وهذا  

مسلك  أو  املتأخرين،  ومسلك  التحقيق  مسلك  وجيعلونه  عنهم،  الشائع  هو 

لقة، فقد تكون من  التفويض، لذا إذا ثبت كون الرجل أشعرًيا فال ُيغرت بإثباتاته املط

 باب التفويض، ويقول صاحب اجلوهرة: 

ضُه وُرْم تنزًُيا ***  وكلُّ نٍص أوهَم التشبيهَ  لُه أو فوِّ  أوِّ

ويقول النووي يف رشح مسلم عند ذكره هلذه الصفات: لك معها طريقتان، إما 

أعلم وأحكم،   التفويض، أو طريقة اخللف وهم  السلف وهم أسلم وهو  طريقة 

 التأويل. وهو كثري االعتامد عىل املازري وأمثاله يف التأويل. وهي 

فالتعطيل    تنبيه: افرتقا  إذا  أما  اجتمعا،  إذا  والتعطيل  التحريف  بني  فرق  هناك 

 يسمى حتريًفا، والفرق بينهام من جهتني: 

األوىل:   يف  اجلهة  التحريف  املدلول،  أن  يف  فهو  التعطيل  أما  واملدلول،  الدليل 

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوىبمعنى أن التحريف يف قوله تعاىل: ﴿ ُُيرفون  [  5]طه:    ﴾الرَّ

معناه ويقولون: استوى بمعنى استوىل، فهم حرفوا داللة النص يف الدليل وحرفوا  

يقولون: ال ُنثبت صفة، فعطلوا،  أما التعطيل فإنه ال يكون إال يف املدلول، ف،  املدلول 

القيم   ابن  املعنى  هلذا  أشار  صالح    وقد  بن  حممد  العالمة  شيخنا  وذكره 

أن من التحريف يف   لذا ذكر ابن القيم  ،  العثيمني يف رشحه عىل )الواسطية(



54 

اللفظ إما بتغيري حركة إعرابية أو بزيادة أو بنقص، ألنه يكون يف الدليل ويكون يف 

 املدلول. 

أن التعطيل نتيجته أال ُيثبت يشء، بخالف التحريف، فهو إثبات  هة الثانية:  اجل

عىل خالف الصحيح، فلذا ُيقال للمفوضة ُمعطلة، ألهنم ال ُيثبتون شيًئا، أما الذي 

صالح   شيخنا  هذا  ذكر  وقد  حمرف،  هذا  فيقال  النعمتني،  بمعنى  اليدين  إن  قال 

 الفوزان يف رشحه عىل العقيدة )الواسطية(. 

الثالثة:   وقال:  املسألة  بالتمثيل،  املصنف  مثله)عربَّ  يشء  بنفي   (ول  والتعبري 

التمثيل أدق من التعبري بنفي التشبيه، ألنه لفظ القرآن، ولفظ القرآن جاء بنفي املثيل  

ِميُع الَبِصيُ ومل يأت بنفي التشبيه، كام قال سبحانه: ﴿ ٌء َوُهَو السَّ  ﴾ َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 .[11]الشورى: 

 تنبيهـــات:

هناك فرق بني التشبيه والتمثيل، فالتمثيل يكون من كل وجه، أما   التنبيه األول:

ُمنَا التشبيه فيكون ولو من وجه واحد، قال تعاىل: ﴿ َوَقاَل الَِّذيَن ل َيْعَلُموَن َلْول ُيَكلِّ

ْم َقْد َبيَّنَّا اآلاَّللَُّ ْم َتَشاهَبَْت ُقُلوهُبُ
َياِت   َأْو َتْأتِينَا آَيٌة َكَذلَِك َقاَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْثَل َقْوهِلِ

فجعل القلوب متشاهبة واللفظ مماثاًل، ألهنام مماثالن من    [118]البقرة:    ﴾لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ 

من وجه دون وجه، وقد ذكر هذا شيخ    كل وجه، أما القلوب فليست كذلك، وإنام
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تيمية   ابن  الفتاوى(   اإلسالم  الصحيح( وكام يف )جمموع   يف كتابه )اجلواب 

 . فإذن التشبيه يكون ولو من وجه، أما التمثيل فيكون من كل وجه

باملخلوق يف يشء من خصائص  التشبيه الكفري هو تشبيه اخلالق    التنبيه الثاين:

اهلل، فإذا ُجعلت صفات اهلل اخلاصة للمخلوق فهذا هو التشبيه الكفري، وينبغي  

أما أن  ،  أن ُيضبط هذا، ومن هاهنا قال نعيم بن محاد: من شبه اهلل بخلقه فقد كفر

ُيشبه اخلالق باملخلوق يف أمر ليس خاًصا باهلل فليس كفًرا، كالوجود، فاهلل موجود 

 خلوق موجود، وإن كان وجود اهلل خمتلًفا عن وجود املخلوق. وامل

 ُيطلق التشبيه يف كالم أهل العلم وُيراد به أحد معنيني: التنبيه الثالث: 

 س كفًرا. ما ُيقابل التمثيل وهو املشاهبة ولو من وجه واحد، وهو لي املعنى األول:  

بمعنى التمثيل، ومنه قول نعيم بن محاد: من شبَّه اهلل بخلقه فقد    املعنى الثاين:

كفر. فإن هذا إما مشاهبة من كل وجه وهو التمثيل، أو مشاهبة اخلالق باملخلوق يف 

 يشء خاص باهلل سبحانه. 

لذا إذا عربَّ العلامء بالتشبيه بحسب السابق والالحق يتبنيَّ املراد من قوهلم، فقد  

ل، وقد ُيراد به التشبيه الكفري ولو من وجه ويكون خاًصا باهلل، أو ُيراد به التمثي

يراد به التشبيه الصحيح وهو التشبيه العام، كأصل الوجود وغري ذلك مما سيأيت 

 ذكره يف العالقة بني صفات اخلالق وصفات املخلوقني. 
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الرابعة: وهذه هي      املسألة  ل،  املفصَّ واإلثبات  املجمل  بالنفي  جاءت  الرشيعة 

كام يف )جمموع الفتاوى(، وابن    طريقة األنبياء واملرسلني، ذكر هذا ابن تيمية  

 القيم يف )مدارج السالكني( و)الصواعق املرسلة(، وغريهم من أهل العلم. 

الَبِصيُ ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿ ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  َكِمْثلِِه يَشْ   [ 11]الشورى:    ﴾َلْيَس 

النفي ل يف  وُيفصَّ ُينتقل عن هذا  ل، وقد  اإلثبات فصَّ أمجل، ويف  النفي  لكن    ففي 

لسبب، ومن األسباب: أن تكون الصفة صفة كامل يف املخلوق فُيظن أهنا كذلك يف 

لنقص   كامل  صفة  املخلوق  يف  الولد  وجود  فإن  ولًدا،  له  أن  كاعتقاد  اخلالق، 

التفصيل: ﴿ أنه كذلك يف حق اخلالق، فلذلك جاء  ُيظن  َوََلْ  املخلوق، فقد  َيلِْد  ََلْ 

 . [3]اإلخالص:  ﴾ُيوَلْد 

سباب أن ُيرد عىل ما ُيشيعه أهل الباطل يف حق ربنا سبحانه، كام زعم  ومن األ 

اليهود أن اهلل سبحانه ملا خلق الساموات واألرض تعب، فرد عليهم سبحانه وقال:  

نَا ِمْن ُلُغوٍب ﴿ اٍم َوَما َمسَّ َمَواِت َواألَْرَض َوَما َبْينَُهاَم يِف ِستَِّة َأيَّ ]ق:   ﴾َوَلَقْد َخَلْقنَا السَّ

وقد ذكر هذا بمعناه شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني يف كتابه )القواعد    [38

ل فقد خالف طريقة األنبياء  ،  املثىل( فبهذا ُيعرف أن من سلك مسلك النفي املفصَّ

ل هي طريقة املتكلمني، ثم هذا   واملرسلني وطريقة أهل السنة، وطريقة النفي املفصَّ

إذا أرادوا أن ُيثنوا عىل رجل مل يأتوا بالنفي املفصل،   خمالف للغة العرب، فإن العرب

فلو أن أحدهم دخل عىل ملك أو رئيس دولة ال يقول: أنت الرجل املتميز مل تزن  
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فإن مثل هذا نقص، فلذلك هو يف حق   ...  ومل ترسق ومل تقتل ومل تفعل ومل تفعل

 اهلل من باب أوىل، لذا مل تأت به األدلة الرشعية. 

النفي املحض ليس مدًحا، فالرشيعة إذا نفت اقتىض هذا النفي  امسة: املسألة اخل

اقتىض  [  255]البقرة:    ﴾ل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َول َنْومٌ إثبات كامل الضد، فإذا قال سبحانه: ﴿

وقد قرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(،  ،  إثبات كامل الضد

 ق املرسلة(. يف كتابه )الصواع  وابن القيم 

العالقة بني صفات اهلل وصفاتنا، وهذا مبحث مهم ويغفل عنه املسألة السادسة:  

كثري من أهل السنة، وهذا مبني عىل معرفة مقدمة وهي: العالقة بني األلفاظ، وقد  

 )معيار العلم(. ذكرها مجع من أهل العلم منهم الغزايل يف كتابه 

 فالعالقة بني األلفاظ أربع عالقات: 

 عالقة التباين، فتقول سامء وأرض، وماء ونار، وهكذا. العالقة األوىل: 

الثانية: خمتلًفا،    العالقة  واالسم  واحًدا  املسمى  يكون  أن  وهي  ترادف،  عالقة 

 تقول: سيف ومهند وصارم، وهكذا. 

الثالثة: ي  العالقة  أن  وهو  اشرتاك،  خمتلًفا،  عالقة  واملسمى  واحًدا  االسم  كون 

تقول: عني، وتريد هبا العني اجلارحة، أو عني املاء، أو عني الذهب، أو اجلاسوس،  

 فاالسم واحد لكن املسمى خمتلف. 
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عالقة التواطؤ، ومن املهم أن ُيفهم التواطؤ، وهو أن جيتمع أفراد   العالقة الرابعة:

يف معنى كل، تقول: نور، وحتته نور املصباح، ونور الشمع، ونور الشمس، واجلامع 

وتقول: رجل، ويدخل فيه زيد وعمرو وفهد، واجلامع هلم الرجولة،  ،  هلا أهنا نور

 إذن هو معنى كل حتته أفراد.

القة بني صفاتنا وصفات اهلل عالقة تواطؤ، وال يصح أن ُيقال  إذا ُعلم هذا فالع 

عالقة تباين، وإال فقد أثبت اهلل لنا السمع وأثبت لنفسه السمع، وقال عن نفسه:  

الَبِصيُ ﴿ ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  يَشْ َكِمْثلِِه  ﴿  [11]الشورى:    ﴾َلْيَس  عنا:  َخَلْقنَا وقال  ا  إِنَّ

يِه َفَجَعْلنَاُه َسِميع  اإِلنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة أَ 
 .[2]اإلنسان:  ﴾ا َبِصي   اْمَشاٍج َنْبَتلِ

فلو قيل العالقة عالقة تباين للزم أن يكون إما ربنا سبحانه أو اإلنسان ال يسمع،  

وهذا خُيالف لفظ القرآن، فإذن مقتىض لفظ القرآن أن كليهام يسمع، فيجتمعان يف 

جيتمعون يف مطلق الرجولة، وكام أن ضوء   مطلق السمع، كام أن فهًدا عمًرا وخالًدا 

تفاوٌت   األفراد  بني  كان  وإن  النور،  يف مطلق  جتتمع  والشمعة  واملصباح  الشمس 

فإن هناك تفاوًتا كبرًيا بني ضوء الشمعة وضوء الشمس، ثم أشد تفاوًتا بني  ،  كبريٌ 

سمع البرش الناقص الضعيف مع سمع اهلل الكامل سبحانه، لكن مع ذلك جيتمعان  

 . يف إدراك املسموعات

ل  ،  فإذن العالقة عالقة تواطؤ  لكن لشدة الفرق بني الفردين بعض العلامء فصَّ

الفرق،   لشدة  يسمع  املخلوق ال  أن  يظن  بعيد  من  الناظر  أن  أي  ُمشكك،  وقال: 
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العالقة   أن  فيظن  الشمس،  إىل ضوء  بالنسبة  هلا  الشمعة ال ضوء  أن ضوء  ويظن 

بنيَّ له أن املخلوق يسمع وأن للشمعة ضوًء ونوًرا،  عالقة اشرتاك، لكن إذا دقق ت

   فإذن العالقة عالقة تواطؤ ويسميه بعضهم ُمشكًكا. 

يف )بيان تلبيس اجلهمية( و)التدمرية( ويف غريها    وقد بنيَّ هذا ابن تيمية  

كتبه   بعض  ،  من  ذلك  ومن  وغريهم،  املتكلمون  األشاعرة  هذا  يف  ونازع 

ل عىل أن هؤالء املسمني بأهل السنة جمسمة، فقد أثبتوا  معارصُيم وقالوا: هذا دلي 

 أن بني صفة اهلل وصفة املخلوق عالقة. 

األشاعرة   من  املتكلمون  أُيا  أيًضا  فأنتم  السنة،  أهل  ذلك  ُيقرر  كام  فيقال: 

 واملاتريدية ُتقررونه، ألستم تقولون إن املخلوق يسمع؟ قالوا: بىل. 

فإذا كان كذلك فمقتىض    السمع؟ قالوا: بىل.ويقال هلم: ألستم ُتثبتون هلل صفة  

الصفات   من  ُتثبتونه  فيام  بالتواطؤ  تقولوا  أن  البد  فإذن  يسمع،  كليهام  أن  هذا 

ُيثبتون األسامء، وعىل هذا  ،  للخالق  للمعتزلة يف أسامء اهلل، فإهنم  ُيقال  ومثل هذا 

 فقس. 

ٍء يِف  وذلك لقوله تعاىل: ﴿  (ول يشء ُيعجزه) قوله:   َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيْعِجَزُه ِمْن يَشْ

األَْرضِ  يِف  َول  َمَواِت  نفٌي    [44]فاطر:    ﴾السَّ وهذا  سبحانه،  يشء  ُيعجزه  ال  فإذن 

 يقتيض إثبات كامل الضد كام تقدم. 
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قوله:   يف  ذكره  تقدم  ما  مثله)فإذن  يشء  األسامء    ( ول  توحيد  إىل  راجع  هذا 

 راجع إىل توحيد الربوبية.  (ول يشء ُيعجزه)ات، وقوله: والصف

 ولُيعلم أن توحيد الربوبية ُيذكر يف القرآن ألمرين: 

األول:   قال سبحانه:  األمر  كام  اإلهلية،  بتوحيد  اْعُبُدوا  ﴿لإللزام  النَّاُس  َا  َأُّيُّ َيا 

الَّ  ُكْم  َلُكْم األَْرَض َربَّ َجَعَل  الَِّذي  َتتَُّقوَن *  ُكْم  َلَعلَّ َقْبلُِكْم  ِمْن  َوالَِّذيَن  َخَلَقُكْم  ِذي 

اَمِء َماء  َفَأْخَرَج بِِه ِمْن الثََّمَراِت ِرْزق    افَِراش   اَمَء بِنَاء  َوَأْنَزَل ِمْن السَّ َعُلوا   اَوالسَّ َلُكْم َفال ََتْ

َأنَداد   هو    [22-21]البقرة:    ﴾َتْعَلُمونَ   َوَأْنُتمْ   اَّللَِِّ  األشياء  هلذه  اخلالق  كثري:  ابن  قال 

فإذن ذكر توحيد الربوبية لإللزام بتوحيد األلوهية، وهذا ُيكرره ،  املستحق للعبادة

 كثرًيا شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

الثاين: سبحانه:    األمر  قال  الرب،  لتعظيم  الربوبية  توحيد  ل  مَ ﴿ُيذكر  َلُكْم  ا 

َوَقار   َّللَِِّ  َأْطَوار    اَتْرُجوَن  َخَلَقُكْم  َوَقْد  َساَمَواٍت    ا*  َسْبَع  اَّللَُّ  َخَلَق  َكْيَف  َتَرْوا  َأََلْ   *

 اآليات. [ 15-13]نوح:  ﴾اطَِباق  

غيه)قوله:   إله  و  (ول  األلوهية،  توحيد  إىل  راجع  يف  هذا  اختلف  معنى  قد 

، أما من نظر إىل كالم كام ذكره الزبيدي يف )تاج العروس(  عىل عرشين قواًل )اإلله(  

السلف األوائل فاإلله بمعنى املعبود، لذا حكى اإلمجاع الشيخ سليامن بن عبد اهلل  

 عىل أن اإلله بمعنى املعبود.

 فإذن معنى )ال إله إال اهلل( أي ال معبود إال اهلل، وذلك لدليلني: 
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ويدل عليه قوله    يه أهل اللغة والسلف مجع علمعنى اإلله الذي أالدليل األوىل:  

َتَك ﴿تعاىل:   أي: ومعبودك. [ 127]األعراف:  ﴾َوَيَذَرَك َوآهِلَ

ما تقدم ذكره من حال كفار قريش وأهنم أقروا بتوحيد الربوبية    الدليل الثاين:

واألسامء والصفات عىل ما تقدم رشحه، وإنام أرشكوا يف توحيد األلوهية، ولو كان  

َة إهَِل  ﴿ إله إال اهلل( راجًعا لتوحيد الربوبية ملا قالوا:  معنى )ال إِنَّ   اَواِحد    اَأَجَعَل اآلهِلَ

ٌء ُعَجاٌب   .[5]ص:  ﴾َهَذا َلََشْ

اَمِء إَِلٌه َويِف األَْرِض إَِلهٌ َوُهَو الَِّذي يِف  ﴿قال تعاىل:    تنبيه: ومعنى    [84]الزخرف:    ﴾السَّ

هذه اآلية: أي هو املعبود يف السامء واملعبود يف األرض، ذكر هذا اإلمام أمحد، وذكره 

كتابه  تيمية يف  ابن  اإلسالم  وذكره شيخ  )اإلبانة(،  كتابه  احلسن األشعري يف  أبو 

 تامع اجليوش اإلسالمية(. )بيان تلبيس اجلهمية(، وابن القيم يف )اج

ُل  يدل عىل هذا الكتاب والسنة، قال سبحانه: ﴿  ( قديم بال ابتداء)قوله:   ُهَو األَوَّ

َواْلَباطِنُ  َوالظَّاِهُر  أيب   [3]احلديد:    ﴾َواآلِخُر  حديث  من  مسلم  أخرج  ما  السنة  أما 

األول الذي ليس قبله يشء، واآلخر الذي ليس  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    هريرة  

 . «بعده يشء

 ويتعلق بقول املصنف مسائل:

إطالق القديم عىل اهلل من باب اإلخبار، وذلك أن ما ُيطلق عىل  :  املسألة األوىل

 اهلل أمور ثالثة: 
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 األسامء، وهي ُتدعى وُيدعى هبا.  األمر األول:

،  الصفات، وهي ال ُتدعى لكن ُيدعى هبا، هذا من حيث األصل  األمر الثاين:

زبيد،   ألهل  رسالته  يف  السجزي  حكاه  باإلمجاع،  توقيفيان  والصفات  واألسامء 

 وحكاه ابن عطار يف كتابه )االعتقاد اخلالص(. 

الثالث: أ  األمر  فيصح  توقيفًيا،  وليس  ليس  اإلخبار،  أمر  بكل  اهلل  عن  خُيرب  ن 

ٍء َأْكرَبُ َشَهاَدة  ُقْل ﴿مذموًما وال نقًصا من كل وجه، ودليله قوله تعاىل:   ُقْل َأيُّ يَشْ

لفظ )يشء( ليس مدًحا من كل وجه ويف املقابل ليس نقًصا من    [19]األنعام:    ﴾اَّللَُّ

 كل وجه، فيصح اإلخبار به عن اهلل. 

ص ما قرره ابن تيمية يف كتابه )اجلواب الصحيح(  وما يتعلق باإلخبار هو ملخ

فعىل هذا إطالق ،  وكام يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف كتابه )بدائع الفوائد(

ألنه ليس مدًحا من كل وجه، فهو    ؛القديم عىل اهلل أو عىل صفاته من باب اإلخبار

بالنسبة لولدك، لكن  ال يدل عىل القدم املطلق، بل هو املتقدم عىل غريه، فأنت قديم  

َحتَّى َعاَد  ﴿ لست متقدًما مطلًقا، ومن هاهنا صار من باب اإلخبار، كام قال تعاىل:  

 .[39]يس:  ﴾َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ 

القديم ال يدل عىل األولية   ُيطلق    ،املطلقة فإذن لفظ  املتقدم، وقد  بل يدل عىل 

وقد قرر إطالق ،  تقدم عىل غريه  عىل األولية املطلقة قديم وقد ُيطلق القديم عىل من

 كام يف )جمموع الفتاوى(.  القديم عىل اهلل من باب اإلخبار ابن تيمية 
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فإن قيل: أخرج أبو داود من حديث عقبة بن مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن  

النبي   أن  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالعاص  املسجد  دخل  الكريم  »إذا  ووجه  العظيم  باَّلل  أعوذ 

، فوصف سلطان اهلل بأنه قديم وقد استعاذ «الشيطان الرجيموسلطانه القديم من  

 هبذا السلطان فدل عىل أنه صفة من صفاته؟ 

 فيقال: اجلواب عىل هذا من وجهني: 

أن إطالق القديم عىل سلطان اهلل من باب اإلخبار كام أن إطالق  الوجه األول:  

 ﴾ٍء َأْكرَبُ َشَهاَدة  ُقْل اَّللَُّ ُقْل َأيُّ يَشْ ﴿)يشء( عىل اهلل من باب اإلخبار، كام قال تعاىل:  

 وذلك أنه كام تقدم أن القديم ليس مدًحا من كل وجه.  [19]األنعام: 

أن يف اإلسناد عقبة بن مسلم وهو جمهول جهالة حال، ومل ُيوثقه    الوجه الثاين:

إال العجل وابن حبان، ومها متساهالن والعجل متساهل يف التابعني، كام حقق هذا  

 لمي يف كتابه )التنكيل( و)األنوار الكاشفة(. املع

 فإن قيل: قد ذكره يعقوب بن سفيان يف كتابه )املعرفة(؟

فيقال: قد ذكره يف مجلة الكالم عىل الثقات، وقد رأيت العلامء إذا قالوا: ثقات  

كام هو يف   -واهلل أعلم-، وثقات أهل بلد كذا، فرييدون به العدالة  ...  أهل مرص 

 ان ملا تكلم عىل مشاهري األمصار. طريقة ابن حب

 



64 

م صفات اهلل باعتبارات: : املسألة الثانية  ُتقسَّ

إىل صفات سمعية وصفات عقلية،    العتبار األول: فُتقسم  دليلها،  إىل  بالنظر 

حسب، أما  ومعنى السمعية: هي التي مل يدل عليها العقل وإنام دل عليها الرشع ف

الرشع والعقل النص  ،  العقلية: دل عليها  العقلية والسمعية يف داللة  فإذن جتتمع 

أمثلة ذلك العلو، فإن العلو   العقلية أن العقل يدل عىل ذلك، ومن  عليها، وتزيد 

السمع ويدل عليه العقل، بخالف االستواء، فهو سمعي ال   عقل، ألنه دل عليه 

 . خ اإلسالم ابن تيمية  وقد ذكر الفرق بينهام شي ، عقل

ُتقسم الصفات بالنظر إىل كنهها إىل صفات ذاتية وصفات فعلية،    العتبار الثاين:

الصفة   أما  اهلل،  عن  تنفك  وقد  املشيئة  إىل  ترجع  الفعلية  الصفة  أن  بينهام  والفرق 

الذاتية ال تنفك عن اهلل وال ترجع إىل املشيئة، كاحلياة فهي صفة ذاتية، أما املجيء  

 فعلية ألهنا تنفك عن اهلل.  واإلتيان والغضب والرضا والكالم فإهنا صفات 

ثم الصفات الذاتية تنقسم إىل صفات خربية ومعنوية، ومعنى اخلربية هي التي  

وكالقدم  أبعاض،  إلينا  بالنسبة  اليد  ألن  خربية  صفة  كاليد  أبعاض،  إلينا  بالنسبة 

ليس   فالعلم  كذلك،  ليس  ما  املعنوية  أما  أبعاض،  إلينا  بالنسبة  ألهنا  خربية  صفة 

 سبة إلينا فهو صفة معنوية. بعًضا بالن
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 تنبيهات:

معنيني، وُيميز أحد املعنيني   ُيطلق العلامء اخلربية وُيريدون به أحد التنبيه األول: 

اخلربية    عن فُتطلق  بالسياق،  ُيقابلاآلخر  بيانه،  الصفات    بام  تقدم  وقد  املعنوية، 

ذا بالسابق وُتطلق اخلربية بمعنى السمعية، وهي التي دل عليها السمع، وُيعرف ه 

 والالحق والسياق. 

الثاين:   كالكالم،  التنبيه  اآلحاد،  حادثة  النوع  قديمة  فهي  فعلية  صفة  كل 

،  وكاملجيء، والغضب، والرضا، والفرح، واملحبة، كلها قديمة النوع حادثة اآلحاد 

ومعنى هذا أن اهلل بقدمه يستطيع أن يتكلم، وبقدمه يستطيع أن يفرح، ويستطيع أن  

فراد هذه األمور ال حتصل إال إذا أرادها سبحانه، فإذن هي قديمة يغضب، لكن أ

 النوع حادثة اآلحاد. 

وقد رأيت كالم بعض أهل السنة ما ُيستفاد منه أنه خيصه بصفة الكالم، وهذا  

بنيَّ    ىغلط، بل هذا شامل جلميع الصفات الفعلية، لذا له رشوح يف مواضع أخر

ا صحيح وهو الذي يدل عليه كالم شيخ  أنه شامل جلميع الصفات الفعلية، وهذ

 اإلسالم ابن تيمية وغريه. 

أدلته أدلة    (بال انتهاء) قوله:  تقدم الكالم عىل هذا، ألن    ( دائم بال انتهاء) قوله:  

﴿ سبحانه:  قوله  وهو  َواْلَباطِنُ القديم،  َوالظَّاِهُر  َواآلِخُر  ُل  األَوَّ  [3]احلديد:    ﴾ُهَو 
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واآلخر الذي   ...»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    وأخرج مسلم من حديث أيب هريرة  

 ، فهو حميط بالزمان ابتداًء وانتهاًء. « ليس بعده يشء

يبيد)قوله:   ول  يفنى  األنبياء    (ل  طريقة  أن  وتقدم  ل،  املفصَّ النفي  من  هذا 

 واملرسلني أن يكون النفي نفًيا جمماًل. 

ذكر اإلرادة وأراد هبا اإلرادة الكونية، واإلرادة    ( ما يريدول يكون إل)قوله:  

اإلرادة  ُيثبتون  ال  لكنهم  واملاتريدية،  األشاعرة  ومنهم  اجلربية  ُتثبتها  الكونية 

 الرشعية، ويتعلق هبذا مسائل:

وإرادة رشعية، واإلرادة الكونية  ، إرادة كونية  نوعان أن اإلرادة  :  املسألة األوىل

هي كل ما وقع سواًء أحبه اهلل أم مل ُيبه، واإلرادة الرشعية هي كل ما ُيبه اهلل سواء 

 وقع أم مل يقع. 

اإلرادة   أدلة  تعاىل:    الكونية ومن  َربُّ  ﴿قوله  اَّللَُّ  َيَشاَء  َأْن  إِلَّ  َتَشاُءوَن  َوَما 

ْح َصْدَرُه لِإِلْسالِم  ﴿ىل:  وقوله تعا  [ 29]التكوير:    ﴾اْلَعاملَِيَ  َأْن َُّيِدَيُه َيرْشَ ُيِرْد اَّللَُّ  َفَمْن 

ُه ََيَْعْل َصْدَرُه َضيِّق   اَمءِ   اَحَرج   اَوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ ُد يِف السَّ عَّ اَم َيصَّ  . [125]األنعام:  ﴾َكَأنَّ

اإلرادة   أدلة  تعاىل:    الرشعية ومن  اْليُ ﴿قوله  بُِكْم  اَّللَُّ  بُِكْم ُيِريُد  ُيِريُد  َول  ْْسَ 

َف َعنُْكمْ وقوله تعاىل: ﴿  [185]البقرة:    ﴾اْلُعْْسَ  إىل غري    [28]النساء:    ﴾ُيِريُد اَّللَُّ َأْن ُُيَفِّ

األدلة من  العلامء  ،  ذلك  باستقراء  نوعان،    ألدلةفإذن  فاإلرادة  والسنة  الكتاب 

 رشعية وكونية. 
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 : تنبيهان

العالقة بني اإلرادة الكونية والرشعية عموٌم وخصوص وجهي،  التنبيه األول:  

فكل واحدة أعم من األخرى من وجه، ويتفقان يف وجه، فإسالم أيب بكر وعمر 

وقع، إذن إرادة كونية، وُيبه اهلل فإذن هو إرادة رشعية، فاجتمعت   وعثامن وعلّ 

اهلل، إذن ليس إرادة رشعية،  وكفر الكافر كأيب جهل وأيب هلب ال ُيبه  ،  اإلرادتان

،  لكنه وقع فإذن هو إرادة كونية، ويف هذا املثال صارت اإلرادة الكونية أشمل وأعم 

وإرادة إسالم الكافر الذي مات عىل الكفر كأيب جهل وأيب هلب وأمثاهلم هي إرادة 

رشعية، لكنه مل يقع فإذن ليست إرادة كونية، ففي مثل هذا صارت اإلرادة الرشعية  

 مل وأعم. أش

وقد ذكر أن العالقة بينهام بام تقدم ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع  

الفتاوى( و)منهاج السنة(، وابن القيم يف كتابه )شفاء العليل(، واهلراس يف رشحه 

وقد اشتهر عند بعض علامئنا أن اإلرادة الكونية أعم مطلًقا، لكن  ،  عىل )الواسطية(

 تقدم بيانه. يف هذا نظر عىل ما 

بني   العالقة  تقسيم  أن  ذكر  املعارصين  بعض  أن  ذكره  تقدم  ما  عىل  ع  ويتفرَّ

اإلرادتني رباعي، هي األقسام الثالثة التي تقدم ذكرها وأضاف قساًم رابًعا، وهو  

ال إرادة كونية وال إرادة رشعية، وهو أن اهلل إذا مل خيلق شيًئا معينًا فهذا اليشء ال  

فيقال هذا خطأ وال يصح أن ُيقسم، ألن باعتبار التقسيم  ،  ونية إرادة رشعية وال ك 
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حتكي الواقع ال حتكي ما يف األذهان، فالتقسيم بني اإلرادتني بالنظر إىل األدلة ال  

 بالنظر إىل التخيل الذهني. 

إذا أطلقت املشيئة فرياد هبا اإلرادة الكونية، ذكر هذا ابن تيمية كام  التنبيه الثاين:  

 الفتاوى( و)منهاج السنة( وابن القيم يف )شفاء العليل(. يف )جمموع 

الثانية لغريها،  :  املسألة  مرادة  الكونية  واإلرادة  لذاهتا،  مرادة  الرشعية  اإلرادة 

فإيامن املؤمن مراد لذاته، وكفر الكافر مراد لغريه، وخلق إبليس مراد لغريه، فإنه 

ول االبتالء الذي خلق يرتتب عىل ذلك حكم، فإن من احلكم من خلق إبليس حص 

اهلل اخللق من أجله، وأن بعض الناس إذا عىص اهلل بسبب إبليس ثم تاب صار حاله 

أحسن بعد ذلك، إىل غري ذلك من الفوائد التي ذكرها ابن القيم يف كتابه )مدارج 

 السالكني(. 

العموم، بخالف اإلرادة الرشعية فإن   بالنظر إىل  الكونية  فاملصلحة يف اإلرادة 

بجميع امل آمنوا  وأهنم  السنة  أهل  نظر  شمول  ُفهم  هذا  ُفهم  فإذا  ذاهتا،  يف  صلحة 

األدلة، أما املتكلمون فام استطاعوا أن جيمعوا بني هاتني اإلرادتني، فضلوا يف هذا  

 . -إن شاء اهلل تعاىل-الباب ضالاًل كبرًيا سيأيت بيانه 

علّ  حديث  من  مسلم  روى  ما  ُفهم  هذا  ُفهم  النب     فإذا  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصي  أن 

، أي والرش ليس يف أفعالك وإنام يف مفعوالتك، فإن إبليس رش،  «والرش ليس إليك»

لكن خلق إبليس خري ال يف ذاته وإنام بالنظر إىل املصلحة األعم، بالنظر إىل غريه،  
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قال:   الكريه،  بالدواء  الكونية  اإلرادة  السنة(  )منهاج  كتابه  يف  تيمية  ابن  شبَّه  لذا 

 ن جهة نفعه وشفائه. و طعمه وحمبوب ممكروه من وجه وه 

الثالثة  والقدرية،    الطوائفأشهر  :  املسألة  اجلربية  اإلرادة  مسألة  يف  املخالفة 

وكل  واملاتريدية،  واألشعرية  الكالبية  اجلربية  وأشهر  املعتزلة،  القدرية  وأشهر 

اإلرادة  أثبتت  فاملعتزلة  األخرى،  دون  إرادة  أثبتت  الطائفتني  هاتني  من  واحدة 

اإلر أثبتوا  والكالبية  األشاعرة  وهم  واجلربية  الكونية،  دون  الكونية  الرشعية  ادة 

 دون الرشعية. 

عىل   رشحه  يف  احلنفي  العز  أيب  ابن  إليه  أشار  ما  ذلك  يف  خالفهم  وسبب 

)الطحاوية(، وابن القيم كام يف )خمترص الصواعق( وهو اجلمع بني أن اهلل ال ُيب 

 الكفر والذنوب واملعايص ثم تقع من العباد. 

ب هذا بمثال وهو: لو قدر أن رجلني رأيا رجاًل   يرشب اخلمر، أو يكفر  وُيقرَّ

باهلل، أو يزين، فقاال: كيف أن اهلل ال ُيب هذه املحرمات من الكفريات وغريها ثم  

 تقع من العباد؟ 

فقال    -ال يف الواقع الرشعي-فحاوال أن جيمعا بني التعارض الذي يف أذهاهنام  

جلمع أحدهم: إن اهلل أراد هذه األمور، والعباد مل خيرجوا عن إرادة اهلل، وسبيل ا

بني أن اهلل أرادها وقضاها عىل العباد وبني أن يفعلوا خالف ذلك هو أن اهلل ال ُيسأل  

ل ُيْسَأُل َعامَّ ﴿عن أفعاله، وأنه ليس ألفعاله حكمة وال علة، ثم بالغ يف قوله تعاىل:  
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،  ونية فهؤالء أثبتوا إرادة واحدة وهي اإلرادة الك   [23]األنبياء:    ﴾َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ 

هم   علة، وهؤالء  وال  هلا حكمة  ليس  اهلل  أفعال  إن  قالوا:  أهنم  ذلك  عن  نتج  ثم 

ُيرد هذه  ،  اجلربية الثاين فقال: يصعب علَّ أن أقول مثل هذا، فأقول إن اهلل مل  أما 

األمور، وال ُُيبها، ومع ذلك أبى العباد إال أن يفعلوها، فحتى أخرج من التناقض  

أفعال العباد، فليست أفعال العباد حتت خلق اهلل وال إرادته،  أقول: إن اهلل مل خيلق  

 وهؤالء هم القدرية، وأثبتوا إرادة واحدة وهي اإلرادة الرشعية. 

فبهذا ظن هذان الرجالن ومن بنى عىل ذلك من الطوائف الضالة أهنام خلصا  

 من التناقض، فإذن هذا هو سبب أن كل طائفة آمنت بإرادة دون األخرى. 

األمور املرتتبة عىل اخلطأ يف مسألة اإلرادة، قد ترتب عىل ما تقدم      :الرابعة  املسألة

ذكره مسائل كثرية، فإن هذا اخلطأ الذي مبتدأه ما تقدم ذكره ترتبت عليه أخطاء  

كتب   ويف  العقائد،  كتب  يف  شاعت  األخطاء  وهذه  حتى  كثرية،  الفقه،  أصول 

اجلربية   بني  الطائفتني،  هاتني  بني  معركة  الغالب  يف  الفقه  أصول  كتب  أصبحت 

 والقدرية، وحتديًدا بني املعتزلة واألشاعرة. 

 فمن األخطاء املرتتبة عىل ذلك ما يل: 

املعتزلة: جيب عىل اهلل فعل  اخلطأ األول:   القدرية ومنهم  فعل األصلح، قالت 

ية ومنهم األشاعرة: ال جيب عىل اهلل فعل األصلح، أما أهل األصلح، وقالت اجلرب
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إنعاًما وإحساًنا منه  نفسه  الذي أوجبه عىل  فيقولون جيب عىل اهلل لكن هو  السنة 

 . 

الثاين:   التحسني والتقبيح  اخلطأ  التحسني والتقبيح، فقد ضل يف مسألة  مسألة 

الطائفتان، فقالت اجلربية ومنهم األ ُيقبح،  هاتان  العقل ال ُُيسن وال  إن  شاعرة: 

وإنام التحسني والتقبيح خاص بالرشع، وقالت القدرية ومنهم املعتزلة: إن العقل 

 ُُيسن وُيقبح، أما الرشع فال ُُيسن وال ُيقبح. 

أما أهل السنة فإهنم يقولون: إن العقل ُُيسن وُيقبح، وُيميز بني احلسن والقبيح،  

واألجر وغري ذلك فهو راجع إىل الرشع، فقطًعا الرشع   أما ترتيب العقاب والثواب

يف نفسه، وهذا بخالف   احسنً   بأن يكون  مل ُيميز شيًئا إال ألنه يف نفسه يستحق التمييز

يصطف  مل  قطًعا  فالرشع  كاجلربية،  والتقبيح  التحسني  يرى  ال  إال    ملسو هيلع هللا ىلص حممًدا    من 

ا، بل مل يصطفه رب  لكامل برشي يف نفسه، ال أنه كغريه وباصطفائه أصبح متميزً 

 وعىل هذا فقس.  ملسو هيلع هللا ىلصالعاملني إال لكامل برشي يف نفسه  

وكابروا   مريج  أمر  يف  وقعوا  فقد  العقل  والتقبيح  بالتحسني  ُيؤمن  ال  من  أما 

العقول، حتى إهنم ال يرون ليشء ميزة وال حسنًا وال قبًحا حتى يأيت الرشع وُيبني  

وهلم أال ُيفرقوا بني العذرة والطيب أنه حسن أم قبيح، ويقول ابن القيم: ومقتىض ق

وقابل هؤالء القدرية الذين قالوا إنه ال ُيرجع للرشع ،  ألن العقل ال ُُيسن وال ُيقبح

 يف التحسني والتقبيح وإنام ُيرجع إىل العقل فحسب. 
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فإذن القدرية بالغوا يف التحسني والتقبيح العقل، وُيقابلهم األشاعرة فبالغوا يف  

والتقبيح العقل، والوسط هو معتقد أهل السنة، وقد أطال يف ذكر إنكار التحسني  

هذه املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )درء تعارض العقل والنقل( وكام يف )جمموع 

)مدارج  يف  املسألة  وذكر  السعادة(،  دار  )مفتاح  كتابه  يف  القيم  وابن  الفتاوى(، 

 . السالكني( ويف غريها من كتبه  

األسباب والعلل، فاجلربية يغلون يف إنكار األسباب، وُيقابلهم  اخلطأ الثالث:  

ال   فاجلربية  الباب،  يف  وسط  السنة  وأهل  األسباب،  إثبات  يف  فيغلون  القدرية 

يقولون أحرقت النار احلطب، وإنام يقولون: احرتق احلطب عند النار، فهم ُينكرون  

 األسباب. 

األسباب، هذه  إثبات  يف  يغلون  فهم  القدرية  يف   أما  مستقاًل  السبب  وجيعلون 

ُيثبتون   الباب،  يف  وسط  فهم  السنة  أهل  أما  اهلل،  مشيئة  عن  بعيًدا  املُسبب،  إجياد 

 السبب لكنه راجع إىل مشيئة اهلل. 

يقول القدرية: هذه [  14]األحقاف:    ﴾َجَزاء  باَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ ﴿لذا يف قوله تعاىل:  

للمعاوضة، كالذي يشرتي شيًئا، وُيقابلهم    الباء  املعاوضة،  باب  من  ثمنه  ويدفع 

الباء  يقولون:  السنة  وأهل  السببية،  فينفون  هبا،  ال  عندها  يقع  فيقولون:  اجلربية 

اجلنة   دخل  من  عامل  وإنام  هللكوا،  وإال  باملعاوضة  خلقه  اهلل  ُيعامل  ومل  للسبب 

  بالفضل، وإنام هذا سبب. 
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 : قال 

األفهام، ول ُيشبه األنام، حي ل يموت، قيوم ل ينام،  ل تبلغه األوهام ول ُتدركه  

خالق بال حاجة، رازق بال مؤنة، مميت بال خمافة، باعث بال مشقة، ما زال بصفاته 

قديام  قبل خلقه، َل يزدد بكوهنم شيئ ا َل يكن قبلهم من صفاته، وكام كان بصفاته 

اخللق خلق  بعد  ليس  ا،  أبدي  عليها  يزال  ل  كذلك  ول    أزلي ا  اخلالق،  اسم  استفاد 

 بإحداث الربية استفاد اسم الباري.

املوتى  أنه حميي  الربوبية ول مربوب، ومعنى اخلالق ول خملوق، وكام  له معنى 

قبل  اخلالق  اسم  استحق  كذلك  إحيائهم،  قبل  السم  هذا  استحق  أحيا  بعدما 

 إنشائهم. 

 الرشح:

األفهام) قوله:   ُتدركه  ول  األوهام  تبلغه  بني      (...  ل  الفرق  ذكر  ُيستحسن 

 التكييف والتمثيل، فإن بني التكييف والتمثيل فرًقا من جهتني: 

يكون يف الصفة والعدد، أما التكييف فال يكون إال يف    التمثيل أن  اجلهة األوىل:  

سبحانه:   قال  العدد،  يف  يكون  وال  َوِمْن  اَّللَُّ  ﴿الصفة  َساَمَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي 

فخلق سبع ساموات ومن األرض مثلهن، فهذه    [12]الطالق:    اآلية  ﴾ األَْرِض ِمْثَلُهنَّ 

فإذن املثلية تكون يف العدد، وتكون يف الصفة، أما التكييف  ،  املثلية رجعت إىل العدد

 فإنه ال يكون إال يف الصفة، هذا الفرق األول. 
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الثانية أو  :  اجلهة  أن التمثيل إنام يكون ليشء موجود، فتقول: فالن مثل فالن، 

 ولغري املوجود مما يتخيله العقل.  للموجودبيت مثل بيت، أما التكييف فيكون 

فإذن بينهام عموم وخصوص وجهي، فالتمثيل أعم من وجه والتكييف أعم من  

يف رشحه   وجه، هذا ملخص ما بيَّنه الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني  

وذكر شيًئا من    عىل )العقيدة الواسطية( و)القواعد املثىل( وغريها من كتبه  

 ذلك اهلراس يف رشحه عىل )العقيدة الواسطية(. 

 ويتعلق هبذا مسائل: (حي ل يموت، قيوم ل ينام) قوله: 

والصفات ترجع إىل اسم احلي القيوم، ذكر هذا    األسامءأن مجيع  املسألة األوىل:  

تيمية   ابن  اإلسالم  يف    شيخ  القيم  وابن  والوسيلة(،  التوسل  يف  )قاعدة  يف 

 )بدائع الفوائد(. 

أن مجيع الصفات ترجع إىل اسم احلي القيوم، ذكر هذا ابن القيم    املسألة الثانية:

الفعلية   الصفات  ذلك  يف  يدخل  الصفات  ومجيع  الفوائد(،  )بدائع  كتابه  يف 

 والصفات الذاتية. 

الثالثة:  الصفات    املسألة  ومجيع  احلي،  اسم  إىل  ترجع  الذاتية  الصفات  مجيع 

القيم   ابن  هلذا  أشار  القيوم،  اسم  إىل  ترجع  املعاد(   الفعلية  )زاد  كتابه  يف 

 رسلة(. ووضحه أكثر يف كتابه )الصواعق امل
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القيوم،   الفعلية كالغضب والرضا واملحبة ترجع إىل اسم  فإذن مجيع الصفات 

إلخ، ترجع إىل اسم احلي، وقد ذكر هذا  ...  ومجيع الصفات الذاتية كالعلم واليدين

 وغريه.  أيًضا العالمة ابن سعدي  

 اختلفوا يف املوت، هل هو وجودي أو عدمي؟ فيه قوالن: املسألة الرابعة: 

 أن املوت وجودي، وهذا قول األشاعرة.  األول:القول 

 أن املوت عدمي، وهذا قول املعتزلة.  القول الثاين:

َياةَ ﴿واستدل األشاعرة بقوله تعاىل:   َواحْلَ املَْْوَت  فقالوا:    [2]امللك:    ﴾الَِّذي َخَلَق 

كتابه )درء   املسألة شيخ اإلسالم يف  أنه وجودي، وحقق  للموت يدل عىل  خلقه 

تعارض العقل والنقل( فقال: بالنظر إىل أسباب املوت فهو وجودي، وبالنظر إىل  

 املوت نفسه بعد حصوله ومتامه فهو عدمي. 

كل    ( خالق بال حاجة، رازق بال مؤنة، مميت بال خمافة، باعث بال مشقة)قوله:  

ل، وقد تقدم أن هذا خالف عقيدة السلف.   هذا منه نفٌي مفصَّ

قبلهم من ) قوله:   يزدد بكوهنم شيئ ا َل يكن  ما زال بصفاته قديام  قبل خلقه، َل 

ا، ليس بعد خلق اخللق  صفاته، وكام كان بصفاته أزلي ا كذلك ل يزال عليها أبدي 

الباري، له معنى الربوبية ول  استفاد اسم اخلالق، ول بإحداث الربية استفاد اسم  

أحيا استحق هذا   املوتى بعدما  أنه حميي  مربوب، ومعنى اخلالق ول خملوق، وكام 
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إنشائهم قبل  اخلالق  اسم  استحق  كذلك  إحيائهم،  قبل  من    ( السم  الكالم  هذا 

إن شاء اهلل  -أبيِّنه من حيث اجلملة ثم أرجع إىل املسائل املتعلقة به    الطحاوي  

 . -تعاىل

أي أن هلل صفات، وهذه الصفات قديمة    ( ما زال بصفاته قديام  قبل خلقه)وله:  ق

املسموعات، وُيبرص قبل أن   أن خيلق شيًئا من  بقدم اهلل، فهو سبحانه يسمع قبل 

 خيلق شيًئا من املُبرصات، وهو خيلق قبل أن خيلق شيًئا سبحانه. 

ع للمسائل والتفصيل  فصفاته قديمة بقدمه سبحانه، وهذا أرشحه إمجااًل ثم أرج

 . -إن شاء اهلل تعاىل-

فإذن مل يزدد ملا خلق بأن    (َل يزدد بكوهنم شيئ ا َل يكن قبلهم من صفاته)قوله:  

 . كان خالًقا، بل هو خالق قبل أن خيلق،  

ا)قوله:   فيقول صفاته قديمة    (وكام كان بصفاته أزلي ا كذلك ل يزال عليها أبدي 

بقائه، فهو األول واآلخر، األول الذي ليس قبله يشء، واآلخر الذي بقدمه وباقية ب 

 ليس بعده يشء. 

ليس بعد خلق اخللق استفاد اسم اخلالق، ول بإحداث الربية استفاد اسم  )قوله:  

يعني هو الرب    (معنى الربوبية ول مربوبله  )وقد تقدم بيان هذا، ثم قال:    (الباري

خلق  من  يستفد  ومل  الرب سبحانه،  هو  ذلك  ومع  اخللق  شيًئا من  يكن خلق  ومل 

 اخللق أنه ازداد يف الربوبية سبحانه. 
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بقوله:   قبل  )ثم علل هذا  استحق هذا السم  أحيا  بعدما  املوتى  أنه حميي  وكام 

قبل   اخلالق  اسم  استحق  ثم    (إنشائهمإحيائهم، كذلك  مل خيلق شيًئا من خلقه  ملا 

حميي   فهو  وُيييهم،  يبعثهم  ومل  ماتوا،  ثم  أحياًء،  يريد  خلقهم  فهو   ،

 يستدل عىل أنه اخلالق قبل أن خيلق كام أنه املحيي قبل أن ُُييي املوتى سبحانه. 

كالمه   معنى  مباحث    هذا  وفيه  مسائل  الكالم  هبذا  ويتعلق  اجلملة،  يف 

العقيدة د رشح  يف  وتفصيالهتا  املسائل  هذه  من  كثري  دراسة  سبق  وقد  قيقة، 

)الواسطية(، وال أحب أن أطيل ما سبق رشحه، ولكن أشري إليه إشارة باختصار  

 . -إن شاء اهلل- وما مل يسبق رشحه أبينه 

األوىل اجلهمية، :  املسألة  عىل  رًدا  الصفات  إثبات  من  الكالم  هذا  أورد  أنه 

و احلنفي،  واملعتزلة،  العز  أيب  ابن  هذا  ذكر  الصفات،  ُيثبتون  ال  ألهنم  الشيعة، 

 يف املسألة التي تل هذه الطوائف املخالفة.  -إن شاء اهلل تعاىل - وسيتبنيَّ 

 الطوائف املخالفة يف هذا الباب كالتايل: :املسألة الثانية

اجلهمية، وهم أتباع اجلعد بن درهم، وذلك أن اجلعد بن درهم    الطائفة األوىل:

ابتدع هذا املذهب الكفري، وتبعه اجلهم بن صفوان، واجلهم بن صفوان تلميذه 

ومذهب هؤالء أنه ال ُيثبت ،  لكنه نشط يف نرش املذهب أكثر من شيخه فنُسب إليه

 هلل ال أسامء وال صفات، ال صفات فعلية وال صفات ذاتية. 
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املعتزلة، وشيخهم واصل بن عطاء، ومذهب املعتزلة أهنم ُيثبتون  ائفة الثانية:  الط

األسامء دون الصفات، فيقولون: سميع بال سمع، وبصري بال برص، وهكذا، فإذن  

 هم ال ُيثبتون شيًئا من الصفات ال الفعلية وال الذاتية. 

عيد بن كالب، وقد  الكالبية، وهم أتباع أيب حممد عبد اهلل بن س  الطائفة الثالثة:

املحاسبي ألنه  عه وضلله، بل ضلل اإلمام أمحد احلارث  عارصه اإلمام أمحد وبدَّ

)احلموية(،   يف  هذا  رشح  سبق  وقد  العلم،  جتدد  ُيثبت  مل  أنه  يف  كالب  بابن  تأثَّر 

 . -إن شاء اهلل تعاىل-و)الواسطية(، وسيأيت رشحه 

غري   العلم  ظهور  لكن  يشء،  كل  يعلم  اهلل  أن  يعلمه  وذلك  الذي  العلم 

  فعلم اهلل شاٌمل لكل يشء، وهو يعلم كل يشء سبحانه، ثم هذا العلم ،

قد خُيرب اهلل عنه يف القرآن فيظهر ما علمه اهلل أزاًل واقًعا، وعربَّ عن هذا شيخ اإلسالم 

العلم أن اهلل جهل، وهذا كفر   املراد بتجدد  العلم، وليس   -والعياذ باهلل -بتجدد 

 وإنام جتدد العلم أي بظهوره.

بإثبات كثري من الصفات الفعلية   ُيثبتون الصفات الذاتية، ويقولون  والكالبية 

كالغضب والرضا ونحو ذلك، لكنها عندهم قديمة وال تتجدد، فغضب اهلل قديم،  

وقد يظهر هذا الغضب يف املستقبل لكنه قديم، ورضاه قديم، إلخ، وهذا بخالف 

  بيانه. األشاعرة كام سيأيت
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الرابعة:   أهل  الطائفة  قويل  احلسن األشعري، وأصح  أبو  األشعرية، وشيخهم 

السنة أن أبا احلسن األشعري مل يتب ويرجع إىل معتقد أهل السنة، بل كان معتزلًيا  

ثم انتقل من االعتزال إىل املذهب األشعري، وإنام واقع حال األشعري أنه إذا أمجل 

ل أخطأ، وكت  ابه )اإلبانة( مبني عىل اإلمجال، لذا اغرت به. أصاب، وإذا فصَّ

وأصح قويل أهل السنة أن أليب احلسن األشعري طورين: األول طور االعتزال،  

والثاين األشعرية، وقد بنيَّ هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أكثر من موضع، وبنيَّ  

العقل  أن أبا احلسن األشعري إذا أمجل أصاب وإذا فصل أخطأ، ذكره يف )تعارض

 والنقل( وكام يف )جمموع الفتاوى( ويف غريها من كتبه.

ل لوافق ما   لذلك فإن كتابه )اإلبانة( من أحسن كتبه ألنه مل ُيفصل فيه، ولو فصَّ

كان عليه من اعتقاد بدعي، ومن أقوى األدلة عىل أن أبا احلسن األشعري مل يرجع 

قول يف الرد عليهم، وهذا  إىل مذهب السلف، أنه ملا ترك مذهب االعتزال بسط ال

 ما مل يفعله ملا انتقل إىل ما ُيقال إنه رجع فيه إىل مذهب أهل السنة. 

الكالم   إن  قال  والرد عىل من  اللفظي  الكالم  إثبات  له كالم رصيح يف  فليس 

 نفيس فحسب، إىل غري ذلك مما عند أيب احلسن األشعري.

)اإلبانة( أحرض كتابه  أبو احلسن األشعري  ألف  وكان    ه للربهباري  وملا 

ألنه يف   إمام أهل السنة يف زمانه، فلام طالعه مل يقبله ورده، وصدق الربهباري  
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 ﴾ إِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَّنُوا﴿ هذا الكتاب أمجل ومل ُيفصل التوبة، واهلل يقول:  

 وقد سبق تفصيل أطوار أيب احلسن األشعري يف رشح )الواسطية(.  [160]البقرة: 

من   وال غريه  أشعري  ُيثبت  وال  األسامء،  ُيثبتون  الصفات  باب  يف  واالشاعرة 

املتكلمني شيًئا من الصفات الفعلية عىل وجه التجدد، لذا األشاعرة ُيثبتون األسامء  

 فات، عىل خالف بينهم.كلها، وال ُيثبتون من الصفات إال سبع صفات أو ثامن ص

أثبتوها قديمة، كاإلرادة، فاإلرادة   الظاهر فقد  أثبتوها يف  التي  وهذه الصفات 

ة يقولون  عند األشاعرة قديمة وال تتجدد، واألشاعرة ليسوا كالكالبية، فالكالبي

رضا ويغضب  يرىض  اهلل  أما  قدياًم   إن  قديمة،  جيعلوهنا  لكنهم  الصفة  وُيثبتون   ،

ن هذا كله إىل اإلرادة، فيقولون: الغضب إرادة االنتقام، واملحبة  األشعرية فرُيجعو

وقد سبق الكالم عىل األشاعرة مطواًل يف رشح ،  إرادة اإلكرام واإلحسان، وهكذا 

 )احلموية( ويف رشح )الواسطية(. 

املاتريدية، وشيخهم أبو منصور املاتريدي، ومذهبه قريب من  الطائفة اخلامسة:  

نه وبينهم خالًفا، لكنه مقارب هلم، وفيام يتعلق بالصفات فهو  األشاعرة، إال أن بي

واإلماتة   اإلحياء  هي  املاتريدية  عند  التكوين  وصفة  التكوين،  صفة  إثبات  يزيد 

والرزق، وغري ذلك، لكنهم جيعلوهنا قديمة، وال جيعلوهنا صفات تتجدد بحسب 

 . احلوادث، كالكالبية يف الغضب والرضا، وكاألشعرية يف اإلرادة
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لذا ملا أراد األشعرية أن يردوا عىل الكالبية قالوا أنتم متناقضون، تقولون ُنثبت  

صفة اخللق، لكن املخلوق مل يقع إال بعد سنني أو قرون من الزمان، فهذا تناقض،  

قال الكالبية: قد تصورتم أُيا األشعرية ذلك يف اإلرادة، فكام تصورمتوه يف اإلرادة 

 واحلقيقة أن كليهام متناقض وخمطئ.   ه يف اخللق عندنا،وفتصور

وقد سبق اإلشارة إىل هذا عند الكالم عىل دليل األعراض وحدوث األجسام  

فإذن إذا نظرت  ،  يف رشح )الواسطية(، ولعله تأيت مناسبة وُيبنيَّ هذا بصورة أوضح

يف هذه الطوائف جتد أهنم خمتلفون يف إثبات األسامء، وخمتلفون يف إثبات الصفات  

 ية، لكنهم جممعون عىل عدم إثبات صفة فعلية تتجدد بالنظر إىل أفرادها. الذات

ُنثبت   فيقولون:  السنة  أهل  كلها،   األسامء أما  الذاتية  الصفات  وُنثبت  كلها، 

اآلحاد،   حادثة  النوع  قديمة  فعلية  صفة  كل  ونقول:  الفعلية،  الصفات  وُنثبت 

ء فعلها سبحانه، قديمة بقدمه،  ومعنى أهنا قديمة النوع أن اهلل لو شاءها متى ما شا

 . لكن وقوع أفراد الغضب والرىض واملجيء إلخ، يرجع إىل مشيئة اهلل  

الصفات   ُيثبت  األشاعرة من  أن من  املعارصين أخطأ وذكر  وقد رأيت بعض 

الفعلية عىل وجه التجدد، وهذا خطأ يقينًا، فال توجد طائفة من طوائف املتكلمني  

ها ُتثبت شيًئا من الصفات الفعلية، ألن هذا يتناقض مع أصل عندهم  التي سبق ذكر

أن احلوادث ال حتل بذات اهلل،    وأصل،  وهو دليل األعراض وحدوث األجسام

 . -إن شاء اهلل تعاىل-وسيأيت مناقشة هذا األصل 
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الثالثة:   هو  الطوائف  املسألة  الفعل  جعلت  الفعلية  الصفات  يف  ضلت  التي 

املفعول، بمعنى أهنم جيعلون الرىض واملحبة إىل آخر الصفات الفعلية، ُيرجعوهنا  

إىل املفعول، وإىل اليشء املخلوق، فتقول األشاعرة: حمبة اهلل إرادة األنعام بأن أنعم  

هم جيعلون الفعل عليك وأكرمك وأعطاك مااًل، فإذن أرجعوا الفعل إىل املفعول، ف 

 . املفعول

البخاري   اإلمام  القول  هذا  رد عىل  العباد(،    وقد  أفعال  كتابه )خلق  يف 

وأيًضا يف صحيح البخاري باب الرد عىل اجلهمية، وبنيَّ أن هناك فرًقا بني الفعل  

الفعل، بل األدلة والعقل  املفعول هو  أن جُيعل  والفاعل واملفعول، وأنه ال يصح 

 بينها. جاءت بالتفريق 

النزول،   حديث  رشح  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  مفيًدا  نقاًشا  ناقشهم  وقد 

تلبيس اجلهمية(،   )بيان  املوضع ويف غريه من كتبه ككتاب  الكالم يف هذا  وبسط 

- ب الكالم  رتأحسن فقد مجع بني الطوائف و   لكن كالمه يف رشح حديث النزول

 . -واهلل أعلم

امل هو  الفعل  إن  قال  من  عىل  إثبات  والرد  عدم  بنتيجة  خرج  إنه  بحيث  فعول 

 الصفات الفعلية التي تتجدد، والرد عليهم من أوجه: 
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اٌل ملَِا ُيِريُد ﴿قول اهلل عز وجل:  الوجه األول:   هذه اآلية رصُية    [107]هود:    ﴾َفعَّ

يف إثبات الفعل هلل، وهذا يتناىف مع قوهلم، فإن األصل يف ألفاظ الكتاب والسنة أن  

 هرها، وال ُينتقل عن هذا األصل إال بدليل صحيح. حُتمل عىل ظا

ظواهر األدلة التي فيها إثبات الغضب والرضا واملحبة وغري ذلك،  الوجه الثاين:  

 ﴾ َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْهُ ﴿ وقوله:    [54]املائدة:    ﴾َُيِبُُّهْم َوَُيِبُّوَنهُ ﴿كقوله تعاىل:  

َوَغِضَب  ﴿وقوله:  [22]الفجر:  ﴾اَصف   ا َوَجاَء َربَُّك َواملََْلُك َصف  ﴿وقوله:  [119]املائدة: 

إىل   [55]الزخرف:    ﴾َفَلامَّ آَسُفوَنا انَتَقْمنَا ِمنُْهمْ ﴿وقوله:    [6]الفتح:    ﴾اَّللَُّ َعَلْيِهْم َوَلَعنَُهمْ 

 غري ذلك من األدلة. 

ال األفعال هلل، ومن  إثبات  التي ذكرها  فهذه األدلة متكاثرة ورصُية يف  قواعد 

السبكي يف فتاواه، والسيوطي يف فتاواه، أنه لغة إذا تكاثرت األدلة عىل معنى فإنه 

 ال يصح أن ُُيمل عىل املجاز وجيب أن ُُيمل عىل ظاهره.

ذكر   كرر  فالقران  االستواء،  ذلك  ومن  املعنى،  هذا  عىل  تكاثرت  واألدلة 

ية، فإذن البد أن ُُيمل عىل ظاهره،  االستواء يف سبعة مواضع، فضاًل عن السنة النبو

 وال يصح أن ُُيمل عىل خالف الظاهر باسم املجاز أو غريه. 

 داللة اللغة، فإن اللغة تدل عىل خالف قوهلم من جهتني: الوجه الثالث: 
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األوىل:   نزل  اجلهة  والقرآن  به،  واملفعول  والفاعل  الفعل  بني  قت  فرَّ اللغة  أن 

ُيفرق بينها يف حق اهلل وغريه، ألن القرآن جاء بلغة  بلسان عريب مبني، فإذن جيب أن  

 العرب التي فرقت بني الفعل والفاعل واملفعول. 

الثانية: أن    اجلهة  جيب  والرضا  فالغضب  ذكره،  تقدم  ما  عىل  اللغة  ظواهر  أن 

 ُُيمل عىل ظاهره، وال ُيرصف عن ظاهره إال بدليل صحيح وال دليل عىل ذلك. 

إمجاع السلف، فقد أمجع السلف عىل إثبات الصفات الفعلية هلل، الوجه الرابع:  

الزنادقة   عىل  رده  يف  أمحد  اإلمام  هذا  بنيَّ  عىل  وقد  رده  يف  والدارمي  واجلهمية، 

اجلهمية، ورده عىل برش املرييس، والبخاري يف كتابه )خلق أفعال العباد(، ويف كتابه  

نقل  البغوي  إن  بل  اجلهمية،  عىل  الرد  بعنوان:  باًبا  ب  بوَّ ملا  البخاري(  )صحيح 

  اإلمجاع عىل ذلك، فقد نقل كالم ابن تيمية وأقره، وقرر ابن تيمية أن السلف عىل

خُيالف   أن  جيوز  فال  القول  هذا  السلف عىل خالف  كان  فإذا  القول،  هذا  خالف 

َوَمْن  السلف، ألننا مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف كام قال تعاىل: ﴿

َدى َوَيتَّبِْع َغْيَ َسبِيِل املُْْؤِمنَِي ُنَولِّ  َ َلُه اهْلُ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ ْق الرَّ
ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه ُيَشاقِ

 . [115]النساء:  ﴾اَجَهنََّم َوَساَءْت َمِصي  

أن هذه الطوائف التي خالفت يف أفعال اهلل هم يف أمر مريج،  الوجه اخلامس:  

ل بطريقة ُتغاير اآلخر، منهم من مل ُيثبتها البتة ومل يلتفت  وكل منهم حاول أن يتأوَّ
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م من أثبتها قديمة واختلفوا فيام ُيثبت قدياًم كام تقدم  إليها، كاجلهمية واملعتزلة، ومنه 

 يف املاتريدية والكالبية واألشاعرة ملا أثبتوا اإلرادة. 

القائل:   فإذن اختالفهم هذا يدل عىل أهنم يف ضالل كبري يف هذا، وصدق اهلل 

 . [82]النساء:  ﴾ اَكثِي   اَوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاِلف  ﴿

 بعد هذا أذكر شبهات يتمسك هبا القائلون بنفي الصفات الفعلية: 

وقد سبق اإلطالة يف هذا  الشبهة األوىل:   األعراض وحدوث األجسام،  دليل 

رد عليه يف الدليل، ويف رشحه ومن أول من أتى به، وكيف دخل عىل املسلمني، وال

 رشح )الواسطية(، فال ُُيتاج أن ُيعاد ذكره. 

ُتثبت ال   نتيجة دليل األعراض وحدوث األجسام أال  لكن ينبغي أن ُيعلم أن 

اجلهمية،   به  استدلت  فقد  به،  املستدلون  تناقض  لذا  ذاتية،  صفة  وال  فعلية  صفة 

وخرجت   فخرجت بنتيجة أال ُتثبت األسامء وال الصفات، واستدلت به املعتزلة، 

أن   بنتيجة  فخرجت  األشاعرة  به  واستدلت  الصفات،  من  شيًئا  ُتثبت  أال  بنتيجة 

 تثبت بعض الصفات دون بعض، ومثلهم الكالبية واملاتريدية. 

حلول احلوادث باهلل، هذه الشبهة ُيرددوهنا وهي أصل عظيم يف    الشبهة الثانية:

يف   هذا ابن تيمية    نفي الصفات الفعلية عند اجلهمية واملعتزلة وغريهم، ذكر

دليلهم نفي حدوث احلوادث يف اهلل هو أصل يف نفي   فيقول:  )التسعينية(،  كتابه 

 الصفات الفعلية. 
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 واجلواب عىل هذا األصل من أوجه:  

أن هذا لفظ جممل، وذلك أن قول القائل: أنفي حلول احلوادث  الوجه األول:  

دث املخلوقة؟ فنعم ُينفى حلوهلا  باهلل. فُيقال: هذا لفظ جممل، فإن كنت تريد باحلوا

باهلل، وإن أردت باحلوادث صفاته، فهذا ال يصح ألن صفاته منه سبحانه، كام سيأيت 

 . -إن شاء اهلل تعاىل-بيانه 

القيم   ابن  به، وقد بنيَّ هذا  ُيسلم هلم  يف كتابه    فإذن هذا لفظ جممل وال 

 )الصواعق املرسلة(، وابن أيب العز احلنفي يف رشحه عىل )الطحاوية(. 

أن هذا الدليل ال يصح أن ُيستدل به، ال عقاًل وال رشًعا، وسيأيت   الوجه الثاين:

الكالم عن الرشك، لكن ُيقال إن هذا الدليل ال يصح أن ُيعتمد عليه عقاًل، وهذا  

ابن السنة كشيخ اإلسالم  أهل  تلبيس اجلهمية( وغريه   قرره  )بيان  كتابه  تيمية يف 

بل حتى الرازي وهو إمام   ،السنةوأطال الكالم عىل هذا، ومل يقف احلد عند أهل  

املتأخرين من األشاعرة اعرتف هبذا، وأن هذه القاعدة ال يصح أن ُيعتمد عليها يف 

 رازي. نفي الصفات الفعلية، فهو عقاًل ال يستقيم باعرتاف أئمة األشاعرة كال

أن األدلة السمعية عىل خالف هذه القاعدة، فإن األدلة السمعية   الوجه الثالث:

 جاءت بإثبات الصفات الفعلية، وأهنا تقوم بذات اهلل وقد تقدم ذكرها. 

ُيسلم به عقاًل حتى عند أئمة   فإذن ال يصح أن ُيعول عىل هذا الدليل الذي مل 

ُقدر أهنم سلموا به عقاًل مل يصح أن ُيرد به   املُثبتني له فرُيد به الدليل الرشعي، فلو
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الدليل الرشعي، فكيف وهم متنازعون يف صحة االستدالل به عقاًل، وقد سبق يف  

العقل   الدليل  تعارض  عند  وهي  املتكلمني  عند  قاعدة  بحث  )الواسطية(  رشح 

السنة يف   أهل  نقل كالم  وسبق  الكل،  بالقانون  الرازي  الذي سامه  وهو  والنقل، 

 قض هذا من أوجه كثرية وأنه من أبطل الباطل. ن

الثالثة:   وحتديًدا  القدماءتعدد  الشبهة  املعتزلة،  هبا  أتى  من  أول  الشبهة  وهذه   ،

شيخهم واصل بن عطاء، ذكر هذا الشهرستاين يف كتابه )امللل والنحل(، وذلك أن  

للزم عىل ذلك املعتزلة يقولون: إننا ُنثبت األسامء دون الصفات، ولو أثبتنا الصفات  

ألهنم   متعددين،  القدماء  نجعل  أن  وبعبارهتم:  إله،  من  أكثر  اآلهلة  نجعل  أن 

السنة   وأهل  املعتزلة  يقوله  وهذا  اهلل،  هو  يشء  قبله  ال  الذي  القديم  يقولون: 

 وغريمها. 

لكن املعتزلة يقولون: لو أثبتنا هلل صفات جلعلنا هناك قدماء مع اهلل، فعىل قوهلم  

السمع والبرص والغضب والرضا، إىل غري ذلك، إذن هذه    صفة  إذا قلت: إن هلل

،  الصفات كلها ستكون قديمة بقدم اهلل، فينتج من ذلك أن يكون القدماء كثريين

إثبات الصفات، فلذا قالوا بنفي    يتناىف  "الواحد"فإذن عىل تأصيلهم أن لفظ   مع 

 الصفات. 

واإلمجاع والعقل واللغة، وقوهلم هذا باطل عاطل رشًعا بداللة الكتاب والسنة  

قال سبحانه: ﴿ أنه واحد،  فإن اهلل سبحانه أخربنا  القرآن  َواِحٌد أما  إَِلٌه  ُكْم   ﴾ َوإهَِلُ
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ُه ُهَو   *إِنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشِديٌد  ثم أخربنا بأن له صفات، قال تعاىل: ﴿  [163]البقرة:   إِنَّ

إذن أثبت لنفسه صفات، فدل   [14-12]الربوج:    ﴾ودُ َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَودُ   *ُيْبِدُئ َوُيِعيُد  

هذا عىل أن إثبات الصفات ال يتناىف مع كونه واحًدا سبحانه، وال ُيقال إن إثبات  

 الصفات يلزم منها التعدد كام يقوله املعتزلة. 

َذْريِن َوَمْن َخَلْقُت  والرد الثاين: قال سبحانه عن الوليد بن مغرية املخزومي: ﴿

َمال    *  اَوِحيد   َلُه  ُشُهود    *  امَمُْدود    َوَجَعْلُت  قال جماهد فيام   [13-11]املدثر:    ﴾اَوَبنَِي 

 روى ابن جرير يف تفسريه، وذكره غري جماهد، أن املراد به الوليد بن مغرية. 

عىل وزن )فعيل( فهو   "وحيد" ﴾اَذْريِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيد  ﴿فقال سبحانه عنه: 

مبالغة من لفظ )واحد(، فأثبت اهلل أن الوليد واحد مع أن له صفات من لون  صيغة  

وطول وعرض وغضب ورضا، وكالم وغري ذلك، فإذن مل يتناف إثبات الصفات  

 مع كونه واحًدا. 

الدليل الثالث: استعامل القرآن، فإن القرآن استعمل الواحد عىل من له صفات،  

مع أن لكل بني آدم صفات كثرية، ومع ذلك   فأطلق عىل الواحد من بني آدم واحًدا،

َكِر ِمْثُل َحظِّ  ﴿أطلق عليه لفظ )واحد(، قال سبحانه:  ُيوِصيُكْم اَّللَُّ يِف َأْولِدُكْم لِلذَّ

فعرب عن املرأة الفرد بأهنا واحدة،    ﴾َوإِْن َكاَنْت َواِحَدة  ﴿وقال:    [11]النساء:    ﴾األُنَثَيْيِ 

 مع أن هلا صفات. 
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ا ََتَِْش َعىَل اْستِْحَياءٍ ﴿:  وقال سبحانه هي واحدة    [25]القصص:    ﴾َفَجاَءْتُه إِْحَداُُهَ

ا ﴿ومع ذلك قال:   فلم يتناف إثبات الواحد مع أن هلا صفات.  ﴾إِْحَداُُهَ

ل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    وأخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة  

أحد عاتقيهيصيل  عىل  ليس  الواحد  الثوب  يف  يشء  كم  قال:  «منه  الثوب  »،  يف 

مع أن الثوب الواحد ال خيلو من صفات إما من لون أو كرب أو صغر أو   «الواحد

 غري ذلك، فإذن لغة القرآن أطلقت الواحد عىل من له صفات. 

به   يقل  مل  الصفات  إثبات  مع  يتناىف  الواحد  لفظ  بأن  القول  أن  الرابع:  الرد 

إلسالم، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  صحايب، وال تابعي، وال أحد من أئمة ا

 يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية(، فإذن هو خمالف لإلمجاع.

للغة   خمالف  الصفات  إثبات  مع  يتناىف  الواحد  بأن  القول  أن  اخلامس:  الرد 

العرب، بل قال ابن تيمية: ومل تنطق هبذه لغة، ال لغة العرب وال غريها، ذكر هذا  

ا تعارض  )درء  كتابه  تلبيس  يف  )بيان  كتابه  يف  منه  قريًبا  وذكر  والنقل(  لعقل 

 اجلهمية(. 

الرد السادس: وهو رد عقل، فيقال: ال توجد ذات يف الواقع إال وهلا صفات،  

والتخيل الذهني  -فال تتخيل ذاٌت بال صفات، إال يف األذهان، فممكن يف الذهن  

له حدَّ  الواقع    -ال  يف  أما  هلا،  صفات  ال  ذاٌت  ُتتخيل  هلا  أن  ذات  إال  يكون  فال 

 صفات. 
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فعىل هذا يف الواقع هناك ما هو واحد، وهناك ما هو فرد، وهناك ما هو وتر،  

ال   الصفات  إثبات  قطًعا  فإذن  الواقع،  يف  موجود  هذا  وكل  الواحد،  الوتر  وأقل 

يتناىف مع كون اليشء واحًدا وفرًدا، فهذا كله يؤكد ما تقدم ذكره من أن هذا القول 

 اب والسنة واإلمجاع ولغة العرب والعقل.خمالف للكت

الرابعة:   اختالف  - يقولون  الشبهة  عىل  لة  املُؤوِّ شبهات  ذكر  يف  جار  والكالم 

يقولون: الصفات غري الذات، وينبغي أن ُينتبه إىل أن هناك فرًقا بني قول   -مذاهبهم

اهلل هو سبح  فإن  اهلل،  غري  الصفات  قوله:  وبني  الذات،  الصفات غري  انه  القائل: 

بأسامئه وصفاته، أما أن ُيقال الصفات غري الذات فهذه لفظة جمملة، أما لو قال قائل 

 . الصفات غري اهلل فهذا قطًعا خمطئ، ألن اهلل هو بذاته وصفاته وأسامئه  

ُمغايرة   الصفات  أن  ُأريد  فإن  لفظ جممل،  فهذا  الذات،  الصفات غري  قول  أما 

كن أن ُيتصور ذات بال صفات فهذا املعنى صحيح، لكن  للذات وخمتلفة عنها وُيم 

 ُيتصور يف األذهان ال يف الواقع. 

وإن ُأريد أن الصفات ُمباينة ومنفصلة عن اهلل سبحانه فهذا ال يمكن أن ُيقال،  

 . ألن اهلل بأسامئه وصفاته  

يف مواضع كثرية من كتبه كام    هذا ملخص ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية  

يف )جمموع الفتاوى( ويف )اقتضاء الرصاط املستقيم( و)الصفدية(، ويف غريها من  

 . كتبه 
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اخلامسة:   هبذه  الشبهة  واشتهر  املسمى،  غري  االسم  شبهة  هي  الشبهة  وهذه 

إ يقولوا:  أن  بذلك  وأرادوا  اجلهمية،  إن  الشبهة  يقولوا  ال  حتى  أسامء،  بال  اهلل  ن 

األسامء قديمة بقدم اهلل، كاملعتزلة من وجه فيام يتعلق بالصفات، فإهنم ما أرادوا أن  

يقولوا إن هلل صفات حتى يقولوا إن صفاته قديمة بقدمه سبحانه، فيلزم من ذلك 

 تعدد القدماء. 

السنة  أهل  عليهم  فقام  اجلهمية،  املقالة  هبذه  أتى  من  وردوا    فأول  قومتهم، 

عليهم، وبيَّنوا ضالهلم، وشددوا، فمنهم من كفرهم كاألصمعي، ومنهم من قال:  

الشافعي   كاإلمام  زنديق.  فهو  املسمى  غري  االسم  إن  قال  من    من  ومنهم 

واإلمام  أمحد،  واإلمام  اخلزاعي،  محاد  بن  نعيم  كاإلمام  عليهم  وشدد  ضللهم 

 ة. إسحاق بن راهويه، وغريهم من أئمة السن

وممن رد عليهم مجع من أئمة السنة منهم من تقدم ذكرهم ومنهم اإلمام الدارمي  

  :وقد رد عليهم رًدا قوًيا من أوجه، وأذكر بعض هذه األوجه 

فلو كان    [1]األعىل:    ﴾َسبِّْح اْسَم َربَِّك األَْعىَل ﴿ أن اهلل تعاىل يقول:  الوجه األول:  

 االسم غري املسمى لكان يف القرآن األمر بالتسبيح بغري اهلل سبحانه. 

الثاين: سبحانه:    الوجه  اْسَتَوى﴿قال  اْلَعْرِش  َعىَل  ْْحَُن  كان    [5]طه:    ﴾الرَّ ولو 

 االسم غري املسمى، لقيل إن عىل العرش خملوًقا وليس عىل العرش اهلل سبحانه.



92 

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكمْ ﴿قال:  أن اهلل سبحانه    الوجه الثالث:   ﴾ إِْن ِهَي إِلَّ َأْساَمٌء َسمَّ

فلو قيل إن أسامء اهلل خملوقة لوافقنا املرشكني بأننا سمينا ربنا سبحانه،    [ 23]النجم:  

  فإن اهلل عاب عليهم أهنم سموا آهلتهم، فالزم ذلك أن نكون سمينا ربنا  

   .سم حتى أوجدناه لهوأنه كان معطاًل عن اال

ُكوا بِِه َشْيئ  ﴿ قال تعاىل:    الوجه الرابع: فلو كان    [36]النساء:    ﴾اَواْعُبُدوا اَّللََّ َول ُترْشِ

 االسم خملوًقا لكان يف القرآن دعوة إىل عبادة خملوق. 

خرج  ثم  وضالهلم،  كفرهم  وبيَّنوا  أولئك  عىل  السنة  أهل  شدد  هذا  فألجل 

املعتزلة   نفسه  بعدهم  اهلل  سمى  وقد  خملوق،  القرآن  ومنه  اهلل  كالم  إن  وقالوا: 

ثم   املعتزلة،  عىل  به  ُيرد  اجلهمية  عىل  به  ُيرد  فام  خملوقة،  أسامؤه  فصارت  بكالمه، 

مبني عىل   الباب وهي األشاعرة، وضالهلم  التي ضلت يف  الثالثة  الطائفة  جاءت 

جئ الكالم عىل األشاعرة تأصيل وتفصيل ُيتضح بمعرفة معتقد أهل السنة، لذا ُأر

 بعد الكالم عىل أهل السنة.

أما أهل السنة فإهنم وقت اإلمام أمحد وقبل اإلمام أمحد ما كانوا يتكلمون يف  

هذه املسألة، وإنام يقولون: من قال إن االسم غري املسمى فهو كافر وزنديق وضال،  

 وكانوا يردون عىل اجلهمية.

تكلم يف هذه املسألة، وكل من تكلم من    لكن ُوجد من أهل السنة بعد ذلك من

لفظه  من  منهم  صحيًحا،  معنًى  وأراد  تكلم  وصواب  السنة ممن مذهبه حق  أهل 
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ومعناه صحيح، ومنهم من لفظه محَّال أوجه فُيحمل عىل املعنى الصحيح، كام حقق 

 هذا حتقيًقا بديًعا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(. 

 نة املتأخرين املنسوبة إليهم ما يل: وأقوال أهل الس

أن االسم للمسمى، وقد قال هبذا كثري من أصحاب اإلمام أمحد،  القول األول: 

بقوله تعاىل:   األَْساَمُء ﴿وقال به غريهم، قالوا إن االسم للمسمى، واستدلوا  َوَّللَِِّ 

ْسنَى  . [180]األعراف:  ﴾احْلُ

إىل هذا هبة اهلل الاللكائي، وأبو بكر  االسم هو املسمى، وقد ذهب    القول الثاين:

 عبد العزيز من احلنابلة. 

 االسم من املسمى، وقد قال هبذا أبو بكر بن أيب داود.  القول الثالث:

 التوقف، وهو قول إبراهيم احلريب وابن جرير الطربي.   القول الرابع:

ألن من  وإذا أردت أن ُتدقق يف هذه األقوال، جتد أن القول بالتوقف ليس قواًل،  

يتوقف يف مسألة ال ُينسب له قول، وجتد أن من قال االسم للمسمى هذا حتصيل 

حاصل، فإن كل أهل السنة يقولون االسم للمسمى، لكن اختلفوا يف معنى زائد  

 عىل قول االسم للمسمى. 

ُيراد به أحد أمرين: إما   -واهلل أعلم-وكذلك من قال االسم من املسمى فهذا  

ى األ  سامء هو اهلل، وهذا معنى صحيح، أو أن االسم للمسمى أي أن  أن الذي سمَّ
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أسامء اهلل من اهلل، وهذا املعنى أيًضا صحيح، وعىل هذين التفسريين ال ينبغي أن  

 يكون فيه خالف بني أهل السنة، وليس فيه خالف بينهم. 

سمى، اإلشكال يف مثل هذا، أما  يبقى اإلشكال مع قول من قال: االسم هو امل

من   االسم  وال  للمسمى  االسم  قول  يف  ال  اإلشكال  فليس  التأصيل  أصل  يف 

املسمى، والتوقف تقدم أنه ال ُيعد قواًل بحيث ُيبحث فيه وُينظر، وأؤكد أن قول  

َوَّللَِِّ األَْساَمُء ﴿االسم للمسمى هذا ال ُينازع فيه أهل السنة ألنه هو نص قوله تعاىل:  

ْسنَى  . [180]األعراف:  ﴾احْلُ

 بعد ذكر ما تقدم وللرتجيح بني أقوال أهل السنة ينبغي أن ُتعرف مقدمتان: 

فإذا  املقدمة األوىل:   أن هناك أموًرا ثالثة، وهي: االسم، واملسمى، والتسمية، 

ُولد مولود وليس له اسم ثم سامه أبوه زيًدا، تقول: هذا املولود هو املسمى، واالسم  

زيد، ونقل اسم زيد إىل املولود هو التسمية، وهذا من باب التقريب، وحتى من له 

اسم من حيث األصل تقول هو املسمى واسمه هو االسم، وتسميته هبذا االسم  

تسمية اسم،  ،  يسمى  ثالثة،  أمور  إهنا  الفوائد(:  )بدائع  كتابه  يف  القيم  ابن  قال 

فاملرأة الذي عليها حل، املرأة هي    ومسمى، وتسمية، مثل: حلية، وُملحى، وحتلية، 

املُحىل، واحلل هو احلل، ولبس املرأة وإلباسها للحل ُيسمى حتلية، فهي حتل نفسها  

 هبذا احلل. 

 فإذن هي أمور ثالثة ال يصح اخللط بينها، والبد من التفريق بينها. 
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ل فيه  ينبغي أن ُيعلم أنه إذا قيل: االسم غري املسمى. فه املقدمة الثانية:   ذا ُيفصَّ

كقول القائل: الصفات غري الذات، فُيفصل يف لفظ )الغري( وُينظر لإلمجال يف لفظ 

 )غري(. 

 فيقال ماذا تريد بالغري؟ أتريد املباينة؟ أو عدمها؟ عىل ما تقدم بيانه. 

بالنظر إىل أن األمور ثالثة: اسم،   فلذا لو قال سني سلفي االسم غري املسمى 

هذا الكالم صحيًحا، فإنه ُيقال االسم غري املسمى، فبعد    ومسمى، وتسمية، لكان

لفظ  هو  كام  للمسمى  االسم  قول:  هو  وأسلمها  األقوال  هذه  أصح  ُيقال:  هذا 

وتقدم أن أهل السنة ال    القرآن، وهو الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 ُينازعون يف لفظ االسم للمسمى. 

ك السنة  أهل  بغري هذا من  تكلم  أيًضا  لكن من  املسمى، هذا  قوله: االسم من 

املعنى صحيح ألنه ُيتمل أحد معنيني وتقدم أنه صحيح، أما من قال: االسم هو  

، فإن أراد أنه ال فرق بني االسم  ااملسمى، فهذا ُيتمل معنًى صحيًحا ومعنًى خطً 

 واملسمى فإن هذا خطأ، فإن التقسيم ثالثي، اسم ومسمى وتسمية، كام تقدم. 

ُيقال: إذا مل تفرق بينهام وقلت: نار، هل ُيرتق اللسان؟ ال ُيرتق، فإذن فرق ثم  

 بني لفظ واسم نار، وبني النار احلقيقية. 

فإذا قال: االسم هو املسمى باعتبار آخر، بحيث إنه إذا دعا اهلل ودعا الرمحن فإنه  

 يدعو املسمى، فإن هذا املعنى صحيح. 
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ُُي  فإنه  سلفي  سني  به  تكلم  إذا  شيخ  فإذن  قال  بل  الصحيح،  املعنى  عىل  مل 

: لو قائل من أهل السنة االسم غري املسمى حلُمل عىل معنى صحيح  اإلسالم  

بام أن اعتقاده صحيح، وهو أن ُيقال إن القسمة ثالثية: اسم ومسمى وتسمية، فبهذا  

 االعتبار يكون االسم غري املسمى. 

 مذهب األشاعرة،  إذا ُفهم هذا أنتقل لبيان  

أيب  لأل عند  القولني  أحد  القولني  هذين  وكال  املسألة،  هذه  يف  قوالن  شاعرة 

 احلسن األشعري: 

موا األسامء إىل أقسام ثالثة:  القول األول:    أهنم قسَّ

 االسم هو املسمى يف املوجودات.   القسم األول: •

االسم غري املسمى، كاسم اخلالق، واسم احلليم، إىل غري    القسم الثاين: •

 ذلك. 

ال ُيقال االسم هو املسمى وال غري املسمى، كاسم العليم    القسم الثالث: •

 والقدير، إىل غري ذلك. 

مل  و ملا  فإهنم  الصفات،  إىل مذهبهم يف  التقسيم هو راجع  تقسيمهم هذا  سبب 

ذلك ومل ُيثبتوا هذه الصفات قالوا    يشتقوا صفات من اسم اخلالق واحلليم إىل غري

  :االسم غري املسمى، لكن ملا اشتقوا منها وأثبتوا اسم القدير والعليم قالوا: ال نقول

 االسم هو املسمى وال غري املسمى. 
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الثاين:   إن القول  قلت  كالمهم  ظاهر  إىل  نظرت  فإذا  للمسمى،  االسم  قالوا 

كالمهم   يف  التفصيل  جاء  إذا  ثم  صواب،  مجيع  كالمهم  ُتثبتون  هل  هلم:  قلت 

 األسامء؟ قالوا: إذا كان االسم للمسمى فال ُنثبت مجيع األسامء. 

،  »:  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا قيل هلم: ماذا تقولون يف تعدد األسامء؟ قال   إن َّلل تسعة وتسعي اسام 

ا  احلديث؟ قالوا: إن التعدد يرجع إىل التسمية ال إىل االسم. «... مائة إل واحد 

ىل التسمية ومل ُيرجعوه إىل االسم، فحقيقة قوهلم أهنم مل ُيثبتوا  فأرجعوا التعدد إ

األسامء، وهذا الزم قوهلم، وهذا األمر مع شناعته قد وقع فيه البغوي يف تفسريه،  

وانتقد عليه ابن تيمية باسمه، والبغوي مع أنه من خرية األشاعرة إال أنه وقع يف  

اخلطأ،   هذا  ومنها  عقدية  أخطاء  ويف  باسمتأويالت  تيمية  ابن  ناقشه  يف   هلذا  كام 

 )جمموع الفتاوى( وبنيَّ خطأه يف تفسريه. 

 فإن قال قائل: كيف ُيقال هذا عىل األشاعرة وهم ُيرصحون أن هلل أسامًء؟ 

حقيقة قوهلم، وإن كانوا يتبنون خالف ذلك، كام  أن هذا  يقال: ينبغي أن ُيعلم  

القول أن اهلل ال ُيرى، وهم يقولون  أهنم يقولون إن اهلل ُيرى إىل غري جهة، حقيقة  

أنه ال ُيرى، وقد اعرتف هبذه  أثبتوها  التي  الرؤية  ُنثبت الرؤية، لكن حقيقة  نحن 

 احلقيقة الرازي. 

ومثل ذلك قوهلم: اهلل يتكلم، وهم إنام ُيثبتون الكالم النفيس، وحقيقة هذا أهنم  

 الرازي أيًضا.  ال ُيثبتون الكالم، وقد اعرتف هبذا الالزم وهبذه احلقيقة
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فهذا يؤكد ما تقدم ذكره يف دروس كثرية أن أبا احلسن األشعري واألشاعرة إذا  

لوا أخطأوا، فهم إذا أمجلوا أظهروا أهنم مع أهل السنة، وإذا   أمجلوا أصابوا، وإذا فصَّ

لوا رجعوا إىل معتقد املعتزلة أو اجلهمية بحسب املسائل، أو رجعوا إىل معتقد   فصَّ

 كليهام. 

السادسة: رشح      الشبهة  يف  املسألة  هذه  دراسة  سبق  وقد  احلوادث،  تسلسل 

وقبل   -إن شاء اهلل تعاىل- )الواسطية(، لكن ُأعيدها وُأنبِّه عىل بعض املهامت فيها  

 الكالم يف تسلسل احلوادث أريد أن ُيفهم سبب هذه املعركة. 

ل احلوادث بني املتكلمني من جهة، والفالسفة من جهة، سبب املعركة يف تسلس

وأهل السنة من جهة، وذلك أن الفالسفة ُمرصون أن هناك قدياًم مع اهلل، أي هو  

فقالوا: يوجد خملوقات وهي األفالك مساوقة هلل زمنًا ال    ُمساوق هلل،  أي مع اهلل 

واملقبله واألشاعرة  واملعتزلة  اجلهمية  من  املتكلمون  فأراد  أن  ،  والكالبية  اتريدية 

 يردوا عليهم، وأن ُيبيِّنوا أن اهلل وحده انفرد بالقدم. 

سبق   وقد  األجسام،  وحدوث  األعراض  دليل  عىل  عليهم  الرد  يف  فاعتمدوا 

وحدوث   األعراض  دليل  وخالصة  )الواسطية(،  رشح  يف  مطواًل  هذا  بحث 

األعراض   أن  الصفات-األجسام  حُم   -وهي  ويكون  إال  بأمر  تتعلق  وكل ال  دًثا، 

 حُمدث جسم، وكل جسم خملوق. 
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وا  وبناًء عىل مذاهب هذه الطوائف كٌل منهم فرسَّ العرض بام ُيريد، فاملعتزلة فرسَّ

إثبات   عدم  مذهبهم  ألن  ذاتية،  أو  فعلية  كانت  سواء  الصفات،  بجميع  العرض 

 الصفات. 

وا العرض بالصفات الفعلية، وقالوا هو ما ال يبقى زما نني، وقد  واألشاعرة فرسَّ

تقدم بحث هذا يف رشح )الواسطية( واملقصود أهنم اعتمدوا عىل دليل األعراض 

 وحدوث األجسام يف أن اهلل منفرد بالقدم. 

فقالت اجلهمية: من أثبت أن هلل أسامًء فقد أثبت أن هناك قدماء مع اهلل، فبناًء  

من املعتزلة:  وقالت  أوىل،  باب  من  الصفات  ونفوا  األسامء  نفوا  هلل    عليه  إن  قال 

صفات فقد أثبت أن هناك قدماء مع اهلل، وقالوا: حتى ال تتعدد القدماء نقول ليس  

 هلل صفات، وقد تقدم بحث هذا يف شبهة سابقة. 

وقالت الكالبية واملاتريدية واألشعرية: من قال إن هلل صفات فعلية فقد أثبت  

 تعدد القدماء، فبناًء عىل هذا نقول ليس هلل صفات فعلية. 

أخطأوا  إ لكنهم  الفالسفة،  عىل  رًدا  اهلل،  قدم  إثبات  يف  املتكلمون  اجتهد  ذن 

أخطاًء كثرية، وقد سبق بياهنا يف رشح )الواسطية(، منها أهنم جعلوا جهدهم األكرب  

توحيد   يف  يكون  أن  ينبغي  األكرب  اجلهد  وإنام  غلط،  وهذا  الربوبية،  توحيد  يف 

 األلوهية وهو الذي أرسل اهلل به الرسل. 
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ومنها أهنم اعتمدوا عىل أدلة عقلية خطأ ال ُيصل هبا املراد، ثم بالغوا يف هذه  

األدلة، حتى قالوا: ال يصح إيامن أحد حتى يشك يف إيامنه السابق، ومنهم من قال:  

ال يصح إيامن أحد إال بعد النظر، وأوجبوا النظر، ومنهم من قال: القصد إىل النظر،  

 ة. وهذه خالفات قريبة من اللفظي

حتى   األجسام،  وحدوث  األعراض  دليل  يف  النظر  هو  بالنظر  املراد  وقالوا: 

ر العامة إذا مل   - فضاًل عن املعتزلة-أوجبوا هذا عىل العامة، ومن األشاعرة   من كفَّ

التي   األخطاء  من  ذلك  غري  إىل  األجسام،  وحدوث  األعراض  دليل  يعرفوا 

 سلكوها. 

 املتكلمني والفالسفة يف إثبات قدم اهلل. إذن حقيقة املعركة بني 

الكتاب والسنة   الذي دلَّ عليه  القول  املسألة، وهو  السنة قول يف هذه  وألهل 

املعتزلة   وال  اجلهمية  كقول  ليس  بيانه،  سيأيت  كام  األمة  هذه  سلف  عليه  وأمجع 

باطلة،  واألشاعرة والكالبية واملاتريدية، ألهنم بنوا أقواهلم عىل مذاهبهم البدعية ال

- وال كقول الفالسفة الكفري، وهو بقدم األفالك كقدم اهلل، وإنام قوٌل سيأيت بيانه  

 . -إن شاء اهلل تعاىل

 بعد هذا أذكر مسألة تسلسل احلوادث يف أمور: 
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معنى تسلسل احلوادث، معناها: ترتيب األمور غري املتناهية، ذكر  األمر األول:  

ذلك من جهة املايض غري متناهية، أمر قبله هذا ابن عيسى يف رشحه عىل النونية، فل

 أمر، وقبله أمر، ومن جهة املستقبل غري متناهية، أمر بعده أمر إىل ما ال هناية. 

 لفظ جممل، ُيراد به أحد أشياء ثالثة:   "تسلسل احلوادث"قول   األمر الثاين:

التسلسل الواجب، وهو أن اهلل سبحانه يفعل ما يشاء متى    الَشء األول: •

ال ملا يريد. ء  ما شا  ، فهو فعَّ

 التسلسل املمتنع، وهو يرجع إىل أمرين:  الَشء الثاين: •

o : التسلسل يف الفاعلني، وُيقال التسلسل يف املؤثرين، أي ما    أول 

 من خالق إال وقبله خالق، وهكذا. 

o :التسلسل يف الفعل، أي يف العلل واألسباب، فام من فعل    ثاني ا

 إال وقبله فعل إىل ما ال هناية. 

 كال هذين األمرين ممتنعان كام سيأيت بيانه. و

التسلسل اجلائز واملمكن، وهو أن خيلق اهلل قبل  الثالث:    الَشء •

هذا املخلوق، وأن خيلق بعده خملوًقا، فهذا جائز وممكن وليس 

 نًعا. واجًبا وال ممت



102 

لفٌظ جممل، وقد بنيَّ هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية   "تسلسل احلوادث"فإذن لفظ  

رشح  يف  احلنفي  العز  أيب  وابن  العليل(،  )شفاء  يف  القيم  وابن  مواضع،  يف 

 )الطحاوية(. 

 ، وهو ثالثة أنواع: التسلسلأنواع األمر الثالث: 

القني، فام من خالق إال  أي يف اخل  ، (املؤثرين)  الفاعلني   التسلسل يف   النوع األول: 

وقبله خالق، وقبله خالق، وهذا التسلسل ممتنع عقاًل ورشًعا، أما عقاًل فيلزم عليه  

وقبله يشء،   إال  يشء  من  ما  قيل  لو  ممتنع، ألنه  الدور  عليه  يلزم  ما  الدور، وكل 

من   للمخلوقات  البد  فقطًعا  ألنه  ممتنع،  والدور  الدور،  منه  يلزم  فهذا  وهكذا، 

 كل موجود من ُموجد، وهذا هو املوجد األول وهو اهلل سبحانه. خالق، ول 

ْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاملَِيَ ﴿ أما رشًعا فقال سبحانه:   وكل ما سوى اهلل  [  1]الفاحتة:    ﴾ احْلَ

اَّللَُّ ﴿وقال سبحانه:  ،  عامل، فإذن القسمة ثنائية، اهلل اخلالق وما سواه خملوق سبحانه 

ءٍ  يَشْ ُكلِّ  وكل   [62]الزمر:    ﴾َخالُِق  خملوق،  أو  خالق  بني  ما  ثنائية  القسمة  فإذن 

ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر ﴿وقال سبحانه:  ،  املخلوقات ما جاءت إال بعد اخلالق  ُهَو األَوَّ

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصبي  أن الن   أخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة    [3]احلديد:    ﴾َواْلَباطِنُ 

. وهذا من  «يشء  خر الذي ليس بعدك أنت اآليشء، و  أنت األول الذي ليس قبلك»

أوضح األدلة عىل قطع التسلسل يف املايض واملستقبل، بأن ُيقال إن يف املايض خملوًقا  

 مع اهلل، أو أن هناك خملوًقا يبقى ببقاء اهلل إىل أبد اآلبدين. 
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الثاين: من    النوع  ما  أنه  وهو  والعلل،  األسباب  يف  وُيقال  الفعل،  يف  التسلسل 

حدث ُيدث ويكون هذا األمر حادًثا إال وقبله فعل، وقبل هذا الفعل فعل، إىل ما  

 ال هناية، وهذا النوع من التسلسل باطل عقاًل ورشًعا. 

ا  أما عقاًل فيلزم عليه الدور، وهذا ممتنع والبد أن يكون هناك فعل أول أوجد م

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئ  ﴿أما رشًعا فقال سبحانه:  ،  بعده ]يس:   ﴾َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ   اإِنَّ

 .﴾ ُكنْ ﴿فيكون، فأول فعل وقع بعد قوله:  ﴾ُكنْ ﴿فكل يشء كان فهو بقوله:  [82

له  ، فام من أثر إال وقبله أثر، وقب(اآلثار املفعوالت)  التسلسل يف النوع الثالث:  

أثر إىل ما ال هناية، وهذا التسلسل يف اآلثار لفظ جممل، أطلقته طوائف وأرادت كل 

طائفة به معنى، وقد اختلف الناس فيه عىل أقوال، والقول بأن الناس اختلفوا فيه  

 ال يلزم أن يكون املختلفون مسلمني. 

 واالختالف يف هذا التسلسل عىل أقوال ثالثة: 

األول:   التسلسل  القول  اجلهمية،  نفي  قول  هو  وهذا  واملستقبل،  املايض  يف 

من املعتزلة أبو هذيل العالف، وإن كان خالفهم خالًفا جزئًيا لكنه وافقهم    ووافقهم 

من حيث اجلملة، ومقتىض قول هؤالء أهنم مل ُيثبتوا التسلسل يف اآلثار ال يف املايض  

 وال يف املستقبل. 
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قالوا: أهنم  املايض   ونتيجة هذا  نقول يف  يفعل    ال  أن  ما شاء  يفعل متى  اهلل  إن 

فيظهر أثر هذا الفعل يف املخلوقات، ولو قلنا ذلك للزم منه تعدد القدماء، فينفون  

 هذا. 

النار بعذاهبا تبقى، ألنه يلزم   وقالوا: وال نقول إن اجلنة بنعيمها تبقى، وال أن 

بل حتى ال ُنبقي  عىل هذا التسلسل يف املستقبل، فكام نفينا يف املايض ننفي يف املستق

اجلهمية  هذا  ذكر  اهلل،  مع  دائاًم  اجلنة  ،  أحًدا  بقاء  نفوا  أهنم  القول  هذا  عن  ونتج 

 بنعيمها وبقاء النار بعذاهبا. 

وهؤالء هم   أثبتوا التسلسل يف اآلثار يف املستقبل ونفوه يف املايض، القول الثاين:

قلنا بالتسلسل يف املايض للزم املعتزلة والكالبية واألشعرية واملاتريدية، وقالوا لو  

من ذلك تعدد القدماء كام تقدم بيانه، لكنهم أثبتوه يف املستقبل، فاعتقدوا بقاء اجلنة  

 وبقاء نعيمها، وبقاء النار وبقاء عذاهبا. 

الثالث: قالت هبذا    القول  املايض واملستقبل، وقد  اآلثار يف  التسلسل يف  أثبتوا 

ى كفرًيا، وطائفة مؤمنة عىل احلق املستقيم وهم  طائفتان، طائفة كافرة وأرادت معن

به معنى صحيًحا السنة، وأرادوا  اللفظ وقد  ،  أهل  اتفقوا هم والفالسفة يف  لكن 

 تقدم أنه لفظ جممل. 

قالت الفالسفة: إننا نقول بقدم اآلثار يف املايض ويف املستقبل، فنتج من هذا أهنم  

، واآلثار املرتتبة عىل ذلك، وهذا  يقولون بقدم األفالك، ويقولون هي مساوقة هلل
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باتفاق  السنة( وغريه: هذا كفر  تيمية يف )منهاج  ابن  قال شيخ اإلسالم  بل  كفر، 

 اليهود والنصارى واملسلمني. 

وقال أهل السنة: ُنثبت التسلسل يف املايض واملستقبل، لكن نريد به معنى غري  

الفال اعتقده  أو  فنفوه،  املتكلمون  اعتقده  الذي  اعتقاد املعنى  فإن  فأثبتوه،  سفة 

كفري  هو  ما  املتكلمني  اعتقاد  ومن  كفري،  الفالسفة  واعتقاد  بدعي،  املتكلمني 

 كاجلهمية. 

ال ملا يريد،   ء أن  متى ما شاففأراد أهل السنة بالتسلسل يف املايض أي أن اهلل فعَّ

ن  ، وقالوا ألنه حي، واحلي فعال، كام ذكر هذا الدارمي وشيخ اإلسالم اب يفعل فعل

 تيمية وابن القيم، وغريهم من أهل السنة. 

يقول:   ُيِريُد ﴿واهلل  ملَِا  اٌل  يف   [16]الربوج:    ﴾َفعَّ السنة  أهل  يقول عنه  الذي  وهذا 

: قديمة النوع حادثة اآلحاد، فمتى ما شاء أن يتكلم تكلم، وهو  الفعليةالصفات  

وغضبه ورضاه قديم،  يتكلم بقدمه سبحانه، لكن أفراد الكالم يرجع إىل مشيئته،  

 لكن أفراد الغضب والرىض يرجع إىل مشيئته سبحانه. 

والنار   اجلنة،  يف  يتنعم  ومن  ونعيمها  اجلنة  فقالوا:  املستقبل  يف  التسلسل  أما 

وعذاهبا ومن يتعذب يف النار، إىل غري ذلك، ثم قالوا: بتسلسل اجلنس والنوع ال  

، والناس يف اجلنة يتغريون، فالتسلسل األفراد، ألن اجلنة تتغري، واحلور العني تتغري 
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األفراد النوع ال يف  يف ،  يف  فكذلك  اآلحاد،  النوع حادث  قديم  املايض  أنه يف  كام 

 هذا ما قرره أهل السنة وبيَّنوه. ،  املستقبل يتسلسل أبد اآلبدين يف النوع ال يف األفراد

األقوال وجد أن قول إىل هذه  نظر  باطل سو  ومن  اء يف  املتكلمني قول عاطل 

خمالفته لألدلة، وقد تقدم بحث هذا كثرًيا، ويف الدليل الذي اعتمدوا عليه، وهو  

دليل األعراض وحدوث األجسام، فقد بنوا هذه املعركة كلها عىل دليل األعراض 

 وحدوث األجسام، وهو دليل ساقط يف نفسه وال ُيصل به املراد.

يف التدليل عىل مذهبه، وصار    لذلك هم يف أمر مريج ملا استدلوا به، كٌل متسك به 

 ُيكفر بعضهم بعًضا. 

أما مذهب الفالسفة فهو كفري ملخالفة األدلة التي تقدم ذكرها، فلم يبق إال  

 أهل احلق وهو مذهب أهل السنة. 

أنه مل يقل  أمر وهو:  التنبيه عىل  بالتسلسل، ويبقى  يتعلق  ما  وهذا هو خالصة 

يض دون املستقبل، ذكر هذا ابن أيب العز أحد من الطوائف إن هناك تسلساًل يف املا

 احلنفي يف رشحه عىل )الطحاوية(. 

جعفر   أبا  املسألة  هذه  يف  أخطأ  ممن  أن  احلنفي  العز  أيب  ابن  أشار  آخر:  تنبيه 

الطحاوي، فإن يف كالمه ما يدل عىل أنه ال ُيثبت التسلسل يف املايض، أي ال ُيثبت 

يف هذه العقيدة وهي العقيدة الطحاوية،    الصفات الفعلية، وهذا يؤكد ما تقدم ذكره

السيام    وقد ذكر هذا ابن أيب العز احلنفي، وهو من أعرف الناس هبذه العقيدة  
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أيب جعفر  الدفاع عن  كثرًيا  ثم هو ُياول  باالعتقاد  إمام سني سلفي عارف  وهو 

 . الطحاوي، ومع ذلك اعرتف هبذا األمر  

 :مسألتان فيه  األمر اخلامس: 

األوىل:  وحدوث    املسألة  األعراض  دليل  عىل  اعتمدوا  املتكلمني  أن  التأكيد 

األجسام يف مذهبهم البدعي أو الكفري عند اجلهمية ملا نفوا األسامء والصفات،  

 ومن آثار ذلك أهنم نفوا التسلسل يف املايض عىل ما تقدم بيانه يف رشح )الواسطية(. 

تكلمني يف هذا أهنم مل ُيفرقوا بني النوع  من أعظم أسباب خطأ امل   املسألة الثانية:

بالتسلسل يف  أنه إذا قال أهل السنة  ُيفرقوا بني اجلنس والفرد، فظنوا  والفرد، ومل 

بالتسلسل يف  قالوا  إذا  أيًضا  أو  فرًدا قدياًم مع اهلل،  املايض أهنم يعتقدون أن هناك 

، وإنام أهل السنة يقولون  املستقبل يعتقدون أن هناك فرًدا مستمًرا يف البقاء مع اهلل

 بقدم النوع وبتسلسل النوع يف املستقبل دون األفراد. 

وُيقرب هذا بمثال: اإلنسان هو بمجموعه، من رأس وبدن ويد ورجل، إىل غري  

 ذلك، لكن يد اإلنسان ال ُيقال عنها إنسان، ففرق بني املجموع وبني الفرد. 

معن  فليس  يسمع،  اإلنسان  إن  ُيقال  أن  هذا  بني  ومثل  ففرق  تسمع،  يده  أن  اه 

 املجموع وبني الفرد، ففرق بني اجلنس املجموع من حيث اجلملة وبني األفراد. 
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وهذا ما مل يعرفه ومل يتصوره املتكلمون مع أهنم يرددون تأصياًل وتطبيًقا الفرق  

 بني الفرد واجلنس. 

قد أخطأ املتكلمون عىل أهل السنة، السيام عىل شيخ اإلسالم      األمر السادس: 

وقالوا إن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية بالتسلسل يف املايض تسلسل   ابن تيمية  

ره، بل أفرد بعضهم رسالة يف ذلك، كالعالئي   عه ومنهم من كفَّ كفري، ومنهم من بدَّ

 احلنفي. 

هناك  أن  ُيعلم  أن  احلنفي    وينبغي  العالئي  وهناك  املشهور،  الشافعي  العالئي 

البخاري، وقد أفرد رسالة يف الرد عىل ابن تيمية وكفره، وتكلم عىل ابن تيمية بسبب 

هذه املسألة كثريون يف زمانه، كالسبكي وغريهم، وهم مل يفهموا مراد ابن تيمية،  

أنه يواف السنة  أهل  ما عليه  التسلسل عىل  ملا قرر  أنه  الفالسفة، وأنه قال وظنوا  ق 

ذلك   يف  السنة  أهل  معتقد  وبني  ووضوح  بجالء  ذلك  بنيَّ  أنه  مع  كفري،  بقول 

 . 

قال   بقول  بل  قال  من  أن  عىل  والنصارى  واليهود  املسلمون  اتفق  قد   :

يف  وكام  السنة(  )منهاج  يف  هذا  وكرر  كفر،  قوهلم  إن  وقال  كافر،  فهو  الفالسفة 

درء تعارض العقل والنقل(، ومع ذلك أبوا إال  ))جمموع الفتاوى( و)الصدفية( و

أن ينسبوا هذا إليه، بل إن أحدهم يقول قرأت )منهاج السنة( ثالث مرات، ورأيت 

 ابن تيمية ُيقرر فيه التسلسل عىل طريقة الفالسفة!
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ر    مع أن كالمه واضح للغاية   لكن من قرأ هبوى أو بتصور خطأ سابق أثَّ

الظن هبم، وقد يكون منهم من هو باٍغ عىل أهل   ذلك عىل فهمه، هذا فيمن ُيسن 

 احلق وأهل السنة. 

وممن أخطأ يف ذلك بعض أهل السنة، فقد قال بعضهم: إن شيخ اإلسالم خاض  

هذه املعارك وقد أخطأ، ولو مل خيضها لكان خرًيا، وهذا من اخلطأ الكبري عىل شيخ  

 اإلسالم ابن تيمية. 

 كثري من العلامء املتأخرين يف أنه قاتل متيَّز عىل  فشيخ اإلسالم ابن تيمية  

ورشًعا،   عقاًل  فشلها  بنيَّ  ولذلك  طريقتهم  يرتيض  ال  وهو  بسالحهم،  املتكلمني 

وإنام هو مضطر لذلك إلنقاذ املسلمني من هذه البدع التي اغرتوا هبا، وللرد عىل  

 أهل الباطل بسالح يعظمونه.

الم إنام ُيصار إليه عند احلاجة،  لذا تكلم يف بعض املواضع وقال: وتعلم علم الك

لذلك خاض يف ذلك ابن تيمية بتوفيق من    وإال األصل أنه ال ُيتعلم، وصدق  

يقتلهم بسالحهم، وأن   وأن  املعركة عليهم،  يقلب  أن  فاستطاع  اهلل وذكاء وفطنة 

 . يتتبع فلوهلم 

وأنه   والزال املتكلمون ما بني حني وآخر يعرتفون بقوة شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . استطاع أن يكرسهم هبذه احلجج 
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لُيضعف   اضطراًرا  دخلها  وإنام  اختياًرا  املعارك  هذه  يدخل  مل  تيمية  ابن  فإذن 

 الباطل وينرص احلق بأمر اغرت به املسلمون وشاع بني املسلمني، وهو علم الكالم.

تيمية، وخطَّأه، ومن   ابن  يفهم كالم  مل  السنة ولألسف  أهل  وقد رأيت بعض 

بل كالمه   الذي أخطأ يف ذلك،  الذي خطَّأه هو  أن هذا  األمر وعرفه، علم  ل  تأمَّ

  . واضح وجل 
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 : قال 

ذلك بأنه عىل كل يشء قدير، وكل يشء إليه فقي وكل أمر عليه يسي، ل َيتاج 

 وهو السميع البصي، خلق اخللق بعلمه. إىل يشء، ليس كمثله يشء  

 الرشح:

بذكر مسائل القدر، وقد تقدم يف املقدمات أن أبا جعفر الطحاوي يف    بدأ  

بعد، ومن   فيام  إليه  يرجع  ثم  أخر  القدر ومباحث  يذكر  مرتب،  العقيدة غري  هذه 

ذلك القدر، فإنه قد كرره يف مواضع، لذا سأجتهد بحول اهلل وقوته عىل ذكر مسائل  

رى ُُيال إىل هذا املوضع األول القدر يف هذا املوضع، حتى إذا مررنا عليها مرة أخ

 يف ذكر القدر. 

وأن   القدر،  مسائل  وبمعرفة  القدر،  بدراسة  السنة  أهل  يعتني  أن  ينبغي  أواًل 

 ُيدققوا يف ذلك، ألسباب كثرية منها: 

أن هذا أمر عقدي، وأجل العلوم وأفضلها االعتقاد، ألنه يتعلق السبب األول: 

أن رشف العلم برشف املعلوم ومن يتعلق     القيمباهلل سبحانه، وقد ذكر ابن  

رشح  يف  احلنفي  العز  أيب  ابن  هذا  مثل  وذكر  واالعتقاد،  التوحيد  ذلك  ومن  به، 

 )الطحاوية(. 
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الثاين: السنة    السبب  أهل  بني  خالف  فيها  حصل  التي  املسائل  أوائل  من  أن 

مع  فيها اخلالف هي  حصل  مسألة  أول  أن  وصحيح  القدر،  وغريهم هي مسألة 

 ، لكن القدر من أوائل هذه املسائل، فدلَّ عىل أن اإلشكال فيها قديم. رجاخلوا

 أن يف بعض مسائل القدر إشكاالت، فالبد أن حُترر وأن ُتعرف.   السبب الثالث:

 إىل غري ذلك من األسباب. 

 ويتعلق بالقدر مسائل: 

األوىل:   فإنه  املسألة  املصنف،  ذكره  أن   ذكرما  ُيعلم  أن  وينبغي  القدر،    مراتب 

للقدر أربع مراتب، ومعنى مراتب القدر: أنه ال يقع يشء كرب أو صغر إال ويمر 

 هبذه املراتب األربع: 

العلم  العلم مرتبة    املرتبة األوىل: ، أي أن اهلل يكون عاملًا به، واألدلة عىل مرتبة 

َعلِيمٌ ﴿ كثرية، كقوله تعاىل:   ٍء  بُِكلِّ يَشْ َبْيَ يَ ﴿وقوله:    [75]األنفال:    ﴾إِنَّ اَّللََّ  َما  ْعَلُم 

 ﴾َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب ل َيْعَلُمَها إِلَّ ُهوَ ﴿وقوله:  [255]البقرة:  ﴾َأْيِدُّيِْم َوَما َخْلَفُهمْ 

 إىل غري ذلك من األدلة.  [59]األنعام: 

الثانية: بعلمه القديم كتب ذلك  الكتابة مرتبة    املرتبة  ، فبعد أن علم اهلل األمور 

بعُد، فإذن ال يقع يشء إال وكان يف علم اهلل قدياًم ثم كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ،  
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َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف األَْرِض َول يِف َأْنُفِسُكْم إِلَّ  ﴿والدليل عىل هذا قوله تعاىل:  

َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل اَّللَِّ َيِسيٌ يِف كَِتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن نَ   .[22]احلديد:  ﴾ رْبَ

  كتب »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    أن   العاص وأخرج اإلمام مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن  

 .«مقادير اخلالئق قبل أن ُيلق الساموات واألرض بخمسي ألف سنة اَّلل

اُءوَن إِلَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ  َوَما َتَش ﴿، والدليل قوله تعاىل:  املشيئة مرتبة  املرتبة الثالثة:  

 . [29]التكوير:  ﴾َربُّ اْلَعاملَِيَ 

مرتبة اخللق، فمنذ أن شاءه اهلل وقع اخللق مبارشة، والدليل قوله   املرتبة الرابعة:

ءٍ ﴿تعاىل:   ءٍ ﴿وقال تعاىل:    [62]الزمر:    ﴾اَّللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ ]الفرقان:    ﴾َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ

2]. 

هذه هي مراتب القدر، وملا ذكر ابن القيم يف كتابه )شفاء العليل( هذه املراتب  

األربع قال: وقد أمجع عىل هذه املراتب األنبياء واملرسلون، وأهل السنة، ودل عىل  

 . ذلك الكتاب والسنة، وصدق 

رك اآلن، فإذن ال يقع يشء حتى حتريك األصبع إال وقد علم اهلل بقدمه أنه سيح

خلقه   وبمشيئته  ُيرك،  أن  قبل  شاء  ثم  ذلك،  بعد  املحفوظ  اللوح  يف  وكتبه 

 . 
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أول من تكلم يف القدر بكالم بدعي كفري باطل هو معبد اجلهني، املسألة الثانية:  

ذكر هذا األوزاعي فيام نقله الذهبي يف كتابه )سري أعالم النبالء(، ويدل لذلك ما  

ة ُييى بن يعمر، وصاحبه محيد بن عبد الرمحن احلمريي، ملا خرج روى مسلم يف قص

ابن عمر من املسجد فاكتنفاه، وذكرا له أن معبًدا اجلهني يقول إن األمر ُأنف، إلخ،  

ره ابن عمر   . فكفَّ

وقال ابن القيم يف )شفاء العليل(: وقد أمجع السلف عىل كفر هؤالء القدرية،  

 . -إن شاء اهلل تعاىل-الكالم عليهم وهم القدرية األوائل، وسيأيت 

 ثم لُيعلم أن القدرية طائفتان: 

القدرية األوائل مثل معبد اجلهني، وهم الذين أنكروا علم اهلل،    الطائفة األوىل:

وكتابته، وقالوا: إن األمر ُأنف، فيقع هكذا بال تقدير وال يعلمه اهلل، وهؤالء تقدم 

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة  ،  أهنم كفار وأمجع السلف عىل كفرهم

نوا موجودين فاندثروا، وبقي منهم  )الواسطية( و)منهاج السنة(: هؤالء القدرية كا

 أفراد، لكن مل تبق منهم مجاعة وطائفة. 

الثانية:   والثانية،  الطائفة  األوىل  باملرتبة  آمنوا  الذين  وهم  املتأخرون،  القدرية 

فآمنوا بالعلم والكتابة، لكنهم أنكروا املشيئة واخللق، ومن أشهر هؤالء املعتزلة،  

وهؤالء بدعهم السلف وضللوهم، وإن كان  ،  ينفإن املعتزلة من القدرية املتأخر
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مقتىض والزم قوهلم الرجوع إىل القدرية األوائل، لكن أهل السنة يفرقون بني قول 

 القائل والزم هذا القول ومذهب القائل. 

فيقولون: من قال قواًل فهذا مذهبه، والزم قوله إذا كان كفرًيا أن يكون كفًرا،  

بعد  إال  صاحبه  يكفرون  ال  ليس    لكنهم  املذهب  الزم  يقولون:  لذا  احلجة،  قيام 

 مذهًبا للرجل، لكن الزم القول قول لصاحبه. 

، ومل  آمنوا باملرتبتني األوليني  -تزلةومنهم املع -فاملقصود أن القدرية املتأخرين  

الس قال  وقد  األخريتني،  باملرتبتني  الشافعي  ليؤمنوا  كاإلمام  ناظروا  ف   :

 م، فإن أقروا به ُخصموا وإال كفروا. بالعل -أي املعتزلة- القدرية 

وهذا كالم قليل يف مبناه عظيم يف معناه، ووجه ذلك: أنه إذا قيل للمعتزيل هل  

ومل خيلقه، فقيل له: هل   يف هذا الدرس وخلقه؟ قال: مل يشأ ذلكشاء اهلل حضوري  

 علم حضوري يف هذا الدرس وكتبه؟ قال: نعم. 

ف ما كتب؟ أو البد أن يقع كام علم  فيقال له: هل سيقع خالف ما علم وخال

 وكام كتب؟  

فهو ما بني أمرين، إما أن يقول يقع خالف ما يعلم وخالف ما يكتب فيكفر،  

وما كتب  ما علم  إال  يقع  ويقول ال  أن يضطر  وإما  األوائل،  القدرية  إىل  ويرجع 

وهذا مثال من األمثلة الكثرية عىل أن كالم السلف قليل لكنه كثري  ،  فُيخصم هبذا



116 

علم السلف عىل  يف كتابه )فضل    املعاين، وقد رضب هبذا مثااًل ابن رجب  

 اخللف(. 

القدر قدرة اهلل، روى الفريايب يف كتابه )القدر( عن زيد بن أسلم  املسألة الثالثة:  

وقال اإلمام أمحد: القدر قدرة ، ه صحيح التابعي املعروف: القدر قدرة اهلل. وإسناد

اهلل. وقد نقل هذا اإلمام ابن القيم يف كتابه )طريق اهلجرتني( وغريه أن ابن عقيل 

وهو جواب سديد فالقدر قدرة اهلل    أثنى عىل هذا اجلواب من اإلمام أمحد  

 درته. ، فكل ما وقع فهو من مشيئة اهلل، فإذن القدر فعل اهلل وقوفعله  

وقد جاء يف بعض األحاديث كحديث عائشة وابن عمر أن القدر رس اهلل، لكن  

كالربهباري  السنة  أئمة  ذكر  وقد  صحيح،  معناها  أن  إال  ضعيفة  األحاديث  هذه 

وغريه أن القدر رس اهلل، وهذا صحيح، ووجه كون القدر رس اهلل أنه ال يدري ملاذا  

فر، وال يدري أفراد التقدير، فلذلك حكم عىل هذا باإلسالم وحكم عىل هذا بالك

 قال السلف: القدر رس اهلل. 

السنة اخلوض يف القدر، ألن هذا مما اختص اهلل به، فهو   ومن هاهنا منع أهل 

ملاذا رسه   لو قال قائل:  فإنه  التفصيل  أما من جهة  ، وهذا كالم جممل، 

النار، وحكم عىل فالن بأن يكون    حكم اهلل عىل فالن بأن يكون كافًرا ثم يدخل 

 مسلاًم ثم يدخل اجلنة؟ 
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بالفضل   التعامل  بني  فرًقا  هناك  أن  وهو  مهمة،  قاعدة  ُتعلم  أن  ينبغي  فيقال: 

والعدل، وأن ترك التعامل بالعدل ظلم، وأن ترك التعامل بالفضل ليس ظلاًم، فلو  

ائة ريال استأجر رجل أجريين، عىل أن يعمال له ساعة، وأن ُيعطي كل واحد منهم م

يف هذه الساعة، فاتفقا عىل ذلك، فأعطى األول مائة، وأعطى الثاين مائتني، فال ُيقال  

إنه ظامل ألنه عامل األول بالعدل والثاين بالفضل، فرتك الفضل ليس ظلاًم بخالف 

 ترك العدل فإنه ظلم. 

ومن ذلك اإليامن، فإن اإليامن فضل واهلداية فضل، فحرمان اهلل بعض عباده  

من هذا ليس ترًكا للعدل وإنام هو ترك للفضل، لذلك ذكر اهلل بعض مراتب اإليامن  

 .[21]احلديد:  ﴾َذلَِك َفْضُل اَّللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيمِ ﴿فقال: 

هذ قرر  يف  وقد  وكام  الصحيح(،  )اجلواب  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ا 

 )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف )شفاء العليل(. 

فإن قيل: ملاذا عامل هذا بالفضل فجعله مسلاًم فأدخله اجلنة، وملاذا عامل هذا  

 بالعدل فجعله كافًرا فأدخله النار؟ 

أن اهلل حكيم عليم يقينًا  نعلمه  مما  إن  اكِِميَ ﴿،  فيقال:  احْلَ بَِأْحَكِم  اَّللَُّ   ﴾ َأَلْيَس 

كِيُم اْلَعلِيمُ ﴿  [ 8]التني:   وهو    إالفقطًعا مل ُيعامل هذا بالعدل    [84]الزخرف:    ﴾َوُهَو احْلَ

 يستحق ذلك، ومل ُيعامل هذا بالفضل إال وهو يستحق أن يتفضل عليه. 

 فإن قيل: نريد أن نعرف ملاذا؟
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قدر رس اهلل، هذا أمر ال نستطيع أن نخوضه ألننا يقال: من هاهنا قال السلف: ال

 ال ندركه، ومن القواعد املهمة: عدم إدراكنا ألمر ال يدل عىل عدم صحته. 

فلو قدر أن أطباء موثوقني حكموا عىل رجل بأن جُيروا له عملية جراحية، وأن  

قالوا  يشقوا بطنه، فقال: ارشحوا يل هذا األمر، فرشحوا له مرة ومرتني ومل يفهم، و

فيقول كل العقالء: هؤالء أطباء موثوقون فسلم  ،  له األطباء: إذا مل توافق فستموت

هلم، وعدم علمك هبذا األمر ال يدل أنه ليس صحيًحا، فهذا يف املخلوقني فكيف  

 ومن هاهنا قال السلف إن القدر رس اهلل. ، باخلالق  

جاء يف ذلك أحاديث مرفوعة لكن  القدرية جموس هذه األمة، املسألة السادسة: 

يف  وكام  السنة(  )منهاج  تيمية يف  وابن  )الفصل(  كتابه  ابن حزم يف  قال  ال تصح، 

القيم يف )زاد املعاد(: مل يصح حديث يف الطوائف إال يف   )جمموع الفتاوى( وابن 

 اخلوارج. 

والقول    ملسو هيلع هللا ىلص فإذن األحاديث التي جاءت يف املرجئة والقدرية ال تصح عن النبي  

بأن القدرية جموس هذه األمة جاء عن السلف، كابن عباس وغريه، لكن مل يثبت 

 . ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

اثنان،   اخلالقني  إن  يقولون  املجوس  أن  األمة  هذه  جموس  القدرية  أن  ومعنى 

خالق للنور وخالق للظلمة، وكذلك القدرية يقولون إن اخلالقني اثنان، اهلل خالق 
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العباد  أفعال  إال  أنفسهم، فجعلوا  كل يشء  العباد  العباد هم  أفعال  ، والذي خلق 

 اخلالقني اثنني، ومن هاهنا سامهم السلف جموس هذه األمة. 

كام يف )جمموع الفتاوى( أن بعضهم    أفاد شيخ اإلسالم ابن تيمية    تنبيه:

أخطأ وقال إن القدرية يقولون إن العبد خيلق الرش من أفعاله، أما اخلري فيخلقه اهلل،  

 ل هذا خطأ، بل هم يقولون إن اهلل مل خيلق أفعال العباد مطلًقا، ال اخلري وال الرش.وقا

تنازع العلامء هل بني لفظ القضاء والقدر فرق أم مها مرتادفان؟  املسألة السادسة:  

قيل إهنام مرتادفان، وذكر هذا مجع من أهل اللغة، وقيل إهنام خمتلفان، وقد ذهب 

م واخلطايب والراغب األصفهاين ومجال الدين القاسمي  مجع من أهل العلم كابن حز

وتنفيذ هذا   اليشء،  القدر يرجع لرتتيب  أهنام خمتلفان، وأن  إىل  يف رشح األربعني 

الرتتيب والتخطيط يسمى قضاًء، فمن يريد أن يبني بيًتا وخُيطط له فيسمى تقديًرا،  

 هذا سهل وال ُيشدد وقيل إهنام بمعنى واحد، واألمر يف ،  ثم إذا بناه يسمى قضاءً 

فررنا من قدر اهلل إىل "أنه قال:   فيه، وقد ثبت يف البخاري ومسلم عن عمر 

فهذا يدل عىل أهنام بمعنى واحد، وقد يقال جيتمعان يف صور وخيتلفان  ،  "قدر اهلل

 يف صور، واألمر يف هذا سهل واحلمد هلل. 

يرات أي أن اهلل سبحانه  أنواع التقديرات، ومعنى أنواع التقداملسألة السابعة:  

ر تقديرات يف أوقات متفاوتة، وهذه التقديرات أنواع:   قدَّ



120 

األول: أخرج   التقدير  سنة،  ألف  بخمسني  واألرض  الساموات  خيلق  أن  قبل 

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصي  أن النب   اإلمام مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  

 . «مقادير اخلالئق قبل أن ُيلق الساموات واألرض بخمسي ألف سنة  اَّللكتب »

قبل أن خيلق آدم بأربعني سنة، أخرج البخاري ومسلم من حديث    التقدير الثاين:

آدم ملوسى:    قال يف قصة حُماجة آدم وموسى، قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    أيب هريرة  

وهذا التقدير هو  ،  «سنة؟قدره اَّلل عيلَّ قبل أن ُيلقني بأربعي  أتلومني عىل أمٍر  »

َعىَل ﴿قوله سبحانه:   َوَأْشَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمْن  آَدَم  َبنِي  ِمْن  َربَُّك  َأَخَذ  َوإِْذ 

ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِيَ  ُكْم َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ  ﴾ َأنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّ

 .[172]األعراف: 

التقدير العمري، بأنه إذا ُنفخ يف روح كل أحٍد من بني آدم ُكتب    التقدير الثالث:

رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كام أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن  

 . مسعود 

التقدير السنوي، وهو عىل أصح القولني يف ليلة القدر، ومنه قوله    التقدير الرابع:

ا ُكنَّا ُمْرِسلِيَ   اَأْمر    *يٍم  فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكِ ﴿تعاىل:    .[ 5-4]الدخان:    ﴾ِمْن ِعنِْدَنا إِنَّ

اخلامس: تعاىل:    التقدير  قوله  ومنه  اليومي،  َشْأنٍ ﴿التقدير  يِف  ُهَو  َيْوٍم   ﴾ُكلَّ 

 فهذه تقديرات مخسة ذكرها اإلمام ابن القيم يف كتابه )شفاء العليل(.  [29]الرمحن: 
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تعاىل:    تنبيه: َبىَل ﴿قوله  َقاُلوا  ُكْم  بَِربِّ يف   [172]األعراف:    ﴾َأَلْسُت  آدم  بني  قول 

القول قول حقيقي، أي قول مقايل، وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك  "بىل"ظهور آدم: 

القول  إن  العلم وقالوا:  األنباري، وخالف بعض أهل  إسحاق بن راهويه، وابن 

 مردود بدليلني: ، وهذا "بىل"حايل ال مقايل، أي حاهلم يدل عىل قوهلم 

 أن األصل يف القول أنه مقايل وحقيقي.الدليل األول:  

الثاين: ذلك    الدليل  عىل  اإلمجاع  حكى  كام  ذلك  عىل  أمجعوا  قد  السنة  أهل  أن 

إسحاق بن راهويه وابن األنباري، لذلك من خالف فهو خُمطئ وقد خالف إمجاع 

 أهل السنة. 

ُيزاد يف عمره، كام أخرج  املسألة الثامنة:   جاءت أدلة تدل عىل أن من فعل كذا 

 البخاري ومسلم من حديث أنس، وأخرج البخاري من حديث أيب هريرة  

،  « من أحب أن ُيبسط له يف رزقه وُينسأ له يف أثره فليصل رْحه»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  

فإنه قد ُقدر عند  وهذه األحاديث يف ظاهرها ما يدل عىل أهنا ُُتالف ما ُقدر قبل،  

نفخ روحه وقبل ذلك، قد ُقدر عمره، ثم هذه األدلة تدل عىل أن ذلك يتغري، وقد  

 اختلف أهل العلم يف اإلجابة عىل ذلك منها: 

أن الزيادة ليست حقيقية وإنام بركة يف العمر، وذلك أنه إذا ُبورك  اجلواب األول:  

بارك له، وكذا قد يعمل يف اليوم للرجل فإنه قد يعمل يف الساعة ما ال يعمل من مل يُ 

 من مل ُيبارك له، وهكذا، وقد نرص هذا القول من املتأخرين الشوكاين. 
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ر    القول الثاين: أن الزيادة حقيقية، ووجه كون هذه الزيادة حقيقية أن اهلل قد قدَّ

ر الزيادة لعلمه أنه سيفعل ما يستوجب الزيادة،   يف أم الكتاب عمر كل أحد، وقدَّ

ر اهلل يف    ومن باب أنه سيكون    الصحف التي بأيدي املالئكةالتقريب: أن يكون قدَّ

 فقد ُقدر عمره بسبعني سنة.  ة، لكنه وصل رمحه، فألجل ذلكعمر فالن ستني سن

قال   كام  املالئكة،  أيدي  يف  فيام  هو  والتغري  مستقًرا،  الكتاب  أم  يف  ما  فيكون 

َما َيَشاُء َوُيْثبِ ﴿سبحانه:   فيمحو ما يف   [39]الرعد:    ﴾ُت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب َيْمُحوا اَّللَُّ 

أيدي  أما ما يف  بيانه،  الكتاب فهو ثابت عىل ما تقدم  أم  أما ما يف  أيدي املالئكة، 

املالئكة فمكتوب أن عمره ستون سنة، ثم ملا وصل رمحه أمرهم سبحانه أن يمحو  

َيْمُحوا اَّللَُّ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت  ﴿ذلك، وأن يكتبوا عمره سبعني سنة، وهذا قوله تعاىل: 

 .[39]الرعد:  ﴾َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب 

واختاره شيخ   الطربي،  ابن جرير  واختاره  عباس،  ابن  عن  قوٌل مروي  وهذا 

 . -واهلل أعلم-اإلسالم ابن تيمية وغريهم من أهل العلم، وهو الصواب 

ربكة أنه كان سيكون يومه غري  وقد يزيد القول األول ضعًفا أن حقيقة القول بال 

فلام وصل رمحه أنجز فيه كثرًيا، فقد ُيقال إن حقيقة    -لن ُينجز فيه كثرًيا  أي-ُمبارك  

هذا   يف  ُيفعل  فيام  تغري  وإنام  الزمن  يف  تغرًيا  ليس  لكن  تغرًيا،  هناك  أن  األمر  هذا 

 الزمن. 
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ف أبو العالء اختلف أهل العلم يف أول املخلوقات، ذكر اخلالاملسألة التاسعة:  

اهلمداين وعبد القادر الرهاوي، وذكره بعد ذلك ابن جرير يف تارخيه، وابن كثري يف 

كتابه )البداية والنهاية(، وغريهم من أهل العلم، وممن ذكر هذا اخلالف ابن تيمية  

كام يف )جمموع الفتاوى( ويف )الصفدية(، وذكره ابن القيم يف كتابه )شفاء العليل(،  

 ن كتبه. ويف غريها م 

خلق   أم  يشء؟  كل  به  اهلل  كتب  الذي  القلم  خلق  أسبق؛  أُيام  اختلفوا  وقد 

 العرش؟ 

ذهبت طائفة إىل أن خلق القلم هو األول، وقد ذهب إىل هذا ابن جرير الطربي،  

الصامت  بام روى أمحد وأبو داود من حديث عبادة بن  وابن اجلوزي، واستدلوا 

  له اكتب أوُل ما خلق اَّلل القلم ثم قال » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي » . 

ام عل بن  وهذا احلديث له طرق ُيقوي بعضها بعًضا، وقد حسن احلديث اإلم 

 . املديني 

والقول الثاين أن العرش ُخلق قبل القلم، وقد ذهب إىل هذا كثري من السلف،  

بل ظاهر كالم ابن تيمية أن هذا هو القول املروي عن السلف، وعزاه ابن حجر إىل 

 مجهور أهل العلم، واختاره ابن تيمية وابن القيم. 
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البخاري من حديث عمران بن  النبي    حصني    واستدلوا بام ثبت يف  أن 

اَّلل وَل يكن»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص املاء  كان  قبله، وكان عرشه عىل  أن  « يشء  ، فدل هذا عىل 

 العرش قبل القلم. 

أول ما خلق »ن قوله:  إ   وقالوا يف اجلواب عىل حديث عبادة بن الصامت  

بالفتح فيكون ظرًفا، فيقول من قال إن القلم    «أوَل »صوابه:    «قال له اكتباَّلل القلم  

بالضم عىل أنه مبتدأ، وأصحاب القول الثاين يقولون    «أوُل »لعرش يقولون:  قبل ا 

ل قال  القلم  اهلل  ما خلق  أول  أنه  أي  أنه ظرف  أن  هو ظرف، ومعنى  أي  اكتب،  ه 

 . "كتبا"األولية يف قوله 

كأن يدخل مجاعة، فدخل بعدهم رجل، فأول ما دخل قلت له افعل كذا وكذا،  

فتقول أول ما دخل زيٌد قلت له افعل كذا وكذا، ال يدل عىل أنه أول الداخلني،  

كتب أو افعل كذا وكذا، ومثل هذا ُيقال اوإنام يدل عىل أنه أول وقت دخوله قيل له  

 يف حديث عبادة بن الصامت.

تيمي ابن  قال  عبادة:  ثم  وحديث  القلم »ة:  اهلل  خلق  ما  يف  «...  أول  هذا   ،

املخلوقات التي خلقها اهلل يف ستة أيام، ال يف املخلوقات التي قبل ذلك، أما العرش  

 فإنه قبل ذلك. 

 أن خلق العرش قبل خلق القلم.   -واهلل أعلم-فبهذا يتبنيَّ 



125 

البحث يف هذه  تنبيه: أن  )الصفدية(  كتابه  تيمية يف  ابن  األولية    أفاد  املسألة يف 

املطلقة يف خلق اهلل، فإن أول خلق اهلل ال يعلمه إال اهلل، وإنام يف بيان أُيام أقدم نسبًيا  

 بني القلم أو خلق العرش. 

أن    أخرج اإلمام مسلم من حديث عل بن أيب طالب  املسألة العارشة:  

خيلق الرش، وقد  ، ظاهر هذا احلديث أن اهلل مل  «والرش ليس إليك»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

أن اهلل خلق كل يشء، كام قال سبحانه: ﴿ ءٍ دلَّت األدلة عىل  ُكلِّ يَشْ َخالُِق   ﴾ اَّللَُّ 

َرُه َتْقِدير  وقال: ﴿  [62]الزمر:   ٍء َفَقدَّ يف حديث   ملسو هيلع هللا ىلص وقال    [2]الفرقان:    ﴾اَوَخَلَق ُكلَّ يَشْ

 . «وتؤمن بالقدر خيه ورشه»جربيل الطويل: 

 ذلك، ومن أحسن األجوبة ما أجاب به شيخ  فاختلف جواب أهل العلم عىل

أي ليس    «والرش ليس إليك»اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقالوا: إن قوله:  

يف فعلك، لكنه يف مفعوالتك وخملوقاتك، فخلق اهلل إلبليس مثاًل اخللق نفسه خري،  

ها رش فيها  لكن إبليس املخلوق فيه رش، وقد تقدم قبُل أن كل املخلوقات التي في 

فلذلك خلق ،  خري من جهة أخرى، أي أن املخلوقات إما خري لذاهتا أو خري لغريها 

اهلل كله خري، لكنه إما خري يف ذاته أو خري لغريه، أما املخلوقات فإن فيها اخلري وفيها  

 الرش، فمنها ما فيها اخلري لذاته ومنها ما هو رش لكنه يرتتب عليه خري. 

يف إبليس، فإن اهلل خلق إبليس، وخلق اهلل إلبليس خري لكن  وقد تقدم ذكر املثال  

ليس خرًيا لذاته وإنام خري لغريه، ومن اخلري الذي يرتتب عىل خلق إبليس أنه سبب 
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لالبتالء الذي يتاميز به املطيع من العايص، ومن اخلري أيًضا أن بعض الناس يكون  

دم ويتوب، إىل غري ذلك مما  حاله بعد املعصية أحسن من حاله قبل املعصية ألنه ين 

 ذكره أهل العلم، وذكره ابن القيم يف كتابه )مدارج السالكني(. 

)منهاج  كتابه  ويف  الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قرر  لذا 

السنة( أن اهلل مل خيلق رًشا حمًضا، فمخلوقاته ما بني خري أو ما مجع بني اخلري والرش،  

بيانهوال يوجد يف خملوقا تقدم  ملا  ابن  ،  ته رٌش حمض، وذلك  ذلك  نحًوا من  وذكر 

 القيم، بل وذكر ما هو أشد من ذلك يف كتابه )شفاء العليل(.

 ثالث: ُذكر الرش يف خلق اهلل يف القرآن عىل صور  املسألة احلادية عرشة: 

اَّللَُّ َخالُِق ُكلِّ  ﴿أن ُيذكر الرش يف عموم خلقه، كام قال سبحانه:  الصورة األوىل:

ءٍ   . [62]الزمر:  ﴾يَشْ

أن ُيذكر الرش وُينسب إىل سببه من املخلوقات، كام قال سبحانه:   الصورة الثانية:

 .[2]الفلق:  ﴾ِمْن رَشِّ َما َخَلَق ﴿

الثالثة: ا   الصورة  مع  تأدًبا  اهلل  الرش وهو  فاعل  قال سبحانه:  أن ُُيذف  هلل، كام 

ْم َرَشد  ﴿ ُ ومل يقل: أرٌش أراد    [10]اجلن:    ﴾ا َأرَشٌّ ُأِريَد بَِمْن يِف األَْرِض َأْم َأَراَد هِبِْم َرهبُّ

 اهلل بمن يف األرض، بل حذفه تأدًبا مع اهلل. 
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ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه )منهاج السنة( وكام يف )جمموع الفتاوى( ويدل عليه  

 قيم يف كتابه )شفاء العليل(. كالم ابن ال

عرشة:   الثانية  ذكرهتا،  املسألة  ملا  أوردوها  أهنم  ولوال  مسألة،  املتكلمون  ُيورد 

إِنَّ اَّللََّ َعىَل ُكلِّ  حتى ُذكرت يف تفسري اجلاللني، وهي أهنم يقولون: إن اهلل يقول: ﴿ 

ٍء َقِديرٌ   فهل يستطيع اهلل أن خيلق مثل نفسه؟  [20]البقرة:  ﴾يَشْ

ٍء َقِديرٌ ﴿ فُيقال: إن قوله تعاىل:   اليشء إنام ُيقال للممكنات،    ﴾إِنَّ اَّللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

سواء كان موجوًدا أو معدوًما، فالذي مل يأت كالغد وسيأيت فهذا ممكن ومعدوم، 

ٍء َقِديرٌ ﴿فيدخل يف قوله: ﴿ والذي نفعله اآلن وفعلناه باألمس    ﴾إِنَّ اَّللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

ٍء َقِديرٌ ﴿ هذا ممكن موجود فيدخل يف قوله تعاىل:   لكنه ليس    ﴾إِنَّ اَّللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

 شاماًل للممتنعات، ال لغًة وال عند أهل السنة. 

َقِديرٌ ﴿فإذن كل ممتنع ليس داخاًل يف قوله تعاىل:   ٍء  ومن    ﴾إِنَّ اَّللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

 ذلك أن خيلق مثل نفسه، ومن ذلك أن ُيفني نفسه سبحانه، فإن هذا من املمتنعات.

شاع عند كثريين أهنم يقولون: إن اهلل قادر عىل ما يشاء، أو:    املسألة الثالثة عرشة:

 إن اهلل عىل ما يشاء قادر. إىل غري ذلك مما هو مرادف هلذه الكلمة. 

وممن أنكرها العالمة عبد الرمحن بن  وهذه الكلمة أنكرها مجٌع من أهل العلم،  

إبراهيم   بن  والعالمة حممد  املجيد(،  )فتح  كتابه  العالمة    حسن يف  وشيخنا 

 وبيَّنوا أهنا خطأ من أوجه:،  وغريهم من أهل العلم  حممد بن صالح العثيمني  



128 

أن قول القائل: إن اهلل عىل ما يشاء قادر. خُمالف أللفاظ الكتاب  الوجه األول:  

َقِديرٌ ﴿، فإن أدلة الكتاب والسنة املتكاثرة:  والسنة ٍء  َعىَل ُكلِّ يَشْ وأمثال   ﴾إِنَّ اَّللََّ 

 هذا من األدلة. 

إن قول: إن اهلل قادر عىل ما يشاء، أو: إن اهلل عىل ما يشاء قادر.    الوجه الثاين:

  ل إبليسفإنه ال يقدر عليه، فإن اهلل مل يشأ إدخا  أن له مفهوًما، وهو أن ما مل يشأ  ُيوهم

فإنه غري قادر، لكن ُيقال: بل اهلل قادر، لكنه مل يفعل   اجلنة، فإذن ُيوهم أن ما مل يشأ 

ذلك حلكمة، وقدرته شاملة لكل يشء، أي لكل ممكن، سواء من املوجودات أو 

املعدومات، وسواء ملا وقع أو مل يقع، أما ظاهر املقولة املتقدمة أنه ال يكون قادًرا إال  

 عىل ما يفعله سبحانه دون غري ذلك. 

 هذا ُيوافق مذهب طائفة بدعية وهم القدرية. أن  الوجه الثالث:

 لذلك هذه املقولة خطأ وال يصح أن ُتقال. 

ِعِهْم إَِذا َيَشاُء َقِديرٌ تعاىل: ﴿  هفإن قيل: ماذا ُيقال يف قول  ]الشورى:    ﴾َوُهَو َعىَل مَجْ

 راجع إىل اجلمع، ال إىل القدرة.  ﴾إَِذا َيَشاءُ ﴿ فيقال: قوله:  ؟[29

يف آخر من    فيام أخرج مسلم من حديث ابن مسعود    فإن قيل: ماذا ُيقال 

يدخل اجلنة من أهل النار إذا ُأخرج من النار، وفيه أنه يطلب من اهلل سبحانه، ثم  

ربنا   فيضحك  اجلنة،  يطلب دخول  أن  إىل  أيطلب  فقال:  يب   تستهزئ، 

 ؟ مسلم. . هذا لفظ « عىل ما أشاء قادر ولكني» قال:  وأنت رب العاملني؟ 
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فيقال: هذا خرج جواًبا عىل سؤال، ومن القواعد األصولية واللغوية أن ما خرج 

خمرج جواب عىل سؤال فليس له مفهوم، فال ُيقال ما عدا ذلك ليس قادًرا عليه،  

 وتقدم أن من أوجه اخلطأ يف هذا اللفظ أن له مفهوًما كام تقدم. 

 من أدلة الكتاب والسنة.  ثم هذا َعَرض، فال ُيقاس العرض لسبب عىل ما اطرد 

عرشة: الرابعة  هاتان    املسألة  القدر  يف  ضل  وقد  طائفتان،  القدر  يف  تنازع 

 الطائفتان، وهناك طوائف لكن هاتني الطائفتني أشهر من ضلَّ يف هذا الباب: 

اجلربية، ومن اجلربية اجلهمية، وهم الذين ال يؤمنون إال باإلرادة    الطائفة األوىل:

 ن: العبد كالريش يف مهب الريح. الكونية، ويقولو 

القدرية، ومن أشهر القدرية املعتزلة، وهم الذين ال يؤمنون إال    الطائفة الثانية:

 باإلرادة الرشعية. 

قال   كام  باإلرادتني،  آمنوا  فقد  الطائفتني،  هاتني  بني  وسط  فهم  السنة  أهل  أما 

فآمنوا أن للعبد    [29]التكوير:    ﴾  اْلَعاملَِيَ َوَما َتَشاُءوَن إِلَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ َربُّ ﴿سبحانه:  

 . قدرة ومشيئة، وأن مشيئة العبد ال ُترج عن مشيئة اهلل  

ه وأن ُيلبِّس األشاعرة   يأتون    -كعادهتم-وممن ضلَّ يف هذا الباب وحاول أن ُيموِّ

ا ُحقق بلفظ جممل ُيوهم أهنم مع أهل السنة أو أهنم ليسوا عىل مذهب بدعي، وإذ

 هذا القول رجع إىل أقوال أهل البدع. 
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فإن األشاعرة قالوا: نعوذ باهلل أن نكون قدرية، وأال ُنؤمن إال باإلرادة الرشعية،  

 وصدقوا يف ذلك. 

وقالوا يف املقابل: ونعوذ باهلل أن نكون من اجلهمية اجلربية، بل نقول نحن عىل  

 عقيدة الكسب. 

لكونية واإلرادة الرشعية؟ دعوا عنا كالمكم فُيقال هلم: هل تؤمنون باإلرادة ا

لوا لنا وبيِّنوا لنا، هل تؤمنون باإلرادتني؟   املجمل، فصِّ

 قالوا: ال نؤمن إال بإرادة واحدة وهي اإلرادة الكونية. 

 ثم قالوا: عقيدتنا عقيدة الكسب. 

 فيقال هلم: هل تؤمنون أن للعبد قدرة ومشيئة؟ 

 يقولون: نعم. 

فرسوا ذلك إال بام يرجع إىل اجلرب وقول اجلهمية، لذلك ثم ال يستطيعون أن يُ 

أن   حاولوا  لكن  اجلهمية،  ومنهم  اجلربية  قول  إىل  يرجع  فإنه  قوهلم  يف  ُحقق  إذا 

هوا بكالم ال ُيفهم.   ُيموِّ

لذا قال بعضهم: مما ُُيار فيه العقول ثالثة أشياء، الطفرة عند النظام، واألحوال  

األشعري، ألنه أبى أن ُيقر أن مذهبه مذهب اجلربية  عند أيب هاشم، والكسب عند  
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وأبى أن يأيت بتفسري ُينجيه من مذهب اجلربية، وحقيقة قوله أنه يرجع إىل مذهب 

 اجلربية ألنه ال ُيثبت إال إرادة واحدة وهي اإلرادة الكونية. 

 : تنبيهـــان

األول: الكتاب    التنبيه  يف  و)شاء(  )املشيئة(  لفظ  ُذكر  أهل إذا  وكالم  والسنة 

العلم، فاملراد به اإلرادة الكونية، ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه )منهاج السنة(، وكام  

يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف )شفاء العليل(، وشيخنا ابن عثيمني يف أكثر  

 من موضع. 

ند أيب  تقدم أن مما حُتار فيه العقول الطفرة عند النظام واألحوال ع  التنبيه الثاين:

ُيقبل ال عقاًل وال رشًعا فقال: إن    ملرادهاشم، وا بأمر ال  أتى  النظام  أن  بالطفرة: 

الثالث   موضعه  إىل  األول  موضعه  من  انتقل  إذا  موضعه   -مثاًل -اجلسم  إىل  أو 

إىل  الرابع  من  انتقل  إذا  وكذلك  الثالث،  وال  الثاين  باملوضع  يمر  ال  فإنه  الرابع، 

 ضع اخلامس والسادس، إلخ. العارش فإنه ال يمر باملو

وهذا نقص وخبل رشًعا وعقاًل، لذا جعلوه مما حتار فيه العقول، وال يستطيع أن  

أما األحوال عند أيب هاشم، فإن أبا هاشم املعتزيل يقول: ُنثبت هلل صفة  ،  ُيربهن عليه 

ليست قديمة وال حديثة، وال موجودة وال معدومة، فهو يشء ليس موجوًدا وال  

فلذا هم ُيثبتون األسامء، لكنهم يقولون: إن اهلل عامل ،  هذه صفة املمتنعاتمعدوًما و

وسميع وبصري، لكن ال نقول له صفة العلم وال صفة السمع وال صفة البرص، وإنام 
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ثم يرجع إىل قوله ال ُأثبت صفة قديمة  ،  أقول كونه علياًم وكونه سميًعا وكونه بصرًيا 

 إىل غري ذلك.   وال حديثة وال معدومة وال موجودة،

الذي  املسألة اخلامسة عرشة:   الظلم  القدر يف معنى  باب  قد ضلَّ املخطئون يف 

نفاه اهلل عن نفسه، فقالت اجلربية: الظلم أن يأخذ شيًئا من ملك غريه، واهلل سبحانه  

وقالت القدرية ومنهم  ،  له ملكه سبحانهال يأخذ شيًئا من ملك غريه ألن امللك ك

بيان مذهبهم والرد  العباد، وقد تقدم الرد عىل  املعتزلة: الظلم أن اهلل خيلق أفعال 

 فقالوا: كيف خيلق أفعااًل ثم يرد عليهم، وقد تقدم بحث هذا. ، عليهم

وكال الطائفتني خمطئتان، أما اجلربية ومنهم اجلهمية واألشاعرة ملا قالوا الظلم  

و أن يأخذ شيًئا من ملك غريه، وامللك كله ملٌك هلل، فيقال: إذن عىل قولكم اهلل  ه

سبحانه ال يستطيع الظلم، ألن امللك كله ملكه سبحانه، فإذا كان اهلل ال يستطيع 

يمتدح   كيف  فإذن  قولكم  عىل  قال:  الظلم  كام  برتكه،  بَِظالٍَّم  ﴿نفسه  َربَُّك  َوَما 

إين »  أخرج مسلم من حديث أيب ذر يف احلديث القدس:  وكام  [ 46]فصلت:    ﴾ لِْلَعبِيدِ 

ا فال تظاملوا  .«حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرم 

فال ُيمكن أن يمتدح نفسه برتك يشء إال وهو قادر عليه، فمن امتدح نفسه برتك  

أما الرد عىل  ،  أمر ال يقدر عليه ال يصح أن يمتدح نفسه بذلك، تعاىل اهلل عن هذا

األدلة:   لعموم  العباد  ألفعال  خالق  اهلل  أن  من  ذكره  تقدم  ما  فيقال  اَّللَُّ ﴿املعتزلة 

ءٍ   وغريها من األدلة.  [62]الزمر:  ﴾َخالُِق ُكلِّ يَشْ
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يقال: معنى الظلم عند أهل السنة أن يأخذ من حسنات    إذن ما معنى الظلم؟

اآلخر بال حق، قال    اهذا وُيعطيه   اآلخر بال حق، أو يأخذ من سيئات اهذا وُيعطيه

اِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال َُيَاُف ُظْلام  ﴿سبحانه:   احِلَ ]طه:   ﴾ َول َهْضام    َوَمْن َيْعَمْل ِمْن الصَّ

112]. 

عرشة:   السادسة  إثبات  املسألة  يف  القدر  يف  املختلفون  االستطاعة  تنازع 

للمخلوق، فقالت اجلربية ومنهم اجلهمية واألشاعرة: ُنثبت استطاعة واحدة وهي  

استطاعة مع الفعل، ومعنى االستطاعة مع الفعل: أي أال ُيوفق اهلل العبد لذلك وإن  

 كان فاعاًل ومستطيًعا لفعل مجيع األسباب. 

است وهي  واحدة  استطاعة  ُنثبت  املعتزلة:  ومنهم  القدرية  قبل  وقالت  طاعة 

ل الفعل، وينفون  الفعل، كمن يريد احلج وعنده الزاد والراحلة هذه استطاعة قب

َوَّللَِِّ َعىَل ﴿ودليلهم قوله تعاىل:  ه االستطاعة عىل احلجيوجد عند  االستطاعة ملن ال

الفعل،  فهذه استطاعة قبل    [97]آل عمران:    ﴾النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيال  

صل قائام  فإن َل تستطع »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوما أخرج البخاري من حديث عمران أن النبي  

ا، فإن َل تستطع فعىل جنب  ، فهذه استطاعة قبل الفعل. «فقاعد 

آمنوا   السنة  وأهل  وجه،  من  وأخطأت  وجه  من  أصابت  الطائفتني  فكال 

ذلك بقول:    باالستطاعتني، باستطاعة مع الفعل واستطاعة قبل الفعل، وُيعرب عن

 قدرة مع الفعل وقدرة قبل الفعل. 
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فمن يريد احلج وعنده الزاد والراحلة إىل غري ذلك، فهذا عنده قدرة قبل الفعل،  

زاد  كان عنده  استطاعتان وقدرتان، ومن  توفر يف حقه  فقد  فإن وفقه اهلل وحج، 

 مع الفعل.   ةقبل الفعل لكن ليس عنده قدر درة وراحلة لكنه مل ُيج، فهذا عنده ق

َوَّللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت ﴿ فأهل السنة آمنوا باالستطاعتني، آمنوا بقوله تعاىل:  

َما  ﴿ فعل، وآمنوا بقوله تعاىل:  ل وهذه قبل ا  [97]آل عمران:    ﴾َمْن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيال  

ونَ  ْمَع َوَما َكاُنوا ُيْبرِصُ  هذه استطاعة مع الفعل.  [20ود: ]ه ﴾َكاُنوا َيْسَتطِيُعوَن السَّ

جيب عىل كل مسلم أن جيمع بني اإليامن بالقدر وفعل     املسألة السابعة عرشة:

األسباب، ال يصح أن ُيؤمن بأحدمها دون اآلخر، بل جيب أن جيمع بينهام، وذلك 

بأن   بفعل أن الرشيعة جاءت باألمرين، جاءت  باألمر  ر وجاءت  ُقدِّ كل يشء قد 

 األسباب. 

 ويدل عىل هذا ما يل: 

وأن  »:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرشيعة جاءت باألمرين، باإليامن بالقدر كام قال  الدليل األول:  

َفاْمُشوا ﴿، وأيًضا جاءت بفعل األسباب، كقوله تعاىل:  «تؤمن بالقدر خيه ورشه

 .[15]امللك:  ﴾يِف َمنَاكِبَِها

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    ج اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة  ومن ذلك ما أخر

احرص عىل ما ينفعك واستعن باَّلل ول تعجزن، فإن أصابك يشء فال تقل: لو أين »
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، ويصح أن ُيقال:  « فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اَّلل وما شاء فعل

ر اَّلل وما شاء فعل»  ، فجاءت الرشيعة باإليامن باألمرين. «قدَّ

الشيخان  ومن أخرج  ما  عل    ذلك  أن    عن  جابر،  عن  مسلم  وأخرجه 

ر، ففيام   الصحابة قالوا: يا رسول اهلل، إن مقعد كل واحد منا من اجلنة والنار قد ُقدِّ

أي أنك ال تدري هل أنت يف اجلنة  ، «اعملوا فكٌل ُميْس ملا ُخلق له»العمل؟ فقال: 

 أم يف النار، فافعل السبب للنجاة من النار. 

 عل األسباب رشًعا، وهذا من فعل األسباب. أننا مطالبون بف الدليل الثاين:

الثالث: املرشكني    الدليل  لشاهبنا  بالقدر  احتجاًجا  األسباب  فعل  تركنا  لو  أننا 

قالوا:   آَباُؤَنا﴿الذين  َول  ْكنَا  َأرْشَ َما  اَّللَُّ  َشاَء  َلْو  ُكوا  َأرْشَ الَِّذيَن  ]األنعام:   ﴾َسَيُقوُل 

148]. 

لقول هو ُمكابر، وذلك أنك ال تراه يف حوائجه  إن من يقول هذا ا  الدليل الرابع:

يبحث عن   رأيتم رجاًل  فهل  رت،  ُقدِّ قد  أهنا  فعل األسباب بحجة  الدنيوية يرتك 

 الولد دون أن يتزوج؟ لو فعل ذلك أحد لعاب عليه كل الناس، وعىل هذا فقس. 

عرشة:   الثامنة  أهل  املسألة  عند  جيوز  املعايال  عىل  بالقدر  ُُيتج  أن  ب  السنة 

واملعايص، وإنام ُُيتج بالقدر عىل املصائب، ووجه ذلك: ال جيوز ألحد أن يعيص  

ر اهلل علَّ هذا األمر لكن جيوز أن ُيتج  ،  اهلل فيزين، وإذا المه أحد عىل ذلك قال: قدَّ
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ا ُيتج  بالقدر عىل مصيبة، لو مرض هذا الرجل أو تاجر وفعل األسباب فخرس، فهن

 بالقدر عىل املصائب، ويكل أمره إىل اهلل. 

 فهو خمطئ ألسباب كثرية منها:  ومن احتج بالقدر عىل املعايب

األول:   عنهم:  السبب  تعاىل  قال  كام  املرشكني  فعل  هذا  الَِّذيَن  ﴿أن  َسَيُقوُل 

ْكنَا َول آَباُؤَنا ُكوا َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأرْشَ  .[148]األنعام:  ﴾ َأرْشَ

أن هذا ال ُيقبل عقاًل، لو أن رجاًل رضب رجاًل فإذا عاب عليه    لسبب الثاين:ا

، وصار كل الناس يرضب بعضهم اآلخر ويأخذ   الناس ذلك قال: قدره اهلل علَّ

 مال اآلخر ويقولون: قدره اهلل علينا، فال يقبل ذلك أحد. 

ج بالقدر  ما تقدم ذكره من أنه لو ترك أحد فعل األسباب واحت  السبب الثالث:

بحجة أن اهلل قدره عليه كأن جيلس وال يعمل، أو يطلب الولد وال يفعل، واحتج  

 هبذا، لعاب عليه كل أحد. 

ر.  السبب الرابع:  أنك ال تعلم ما ُقدِّ

ملا قال   آدم وموسى  البخاري ومسلم من حماجة  فيام روى  ُيقال  ماذا  فإن قيل: 

،  «أنت آدم أبو البرش، خلقك اَّلل بيده، خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة؟»موسى آلدم:  

أتلومني   وخط لك التوراة بيده  أنت موسى، اصطفاك اَّلل بكالمه،»قال آدم ملوسى:  

؟  . «بأمر قد قدره اَّلل عيلَّ



137 

  ، لو قال قائل: إن آدم احتجَّ بالقدر؟ «حجَّ آدم موسى» بعد ذلك:  ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 

فيقال: ال يصح بحال، فإن آدم قد تاب من ذنبه وقبِل اهلل توبته، كام قال سبحانه:  

اِسِ ﴿ َلنَُكوَننَّ ِمْن اخْلَ نَا  َوَتْرَْحْ َلنَا  َتْغِفْر  ََلْ  َأنُفَسنَا َوإِْن  نَا َظَلْمنَا  َربَّ ]األعراف:   ﴾ينَ َقال 

23]. 

والتائب من الذنب كمن ال ذنب له، فإذن قطًعا موسى لن يلومه عىل الذنب، 

:  ملسو هيلع هللا ىلصألنه قد تاب، إذن اللوم عىل املصيبة، وهي اخلروج من اجلنة، فلذا قال النبي  

 . «حجَّ آدم موسى »

وهذا خالصة ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )التدمرية( ويف )الرد عىل  

 لبكري( و)منهاج السنة( وغريها من كتبه وابن القيم يف )شفاء العليل(. ا

ال ُيرد الرشع بالقدر، وقد تقدم ذكر األدلة يف ذلك، ومن  املسألة التاسعة عرشة:  

األخطاء الكبرية والتي يقع فيها بعض جهلة املسلمني بجهٍل ويقع فيها بعمد بعض  

ا ملا ُيتجون بالقدر عىل الرشع، فيقال:  الطوائف الضالة امللحدة كالليربالية وغريه

 إن هناك أناًسا يعصون اهلل، فيقولون: دعهم، فإن اهلل هو الذي قدر هذا. 

فيقال: نعم اهلل قدره بتقديره الكوين، لكنه أمرنا بأمره الرشعي أن نقوم بالواجب  

 الرشعي، فال تعارض بينهام.

 والناس يف هذا الباب عىل أقسام ثالثة: 
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 الطائفة املرشكة القدرية، وهم الذين يردون الرشع بالقدر. ل:  القسم األو  •

الثاين: • الرشع    القسم  بني  إن  يقولون  الذين  وهم  اإلبليسية،  الطائفة 

 والقدر تعارًضا. 

الطائفة املجوسية، وهم الذين يقولون إن هناك خالقني،    القسم الثالث: •

خالق النور وخالق الظلمة، واملعتزلة يقولون إن اهلل خلق كل يشء إال  

 أفعال العباد فقد خلقها العبد نفسه، وقد تقدم الرد عىل هؤالء. 

 ذكر هذه الطوائف الثالثة ابن تيمية يف كتابه )التدمرية(. و

يامن بالقدر فوائد عظيمة، فقد تقدم ذكر مسائل علمية  إن لإلاملسألة العرشون:  

والقدر،   بالقضاء  اإليامن  عند  املسلمني  نفوس  يف  عظيم  سلوكي  أثٌر  هناك  لكن 

إيامنه  قوي  فإذا  والقدر،  بالقضاء  إيامنه  قوي  العبد  توحيد  قوي  كلام  أنه  وذلك 

بلسم احلياة، وهو    بالقضاء والقدر زاد قلبه انرشاًحا وُأنًسا، فإن اإليامن بالقدر هو

 سبب لألنس وانرشاح الصدر. 

ألن املوحد يعلم بأن اهلل هو أحكم احلاكمني، وهو سبحانه احلكيم العليم، علمه  

من علمه وجهله من جهله، ثم يعلم أن هذا التقدير قديم قبل أن خُيلق، بل قبل أن  

قضاء اهلل  خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة، ثم يعلم أنه إن مل يصرب عىل  

وقدره فلن يرتفع القضاء، بل إنه جيمع بني وزرين، أو بني مصيبتني، املصيبة األوىل 

ما نزل به، واملصيبة الثانية اإلثم الذي يتحمل، لذا قال أبو بكر الطرطويش يف كتابه 
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َما َأَصاَب  ﴿)البدع واحلوادث(: وقد قيل إن أسىل آية يف كتاب اهلل تعاىل قوله تعاىل:  

َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل اَّللَِّ ِمْن مُ  َتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنرْبَ
ِصيَبٍة يِف األَْرِض َول يِف َأْنُفِسُكْم إِلَّ يِف كِ

خُمَْتاٍل    *َيِسٌي   ُكلَّ  َُيِبُّ  َواَّللَُّ ل  آَتاُكْم  باَِم  َتْفَرُحوا  َول  َفاَتُكْم  َما  َعىَل  َتْأَسْوا  َكْيال 
لِ

 . [23-22 ]احلديد: ﴾َفُخورٍ 

به أمر يسري عىل اهلل، لكن اهلل قدره حلكمة، فاعلم أن  فإذن هذا الذي ُأصبت 

 فعل اهلل كله خري، علمه من علمه، وجهله من جهله.

ل واقع األمر فإنه جيد أموًرا كثرية قد كان كارًها هلا وكان يسعى لرفعها   ثم من تأمَّ

،  ا كثرًيا ال يظهر له إال فيام بعد ودفعها، وما إن متيض األيام إال ويرى أن فيها خريً 

وقد تكلم عىل هذا ابن اجلوزي يف كتابه )صيد اخلاطر(، يقول: ما من مصيبة نزلت 

يب، إال ورأيت نفعها العظيم بعد ذلك، ثم قال: ها أنا اآلن يف مصيبة، ومل يظهر يل 

 اخلري فيها، لكني أكتبها وُأبيِّضها حتى يأيت وقتها. 

سنتني   أ -فبعد  املصيبة   - ظنفيام  هلذه  عظيمة  منافع  وجد  أنه  أن  ،  ذكر  فينبغي 

 . نكون منرشحي الصدر وأن ُنحسن الظن بربنا الذي ال إله إال هو  
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 :   قال املصنف 

ومشيئته،   بتقديره  َيري  يشء  وكل  معصيته،  عن  وهناهم  بطاعته  وأمرهم 

فام شاء هلم كان وما َل يشأ َل يكن، ل مشيئة للعباد إل ما شاء هلم،  ،  ومشيئته تنفذ

، وُيضل من يشاء وُيذل ويبتيل عدل   وكلهم  ،  ُّيدي من يشاء ويعصم وُيعايف فضال 

وعدله فضله  بي  مشيئته  يف  واألنداد،  ،  يتقلبون  األضداد  عن  متعاٍل  راد  وهو  ل 

 . دهآمنا بذلك كله، وأيقنا أن كال  من عن،  لقضائه ول ُمعقب حلكمه ول غالب ألمره

األنبياء   خاتم  وأنه  املرتىض،  ورسوله  املجتبى  ونبيه  املصطفى  عبده  ا  حممد  وأن 

 . وإمام األتقياء وسيد املرسلي وحبيب رب العاملي

وكافة   اجلن  عامة  إىل  املبعوث  وهو  وهوى،  فغيٌّ  نبوته  بعد  نبوة  دعوى  وكل 

 الورى باحلق واهلدى وبالنور والضياء

 الرشح:

بيانه، وقوله:   بالقدر والرشع، وقد تقدم  وكل  )فإذن البد من اإليامن بشيئني، 

 هذه هي اإلرادة الكونية.  (يشء َيري بتقديره ومشيئته، ومشيته تنفذ

ل مشيئة للعباد إل ما شاء هلم، فام شاء هلم كان وما َل يشأ َل يكن، ُّيدي  ) قوله:  

، وُيضل من يشاء  أشار إىل أن  ،  ( وُيذل ويبتيل عدل   من يشاء ويعصم وُيعايف فضال 

 هناك فرًقا بني التعامل بالفضل والتعامل بالعدل، وقد تقدم بيان هذا. 
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كل العباد يتقلبون يف إرادته   (وكلهم يتقلبون يف مشيئته بي فضله وعدله)قوله: 

لت يف كالمه    الكونية سبحانه، ألن اإلرادة الكونية هي التي وقعت، وإذا تأمَّ

الكونية دون اإلرادة الرشعية، وهذا هو   إثبات اإلرادة  جتد أن كالمه يدور حول 

 مذهب اجلربية ومنهم الكالبية واألشعرية واملاتريدية. 

عن  ) قوله:   متعاٍل  واألنداد وهو  قال    (األضداد  كام  والند،  الضد  اهلل  عن  نفى 

َسِمي  ﴿تعاىل:   َلُه  َتْعَلُم  تعاىل:    [65]مريم:    ﴾اَهْل  األَْمَثاَل ﴿وقال  َّللَِِّ  ُبوا  َترْضِ  ﴾َفال 

 .[74]النحل: 

ألمره)قوله:   غالب  ول  حلكمه  ُمعقب  ول  لقضائه  راد  اإلرادة    (ل  هي  هذه 

 سبحانه. الكونية التي قضاها  

ا عبده املصطفى ونبيه ) قوله:   آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كال  من عنده، وأن حممد 

املجتبى ورسوله املرتىض، وأنه خاتم األنبياء وإمام األتقياء وسيد املرسلي وحبيب  

العاملي والسنة    ملسو هيلع هللا ىلصفنبينا    (رب  الكتاب  ذلك  عىل  دل  واملرسلني،  األنبياء  خاتم 

 .[40]األحزاب:  ﴾َوَلكِْن َرُسوَل اَّللَِّ َوَخاَتَم النَّبِيِّيَ ﴿بحانه: وإمجاع املسلمني، قال س

أن النبي    أما السنة النبوية فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  

أن   ، وثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة «أنا خاتم النبيي»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص

، وقد أمجع عىل هذا املسلمون، ومن مل يؤمن بذلك «إنه ل نبي بعدي»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصي  النب
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املعارصون   العلامء  كفر  ولذلك  بالرضورة،  الدين  من  معلوم  بيشء  كفر  فقد 

 القاديانية ملا اعتقدوا أن هلم نبًيا. 

فقد  وكان األوىل أن يقول: وخليل رب العاملني،    (وحبيب رب العاملي)وقوله: 

تنازع العلامء هل بني اخللة واملحبة فرق وأُيام أرفع؟ ذكر اخلالف يف ذلك النووي 

 يف رشح مسلم، والعيني يف رشحه عىل البخاري. 

وأصح األقوال قطًعا أن اخللة أرفع درجة من املحبة، لذلك أحب اهلل كثريين،  

ك، أما اخللة فهي  فيحب اهلل املتقني، والصابرين، واملحسنني، والتوابني، إىل غري ذل

إيِنِّ َأْبَرُأ إىَِل اَّللِ »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  منزلة خاصة كام أخرج مسلم من حديث جندب أن النبي 

َذ إِْبَراِهيَم َخلِيال   َ ، َكاَم اَّتَّ َذيِن َخلِيال  َ يٌل، َفإِنَّ اَّللِ َتَعاىَل َقِد اَّتَّ
 . «َأْن َيُكوَن ِِل ِمنُْكْم َخلِ

إبراهيم   اثنان،  إال  يبلغها  فإذن اخللة   ملسو هيلع هللا ىلصونبينا    فاخللة منزلة عظيمة مل 

ء(، أما  يف كتابه )الداء والدوا   من املحبة، وهذا ما حققه اإلمام ابن القيم    أرفع

 أال وأنا   ،)إن إبراهيم خليل اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلص قال    :ما روى الرتمذي عن ابن عباس أنه قال

و  فخر(.  وال  اهلل  الرتمذي حبيب  ذكر  قد  احلديث  غريب  :هذا  حديث    ،أنه 

واملحدثون األوائل إذا أطلقوا لفظة غريب يريدون به الضعيف كام قال اإلمام أمحد:  

يقولون: حديث فائدة أو غريب فاتركه. ثم قد ضعف   إذا سمعت أهل احلديث 

  احلديث ابن أيب العز احلنفي يف رشح العقيدة الطحاوية واأللباين يف ضعيف سنن

 . الرتمذي
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اجلن  )قوله:   عامة  إىل  املبعوث  وهو  وهوى،  فغيٌّ  نبوته  بعد  نبوة  دعوى  وكل 

مبعوث للجن واإلنس، وقد    ملسو هيلع هللا ىلص نبينا    (وكافة الورى باحلق واهلدى وبالنور والضياء

أمجع العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن حزم يف كتابه )املحىل(، وشيخ اإلسالم 

إال أنه حصل خالف لألنبياء الذين هم قبل ،  والسبكي يف فتاواه  ابن تيمية  

 هل ُبعثوا للجن أيًضا أم ال، وخالف الضحاك بن مزاحم.  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

العلامء يف حال  اختلف  كافرياجلن    ثم  أن  عىل  أمجعوا  أن  النار   بعد  ،  اجلن يف 

كتابه   يف  القيم  وابن  )الفرقان(،  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  اإلمجاع  حكى 

وابن حجر اهليتمي يف )طريق اهلجرتني(، والسيوطي يف كتابه )األشباه والنظائر(،  

نَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعيَ ألَْمأَلنَّ َجَهنََّم مِ ﴿:  الفتاوى احلديثية ومن األدلة قوله تعاىل  ﴾ ْن اجْلِ

اجلنةاختلفوا يف  ثم    [119]هود:   مالك والشافعي  ف  ؟ صاحليهم هل يدخلون  ذهب 

كاآلدميني، وخالف أبو حنيفة، والصواب    صاحليهم يدخلون اجلنة وأمحد إىل أن  

أن اهلل سبحانه قال:   َواإِلنسِ ﴿قول اجلمهور، والدليل عىل هذا  نِّ  اجْلِ َمْعرَشَ   ﴾َيا 

قال:    [130]األنعام:   َعِمُلوا﴿ثم  َّا  مِم َدَرَجاٌت  ُكلٍّ 
أهنم    [132]األنعام:    ﴾ َولِ عىل  فدل 

 لنار. كاإلنس، من عمل صاحلًا فله اجلنة، ومن خالف فله ا
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 : قال املصنف 

َقُه  َوَصدَّ َوْحي ا  ِه 
َرُسولِ َعىَل  َوَأْنَزَلُه  َقْول   َكْيِفيٍَّة  باَِل  َبَدا  ِمنُْه  اَّللَِّ  َكاَلُم  اْلُقْرآَن  َوإِنَّ 

َكَكاَلِم   بَِمْخُلوٍق  َلْيَس  ِقيَقِة  بِاحْلَ َتَعاىَل  اَّللَِّ  َكاَلُم  ُه  َأنَّ َوَأْيَقنُوا  ا  َحق  َذلَِك  َعىَل  املُْْؤِمنُوَن 

يَّ  ُه اَّللَُّ َوَعاَبُه َوَأْوَعَدُه  اْلرَبِ ُه َكاَلُم اْلَبرَشِ َفَقْد َكَفَر َوَقْد َذمَّ بَِسَقَر ِة َفَمْن َسِمَعُه َفَزَعَم َأنَّ

ِر:  ثِّ [ َفَلامَّ َأْوَعَد اَّللَُّ بَِسَقَر ملَِْن َقاَل: )إِْن َهَذا  26َحْيُث َقاَل َتَعاىَل )َسُأْصلِيِه َسَقَر( ]املُْدَّ

ِر:  إِلَّ   ثِّ ( ]املُْدَّ ُه َقْوُل َخالِِق اْلَبرَشِ َوَل ُيْشبُِه َقْوَل البرش. 32َقْوُل اْلَبرَشِ  [ َعلِْمنَا َوَأْيَقنَّا َأنَّ

 الرشح:

يف ذكر مسائل تتعلق بكالم اهلل، وينبغي أن ُيعلم    بدأ أبو جعفر الطحاوي 

م االعتقاد  يف  الكالم  مبحث  سموا  أن  املتكلمني  إن  قيل  إنه  حتى  طويل،  بحث 

باملتكلمني لكثرة كالمهم يف كالم اهلل، وذلك أن البحث يف كالم اهلل طويل وفيه  

 مسائل وإشكاالت وشبهات، وتنبيهات ومهامت، فينبغي أن ُيعتنى بذلك. 

وقد اشتهر اخلالف بني أهل السنة وأهل البدع يف كالم اهلل، لذا اشتهر عن أهل 

عز     السنة  اهلل  كالم  تقرير  يف  بعدهم  ومن  اجلهمية  من  املتكلمني  مواجهة 

وجل والرد عليهم، حتى إن من أوائل البدع التي أتى هبا اجلعد بن درهم أنه قال:  

 إن اهلل مل يكلم موسى تكلياًم.

وأختم بمسألة مهمة وهي    - إن شاء اهلل تعاىل-ونأخذ مسائل تتعلق بكالم اهلل  

 بيان معتقد أيب جعفر الطحاوي يف كالم اهلل. 
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أن اهلل تكلم، فأثبت الكالم هلل، وينبغي أن ُيعلم أن املنتسبني لإلسالم    ذكر  

واملحتجني بالقرآن ال يامنعون أن يقولوا: إن اهلل تكلم، كام ذكر اهلل عن نفسه ذلك 

يام  ﴿يف القرآن بقوله: 
َم اَّللَُّ ُموَسى َتْكلِ  وغري ذلك من اآليات.  [164اء: ]النس ﴾َوَكلَّ

لكنهم عارضوا يف داللة معنى الكالم، منهم من جعل الكالم خملوًقا وُأضيف  

اللفظي خملوًقا بخالف  الكالم  إىل اهلل إضافة خملوق إىل خالقه، ومنهم من جعل 

من   ذلك  غري  إىل  جرح،  بمعنى  الكالم  معنى  ل  تأوَّ من  ومنهم  النفيس،  الكالم 

 املعاين. 

هم ال ينازعون يف نسبة الكالم إىل اهلل لفًظا، وإنام ينازعون يف داللته معنًى،  إذن  

 . ولذلك سموا باملؤولة، فتأولوا األدلة يف كالم اهلل  

 ويتعلق بمبحث الكالم مسائل: 

بيان  املسألة األوىل:   السنة كثري يف  أئمة  أن كالم اهلل غري خملوق، وكالم  إثبات 

أن  األدلة مؤلفات    عىل  وألفوا  رسائل  ذلك  يف  كتبوا  وقد  خملوق،  غري  اهلل  كالم 

اهلل كالم  أن  بيان  يف  وفتاوى  بأجوبة  املأمون وأجابوا  لفتنة  وذلك  خملوق،  غري     

املعتزيل، ثم تبعه أخوه املعتزيل املعتصم، ثم حصل بعد ذلك من الفتن يف كالم اهلل  

 . أمحد  وابتالء أهل السنة، حتى رفع اهلل من رفع كاإلمام

 وأذكر بعض األدلة الدالة عىل أن القرآن غري خملوق: 
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ْلُق َواألَْمرُ ﴿قوله تعاىل:  الدليل األول:   َلُه اخْلَ هذه اآلية تدل    [54]األعراف:    ﴾َأل 

 عىل أن كالم اهلل غري خملوق من جهتني: 

  عىل اخللق، واألصل يف العطف أنه يقتيض املغايرة،   األمرأنه عطف    اجلهة األوىل:

 فإذن ملا كان اخللق خملوًقا فبمقتىض العطف أال يكون األمر خملوًقا. 

َأْمُرُه إَِذا  ﴿ أن القرآن ُيفرس بعضه بعًضا، وأن اهلل تعاىل يقول:    اجلهة الثانية: اَم  إِنَّ

َشْيئ   َفَيُكونُ   اَأَراَد  ُكْن  َلُه  َيُقوَل  بأمره،    [ 82]يس:    ﴾َأْن  فإذن جعل املخلوقات تكون 

وأمره غري   الدور.  ذلك  للزم من  خملوق  أمره  إن  قيل  لو  وإال  وأمره غري خملوق، 

 ُوجدت املخلوقات.  ﴾ُكنْ ﴿ خملوق، بل بأمره وقوله 

عيينة بن  سفيان  كاإلمام  السنة  أهل  من  مجع  الدليل  هذا  بكر    ذكر  أبو  رواه 

 . د يف رسالته يف املحنة اآلجري يف كتابه )الرشيعة(، وكاإلمام أمح

ُه ﴿قال سبحانه:  الدليل الثاين:   اَم يِف األَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ َوَلْو َأنَّ

َحكِيمٌ  َعِزيٌز  اَّللََّ  إِنَّ  اَّللَِّ  اَمُت 
َكلِ َنِفَدْت  َما  َأْبُحٍر  َسْبَعُة  َبْعِدِه  وجه [  27]لقامن:    ﴾ِمْن 

ومعنى ال ينفد: أي ال ينتهي، واليشء الذي   -بالدال-هلل ال ينفد  الداللة: أن كالم ا

 . ال ينتهي هو غري خملوق، فهو صفة من صفات اهلل  

وقد ذكر هذا الدليل مجع من أهل السنة كاإلمام البخاري يف كتابه )خلق أفعال  

يف تيمية  ابن  اإلسالم  وكشيخ  اجلهمية،  عىل  رده  يف  وكالدارمي  مواضع  العباد(،   

 ككتابه )منهاج السنة( وكام يف )جمموع الفتاوى( وغري ذلك. 
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  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    عن خولة بنت حكيم    مسلمأخرج اإلمام    الدليل الثالث:

من نزل منزل  فقال: أعوذ بكلامت اَّلل التامات من رش ما خلق، َل يرضه يشء » قال:  

 .«حتى يرحل من منزله ذلك 

، فدل  ُيعيذ من مجيع الرشور إال اهلل وصفاته  وجه الداللة: أنه ال يشء  

 هذا عىل أن كالمه غري خملوق، لذلك أعاذ من مجيع الرشور. 

محاد   بن  نعيم  اإلمام  خملوق  غري  اهلل  كالم  أن  عىل  احلديث  هبذا  استدل  وقد 

 . اخلزاعي، واإلمام أمحد  

الرابع: سبحانه:    الدليل  ُموَسى﴿قال  اَّللَُّ  َم  يام    َوَكلَّ
وجه   [164]النساء:    ﴾َتْكلِ

أُ  فعل )كلم(  أن  )تكلي   كدالداللة:  وُيعرف  باملصدر:  أُ   بمفعولاًم(  وما  كد  مطلق، 

حكى   إمجاًعا،  املجاز  عىل  ُُيمل  أن  يمكن  وال  احلقيقة  عىل  حممول  فهو  باملصدر 

اإلمجاع عىل ذلك ابن النحاس، نقله احلافظ ابن حجر يف رشحه عىل البخاري وأقره 

 هذا اإلمجاع. عىل 

تكاثرت اآليات واألحاديث يف نسبة الكالم وإضافة الكالم إىل    الدليل اخلامس:

األدلة يف ذكر أمر وأكد بعضه   ت اهلل، وأن اهلل تكلم، والقاعدة اللغوية: أنه إذا تكاثر

 بعًضا وُكرر، فإنه ال ُيمكن أن ُُيمل عىل املجاز، بل جيب أن ُُيمل عىل احلقيقة. 

أن   عىل  يدل  فهذا  فتاواه،  يف  والسيوطي  فتاواه،  يف  السبكي  القاعدة  هذه  ذكر 

 إىل اهلل أنه كالمه عىل احلقيقة.  املنسوب الكالم  
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إمجاع أهل السنة، فقد أمجع أهل السنة عىل أن اهلل يتكلم حقيقة،  الدليل السادس:  

العقائد  كتب  يف  بذكره  اإلمجاع  هذا  حكاية  عىل  السنة  أئمة  توارد  ذكره وقد  كام   ،

اإلمام أمحد يف )أصول السنة(، وذكره الرازي يف عقيدهتام التي حكوا عليها إمجاع 

أهل السنة، وذكر هذا اإلمام أبو عثامن الصابوين يف كتابه )عقيدة السلف أصحاب  

احلديث(، إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة )الواسطية( التي نسبها إىل أهل 

 من أهل العلم. السنة، وذكره غريهم  

فإذن هذه األدلة وغريها كثري دال عىل أن كالم اهلل غري خملوق، بل هو صفة من  

 . صفاته  

القرآن غري خملوق، ينبغي أن ُيعلم أن الكالم أشمل من القرآن،    املسألة الثانية:

كَِي ا﴿وأن القرآن من كالم اهلل، قال تعاىل:   ْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َوإِْن َأَحٌد ِمْن املُْرْشِ

َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمنُوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ﴿ وقال تعاىل:    [ 6]التوبة:    ﴾َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ

ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُمونَ   . [75]البقرة:  ﴾ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ ُثمَّ َُيَرِّ

فإذن القرآن من كالم اهلل، وكالم اهلل أشمل من القرآن، فُيستفاد من هذا ما سيأيت  

 ذكره من األدلة عىل أن القرآن غري خملوق، وهذا هو الدليل األول: 

أن  الدليل األول:   أن كل دليل يدل عىل أن كالم اهلل غري خملوق فهو دال عىل 

 هلل. القرآن غري خملوق، وذلك أن القرآن من كالم ا
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نِي َأَنا اَّللَُّ ل إَِلَه إِلَّ َأَنا َفاْعُبْديِن ﴿قال تعاىل:  الدليل الثاين: وذكر هذا  [ 14]طه:  ﴾إِنَّ

عىل غري اهلل لكان يف القرآن رشك    مُحل يف القرآن ال ُيمكن أن ُُيمل عىل غري اهلل، ولو  

َوَقىَض  ﴿قال تعاىل:  ودعوة إىل الرشك، والقرآن كله قائم عىل إفراد اهلل بالعبادة، كام  

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسان    .[23]اإلرساء:  ﴾اَربَُّك َألَّ َتْعُبُدوا إِلَّ إِيَّ

وقد ذكر هذا الدليل سليامن بن داود اهلاشمي، نقله عنه اإلمام البخاري يف كتابه  

 )خلق أفعال العباد(، وذكره الدارمي يف رده عىل اجلهمية. 

ْْحَُن  ﴿قوله تعاىل:  الدليل الثالث:   َم اْلُقْرآَن    *الرَّ - 1]الرمحن:    ﴾َخَلَق اإِلنَسانَ   *َعلَّ

وجه الداللة: أنه جعل القرآن ُمعلاًم، وجعل اإلنسان خملوًقا، فدل عىل أن القرآن    [3

قال اهلل سبحانه:   القرآن من علم اهلل،  أن  يؤكد  َبعْ ﴿غري خملوق، وهذا  اتَّ َت  َوَلئِْن 

اْلِعْلِم إِنََّك إِذ   َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن  ِمْن  الذي هو    [145]البقرة:    ﴾ملَِْن الظَّاملِِيَ   ا َأْهَواَءُهْم 

 الوحي، وهو القرآن. 

يف رسالته يف املحنة، وأثبت به أن كالم   وقد استدل هبذا الدليل اإلمام أمحد  

 اهلل غري خملوق. 

 أن القرآن كالم اهلل غري خملوق، وقد حكى  إمجاع أهل السنة عىلالدليل الرابع:  

هذا   ويذكر  إال  االعتقاد  باب  يف  أحد  يتكلم  أن  يكاد  وال  كثريون،  اإلمجاع  هذا 

فإنه ذكر يف عقيدته أن القرآن كالم اهلل غري خملوق،   اإلمجاع، كاإلمام البخاري  
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بغوي،  وحكى عليه اإلمجاع، وكاإلمام أمحد يف )أصول السنة(، وكالاللكائي، وال

 وأيب عثامن الصابوين، وغريهم من أئمة السنة. 

إن شاء اهلل  -إن املخالفني يف باب كالم اهلل هلم شبهات، وسأذكر  املسألة الثالثة:  

بحول اهلل وقوته أشهر هذه الشبهات واجلواب عليها، لكن ينبغي أن ُيعلم    -تعاىل

 أن املخالفني من حيث اجلملة صنفان: 

ح  الصنف األول: • بأن الكالم خملوق، وهؤالء اجلهمية واملعتزلة،    من رصَّ

اجلواب   وأذكر  أذكرها  وهلم شبهات  القرآن خملوق،  بأن  رصحوا  فقد 

 . -إن شاء اهلل تعاىل-عليها 

من مل ُيرصح بأن القرآن خملوق، وال أن الكالم خملوق،    الصنف الثاين: •

ة واألشعرية  فقالوا القرآن وكالم اهلل نفسًيا ال لفظًيا، ومن هؤالء الكالبي

 واملاتريدية، فهؤالء جعلوا الكالم نفسًيا ال لفظًيا. 

إن شاء  -زعموا أن الكالم امللفوظ خملوق وأن كالم اهلل هو النفيس، وسيأيت  ف

وأبتدئ بالطائفة األوىل وهم املرصحون بأن كالم اهلل  ،  ذكر أشهر أدلتهم  -اهلل تعاىل

 شبهاهتم ما يل: خملوق، وهم اجلهمية واملعتزلة، ومن  

ءٍ ﴿قوهلم: قال تعاىل:  الشبهة األوىل:   وقال تعاىل:    [62]الزمر:    ﴾اَّللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ

ءٍ ﴿ فبمقتىض هاتني اآليتني وبمقتىض العموم يف لفظ   [2]الفرقان:    ﴾َوَخَلَق ُكلَّ يَشْ

 . )كل( أن يكون هذا شاماًل لكالم اهلل  
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قال: إن من املتقرر أصولًيا ولغوًيا أن عموم )كل( يكون  والرد عىل هؤالء أن يُ 

ءٍ ﴿بحسب السياق، كقوله تعاىل:   ُر ُكلَّ يَشْ أي مما ُحكم عليها  [  25]األحقاف:    ﴾ُتَدمِّ

بالتدمري فإهنا دمرته، وما ليس كذلك كالساموات واألرض فإهنا مل تدمره، ألنه مل 

 ُيكم عليها بالتدمري. 

لسياق، وسياقها دال عىل أن هناك خالًقا وخملوًقا،  فإذن )كل( عمومها بحسب ا

عدا   ما  فإذن  وصفاته،  بأسامئه  هو  واخلالق  خملوق،  فهو  اخلالق  عدا  أسامءه فام 

أسامئه وصفاته خملوقة ملا تقدم ذكره من تعدد   أما الزعم بأن،  وصفاته فهو خملوق

ت، فقد تقدم الرد القدماء، الذي قاله اجلهمية يف األسامء وقاله املعتزلة يف الصفا 

 عليه، وأن اهلل هو اهلل بأسامئه وصفاته. 

تعاىل:   قوله  ءٍ ﴿فإذن  يَشْ ُكلِّ  َخالُِق  أما  [  62]الزمر:    ﴾اَّللَُّ  املخلوقات،  من  أي 

األدلة عىل ذلك، هذا  بل هو من صفاته كام تقدم ذكر    ،املخلوقاتالكالم فليس من  

 أواًل. 

أما ثانًيا: فاملعتزلة قد تناقضوا، فإهنم توسعوا يف االستدالل بعموم هذه اآلية، 

ة  ويف املقابل قالوا: إن اهلل مل خيلق أفعال العباد، وكان مقتىض توسعهم يف هذه اآلي 

يقولوا مع    أن  العباد،  أفعال  ذلك  ومن  املخلوقات،  من  يشء  لكل  خالق  اهلل  إن 

املخلوق خلقها، ومع ذلك  إن  يقولون  العباد خملوقة، لكنهم  أفعال  بأن  إقرارهم 

 أخرجوها من هذا العموم بال دليل وال برهان. 
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الثانية:   ﴿الشبهة  تعاىل:  قوله  به  استدلوا  الذي  الثاين  َجعَ والدليل  ا  ُقْرآن  إِنَّ   اْلنَاُه 

َتْعِقُلونَ   اَعَربِي   ُكْم  خلق،    قال  [3]الزخرف:    ﴾َلَعلَّ بمعنى  )جعل(  واملعتزلة:  اجلهمية 

]األنعام:   ﴾َوَجَعَل الظُُّلاَمِت َوالنُّورَ فدل عىل أن القرآن خملوق، وهذا كقوله تعاىل: ﴿

 لوق. أي خلق الظلامت والنور، فإذن هذه اآلية دالة عىل أن القرآن خم [1

 والرد عليهم بطريقتني: 

مفعواًل  الطريقة األوىل:   تنصب  أن  أو  تنصب مفعولني  أن  إما  لغًة  أن )جعل( 

واحًدا، فإذا نصبت مفعواًل واحًدا فقد يأيت بمعنى خلق وقد ال يأيت، أما إذا نصبت 

نقل هذا الزخمرشي املعتزيل وأقره، والقرطبي  ، مفعولني فإهنا ال تكون بمعنى خلق

ا َجَعْلنَاُه ُقْرآن  وقوله: ﴿،  ه وأقره، وقرره ابن القيم يف كتابه )شفاء العليل(يف تفسري   اإِنَّ

ُكْم َتْعِقُلونَ   اَعَربِي    هذه نصبت مفعولني، فإذن ليست بمعنى خلق.  [3]األحقاف:    ﴾َلَعلَّ

يف رده عىل الزنادقة واجلهمية، قال    فقد سلكها اإلمام أمحد  الطريقة الثانية:  

   ما مفاده: أن )جعل( سواء نصبت مفعواًل أو مفعولني تأيت بمعنى خلق وتأيت

َوَجَعْلنَا بمعنى صريَّ وغري ذلك من املعاين التي ال تدل عىل اخللق، كقوله تعاىل: ﴿

آَيَتْيِ  َوالنََّهاَر  ْيَل  والنهار معطوف عليها،    [12]اإلرساء:    ﴾اللَّ املفعول األول،  فالليل 

 عول الثاين، وجعل هنا بمعنى خلق، مع أهنا نصبت مفعولني. وآيتني هو املف

ثم قال: فإذا ثبت أن )جعل( سواء نصبت مفعواًل أو مفعولني تأيت بمعنى خلق  

وتأيت بمعاٍن أخر مما ال يدل عىل اخللق كصري، فإذن هي لفظ حمتمل فننظر إىل األدلة  
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رية عىل أن كالم اهلل وأن  األخر فتفرس لنا املخلوق من غريه، وقد جاءت األدلة الكث

، وغري   القرآن غري خملوق، فإذن نحمل معنى )جعل( الوارد يف القرآن بمعنى صريَّ

 ذلك من املعاين التي ال تدل عىل اخللق. 

 وهاتان طريقتان مفيدتان يف الرد عىل من استدل بفعل )جعل(. 

ْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن  َما يَ ومن األدلة التي استدلوا هبا: قوله تعاىل: ﴿الشبهة الثالثة:  

حُمَْدٍث  ِْم  بمعنى    [2]األنبياء:    ﴾َرهبِّ واملحدث  حُمدث،  بأنه  القرآن  وصف  قالوا: 

 املخلوق، فدل هذا عىل أن القرآن خملوق. 

 والرد عىل هذا من أوجه: 

األول:   النبي  الوجه  إىل  بالنسبة  حُمدث  القرآن  أو   ملسو هيلع هللا ىلصأن  آية  عليه  نزلت  فكلام 

ألن القرآن   ملسو هيلع هللا ىلصلم جديد من الوحي، فهو حمدث إىل النبي  سورة فقد حدث له ع

َك من علم اهلل، كام قال تعاىل: ﴿ َبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم إِنَّ َوَلئِْن اتَّ

 .[145]البقرة:  ﴾ملَِْن الظَّاملِِيَ  اإِذ  

البخاري يف )خلق أفع السنة كاإلمام  العباد(، وقوام  ذكر هذا مجع من أئمة  ال 

 السنة يف )احلجة يف بيان املحجة(. 

أن الكالم حمدث بالنظر إىل أفراده، أما بالنظر إىل جنسه فهو قديم  الوجه الثاين:  

النوع، لذا يقول أهل السنة: قديم النوع حادث اآلحاد، وسيأيت تفصيل هذا لكن  
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تقر تكلمت وعمرك سنة  ما  أول  بقدمك  قديم  املعنى: كالمك  وأفراد أقرب  يًبا، 

الكالم يتجدد إىل اليوم، فصفة الكالم قديمة بقدم عمرك سنة، لكن أفراد الكالم 

يتجدد بحسب كالمك، وهلل املثل األعىل، فكالم اهلل قديم بقدمه متجدد بأفراده،  

اآلحاد حادث  النوع  قديم  بقوهلم:  السنة  أهل  ذلك  شيخ  ،  خيترص  هذا  ذكر  وقد 

 . اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، ويف مواضع كثرية من كتبه 

الثالث:   ﴿الوجه  حُمَْدٍث قوله:  ِْم  َرهبِّ ِمْن  ِذْكٍر  ِمْن  َيْأتِيِهْم  املتقرر    [2]األنبياء:    ﴾َما 

لغوًيا أن النكرة إذا ُوصفت فإنه يفيد التخصيص، كقولك: جاء رجٌل عدٌل، أفاد  

تخصيص بالرجل العدل، مفهوم املخالفة: أن هناك رجاًل آخر ليس عداًل، فقوله:  ال

ِْم حُمَْدٍث ﴿ تنزاًل عىل قوهلم بأن حمدث بمعنى  [  2]األنبياء:    ﴾َما َيْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرهبِّ

خملوق، ُيقال: ُوصف ذكر من اهلل بأنه خملوق، فمقتىض مفهوم املخالفة: أن هناك  

خملوًقا، وهذا رد عليهم ألهنم ال يؤمنون بيشء من القرآن وكالم اهلل غري  ذكًرا ليس  

 خملوق، هذا تنزاًل. 

أن قوهلم )حمدث( بمعنى خملوق هذا ال ُيسلم به، وقد أنكره شيخ    الوجه الرابع:

وبني أنه من اصطالح املتكلمني، وإنام عىل معناه اللغوي،    اإلسالم ابن تيمية  

يكن، أما القول بأنه بمعنى خملوق مطلًقا فقد أنكره ابن تيمية  ُيدث اليشء بعد أن مل  

 . 
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َوَكلَِمُتُه  ﴿قال سبحانه:  الشبهة الرابعة:   اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اَّللَِّ  املَِْسيُح ِعيَسى  اَم  إِنَّ

فوصف املسيح بأنه كلمة اهلل، فعيسى خملوق، فدل [  171]النساء:    ﴾َأْلَقاَها إىَِل َمْرَيمَ 

 أن كالمه خملوق. هذا عىل  

وكشف هذه الشبهة بأن يقال: إن الكالم مصدر، واملتقرر لغًة أن املصدر ُيطلق  

، فتقول: هذا خلق اهلل. ُيطلق وُيراد به نتاج اخللق وهو  املفعول وُيراد به الفعل أو  

َأْلَقاَها َوَكلَِمُتُه  ﴿فقوله:  ،  املخلوق أي املفعول، وُيطلق وُيراد به التخليق أي الفعل

َمْرَيمَ  املصدر    ﴾إىَِل  هبذا  املراد  يكون  أن  إما  معنيني،  أحد  حتتمل  مصدر،  )كلمة( 

املراد هبذا املصدر املفعول، وألن عيسى خملوق فإذن املراد  الفعل، وإما أن يكون 

املفعول  الكثرية ،  هبذا املصدر  ُيستدل هبذا عىل أن كالم اهلل خملوق لألدلة  لكن ال 

أمحد    وقد،  املتقدمة اإلمام  الزنادقة    رد  )الرد عىل  كتابه  الشبهة يف  عىل هذه 

 واجلهمية(، وكذلك البخاري يف كتابه )خلق أفعال العباد(. 

قالوا:  [  38]األحزاب:    ﴾اَمْقُدور    اَوَكاَن َأْمُر اَّللَِّ َقَدر  ﴿تعاىل:    قالالشبهة اخلامسة:  

اَم َأْمُرُه إِ ﴿ تقدم أنه وصف كالمه بأنه أمر،    ﴾َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ   اَذا َأَراَد َشْيئ  إِنَّ

 فإذن األمر يراد به املأمور أي املخلوق، فدل هذا عىل أن القرآن خملوق.  [82]يس: 

َوَكاَن  ﴿فيقال: اجلواب عىل هذه الشبهة كاجلواب عىل الشبهة السابقة، فقوله:  

)أمر( مصدر، ُيطلق وُيراد به الفعل أو املفعول،    [38]األحزاب:    ﴾اَمْقُدور    اَأْمُر اَّللَِّ َقَدر  

فيتبني   خملوًقا،  ليس  فهو  الفعل  به  ُأريد  وإذا  املخلوق،  فهو  املفعول  به  ُأريد  وإذا 
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باألدلة األخرى أن هذه اآلية ليس املراد هبا كالم اهلل ملا تقدم ذكره من األدلة الكثرية 

 عىل أن كالم اهلل غري خملوق.

ن االستدالل هبذا الدليل وبالذي قبله ال يصح، ألنه استدالل بمصدر ُيتمل  فإذ

هذه   ذكر  وقد  املراد،  يتبني  األخرى  األدلة  إىل  وبالنظر  املفعول،  وُيتمل  الفعل 

 .الشبهة واجلواب عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية 

السادسة:   ﴿الشبهة  تعاىل:  َشاطِِئ  قوله  ِمْن  ُنوِدي  َأَتاَها  يِف  َفَلامَّ  األَْيَمِن  اْلَواِدي 

َجَرِة َأْن َيا ُموَسى إيِنِّ َأَنا اَّللَُّ َربُّ اْلَعاملَِيَ  فالنداء [  30]القصص:    ﴾اْلُبْقَعِة املَُْباَرَكِة ِمْن الشَّ

 جاء من خملوق وهي الشجرة، فدل هذا عىل أن الكالم خملوق.

لرد عليهم، وذلك من  وهذه اآلية مع فرحهم هبا إال أهنا من األدلة الكثرية يف ا

 أوجه: 

فهذا رصيح   ﴾ َأْن َيا ُموَسى إيِنِّ َأَنا اَّللَُّ َربُّ اْلَعاملَِيَ ﴿قال يف اآلية: الوجه األول: 

 أن الذي نادى هو رب العاملني.

الثاين: قال:    الوجه  الشجرة    ﴾ُنوِدي﴿أنه  وأما  بعيد،  من  يكون  إنام  والنداء 

 فكانت قريبة. 

َجَرةِ ﴿ قوله: فإن قيل: ماذا ُيقال يف  ؟ ﴾ِمْن الشَّ
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يف كتابه )الرشيعة(،    يقال: )من( هنا البتداء الغاية، وقد ذكر هذا اآلجري  

وذكره غريه من أهل السنة، فإذن تكون البتداء الغاية ال أن الكالم ابتداًء بدأ من  

 ﴾ َيا ُموَسى إيِنِّ َأَنا اَّللَُّ َربُّ اْلَعاملَِيَ ﴿الشجرة، وإنام بدأ من اهلل بداللة إكامل اآلية:  

اب كالمه  مثل  وقرر  الغاية،  البتداء  )من(  أن  اآلجري  قرر  رشح لذا  يف  تيمية  ن 

 )األصفهانية(، وابن أيب العز احلنفي يف رشح )الطحاوية(. 

ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ ﴿قال تعاىل:  الشبهة السابعة:   قالوا: ُوصف    [40]احلاقة:    ﴾ إِنَّ

ُه َلَقْوُل َرُسوٍل  ﴿   ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن بأنه قول رسول كريم يف سورة احلاقة املراد به حممد   إِنَّ

َقلِيال  َومَ   * َكِريٍم   َشاِعٍر  بَِقْوِل  ُهَو  ُتْؤِمنُونَ   ا  َلَقْوُل  ﴿وقال:    [41-40]احلاقة:    ﴾َما  ُه  إِنَّ

ٍة ِعنَْد ِذي اْلَعْرِش َمكِيٍ   *َرُسوٍل َكِريٍم   واملراد به جربيل. [20-19]التكوير:  ﴾ِذي ُقوَّ

قالوا: فدل هذا عىل أن القرآن ليس كالم اهلل، ألنه مرة ُنسب إىل جربيل، ومرة  

 . ملسو هيلع هللا ىلصُنسب إىل النبي 

 والرد عىل هذه الشبهة من أوجه: 

أنه إذا مل تتصوروا أن القول ال يكون إال من واحد فقد تناقضتم،  الوجه األول:  

هناك فرًقا بني القول وذلك أن القول يف هذه اآلية كان من اثنني، فدل هذا عىل أن  

 والكالم، فإن القول ُينسب ملن نقله، بخالف الكالم فُينسب إىل من ابتدأه. 
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تقول:   بالنيات»لذا  األعامل  اهلل    «إنام  رسول  قويل   ملسو هيلع هللا ىلصكالم  تقول  أن  ويصح 

القول  أن  لغًة، ويؤكد ذلك  تقول كالمي، وهذا  أن  لكن ال يصح  النقل،  باعتبار 

 . ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ُنسب إىل جربيل وُنسب إىل ا

يف هذه اآلية بأنه رسول، ووصفه    ملسو هيلع هللا ىلصأن اهلل وصف جربيل والنبي  الوجه الثاين:  

 بأنه رسول فيه إشارة إىل النقل.

الثالث: أو    الوجه  الرسول  قول  وإنام  اهلل  قول  ليس  هنا  القول  بأن  القول  أن 

 [25]املدثر:    ﴾إِْن َهَذا إِلَّ َقْوُل اْلَبرَشِ ﴿جربيل، هذا هو عني قول كفار قريش ملا قالوا:  

وقد بنيَّ هذا  ،  فبهذا توافقتم مع كفار قريش فقلتم قواًل كفرًيا كام قالوا قواًل كفرًيا

 يف الرد عليهم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( ويف )الرد عىل البكري(. 

اجلهمية   وهم  األوىل  الطائفة  عند  الشبهات  أقوى  عىل  الكالم  انتهى  هبذا 

بية واألشاعرة واملاتريدية الذين قالوا إن الكالم نفيس ال لفظي،  واملعتزلة، أما الكال

لكن   أخرى،  شبهات  فإن    أنبهفلهم  واألشعرية،  الكالبية  بني  فرًقا  هناك  أن  إىل 

أما   اهلل،  كالم  عن  حكاية  نسمعه  الذي  وهذا  نفيس،  اهلل  كالم  قالت:  الكالبية 

 م اهلل. األشاعرة فقالوا: هذا الكالم الذي نسمعه عبارة عن كال

وقد أشار إىل الفرق الدقيق بينهام شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )التسعينية(  

ذكره  فهو  العبارة  أما  قلده،  أي  فالًنا  فالن  حاكى  التقليد،  بمعنى  احلكاية  فقال: 

 باملعنى، أي عربَّ عن كالمه، ففرق بني أن ُيعرب عن كالمه وبني أن ُيقلد كالمه. 
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عرة واملاتريدية متفقون عىل أن الكالم نفيس ال لفظي، وهلم  لكن الكالبية واألشا 

 شبهات يف ذلك: 

ون ويعتمدون عىل بيت  ية واألشعرية أهنم يتكئاشتهر عند الكالب الشبهة األوىل:  

 لألخطل يف نفي الكالم اللفظي وإثبات الكالم النفيس فحسب، وهو قوله: 

 اللساُن عىل الفؤاد دلياًل ُجعَل  ***  إن الكالم لفي الفؤاد وإنام 

الفؤاد، وإنام جعل   الكالم يف  فقالوا: هذا األخطل عريب وقوله حجة، فحرص 

 اللسان عالمة. 

ذلك   يف  الكالم  بسط  وممن  كثرية،  بردود  األشاعرة  عىل  السنة  أئمة  رد  وقد 

يف  كام  مواضع  ويف  )التسعينية(،  يف  تيمية  وابن  زبيد،  ألهل  رسالته  يف  السجزي 

)جمموع الفتاوى( ويف غريها من كتبه، وابن القيم يف )الصواعق املرسلة( وابن أيب 

 العز احلنفي يف رشحه عىل )الطحاوية(. 

 ومن الردود ما يل: 

إن هذا البيت ليس موجوًدا يف ديوان األخطل، نقل هذا ابن القيم  الرد األول:  

املرسلة(، وقد ذكر هذا البيان يف كتابه )الصواعق  أيب  املعارصين املحقق   عن  من 

اللغوي الكبري عبد السالم هارون يف حاشيته عىل كتاب )البيان والتبيني(، وحميي  
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أن هذا   فنصوا عىل  الذهب(.  الدين عبد احلميد يف حاشيته عىل كتاب )شذرات 

 البيت ليس موجوًدا يف ديوان األخطل. 

عق املرسلة( أن املوجود  ذكر أبو البيان فيام نقله ابن القيم يف )الصوا  الرد الثاين:

 يف ديوان األخطل: 

 ُجعل اللسان عىل الفؤاد دلياًل  ...  وإنام الفؤادإن البيان لفي 

البيان   باللفظ الذي نقله أبو  فاملوجود يف ديوانه )البيان( ال )الكالم(، والبيت 

 ليس فيه داللة للكالبية واألشعرية وملن تبعهام. 

الثالث:   هذ الرد  بوجود  ُسلم  لو  العرب أنه  فإن  حجة،  وأنه  لألخطل  البيت  ا 

احلدود  يف  وُيدققون  بدقة  باللفظ  يأتون  املناطقة،  طريقة  عىل  كانوا  ما  األولني 

يف  كام هو موجود  األهم،  أفراده  من  فرد  بذكر  اليشء  يذكرون  قد  وإنام  واملعاين، 

  احلج»عند الرتمذي وغريه من حديث عبد الرمحن بن يعمر:    ملسو هيلع هللا ىلص الرشع ملا قال النبي  

 ، فليس احلج مقترًصا عىل هذا وإنام ذكر فرًدا من أفراده. «عرفة

يف   )مقدمة  كتابه  يف  األوائل  والسلف  السنة  أئمة  عن  تيمية  ابن  هذا  بنيَّ  وقد 

 أصول التفسري(، وذكره ابن القيم يف )الصواعق املرسلة( وغريهم من أهل العلم.

في الكالم اللفظي، بل فإذن األخطل ذكر نوًعا من الكالم، وال يدل هذا عىل ن

 ذكر األصل وهو ما يف النفس، وال يدل عىل نفي الكالم اللفظي. 
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أن األخطل نرصاين، والنصارى ضلوا يف باب الكلمة، فلذا ال يصح  الرد الرابع:  

 اعتقادهم. يف  أن ُيعتمد عليه يف أمر قد ضلوا فيه وأثر عليهم 

اخلامس: األحاديث    املتكلمنيأن    الرد  يف  اآلحاد  خرب  يقبلون  ال  متناقضون، 

لكبرية،  النبوية يف االعتقاد، ومع ذلك قبلوا بيت األخطل، بل وبنوا عليه الشواهق ا

 وهو ليس موجوًدا ولو ُوجد فهو آحاد. 

أن معنى الكالم ال ُُيتاج فيه أن ُيرجع إىل األخطل، فإنه أمر شائع    الرد السادس:

اللغات فضاًل عن لغة العرب، ولغة العرب كثرية يف إطالق الكالم عىل ما   مجيعيف 

به تعاىل:  ،  ُتلفظ  كقوله  ذلك  من  ملء  والقرآن  َكلِمَ ﴿بل  ْت  ِمْن  َكرُبَ ُرُج  ََّتْ ة  

األدلة    [5]الكهف:    ﴾َأْفَواِهِهمْ  من  ذلك  غري  إىل  كالًما،  الفم  من  خرج  ما  فسمى 

 الكثرية يف الرد عىل بيت األخطل. 

الثانية:   إن هلل شفتني الشبهة  ُيقال  أن  منه  يلزم  والصوت  احلرف  إثبات  قالوا: 

 ولساًنا وغري ذلك، فال ُتثبت حتى ال ُيقال مثل هذا. 

 ىل هذا من أوجه كثرية منها: والرد ع

هوا اخلالق عن  الرد األول:   أن هذا مبني عىل تشبيه اخلالق باملخلوق، وإال لو نزَّ

 . تشبيه املخلوقني لقالوا إن هلل كالًما وصوًتا وحرًفا يليق به  
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الثاين: ومل    الرد  البرص،  وُيثبتون  السمع،  يثبتون  فهم  متناقضون،  األشعرية  أن 

كام  يمتنع فيقال:  باملخلوقني،  اهلل  وبرص  اهلل  سمع  ُيشبهوا  ال  حتى  إثباته  من  وا 

تصورتم أن للخالق سمًعا وبرًصا يليق به، وللمخلوق سمًعا وبرًصا يليق به وال  

 يلزم من ذلك التشبيه، فمثل ذلك ُيقال يف إثبات الصوت واحلرف. 

الثالث: لس  الرد  وال  شفتني  بال  تكلمت  قد  خملوقات  هناك  يف  أن  اهلل  قال  ان، 

 .[ 11]فصلت:  ﴾َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعيَ ﴿الساموات واألرض: 

الرد من  ذلك  غري  الشبهة    ودإىل  هذه  عىل  الردود  من  ألن  الشبهة،  هذه  عىل 

 -إن شاء اهلل تعاىل -وأمثاهلا أن تُّذكر األدلة يف إثبات الصوت واحلرف، ولعله يأيت  

 ذكر األدلة عىل ذلك. 

ثبت عند ابن جرير والبيهقي وسعيد بن منصور وغريهم، أن عبد  الشبهة الثالثة:  

قال:   عباس  بن  ا"اهلل  السامء  إىل  واحدة  مجلة  القرآن  ذلك نزل  بعد  نزل  ثم  لدنيا، 

ا كل    "مفرق  حصول  عند  يتكلم  مل  اهلل  أن  يف  مذهبنا  ُيؤيد  هذا  األشاعرة:  فقالت 

 توًبا. حادثة، بل كان كتب ذلك قبل ثم نزل مك

واجلواب عىل هذا أن ُيقال: إنه ال تالزم بني الكتابة والقول، وأقرب هذا بمثال:  

غًدا   سآيت  إنني  أحدنا  يكتب  تعاىل - قد  اهلل  الفالين وسأقول    -إن شاء  املكان  إىل 

وأقول وأقول، فسبقت كتابته فعله وقوله، فإذا جاء من الغد قال ما كتب، فإذن ال  

 ل. تالزم بني الكتابة والقو
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من   عرش  الثاين  املجلد  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  اجلواب  هذا  ذكر  وقد 

أن آحاد الكالم   -إن شاء اهلل تعاىل-ويؤيد ذلك ما سيأيت ذكره  ،  جمموع الفتاوى

ُنوِدي ﴿متجدد،   َأَتاَها  تعاىل:    [30]القصص:    ﴾َفَلامَّ  وقال  نودي،  أتى  ملا  َقْد  ﴿فإذن 

اِدُلَك يِف َزْوِجَهاَسِمَع اَّللَُّ َقْوَل الَّتِ  حصل ما حصل ثم سمعها اهلل    [1]املجادلة:    ﴾ي َُتَ

 ثم تكلم سبحانه، وعىل هذا فقس. 

الرابعة:   قالت األشاعرة يف أحد القولني عندهم: أن جربيل اطلع عىل  الشبهة 

النبي   به   ملسو هيلع هللا ىلص اللوح املحفوظ وقرأ القرآن ثم نزل به عىل  ُيقال إن اهلل تكلم  أما أن 

 حيح، ألهنم يقولون بالكالم النفيس دون اللفظي. فهذا غري ص

عرش من )جمموع   الثاين  املجلد  كام يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  رد عليهم  وقد 

 الفتاوى( بردود، منها: 

َتنِزيُل   *حم  ﴿ أن هذا خالف ظاهر القرآن، فإن اهلل يف القرآن يقول:  الرد األول:  

فاألصل أنه نزل من اهلل مبارشة وأن اهلل    [2-1]غافر:    ﴾اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ اْلكَِتاِب ِمْن اَّللَِّ  

 الذي تكلم به سبحانه كام تقدم يف األدلة الكثرية. 

مع    ملسو هيلع هللا ىلص أن الزم هذا أن يكون بنوا إرسائيل مع التوراة يف درجة النبي    الرد الثاين:

ه، وعىل قوهلم  القرآن، ألن موسى أخذ التوراة من األلواح فحدث بني إرسائيل ب

النبي   النبي    ملسو هيلع هللا ىلص يكون جربيل أخذه فحدث به  يف طبقة بني إرسائيل،    ملسو هيلع هللا ىلص فيكون 

 أجل من ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  
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أن هذا خمالف إلمجاع أهل السنة املتكاثر يف أن اهلل تكلم بالقرآن،    الرد الثالث:

 وأن اهلل تكلم به ونزل به جربيل. 

 تيمية عىل هذه الشبهة. وهذا ملخص بعض أجوبة شيخ اإلسالم ابن 

بعد هذا أذكر األدلة عىل أن لكالم اهلل حرًفا وصوًتا، أما األدلة عىل أن لكالم اهلل  

صوًتا فهي كثرية للغاية، وقد بسطها السجزي يف رسالته ألهل زبيد، وهي املسامة 

 بالرد عىل من أنكر احلرف والصوت: 

النالدليل األول:   فإن  النداء،  إثبات  فيها  آية  كام  كل  داء ال يكون إال بصوت، 

اَم ﴿ذكره أهل اللغة، كقوله تعاىل:  ُ ا َرهبُّ  .[22]األعراف:  ﴾َوَناَداُُهَ

الثاين: موسى    الدليل  عز    وآدم    أن  اهلل  قال  اهلل،  كالم  سمعا 

 والسامع ال يكون إال لصوت.  [13]طه:  ﴾َفاْسَتِمْع ملَِا ُيوَحى ﴿وجل: 

أن بعض األحاديث جاءت رصُية بلفظ الصوت، كحديث أيب   الثالث:الدليل 

أخرجه البخاري، ففيه الترصيح    «فينادي بصوت فيقول: لبيك وسعديك»سعيد:  

قال:   أنيس،  بن  اهلل  السنن عن عبد  ما روى أصحاب  الصوت، ومن ذلك  بلفظ 

 . ، ففيه إثبات الصوت«... فيسمعه من بعد كام يسمعه من قرب، فينادي بصوت »

وقد حاول البيهقي وغريه أن ُيضعفوا هذا احلديث، لكن رد عليهم ابن القيم  

 كام يف )خمترص الصواعق(. 
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 فهي كثرية ومنها:  احلرفأما األدلة عىل إثبات  

أن القرآن بلغة العرب، ولغة العرب ال يكون الكالم فيها  الدليل األول:   •

 إال بحرف. 

ث عمر أن القرآن نزل  أخرج البخاري ومسلم من حدي  الدليل الثاين: •

 بسبعة أحرف، فأثبت احلرف. 

ثبت يف سنن سعيد بن منصور عن عبد اهلل بن مسعود    الدليل الثالث: •

    :احلرف يف كتاب اَّلل بحسنة، واحلسنة بعرش أمثاهلا"أنه قال"  

 إلخ األثر. ففيه إثبات احلرف. 

 األشعرية. ذن ثبت احلرف والصوت يف كالم اهلل، وهذا كله رد عىل الكالبية وإ

أن   الرد عليهم  أبو حممد بن كالب وأبو احلسن  ُيقالوأخرًيا يف  به  إن ما أتى   :

األشعري، هو أمر أحدثوه مل يسبقهم إليه أحد من العاملني، ذكر هذا السجزي يف 

 رسالته إىل أهل زبيد، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )التسعينية( وغريها. 

 انفردوا بإحداثه.  فلذا يكفي يف بيان ضالله أهنم

 وأختم بتنبيهني: 

أن الزم قول الكالبية واألشاعرة واملاتريدية أن كالم اهلل نفيس ال  التنبيه األول: 

عن   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكر  فقد  خملوق،  اهلل  كالم  بأن  يقولون  أهنم  لفظي 
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خملوًقا، ألنه  الرازي أنه اعرتف وقال: إن الزم قولنا يف كالم اهلل أن يكون كالم اهلل  

 إذا قيل إن امللفوظ خملوق رجعنا إىل أن كالم اهلل خملوق.

 أليب احلسن األشعري قوالن يف الكالم:  التنبيه الثاين:

 أن الكالم نفيس ال لفظي يف كالم اهلل وكالم البرش. القول األول:  

  أن الكالم نفيس ال لفظي يف كالم اهلل فحسب، بخالف كالم البرش.   القول الثاين:

واملشهور هو القول األول بدليل أهنم استدلوا ببيت األخطل، وبيت األخطل يف 

 كالم البرش. 

كالم اهلل عند أهل السنة راجع للمشيئة، فهو سبحانه يتكلم متى  املسألة الرابعة:  

شاء كيفام شاء، فهو كبقية الصفات الفعلية قديم النوع حادث اآلحاد، وكالمه قديم  

ويدل عىل  ،  لكالم يتجدد بحسب احلوادث، كام تقدم بيان هذابقدمه إال أن أفراد ا 

 ذلك أدلة كثرية: 

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئ  ﴿قوله تعاىل: الدليل األول:   ]يس:   ﴾َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ   اإِنَّ

 فدل عىل أن أفراد الكالم يتجدد، لذلك إذا أراد شيًئا قال له كن فيكون.  [82

اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي  ﴿قال سبحانه:  لثاين:الدليل ا َقْد َسِمَع اَّللَُّ َقْوَل الَّتِي َُتَ

سمع اهلل    وذلك أنه ملا حصل املجادلة وسألت خولة    [1]املجادلة:    ﴾إىَِل اَّللَِّ

اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي َقْد َسِمَع اَّللَُّ َقْوَل الَّتِي ﴿قوهلا، ثم تكلم سبحانه بقوله:  َُتَ
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اُوَرُكاَم إِنَّ اَّللََّ َسِميٌع َبِصيٌ  فدل هذا عىل أن أفراد   [1]املجادلة:    ﴾إىَِل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْسَمُع ََتَ

 الكالم يتجدد. 

هُ ﴿قوله تعاىل:   :الثالث  الدليل َمُه َربُّ   [ 143راف:  ]األع  ﴾َوملََّا َجاَء ُموَسى ملِِيَقاتِنَا َوَكلَّ

 أي كلمه بعد املجيء، فدل عىل أن أفراد الكالم يتجدد.

إثبات السكوت هلل، فإن أهل السنة جممعون عىل أن اهلل يسكت،    :الرابع  الدليل

ابن تيمية كام يف )جمموع   إذا  الفتاوىحكى اإلمجاع شيخ اإلسالم  (، وهذا بدهي 

وم  يتكلم،  وال  يتكلم  إذن  يتجدد،  الكالم  أفراد  أن  أنه  ُعرف  أي  يتكلم  ال  عنى 

سبحانه   اهلل  ُيوصف  فإذن  يتجدد  الكالم  أفراد  أن  عىل  فدل  سبحانه،  يسكت 

 بالسكوت. 

، هذا  «ما سكت اَّلل عنه فهو عفو»قال:   ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف عدة أحاديث أن النبي    تنبيه:

بالسكوت   املراد  بيان    يفال يتعلق بصفة السكوت، وإنام  ترك  هذا احلديث أي ما 

ُيقابل  الذي  السكوت  يسكت  أن  وبني  حكمه  بيان  يرتك  أن  بني  وفرق  حكمه، 

 الكالم، واملراد بام تقدم ذكره هو السكوت الذي ُيقابل الكالم. 

فراد الكالم يتجدد وأن  اإلمجاع، فإن أهل السنة جممعون عىل أن أ: الرابعالدليل 

 .كالم اهلل قديم النوع حادث اآلحاد، حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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،  "لفظي بالقرآن خملوق "وهي مسألة اللفظ، وهي قول القائل:  املسألة اخلامسة:  

يف   السنة  قوام  حسني    كتابه قال  باللفظ  تكلم  من  أول  املحجة(:  بيان  يف  )احلجة 

عه الكرابييس  اإلمام أمحد، فتوارد أئمة السنة عىل تبديعه. ، فبدَّ

قال   من  وقالوا:  املعتزلة  عىل  قاموا  ملا  السنة  أهل  أن  بدعة:  اللفظ  ووجه كون 

فأتى اللفظية  ،  القرآن كالم اهلل، ومل يقل إن القرآن كالم اهلل غري خملوق فإهنم بدعوه

  "لفظي "ق، وقول  بقول يريدون التلبيس عىل أهل السنة فقالوا: لفظي بالقرآن خملو

تارة  املفعول  به  وُيراد  تارة  الفعل  به  وُيراد  ُيطلق  واملصدر  فعل ،  مصدر،  به  ُيراد 

ظ وهذا هو الفعل، أو ما ُيلفظ وهو القرآن إذا كان متلفًظا بالقرآن، كقولك:   التلفُّ

هذا مصدر، قد ُيراد به الفعل وهو فعل التخليق، وقد ُيراد به اخللق   "هذا خلق اَّلل "

 وق الذي ُأوجد. املخل

القائل:   بالقرآن"فقول  القرآن،    "لفظي  وهو  امللفوظ  يريد  وهو  به  يتلفظ  قد 

وُيوهم بأنه يريد التلفظ نفسه، فلذلك ضلل هذا أئمة السنة وبدعوه، كاإلمام أمحد  

لفظ جممل، إن أراد التلفظ نفسه فهذا خملوق،   "لفظي بالقرآن"فقول:  ،  ومن بعده

ظ به فالقرآن ليس خملوًقا. وإن أراد ما   ُتلفُّ

وقال   خملوق،  القرآن  قالوا  ملا  واجلهمية  املعتزلة  عىل  السنة  أئمة  شدد  ملا  لذا 

بعضهم نكون واقفة ونسكت ونقول القرآن كالم اهلل وال نقول هو خملوق أو غري  
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وغريه أمحد  كاإلمام  السنة  أئمة  فبدعهم  وأرادوا ،  خملوق،  اللفظ،  إىل  وفزعوا 

 وعىل هذا أئمة السنة.  التمويه، لذلك اشتد نكري اإلمام أمحد عىل ذلك 

 تنبيهان: 

إىل القول باللفظ والتفصيل، فشدد    ذهب اإلمام البخاري  التنبيه األول:  

وغريهم،    عليه وكالرازيني  الذهل،  ُييى  بن  حممد  كاإلمام  له  املعارصين  بعض 

 ام أمحد يف الكرابييس وغريه عىل اإلمام البخاري. ونقلوا كالم اإلم 

صواب يف زمانه، وفعل أمحد صواب يف زمانه، وذلك أن    البخاري  وفعل  

األصل أال ُيتكلم باللفظ ألنه جممل، وألن أهل البدع ُيموهون به، لكن ملا ُوجدت  

 احلاجة إىل أن ُيتكلم باللفظ والتفصيل يف ذلك تكلم اإلمام البخاري. 

جدت احلاجة يف زمن اإلمام البخاري وهذه احلاجة مل ُتوجد يف زمن اإلمام فقد وُ 

أمحد، وذلك أن بعض أصحاب اإلمام أمحد ملا سمعوا تشديد أمحد يف هذه املسألة  

ظنوا أن أمحد يقول: إن احلرب الذي ُيكتب به القرآن غري خملوق، وأن حتريك الشفتني  

خطأ هذا األمر فاحتاج إىل التفصيل ففصل يف  ليس خملوًقا، فأراد البخاري أن ُيبنيِّ 

 كتابه )خلق أفعال العباد( وأيًضا يف كتاب الرد عىل اجلهمية من صحيح البخاري.

لكن يف وقت اإلمام أمحد مل توجد هذه احلاجة، فلذلك مل ُيفصل وشدد، لذا قال  

أصوب،    يف )خمترص الصواعق( ما مفاده: مذهب اإلمام أمحد يف زمانه  ابن القيم كام
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ومذهب البخاري يف زمانه أصوب، ألن البخاري احتاج إىل التفصيل، وهذا ما مل 

 . ُيوجد يف وقت اإلمام أمحد  

ثم من اخلطأ أن ُيظن أن البخاري يريد باللفظ أي امللفوظ، ألنه وضح كثرًيا يف  

)خلق  كتابه  ويف  البخاري،  صحيح  كتابه  من  اجلهمية  عىل  الرد  يف  باب  من  أكثر 

حمتمل، وبنيَّ هذا بياًنا  "لفظي"العباد( عىل أن القرآن ليس خملوًقا، وأن قول أفعال 

شافًيا، وبنيَّ يف مواضع أن القول بأن القرآن خملوق كفر، لذا من نسب إىل البخاري 

القول باللفظ عىل املعنى الذي ينطق به الكرابييس فقد أخطأ قطًعا، وإن كان معذوًرا  

 إن كان من أئمة السنة. 

يف أكثر من موضع    ذا من االبتالء، فمام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  وه

كام يف )جمموع الفتاوى( ويف )االقتضاء( و)االستقامة(، وغري ذلك، قال: قد ُيبتىل  

ومن كان ظاملًا    بعض أهل السنة ببعضهم البعض، فمن ُظلم فليتعبد بعبادة الصرب، 

وإما أن يكون متأواًل فهو مثاب، فهو ما    فله حاالن: إما أال يكون متأواًل فهو آثم،

بني مصيب له أجران أو خمطئ له أجر واحد، فكل واحد منهم يتعبد اهلل بالعبادة 

 التي تتحتم عليه بحسب حاله. 

ذكر اإلمام أمحد يف بعض الروايات أن من قال باللفظ فهو كافر،  التنبيه الثاين:  

بأنه كافر إذا أراد القرآن، قال     ويف كثري من الروايات جيعله مبتدًعا، ومراده

، فإذن إذا قال: لفظي بالقرآن خملوق. وهو  "هو كافر، يريد القرآن"اإلمام أمحد:  
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ر  ،  يريد القرآن فهو كافر أمحد فهو ُيكفر من يريد القرآن، أما إذا   اإلمامفإذن إذا كفَّ

ع فهو ُيبدع اللفظية باللفظ املجمل الذي تقدم ذ  كره. مل ُيكفر وإنام بدَّ

السادسة:   قال  املسألة  ُتَل،  أو  ُحفظ،  أو  ُكتب،  سواء  اهلل،  كالم  هو  القرآن 

هذا إذا ُحفظ،    [ 49]العنكبوت:    ﴾َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّنَاٌت يِف ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا﴿سبحانه:  

ابن عمر   البخاري عن  النبي  وأخرج  ي»  ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أن  إىل  هنى  بالقرآن  سافر 

العدو ُكتب،  «أرض  قد  وهو  قراًنا  من  ،  سامه  داود  وأيب  أمحد  اإلمام  عند  وثبت 

 ، فهو القرآن إذا ُقرئ. «زينوا القرآن بأصواتكم»قال:   ملسو هيلع هللا ىلص حديث الرباء أن النبي 

 [6]التوبة:    ﴾َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اَّللِ﴿وهو كالم اهلل إذا ُسمع، قال سبحانه:  

 فإذن هو كالم اهلل سواء ُكتب أو ُحفظ أو ُتل أو ُسمع.

السابعة:   النبي  املسألة  أن  أمامة  أيب  عن  مسلم  اإلمام  اقرأوا  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأخرج 

القيامة يوم  صاحبهام  عن  َُياجان  فإهنام  عمران،  وآل  البقرة  قال:  «الزهراوين،   ،

فرقان من طي صواف ناتمكأهنام غام» أو  أو غيايتان،  يوم    َُياجان  ،  عن صاحبهام 

 .«القيامة

القرآن خملوق، ألنه قال:   البدع لظنهم أن  به أهل  ك  فإهنام  »وهذا احلديث متسَّ

أن املراد   ، وقد رد هذا أئمة السنة كاإلمام أمحد، وبنيَّ  «َُياجان عن صاحبهام

 هبذا احلديث ثواب القراءة ال القرآن نفسه، ويدل لذلك دليالن: 
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لكثرية عىل أن القرآن كالم اهلل غري خملوق، واألصل اجلمع  األدلة االدليل األول:  

بني األدلة، واألدلة ُيفرس بعضها بعًضا، فإذن ُُيمل عىل ما جاء يف هذا احلديث عىل  

الثواب. وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد والرتمذي يف جامعه، ونقله عن أهل العلم،  

يخ اإلسالم ابن تيمية وابن  وقال: وقال بعض أهل العلم املراد الثواب. وذكر هذا ش

 القيم، إىل غريهم من أئمة السنة. 

أن هذا فهم أهل السنة من السلف ومن بعدهم، ونحن مأمورون   الدليل الثاين:

ِمْن  ﴿أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، كام قال تعاىل:   ُسوَل  ْق الرَّ
ُيَشاقِ َوَمْن 

َدى   َ َلُه اهْلُ َوَيتَّبِْع َغْيَ َسبِيِل املُْْؤِمنَِي ُنَولِِّه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت  َبْعِد َما َتَبيَّ

 . [115]النساء:  ﴾اَمِصي  

ذكر الطحاوي وغريه من أهل السنة أن القرآن منه بدأ وإليه يعود،  :  الثامنة املسألة  

ار قال: أدركت ثبت عند البيهقي يف كتابه )األسامء والصفات( عن عمرو بن دين 

الناس من سبعني سنة من الصحابة فام دوهنم يقولون: اهلل خالق وما سواه خملوق،  

 والقرآن كالم اهلل، منه بدأ وإليه يعود. 

أي أن القرآن    "وإليه يعود"أي أنه تكلم به ابتداًء، أما معنى    "منه بدأ "ومعنى  

الدا  عند  ثبت  كام  الساعة،  قيام  قبل  ُترفع  واملصاحف  مسعود  ُيرفع  ابن  عن  رمي 

  .وجاء عن غريه من الصحابة 
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 : قال املصنف 

ومن وصف اَّلل بمعنى من معاين البرش فقد كفر، فمن أبرص هذا اعترب، وعن  

مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبرش، والرؤية حق ألهل اجلنة 

رهبا   إىل  نارضة  يومئٍذ  ﴿وجوه  ربنا:  كتاب  به  نطق  كام  كيفية،  ول  إحاطة  بغي 

، وكل ما جاء يف ذلك من احلديث  ناظرة﴾، وتفسيه عىل ما أراده اَّلل تعاىل وعلمه

الرسول   عن  ذلك   ملسو هيلع هللا ىلص الصحيح  يف  ندخل  ل  أراد،  ما  عىل  ومعناه  قال،  كام  فهو 

 متأولي بآرائنا متوُهي بأهوائنا. 

 الرشح:

 تقدم الكالم عىل أن التمثيل كفر، وتقدم التفصيل يف هذا. 

آخر  "بال كيفية"الرؤية وذكر قوله    وذكر   بكرمه يف  اهلل  رشح    وإذا يرسَّ 

، -إن شاء اهلل تعاىل -الطحاوية نقف مع بعض األلفاظ املشكلة يف كالم الطحاوي 

وقوله يف إثبات الرؤية هو الذي دلت عليه األدلة، وسيكون الكالم يف الرؤية يف 

 مسائل: 

، قد دل عىل رؤية املؤمنني لرهبم األدلة من الكتاب  الرؤية   أدلةاملسألة األوىل:  

ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ  ﴿والسنة واإلمجاع والعقل، أما الكتاب فاألدلة كثرية، منه قوله تعاىل:  

ٌة   ا َناظَِرةٌ   *َنارِضَ َ نة، إىل رهبا ناظرة: أي ترى سح نارضة: أي    [23-22]القيامة:    ﴾إىَِل َرهبِّ

ي بـ)إىل( فاألصل أن املراد به نظر البرص.   اهلل سبحانه، فإن النظر  إذا ُعدِّ
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تعاىل:   قوله  ملََْحُجوُبونَ ﴿ ومنه  َيْوَمئٍِذ  ِْم  َرهبِّ َعْن  ُْم  إهِنَّ قال   [15]املطففني:    ﴾َكالَّ 

 اإلمام مالك والشافعي وأمحد: إذا حجب الكفار دل عىل أن املؤمنني يرون رهبم.

تعاىل:   قوله  َأْحَسنُ ﴿ومنه  ِذيَن  َوِزَياَدةٌ لِلَّ ْسنَى  احْلُ النبي    [25]يونس:    ﴾وا    ملسو هيلع هللا ىلص فرسَّ 

هذه الزيادة بالرؤية يف حديث صهيب الرومي، أخرجه اإلمام مسلم. إىل غري ذلك 

 من أدلة القرآن. 

أما الدليل من السنة فاألدلة كثرية، منها: ما أخرج البخاري ومسلم عن جرير  

القمر ل    هذا  كام ترون  سرتون ربكمانكم  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد اهلل البجل أن النبي  

. إىل غري ذلك من األدلة، وما تقدم . فدل عىل رؤيته  «تضامون يف رؤيته

 ذكره كاٍف. 

ا الرؤية  عىل  يدل  االعتقاد  ومما  يف  كتب  فكل من  كثريون،  وقد حكاه  إلمجاع، 

وذكر الرؤية فإن مقتىض هذا أن أهل السنة جممعون عىل هذا، وهناك من نصَّ عىل  

 اإلمجاع نًصا كابن بطة وابن جرير الطربي، وغريهم من أهل العلم. 

 ومما يدل عىل الرؤية العقل، قال اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريمها: 

 كل موجود ُيرى. 

 فإن قيل: إن الروح موجودة وهي ال ُترى؟ 
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فيقال: بىل ُترى، ثبت يف مسلم من حديث أم سلمة أنه ملا ُقبضت روح أيب سلمة  

  تبعه البرص إذا قبض الروح إن »: ملسو هيلع هللا ىلص تبعه برصه، فقال النبي». 

،  معنى أن كل موجود ُيرى أي البد أن ُيرى دائاًم فدل عىل أن الروح ُترى، وليس  

ما  من األشياء ما ُيرى دائاًم، ومن األشياء ما يراها بعضهم دون بعض، ومنها  بل  

 ُيرى تارة دون تارة. 

أمجع أهل العلم عىل أن املؤمنني ال يرون رهبم يف احلياة الدنيا، إال  املسألة الثانية:  

م ومما يدل عىل أنه ال يرى اهلل أحد يف الدنيا ما أخرج مسل  ملسو هيلع هللا ىلصخالًفا حصل يف النبي  

تعلموا أنه لن  »أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث عمر بن ثابت عن بعض أصحاب النبي  

 . «يرى أحد منكم ربه حتى يموت

  ملسو هيلع هللا ىلص فدل عىل أنه ال يرى أحد ربه يف احلياة الدنيا، إال ما كان من خالف يف النبي 

رأى    ملسو هيلع هللا ىلص وهذا اخلالف ُنسب إىل الصحابة، فقيل إن ابن عباس ذهب إىل أن النبي  

ربه يف املعراج، وإن مجهور الصحابة عىل خالفه كأيب ذر وعائشة وغريمها، وروى 

 . «نور أنى أراه»: ملسو هيلع هللا ىلصملا ُسئل هل رأيت ربك؟ قال   ملسو هيلع هللا ىلصأبو ذر عن النبي 

الدارمي   حققه  شيخ  والذي  وتبعه  اجلهمية  عىل  رده  يف   يف  كام  اإلسالم 

القيم يف كتابه )اجتامع اجليوش   وابن  اجلهمية(،  تلبيس  الفتاوى( و)بيان  )جمموع 

أنه ال خالف بني   )الطحاوية(؛  احلنفي يف رشحه عىل  العز  أيب  وابن  اإلسالمية(، 

 الصحابة، وأن من أثبت الرؤية أراد رؤية الفؤاد، ومن نفى الرؤية أراد رؤية البرص.
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تي ابن  يقول  وقال:  لذا  بعينه،  اهلل  رأى  قال:  أنه  ابن عباس  يصح عن  ومل  مية: 

يقول يف   واختلف أصحاب أمحد عن أمحد، فمنهم من ظن أن اإلمام أمحد  

رواية بأنه رأى ربه ببرصه، قال: ومل يثبت عن أمحد أنه قال رأى ربه بعينه، فالروايات  

والرواية الفؤاد،  رؤية  هبا  ُيراد  الرؤية  إثبات  يف  أمحد  رؤية    عن  هبا  ُيراد  النفي  يف 

 البرص. 

فبهذا يتبنيَّ أنه ليس بني أقوال أمحد اختالف، وليس بني الصحابة خالف يف هذه 

 املسألة، وهذا الذي حققه الدارمي وتبعه من تقدم ذكره من أهل العلم. 

أي أنه يرى اهلل بقلبه كأنه يراه   "رأى ربه بفؤاده"معنى قول ابن عباس:    تنبيه:

مل يره ببرصه، هذا مفاد كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع   ببرصه، لكن

 . الفتاوى(، وكالم ابن رجب 

وال    ملسو هيلع هللا ىلصأمجع أهل العلم عىل أنه مل ير أحد ربه يف األرض، ال النبي  املسألة الثالثة:  

بالنبي   ملا ُعرج  السامء  تيمية، وإنام اخلالف يف  ابن  أما يف   ملسو هيلع هللا ىلصغريه، حكى اإلمجاع 

 . وال غريه ربه   ملسو هيلع هللا ىلصهل العلم جممعون أنه مل ير النبي  األرض فأ

أمجع أهل السنة عىل أنه ُيمكن أن ُيرى اهلل يف املنام، وخالف يف   املسألة الرابعة:

ذلك املعتزلة، وحكى اإلمجاع القايض عياض، وكالم شيخ اإلسالم يدل عىل ذلك،  

لكنه ال ُيرى عىل احلقيقة، وإنام كلام كان اإليامن أكمل كان الصورة أحسن، وال يرى 
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ال له: هذا اهلل، أو يقع يف قلبه أنه اهلل،  اهلل عىل صورته احلقيقية، وإنام يرى صورة ُيق

 فكلام كان إيامنه أكمل كانت الصورة أحسن. 

وهذا    « رأيت ريب يف أحسن صورة»ثبت عند الرتمذي عن ابن عباس أنه قال:  

 يف املنام كام سيأيت بحثه. 

فإذن ُيرى اهلل يف املنام، لكن ال ُيرى عىل صورته احلقيقية، وهذه الصورة التي  

املنام هي بحسب اإليامن، كلام كان اإليامن أكمل صارت الصورة أحسن،    ُترى يف

 وال يصح ألحد أن ُينكر هذا. 

ابن عباس  املسألة اخلامسة:   البيهقي والطربي عن  النبي    ثبت عند  أن 

أمرد»ل:  قا  ملسو هيلع هللا ىلص جعد  شاب  صورة  يف  ريب  مجاعة،  « رأيت  احلديث  هذا  صحح   ،

رمي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف بحث كاإلمام أمحد وأيب زرعة، والطربي، والدا

 مطول يف كتاب )بيان تلبيس اجلهمية(. 

وهذا احلديث أشكل عىل أقوام، وممن أشكل عليهم ابن قتيبة يف كتابه )تأويل  

خمتلف احلديث(، لذلك ضعفه ومل يلتفت إليه، وقد أخطأ، ضعفه ألنه أشكل عليه  

احلديث مع أنه صحح إسناده لكنه  معناه، أما اإلمام الدارمي فإنه ممن أشكل عليه  

 توقف، وهذه طريقة رشعية، من أشكل عليه يشء فال ُيضعفه وإنام يتوقف. 

ُيشكل   ومل  وصححوه  احلديث  فأثبتوا  السنة  أئمة  من  وغريه  أمحد  اإلمام  أما 

: هذا احلديث ليس من أحاديث الصفات، ألنه رؤيا  عليهم، وقال ابن تيمية  
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، ويف حديث «نعست»عند الرتمذي قال:    لففي حديث معاذ بن جبمنام،  

، وكال  «املنام  أحسن صورة يف   ريب يفأتاين  » الرتمذي قال:    عند   ابن عباس

 احلديثني صحيحان. 

أحاديث   من  فليست  منام  رؤية  الرؤية  هذه  كانت  فإذا  منام،  رؤيا  هذه  فإذن 

الصفات، ألنه يف املنام ُيرى أمثال وُتعرب وُتفرس، وليس الزًما أن ُيرى اليشء عىل  

رأى يف املنام الشمس والقمر قد سجدا له،    ما هو عليه حقيقة، فيوسف  

ْمَس َواْلَقَمَر َرأَ ﴿قال:   .[4]يوسف:   ﴾ْيُتُهْم ِِل َساِجِدينَ َوالشَّ

واملراد هبام أبواه، ورؤيا يوسف حق، لكن ليس معناه أهنا حق أهنا البد أن تكون  

 عىل الصورة احلقيقية، بل تكون أمثال ُتفرس وُيعرف املراد منها. 

هذه رؤيا منام، فلام كان    لربه يف صورة شاب جعد أمرد   ملسو هيلع هللا ىلصفلذلك رؤية النبي  

تبنيَّ  إيامنه   أكمل صارت الصورة أحسن، لكن ليست هي الصورة احلقيقية، فإذا 

 أهنا رؤيا منام فال إشكال يف ذلك، فال يكون احلديث من أحاديث الصفات. 

، ذكر هذا أبو  يرى اهلل كل يشء حتى إنه يرى نفسه  املسألة السادسة:  

يف )جمموع الفتاوى(،    كام  احلسن األشعري، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 . وهذا بدهي، فبام أن اهلل يرى كل يشء من املوجودات فهو يرى نفسه  

السابعة: كاًم: فكلام كان    املسألة  أما  كاًم وكيًفا،  املؤمنون يف رؤية رهبم  يتفاضل 

ى اإليامن أكمل، فهو يرى اهلل أكثر، فقد يرى اهلل يف األسبوع مرتني وثالًثا، بل قد ير 
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اهلل يف كل يوم، هذا تفاضل يف رؤية اهلل كاًم، وقد ثبت عند ابن بطة عن ابن مسعود 

أنه تأخر عن اجلمعة فجاء فوجد قبله ثالثة، قال: وما رابع أربعة ببعيد، ثم ذكر أن  

شيخ   األثر  وصحح  للجمعة،  تبكريهم  بحسب  له  ورؤيتهم  اهلل  من  الناس  دنو 

 لفتاوى(. اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع ا

فإذن يتفاضل املؤمنون يف رؤية رهبم كاًم، وكذلك يتفاضلون يف رؤية رهبم كيًفا،  

 ﴾ ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأنٍ ﴿كلام كان إيامنه أكمل رأى اهلل يف صورة أكمل، قال سبحانه:  

ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( و)بيان تلبيس    [29]الرمحن:  

 ة(. اجلهمي

أن الناس   ثبت يف البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة املسألة الثامنة: 

يرون اهلل يف عرصات القيامة، وأن اهلل يتغري، فيأتيهم عىل غري الصورة التي كانوا  

أعني   ال يف  اهلل،  التغري حقيقة يف  أن  إىل  العلم  أهل  بعض  فذهب  عليها،  يعرفونه 

بن تيمية يف )بيان تلبيس اجلهمية(، وذكر علاًل  العباد، ذهب إىل هذا شيخ اإلسالم ا

 ومرجحات هلذا القول. 

والدارمي يف رده عىل   -وهو من أئمة السنة-وخالف يف ذلك أبو عاصم النبيل 

برش املرييس، وذكر أن التغري يف أعني العباد ال يف اهلل، وما ذكره شيخ اإلسالم قوي 

كتاب والسنة بفهم السلف، وقد  من جهة التعليالت، لكننا مأمورون أن نفهم ال 

أن نخرج عن   لنا  فليس  السنة،  أئمة  والدارمي، وهم من  النبيل  أبو عاصم  سبقه 
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أقواهلم إال إذا علمنا أن هناك من خالفهم يف منزلتهم ومرتبتهم أو زمنهم أو ما قبل 

 . زمنهم، فلذا ُيقال إن التغري يف أعني العباد ال يف اهلل  

يف      درياخل  وأيب سعيد  جاء يف حديث أيب هريرة  املسألة التاسعة:  

الصحيحني أن الناس يرون اهلل يف عرصات يوم القيامة، وتنازع أهل السنة ومنهم  

اإليامن   ألهل  إهنا  قال  من  ومنهم  اإليامن،  بأهل  خاصة  الرؤية  هذه  إن  قال  من 

أقوال ثالثة  واملنافقني، ومنهم من قال إهنا ألهل اإليامن واملنافقني وا لكفار، عىل 

 يأيت ذكرها. 

لكن حترير حمل النزاع: أمجعوا عىل أن رؤية الكفار واملنافقني لرهبم ليست رؤيًة  

 عىل وجه اإلكرام واإلنعام. 

 بعد هذا يف املسألة أقوال ثالثة: 

أن الذين يرونه هم املؤمنون دون غريهم، وهو اختيار ابن تيمية  القول األول:  

 البحرين، قال: وهو ظاهر قول السلف. يف رسالته ألهل  

 يراه املؤمنون واملنافقون، وإىل هذا ذهب ابن خزيمة وأبو يعىل.  القول الثاين:

يراه املؤمنون واملنافقون والكفار، وهو قول أيب احلسن بن سامل    القول الثالث:

 وأتباعه، وسهل التسرتي، ومجاعة. 
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األقوال   هذه  أعلم-وأصح  السلف    -واهلل  فإن  يعىل:  أبو  قال  األول،  القول 

ُْم َعْن  ﴿ جممعون عىل أن الكفار ال يرون رهبم، لذلك استدلوا بقوله تعاىل:   َكالَّ إهِنَّ

ِْم َيوْ  قال: ملا حجب الكفار دل عىل أن أهل اإليامن    [15]املطففني:    ﴾َمئٍِذ ملََْحُجوُبونَ َرهبِّ

يرونه، فاملعروف عن السلف أن الكفار ال يرون رهبم، وحكى إمجاع السلف عىل  

 ذلك أبو يعىل وأقره شيخ اإلسالم ابن تيمية. 

لقول خطأ،  فإذن يكون القول الثالث وهو أن القول بأن الكفار يرونه يكون هذا ا

ألنه خمالف إلمجاع السلف ولظواهر األدلة، وُيقال كذلك يف القول الثاين أنه خطأ  

ألن املعروف عن السلف هو القول األول وهو أنه ال يراه إال املؤمنون، وأن من  

 عدا املؤمنني ال يرونه، ثم هذه هي ظواهر األدلة. 

ن فيها إشكال، لكن مل  أما بعض األلفاظ يف حديث أيب سعيد وأيب هريرة وإن كا

أر لفًظا رصًُيا يف أن غري املؤمنني يرونه، وإن كانت بعض األلفاظ حمتملة، لكن مع 

فهم السلف حُتمل هذه االحتامالت عىل خالف ظاهرها وخالف القول بأن غري  

 املؤمنني يرون رهبم. 

 تنبيهان: 

سألة إنام حصل  ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اخلالف يف هذه املالتنبيه األول: 

بعد الثالثامئة، أي قبل ذلك مل يكن بني أهل السنة خالف يف هذه املسألة، ذكر هذا  

 يف رسالته ألهل البحرين. 
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الثاين: غري    التنبيه  أن  ظاهره  اجلهمية(  تلبيس  )بيان  كتابه  يف  كالم  تيمية  البن 

ن عىل  املؤمنني يرون رهبم، لكن كالمه الرصيح واملفصل يف رسالته ألهل البحري

 خالف ذلك، فُيعمل بكالمه الرصيح واملفصل ال الكالم املحتمل. 

 

كُثر يف كالم السلف إثبات الرؤية باللقاء، فكل آية فيها لقاء اهلل  املسألة العارشة:  

لعباده ُيثبتون هبا الرؤية، كام هو صنيع اإلمام البخاري يف كتابه التوحيد من صحيح  

 نة. البخاري، وصنيع غريه من أئمة الس

وحترير حمل النزاع: أمجع أهل اللغة عىل أن اللقاء إذا كان مع التحية فهو بمعنى  

يَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َسالمٌ ﴿الرؤية، حكى اإلمجاع ثعلب، قال تعاىل: 
 [ 44]األحزاب:   ﴾ََتِ

 املراد رؤيته. 

اللسان   أهل  كتابه )حادي األرواح( إمجاع  القيم يف  ابن  أهل  -بل وحكى  أي 

عىل أن مطلق اللقاء ُيراد به الرؤية، فلذا كل دليل فيه إثبات اللقاء األصل   -للغةا

كالم خُيالف هذا، ولعل كالمه   فيه أنه ُيراد به إثبات الرؤية، ولشيخ اإلسالم 

  دلت القرينة    حممول عىل أن األصل يف اللقاء أنه ُيستفاد منه الرؤية، إال إذا

فاد منه الرؤية، السيام مع اإلمجاع الذي حكاه األصل ُيستعىل خالف ذلك، إذن  

ولو كان ابن تيمية خمالًفا يف هذا ملا خفي عىل ابن القيم وملا حكى    ابن القيم  

 إمجاع أهل السنة عىل ذلك. 
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 خالفني يف الرؤية، وهم صنفان: بعد هذه املسائل العرشة أنتقل إىل امل

 اجلهمية واملعتزلة. املرصحون بأن اهلل ال ُيرى، وهم الصنف األول: 

الثاين: وهم    الصنف  ُيرى،  ال  اهلل  أن  قوله  حقيقة  لكن  بذلك  ُيرصح  مل  من 

األشاعرة، فإن األشاعرة يقولون ُيرى إىل غري جهة، ومعنى هذا أنه ال ُيرى، وقد  

اعرتف هبذا الرازي، وقال: وحقيقة قولنا يف الرؤية أنه ال ُيرى. ألنه ال يشء ُيرى 

 ى أنه ُيرى إىل غري جهة أنه ال ُيرى. إىل غري جهة، ومعن

املعتمد   ألن  العقل،  عىل  الرؤية  إنكار  يف  اعتمدوا  فقد  واملعتزلة  اجلهمية  أما 

عندهم يف األدلة العقل، والرشع يأيت تبًعا، لكن اشتهر عند املعتزلة ذكر أدلة عىل  

 يها: ذلك، وهذا يذكرونه اعتضاًدا ال اعتامًدا، وسأذكر أشهر أدلتهم واجلواب عل

ل ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف ﴿قوله تعاىل:  الدليل األول:  

بِيُ   فقالوا: أي ال ُيرى، فإن اإلدراك بمعنى الرؤية.  [103]األنعام:  ﴾اخْلَ

 وجُياب عىل هذا من وجهني: 

األول:   األَْبَصارُ ﴿قوله:  الوجه  ُتْدِرُكُه  يُ   ﴾ل  ال  هذا  أي  ودليل  الدنيا،  يف  رى 

اجلمع بني األدلة، فإن األدلة ُيفرس بعضها بعًضا، وقد تكاثرت األدلة وتقدم ذكر 

بعضها يف أن اهلل ُيرى، واألدلة ُيفرس بعضها بعًضا، فمقتىض ما تقدم ذكره من األدلة  

 دنيا. أن حُتمل هذه اآلية عىل اإلدراك والرؤية يف الدنيا، فال ُيرى اهلل حقيقة يف ال
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ت اإلدراك يف اآلية:    أن عائشة    الوجه الثاين:  ﴾ل ُتْدِرُكُه األَْبَصارُ ﴿فرسَّ

 أي ال ُيرى يف الدنيا. كام يف صحيح مسلم. 

 تنازع أهل العلم يف معنى اإلدراك عىل قولني:  تنبيه:

األول:   فإنه  القول  كابن حزم،  قول مجاعة  اإلحاطة، وهذا  بمعنى  اإلدراك  أن 

تيمية، فقوله   ابن  ذهب إىل أن اإلدراك بمعنى اإلحاطة، وهو قول شيخ اإلسالم 

 أي: ال ُُياط به برًصا سبحانه.  ﴾ل ُتْدِرُكُه األَْبَصارُ ﴿تعاىل: 

الثاين: الدارمي ومجاعة من    القول  الرؤية، وهذا قول  أن معنى اإلدراك مطلق 

 ألنه التفسري الذي فرسته عائشة    -واهلل أعلم-أئمة السنة، وهو الصواب  

 كام تقدم، فإهنا فرست اآلية بالرؤية يف الدنيا. 

َقاَل َربِّ َأِريِن  ﴿قوله تعاىل يف قصة موسى:  الدليل الثاين الذي استدل به املعتزلة:  

َتَرايِن أَ  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفإِْن  َبِل  اجْلَ إىَِل  انُظْر  َوَلكِْن  َتَرايِن  َلْن  َقاَل  إَِلْيَك   ﴾نُظْر 

يفيد التأبيد، فدل عىل أنه ال ُيرى  ﴾َلْن َتَرايِن ﴿قالت املعتزلة: فقوله:  [143]األعراف: 

 كثرية للغاية، منها:  فرد عليهم أئمة السنة بردود،  ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

األول:   تفيد  الرد  ال  )لن(  أن  عىل  اللغة  أهل  توارد  فقد  )لن(،  يف  البحث  يف 

فهم   األلفية،  ورشاح  ألفيته،  يف  مالك  وابن  السهيل،  ذلك  ذكر  وممن  التأبيد، 

 متواردون عىل أن )لن( ال تفيد التأبيد. 
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َم اْليَ ﴿ومن أدلتهم يف القرآن قوله تعاىل:   فلو كانت   [ 26]مريم:    ﴾اْوَم إِنِسي  َفَلْن ُأَكلِّ

َم اْلَيْوَم إِنِسي  ﴿)لن( تفيد التأبيد ملا صح أن تقول:   . ﴾اَفَلْن ُأَكلِّ

َمْت َأْيِدُّيِمْ   اَول َيَتَمنَّْوَنُه َأَبد  ﴿ ومن األدلة قوله تعاىل:   ثم ذكر  [  7]اجلمعة:    ﴾باَِم َقدَّ

]الزخرف:   ﴾َوَناَدْوا َيا َمالُِك لَِيْقِض َعَلْينَا َربَُّك ﴿اهلل عنهم أهنم يتمنون املوت يف النار:  

 إىل غري ذلك من األدلة. [77

: األصل يف )لن( أهنا ال تفيد التأبيد إال إذا دلت عىل  لذا قال ابن القيم  

)بدائع الفوائد(، فلذلك ذلك قرينة خارجية، ذكر هذا يف كتابه )حادي األرواح( و

ُلُقوا ُذَباب  ﴿قوله تعاىل:   هنا أفادت التأبيد لدليل   [73]احلج:    ﴾َوَلْو اْجَتَمُعوا َلهُ   اَلْن َُيْ

 خارجي ال ألصل )لن(. 

؟ واهلل مل يعب عىل  كيف يكون أمًرا مستنكًرا ثم يطلبه موسى  الرد الثاين:  

 عىل يشء آخر وهو استقرار اجلبل. موسى طلبه، وإنام علق األمر 

أن استقرار اجلبل ليس مستحياًل، ولو كان مستحياًل ملا علَّق األمر   الرد الثالث:

عليه، وإنام ملا كانت أبصار املخلوقني أضعف من أن تكون قادرة عىل حتمل رؤية  

الدنيا، وإنام  جاء اهلل، لذا مل يره املؤمنون ومنهم األنبياء واملرسلون يف األرض يف 

 ملا ُعرج به إىل السامء السابعة.  ملسو هيلع هللا ىلصاخلالف يف النبي 

 إىل غري ذلك من الردود عىل هذه األدلة. 
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قالوا: إن ما ُيرى يتشكل، وكل ما يتشكل فهو حُمدث،  الدليل الثالث للمعتزلة:  

 وكل حُمدث فهو خملوق. 

أن يكون  فيقال: هذا دليل باطل ال مستند له، فام الدليل عىل أن كل ما ُيرى البد  

خملوًقا؟ ال دليل عىل ذلك، فإن األدلة جاءت بأن اهلل ُيرى، فكيف تدل عىل اخللق 

 األدلة؟ ثم ثانًيا ال دليل عقل وال رشعي يمنع رؤية اهلل سبحانه.  ا ثم جاءت هب

وثالًثا هذا الذي ذكره ال مستند له، والدعاوى إن مل ُتقم عليها بينات فأصحاهبا  

 لياًل فهو وهم، ومثله ال ُيلتفت إليه. أدعياء، لذا ما ظنوه د

 

  



187 

 : قال املصنف 

والرؤية حق ألهل اجلنة بغي إحاطة ول كيفية كام نطق به كتاب ربنا: ﴿وجوه  

يومئٍذ نارضة * إىل رهبا ناظرة﴾، وتفسيه عىل ما أراده اَّلل تعاىل وعلمه، وكل ما  

فهو كام قال، ومعناه عىل ما أراد    ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف ذلك من احلديث الصحيح عن الرسول  

ا، فإنه ما سلم يف دينه إل من  ل ندخل يف ذلك متأولي بآرائنا ول متوُهي بأهوائن

 ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله.  ملسو هيلع هللا ىلصسلم َّلل عز وجل ولرسوله  

ظر  ول تثبت قدم اإلسالم إل عىل ظهر التسليم والستسالم فمن رام علم ما ح

عنه علمه وَل يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصايف املعرفة 

واإلقرار  والتكذيب  والتصديق  واإليامن  الكفر  بي  فيتذبذب  اإليامن  وصحيح 

 واإلنكار موسوسا تائها شاكا ل مؤمنا مصدقا ول جاحدا مكذبا.  

 الرشح:

وكل ما جاء يف ذلك من  ):  قوله تقدم الكالم عىل الرؤية وما فيها من املسائل، و

الرسول   أراد ل ندخل يف   ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث الصحيح عن  قال، ومعناه عىل ما  فهو كام 

 . (ذلك متأولي بآرائنا ول متوُهي بأهوائنا

هذا وإن كان يف الرؤية لكنه تأصيل عام يف مجيع الصفات، أال نقابلها بالتأويل،  

أن   هبام وينبغي  ورد  والثاين  األول  واإلطالق  ثالثة،  إطالقات  للتأويل  أن  ُيعلم 
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إطالق  فإنه  الثالث،  اإلطالق  بخالف  السلف،  كالم  يف  وورد  والسنة،  الكتاب 

 . حادث مل يرد يف الكتاب وال يف السنة 

وليس معنى كونه حادًثا أنه خطأ يف نفسه، بل هو صحيح إذا اسُتعمل عىل الوجه  

 . -إن شاء اهلل تعاىل- يت بيانه الصحيح، كام سيأ

 : التأويل بمعنى مآل اليشء، وهو قسامن: اإلطالق األول 

األول  تعاىل  :القسم  قال  تأويله، كام  هو  اخلرب  فوقوع  األخبار،  باب  َهْل  ﴿:  يف 

َوَقاَل َيا ﴿:  وقال يوسف    [ 53]األعراف:    ﴾َينُظُروَن إِلَّ َتْأِويَلُه َيْوَم َيْأيِت َتْأِويُلهُ 

 .أي ملا وقع ما رأى جعل ذلك تأويله   [100]يوسف:    ﴾َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياي ِمْن َقْبُل 

 .فمن أخرب بيشء ثم وقع هذا اليشء، فُيقال هذا تأويله 

يسمى تأوياًل، فإذا أمرت الرشيعة بأمر فُعمل هبذا    إجابة الطلب   :القسم الثاين

البخا النبي    ري ومسلم عن عائشة  األمر فهو تأويله، أخرج  كان    ملسو هيلع هللا ىلص أن 

،  « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر ِل»:  ُيكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده

ل القرآن، أي يستجيب ألمر القرآن: قالت  . يتأوَّ

 . فلذلك إذا أمرك أحد بأمر فقمت باألمر فهذا تأويله 
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الثاين التأويل بمعنى التفسري، ويدل لذلك ما روى اإلمام أمحد عن  :  اإلطالق 

النبي   أن  بن عباس  اهلل  الديناللهم  »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلصعبد  التأويل  فقهه يف  ، أي «وعلمه 

 . علمه التفسري

النبي   ذكر يف صفة حج  ملا  اهلل  عبد  بن  صحيح مسلم عن جابر    ملسو هيلع هللا ىلص وثبت يف 

ينزل القرآن وهو يعرف   عليهو  بني أظهرنا  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل  ":  احلديث الطويل، قال

 . ملسو هيلع هللا ىلصأي ُيفرسه وُيبيِّنه    "تأويله

 . أي تفسري هذه اآلية "وتأويل هذه اآلية": ومن ذلك قول ابن جرير  

 .هذان اإلطالقان وردا عن السلف، وهو إطالق مأثور 

نقل الكالم من املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لقرينة، فإن  :  اإلطالق الثالث

 .القرينة صحيحة فهو تأويل صحيح، وإن كانت القرينة خطأ فهو تأويل خطأ كانت  

وهذا اإلطالق الثالث إذا أطلقت الرشيعة التأويل يف الكتاب والسنة أو أطلق  

الثالث، ألنه حادث، وإنام ُُيمل عىل   التأويل فإنه ال ُُيمل عىل اإلطالق  السلف 

 . أحد اإلطالقني السابقني

الكالم من املعنى الراجح إىل املرجوح لقرينة خطأ، بل   وليس معنى هذا أن نقل

 . إذا كانت القرينة صحيحة فهو صحيح، لكن ال يصح أن ُيفرس القرآن بذلك 
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نَا﴿:  ومن ذلك قوله تعاىل  اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ   ﴾ َوالرَّ

عمران:   من    [7]آل  القرآن  يف  جاء  العلمفام  يف  الراسخني  عىل  والثناء  التأويل    ذكر 

َتْأِويَلُه ﴿:  إلخ، فهو حممول عىل املعنى األول أو الثاين، ألن اهلل يقول ...  َيْعَلُم  َوَما 

نَا اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ  . [7]آل عمران:  ﴾إِلَّ اَّللَُّ َوالرَّ

أحد   عىل  حممول  هو  واألحاديث  اآليات  من  وأمثاهلا  اآلية  هذه  يف  فالتأويل 

الثالث فهو تفسري للقرآن باالصطالحات   املعنيني األولني، ومن محله عىل املعنى 

 . ااحلادثة، فبهذا يكون خطً 

( التدمرية )يف العقيدة    وقد أكثر الكالم عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

الفتاوى)أكثر من موضع كام يف    ، ويف(احلموية)ويف   تلبيس  )، ويف  ( جمموع  بيان 

 . ، ويف غريها من كتبه( درء تعارض العقل والنقل)، و( اجلهمية

وأطال الكالم، وسبب إطالتهام يف  (  الصواعق املرسلة)وذكر ابن القيم يف كتابه  

لة الذين يريدون أن جيعلوا نصوص   التأويل التأويل بام تقدم ذكره هو الرد عىل املُؤوِّ

املعنى   إىل  الراجح  املعنى  من  النصوص  ظواهر  ينقلون  ألهنم  لطريقتهم،  مدًحا 

 . املرجوح، تارة بقرينة صحيحة وتارة بقرينة خطأ 

لوه خمالفني فيه للسلف فقرينتهم خطأ   أما يف باب األسامء والصفات فكل ما تأوَّ

التأويل، وهذا  قطًعا، لكنهم يمتدحون أنفسهم باآليات واألحاديث التي وردت يف  

خطأ، ألن التأويل الذي سلكوه تأويل حُمدث، فهو معنى سموه تأوياًل فزعموا أن  
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التأويل املمدوح يف الكتاب والسنة شامل له، وقد أخطأوا، وإن كان نقل الكالم 

وإنام  صحيح،  فهو  صحيحة  القرينة  كانت  إذا  املرجوح  إىل  الراجح  املعنى  من 

هو التأويل الذي امتدحه اهلل يف الكتاب أو السنة أو  اإلشكال يف أن يزعموا أن هذا  

 . امتدحه السلف

 :تنبيهان

لة من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة أهنم يؤولون    :التنبيه األول  اشتهر عند املُؤوِّ

األسامء والصفات بالتأويل باملعنى الثالث، واخلطأ ليس يف تأصيل معنى التأويل،  

قرائن صحيحة وهي قرائن خطأ، لذا جيب أن ُُيمل وإنام اخلطأ يف أهنم يزعمون ال

صارًفا   وجعلوها  عليها  اعتمدوا  التي  القرينة  ألن  الراجح،  املعنى  عىل  الكالم 

للكالم من املعنى الراجح للمرجوح قرينة خطأ، فإذا كانت كذلك فرُيجع إىل محل 

 . الكالم عىل املعنى الراجح

وابن القيم يف معنى    هذا ملخص ما كرره كثرًيا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 . التأويل

باملعنى  الثاين:    التنبيه التأويل  إن  قاال  ملا  القيم  وابن  تيمية  ابن  أن  بعضهم  ظن 

الثالث تأويل حُمدث، ظنوا أنه خطأ يف نفسه، وليس كذلك وإنام هو حُمدث يف أن  

 . والسنة هبذا املعنى  ُيفهم التأويل الوارد يف الكتاب
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ورد علم ما    ملسو هيلع هللا ىلص فإنه ما سلم يف دينه إل من سلَّم َّلل عز وجل ولرسوله  ):  قوله 

َك ﴿:  إذن جيب التسليم للكتاب والسنة، قال سبحانه   (اشتبه عليه إىل عامله َفال َوَربِّ

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ل ََيُِدوا يِف   َّا َقَضْيَت    اَأنُفِسِهْم َحَرج  ل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَكِّ مِم

يام  
 .[65]النساء:  ﴾َوُيَسلُِّموا َتْسلِ

ينبغي أن ُيعلم أن ذكر صفات اهلل يف    (ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله):  وقوله 

الكتاب والسنة من املحكم وليس من املتشابه بإمجاع السلف، ذكر هذا ابن تيمية  

  ومن ظن  ( الصواعق املرسلة)، وابن القيم يف كتابه (جمموع الفتاوى)كام يف ،

لة من   أهنا من املتشابه فعليه احتاج إىل تأويلها فظنه ظٌن بدعي، وهو طريقة املُؤوِّ

 . اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة واملاتريدية 

اهلل بمعنى عام ومعنى خاص، وُيطلق التشابه يف  ُيطلق اإلحكام يف كتاب  :  تنبيه

كتاب اهلل بمعنى عام ومعنى خاص، أما اإلحكام باملعنى العام فهو شامل جلميع 

اآليات وهو أنه ال ُيعارض بعضها بعًضا، وكذلك التشابه باملعنى العام ُيطلق عىل  

 . ًضامجيع اآليات، وهو أهنا ُيشبه بعضها بعًضا يف احلسن وُيصدق بعضها بع

بيان،  إىل  نفسه مما ال ُيتاج  البنيِّ يف  الواضح  باملعنى اخلاص فهو  أما اإلحكام 

 .واملتشابه باملعنى اخلاص هو الذي ُيتاج إىل بيان وإيضاح
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َلْت ِمْن َلُدْن ﴿:  وقد وصفه اهلل كتابه بأنه حُمكم َتاٌب ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ
الر كِ

َخبِيٍ  بأنه و  [1]هود:    ﴾َحكِيٍم  كتابه  اهلل  ووصف  العام،  باملعنى  اإلحكام  هو  هذا 

َتاب  ﴿ : متشابه قال
 . أي هو التشابه باملعنى العام[ 23]الزمر:  ﴾اُمَتَشاهِب   اكِ

ا الَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه ﴿:  وُأطلق باملعنى اخلاص يف قوله  َفَأمَّ

 .[7]آل عمران:  ﴾اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِهِ 

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  قرره  ما  ملخص  يف  ( التدمرية)يف    هذا  وكام   ،

 . ، ويف غريها من كتبه ( جمموع الفتاوى)

التسليم والستسالم):  قوله  قد ذكر ابن    ( ول تثبت قدم اإلسالم إل عىل ظهر 

أن املُعارضني للتسليم تارة ُيعارضون ذلك بالذوق، وتارة ُيعارضون    القيم  

ذلك بالسياسة، وتارة ُيعارضون ذلك بالعقل، وتبعه ابن أيب العز احلنفي يف رشح 

 (. الطحاوية)

ُيعارضون والذين  الصوفية،  فهم  بالذوق  النصوص  ُيعارضون  الذين    أما 

بالسياس النصوص   ة هم كثري منالنصوص  ُيعارضون  احلكام وأتباعهم، والذين 

البدع كاجلهمية واملعتزلة واألشاعرة وغريهم من أهل  بالعقل فهم كثري من أهل 

 . البدع
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وبناًء عىل هذا عظَّم املتكلمون العقل، من اجلهمية ابتداًء باجلعد ابن درهم، إىل  

ور املاتريدي ومن  األشاعرة كأيب احلسن األشعري ومن تبعه، واملاتريدية كأيب منص 

لوا أصواًل يف ذلك  . تبعه، فهم ُيعظمون العقل، وقد أصَّ

لوها يف ذلك هو ما سامه الرازي بالقانون الكل، وهذا  :  ومن األصول التي أصَّ

 - إن شاء اهلل تعاىل -القانون الكل مفاده تقديم العقل عىل النص كام سيأيت ذكره  

املطالب )و(  لباب األربعني)وقد ذكره الرازي يف أكثر من كتاب من كتبه، يف كتابه  

 . ، وغري ذلك(أسس التقديس )و( العالية

الكل بالقانون  ينفرد  مل  درهم،  والرازي  بن  اجلعد  عليه  سار  قد  مفاده  بل   ،

عبد   القايض  ذلك  ذكر  وممن  واملعتزلة،  اجلهمية،  ثم  صفوان،  بن  اجلهم  وتلميذه 

االقتصاد ) ، وذكره قبل الرازي الغزايل يف كتابه  (األصول اخلمسة)اجلبار يف رشح  

 (. يف االعتقاد

لرازي متيَّز بأنه  وهذا التأصيل قد سبقهم إىل ذلك أبو احلسن األشعري، إال أن ا

قننه ورتبه واستدل له، وإال املتكلمون يسريون عىل هذا القانون الذي مفاده تقديم  

 . العقل عىل النقل

وقبل ذكر هذا القانون ينبغي أن ُيعرف اصطالحان شائعان، ومها مشتهران عند  

 : املتكلمني ويف كالم كثري من الناس
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 جيتمعان يف مكان واحد ويف زمن  النقيضان، فإن النقيضني ال:  الصطالح األول 

مكان   جيتمعان يف  نقيضان ال  فإهنام  واحلياة،  كاملوت  وذلك  يرتفعان،  وال  واحد، 

واحد وال زمن واحد، فإما أن يكون حًيا أو ميًتا فام ليس ميًتا فهو حي، وما ليس  

 . حًيا فهو ميت

يكن حًيا  إن اجلامدات أموات، ووصفوها باملوت ألن مامل  :  لذا قال أهل السنة 

 . فهو ميت

ومثل ذلك السكوت والتكلم، فإهنام نقيضان ال جيتمعان يف وقت واحد ومكان  

 . واحد، وال ينفصالن 

الضدان، والضدان ال جيتمعان يف مكان واحد وزمن واحد،  :  الصطالح الثاين

لكنهام قد يرتفعان، ومن أمثلة الضدين السواد والبياض، فإهنام ال جيتمعان يف مكان  

لكنهام يرتفعان، فقد يكون لون اجلدار أمحر، وال يكون أسود وال أبيض،    واحد،

 . لكن ال يمكن أن جيتمع السواد والبياض يف مكان وزمن واحد 

له الرازي أنه قال إذا تعارض  :  فإذا ُفهم هذا فخالصة القانون الكل الذي أصَّ

فإما أن ُيعمل   -وأراد بالنقل األدلة السمعية من الكتاب والسنة-العقل والنقل،  

هبام وهذا عمل بالنقيضني، وهذا ال يمكن، وإما أن ُيرتكا وهذا ترك للنقيضني وهذا  

ال ُيمكن، وإما أن ُيقدم النقل عىل العقل، وهذا قدح يف العقل الذي به ُيدرك النقل،  

 . فإن العقل مل ُيدرك صحة النبوة إال باملعجزات، فإذن األصل هو العقل
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 .  النقل، فرُيد هذا النقل فإذن ُيقدم العقل عىل

هذا خالصة هذا القانون الكل، وهو قانون باطل عاطل يف أصله وتقسيمه وما  

ُبني عليه، والكالم عليه يطول وقد أطال الكالم يف نقضه شيخ اإلسالم ابن تيمية  

  وممن رد عليه ابن القيم  (درء تعارض العقل والنقل)يف كتابه ، . 

 : وذلك يكون بردين 

إذا كان هذا الدليل هبذه املنزلة العالية،  :  الرد اإلمجايل، وهو أن ُيقال :  الرد األول 

بيانه، وملا ترك    ملسو هيلع هللا ىلصوعليه االعتامد يف اإلثبات والرد، فلو كان كذلك ملا ترك النبي  

 . الصحابة معرفته، وملا بقي الصحابة جاهلني هبذا القانون

ك خرًيا إال ودلَّ األمة عليه، فلو كان  مل يرت ملسو هيلع هللا ىلصلنُقل، والنبي   ملسو هيلع هللا ىلصثم لو بيَّنه النبي 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصفأين هو يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصهذا القانون صحيًحا لبيَّنه النبي  

 . هذا رٌد إمجايٌل قوٌي ملن فقهه وعرفه

الثاين التفصيل،   :الرد  فيه فقد سبق رشحه يف    الرد  أطيل  وهو من أوجه، ولن 

 : ، والرد يكون من أوجه (الواسطية)رشح 

جعل العقل أصاًل، وكيف يصح أن جُيعل العقل أصاًل والرجل    :الوجه األول 

أنفسهم   والناس  بعُد،  خُيالفه  ثم  حسنًا  األمر  فريى  عقله،  يف  ُمتفاوت  نفسه  يف 

متفاوتون يف عقوهلم، فكيف حُتيل الرشيعة عىل أمر متناقض متباين خمتلف؟ فهذا  
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القائل اهلل  وصدق  بحال،  يصح  ال  فِيِه َوَلْو  ﴿:  مما  َلَوَجُدوا  اَّللَِّ  َغْيِ  ِعنِْد  ِمْن  َكاَن 

 . [82]النساء:   ﴾اَكثِي   ااْختاِلف  

وقد ذكر الرد عىل العقل مجاعة من أهل العلم كالدارمي يف رده عىل برش املرييس،  

 . والسجزي يف رسالته ألهل زبيد، وأطال الكالم يف هذا 

وممن تكلم عن العقل كثرًيا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كثرية من كتبه كام  

من كتبه، وابن القيم    ويف غريها(  درء تعارض العقل والنقل)و(  جمموع الفتاوى)يف  

 . 

 . فإذن ال يصح أن يكون العقل مرجًعا وال متكًئا وهذا حاله 

الثاين السمعية  :  الوجه  األدلة  أنه جعل  وذلك  نفسه،  التقسيم خطأ يف  إن هذا 

يتفق  أن  وهو  مهم  قسم  وهناك  وعقل،  سمع  بني  ما  فهو  العقلية،  لألدلة  مغايرة 

ال جيتمع السمع والعقل، وهذا خطأ، بل السمع والعقل، فمقتىض هذا التقسيم أنه  

جيتمع السمع والعقل يف أدلة كثرية، بل العقل الرصيح ال ُيعارض النقل الصحيح،  

 . بل مها متفقان

درء تعارض العقل  )وقد أطال الكالم عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه  

 . ويف غريه( والنقل
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دل عليه العقل ُمغايًرا ملا دل عليه  فإذن هذا التقسيم يف نفسه خطأ، فقد جعل ما 

 السمع والنقل، وهذا خطأ.

الثالث:   السمع  الوجه  عليه  دل  ما  وكل  قطعًيا،  العقل  عليه  دل  ما  كل  جعل 

والنقل ظنًيا، وهذا خطأ، بل من القطعيات ما دل عليها السمع، ومن الظنيات ما  

 أيًضا. فإذن هذا التقسيم خطأ من هذا الوجه  دل عليها العقل.

م العقل عىل النقل، وزعم العقل أصاًل، بحجة أن األنبياء مل  الوجه الرابع:   أنه قدَّ

املتكلمون،   به  قال  خطأ،  عىل  ُبني  خطأ  وهذا  باملعجزات،  إال  صدقهم  ُيعرف 

فإن معرفة صدق األنبياء حتصل بأشياء كثرية منها ما سموه    كاألشاعرة وغريهم.

 ُيقال: آيات.  باملعجزات، واالسم الرشعي له أن

أن زعمه أن العقل هو األصل خطأ من جهة أن ُيقال: ما مرادك  الوجه اخلامس:  

أتريد العقل الغريزي األصل يف اإلنسان عند أول والدته؟ فهو كاإلناء  بالعقل؟ 

ت العقل املكتسب فهو قد استمد أمره يف درإن أ  الفارغ، أم تريد العقل املكتسب؟

 فإذن رجعنا إىل األصل فصار األصل هو النقل ال العقل. الرشعيات من النقل، 

يف رد هذا    إىل غري ذلك من األوجه التي بسطها شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وينبغي ألهل السنة أن يفهموا هذه األوجه وأن يضبطوها، ألهنم ،  القانون الكل

اليوم، العقالنيني  والرد عىل  املتكلمني  الرد عىل  لذلك يف  هناك    قد ُيتاجون  فإن 
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كثريين من العقالنيني عظموا العقل وأضعفوا النص، وإذا ُفقهت هذه األوجه التي  

 تقدم ذكرها مُتكن من الرد عىل العقالنيني وعىل امللحدين، وعىل غريهم. 

ل املتكلمون من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة واملاتريدية النصوص بناًء  تنبيه:   أوَّ

أما من قبلهم من القدرية والشيعة فإهنم ُأتوا من جهة   عىل تقديم العقل عىل النقل،

 أخرى، وهو أهنم آمنوا ببعض وتركوا بعًضا، فهذا أصل سبب ضالهلم. 

فمن رام علم ما ُحظر عنه علمه وَل يقنع بالتسليم فهمه عجبه مرامه عن ):  قوله 

واإليامن الكفر  بي  فيتذبذب  اإليامن،  املعرفة، وصحيح  التوحيد، وصايف   خالص 

ا ول   ا ل مؤمن ا مصدق  ا شاك  ا تائه  والتصديق والتكذيب واإلقرار واإلنكار، موسوس 

ا  ا ُمكذب  من مل يقف عىل قدم التسليم فالبد أن يقع يف الشك    وصدق    (جاحد 

املتكلمون أكثر  :قال الغزايل ، والتذبذب، وخري مثال وشاهد لذلك حال املتكلمني

من ذلك اجلويني والرازي، وغريهم، وأهنم   وذكر نحًوا.  الناس شًكا عند املوت

متنوا   حتى  وشًكا،  حرية  وقال   يموتونأن  يعيشون  نيسابور،  عجائز  عقيدة  عىل 

 . ملا يعيشونه من شك وحرية. عىل عقيدة أمي: بعضهم

، وبنيَّ أن مما يدل عىل ضالل ( الفتوى احلموية)يف    وقد ذكر هذا ابن تيمية  

حيارى، أما من وقف عىل قدم التسليم فإنه يزداد رسوًخا  طريقتهم أهنم أصبحوا  

 . ويقينًا
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 : قال 

ول يصح اإليامن بالرؤية ألهل دار السالم ملن اعتربها منهم بوهم أو تأوهلا بفهم  

ولزوم   التأويل  برتك  الربوبية  إىل  يضاف  معنى  كل  وتأويل  الرؤية  تأويل  كان  إذ 

وق النفي والتشبيه زل وَل يصب التنزيه، فإن ومن َل يت،  التسليم وعليه دين املسلمي

ربنا جل وعال موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس يف معناه 

عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات ل َتويه   أحد من الربية وتعاىل

 اجلهات الست كسائر املبتدعات. 

 الرشح:

السالم ملن اعتربها منهم بوهم، أو  ول يصح اإليامن  ):  قوله  بالرؤية ألهل دار 

تأوهلا بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى ُيضاف إىل الربوبية برتك التأويل  

كرر الكالم يف التسليم وأن الرؤية ألهل دار    (ولزوم التسليم، وعليه دين املسلمي

تأويل الذين ردوا النصوص السالم أي اجلنة إنام تكون ألهل التسليم ال ألهل ال 

 . باسم التأويل

من  -أي من مل يتوق    (النفي والتشبيه زلَّ وَل ُيصب التنزيل  ومن َل يتوق):  قوله 

تقدم أن النفي هنا أي نفي النقائص عن اهلل، والتشبيه هو التشبيه يف األمر  -الوقاية

فهو اخلالق  خصائص  من  هو  فيام  باملخلوق  اخلالق  فتشبيه  باهلل،  التشبيه    اخلاص 

 . الكفري كام تقدم بيانه
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بنعوت  ):  قوله  منعوت  الوحدانية  بصفات  موصوف  وعال  جل  ربنا  فإن 

تقدم الكالم عىل الصفات، وأن الذي ُيطلق   (الفردانية، ليس يف معناه أحد من الربية

عىل اهلل أمور ثالثة، ما بني أسامء أو صفات أو إخبار، وتقدم ذكر بعض القواعد  

 . اتاملتعلقة بالصف

وينفون    ملسو هيلع هللا ىلصورسوله    لكن أشري إىل أن معتقد أهل السنة أهنم ُيثبتون ما أثبته اهلل 

ُيثبتونه وال    ملسو هيلع هللا ىلص ما نفاه اهلل ورسوله   إثباته فإهنم يتوقفون فال  وما مل يأت نفيه وال 

 . ينفونه 

، وابن أيب العز احلنفي يف رشح  (التدمرية )يف    ذكر هذه القاعدة ابن تيمية  

، وشيخنا العالمة ابن باز يف رده عىل الصابوين، وشيخنا العالمة حممد  (الطحاوية)

 (. القواعد املثىل)ويف ( ملعة االعتقاد)يف رشحه عىل   بن صالح العثيمني 

:  قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر، أن النبي  الرؤية للدارقطني    قد ورد يف كتاب :  فإن قال قائل

، وهذا احلديث حديث ضعيف، فهل  «إن اَّلل يضحك حتى تبدو هلاته وأرضاسه»

 ُنثبت به اللهات واألرضاس أم ننفيها؟ 

بام أن احلديث ضعيف فال ُنثبت به اللهات واألرضاس، ويف املقابل ال  :  فيقال

 . ننفي، وإنام نتوقف
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أن النبي    أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة  :  فلو قال قائل

، هل ُيثبت من هذا أن  «املسك  فم الصائم أطيب عند اَّلل من ريحخللوف  »:  الق  ملسو هيلع هللا ىلص

 هلل أنًفا وأنه يشم؟ 

 . مل يأت نفيه وال إثباته فنتوقف، ال ننفيه وال ُنثبته، وعىل هذا فقس: فيقال

احلدود  ):  قوله  عن  َتويه تعاىل  ل  واألدوات،  واألعضاء  واألركان  والغايات 

املبتدعات كسائر  الست  واأل  (اجلهات  والغاية  للحد  واألعضاء نفيه  ركان 

 : نواألدوات، فيه خطآ 

أنه سلك مسلك املتكلمني يف النفي املفصل، وقد تقدم أن طريقة  :  اخلطأ األول 

 . املفصل والنفي املجملاألنبياء واملرسلني وطريقة الكتاب والسنة اإلثبات 

املجملة، واأللفاظ التي حتتمل حًقا وباطاًل ال يصح   أنه نفى األلفاظ  :اخلطأ الثاين

 .نفيها مطلًقا وال إثباته مطلًقا، بل البد فيها من التفصيل

فلفظ احلد جاء عن السلف إثباته هلل، وجاء عنهم نفيه هلل، فقد أثبت احلد هلل ابن  

فيام   فقالاملبارك،  سبحانه  اهلل  عن  ُسئل  أنه  وغريه  الدارمي  العرش  ":  رواه  عىل 

 .، فأثبت احلد "استوى بحد

وأثبت احلد اإلمام إسحاق بن راهويه واإلمام أمحد، ونقله حرب بن إسامعيل  

 . الكرماين يف عقيدته، وقد نقلها عن أربعة من أئمة السنة، وهي عقيدة أئمة السنة 
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  ئمة السنة أهنم أنكروا احلد، كاإلمام أمحد  ويف املقابل ثبت عن مجع من أ

ُيثبت احلد باعتبار وُينفى باعتبار، ُيثبت احلد  :  وعن غريه من أئمة السنة، فلذا ُيقال

باعتبار أن اهلل منفصل عن خلقه، فليس خلقه داخلني فيه وال هو داخٌل يف خلقه،  

 . وُينفى باعتبار أن خلقه ال ُُييطون به علاًم  

، وابن أيب العز احلنفي  (بيان تلبيس اجلهمية)يف كتابه   حقق هذا ابن تيمية 

ويف (  درء تعارض العقل والنقل)، وذكره ابن تيمية يف  ( الطحاوية)يف رشحه عىل  

 . غريها من كتبه 

فإذن احلد ُيثبت باعتبار وُينفى باعتبار، فال يصح نفيه مطلًقا وال إثباته مطلًقا،  

ي فُيحمل عىل املحمل الصحيح، وإذا أثبته السني فُيحمل عىل  لكن إذا نفاه السن

:  ، قال ( مدارج السالكني)يف كتابه    املحمل الصحيح، لقاعدة ذكرها ابن القيم  

اآلخر  هبا  ويريد  الباطل،  أعظم  أحدمها  هبا  يريد  اثنان،  يقوهلا  الواحدة  والكلمة 

 . يدعو إليه ويناظر عليهحمض احلق، واالعتبار بطريقة القائل وسريته ومذهبه، وما  

ذهب بعض أهل العلم أن لإلمام أمحد روايتني يف احلد، وحقق أبو يعىل يف  :  تنبيه

وابن تيمية أن كالم اإلمام أمحد كالم واحد، وأنه أثبت (  إبطال التأويالت ) كتابه  

 .احلد باعتبار ونفاه باعتبار، فال ُيقال إن لإلمام أمحد روايتني بل كالمه واحد يف احلد

األلفاظ املجملة    ( الغايات):  قوله  النهاية، وهي من  الغاية قريبة من احلد، أي 

قوله  ذلك  ومثل  مطلًقا،  ُتنفى  وال  مطلًقا  ُتثبت  ال  واألعضاء ) :  التي  واألركان 
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هبا   (واألدوات ويريدون  وجل  عز  اهلل  عن  األمور  هذه  نفي  املتكلمون  فُيطلق 

 . ذلك الصفات الذاتية مثل اليد، والقدم، إىل غري

 . فلذلك هذه األلفاظ ال ُتثبت مطلًقا وال ُتنفى مطلًقا 

فوق،  :  اجلهات الست هي  ( ول َتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات):  قوله 

 . وأسفل، ويمني، وشامل، وأمام، وخلف

ومثل هذه األلفاظ حتتمل صواًبا وخطأ، إن أراد اجلهات املخلوقة فيصح، وإن  

، فهذه األلفاظ ألفاظ  ، فإنه ُيثبت هلل العلو  أراد اجلهات العدمية فال يصح

جمملة، فال يصح نفيها مطلًقا وال إثباهتا مطلًقا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو  

ل  . نفي مفصَّ

التي حتتمل   إطالق:  تنبيه األلفاظ  ذلك من  إىل غري  واجلهة  اهلل  احلد عىل  لفظ 

اهلل   عىل  فيطلق  خطأ،  ومعنى  صواًبا  األسامء معنى  باب  من  ال  اإلخبار  باب  من 

وليس   اهلل  إطالقه عىل  فيصح  اإلخبار  باب  كان من  ما  أن  تقدم  وقد  والصفات، 

 . توقيفًيا 
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 : قال املصنف 

وعرج بشخصه يف اليقظة إىل السامء ثم إىل    ملسو هيلع هللا ىلصواملعراج حق وقد أسي بالنبي  

شاء وأوحى إليه ما أوحى )ما كذب الفؤاد  حيث شاء اَّلل من العال وأكرمه اَّلل بام  

 . [ فصىل اَّلل عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل11]النجم:  ما رأى(

 الرشح:

بالنبي  )قوله:   ُأسي  وقد  حٌق،  واملراد    ذكر    (...  ملسو هيلع هللا ىلص واملعراج  املعراج، 

بالنبي   ُصعد  أنه  ذلك    ملسو هيلع هللا ىلصباملعراج:  جتاوز  بل  السابعة،  السامء  بني    ملسو هيلع هللا ىلصإىل  ففرٌق 

اإلرساء واملعراج، إذا اجتمعا افرتقا، وإذا أطلق اإلرساء وحده يف كالم أهل العلم  

 فكثرًيا ما يكون شاماًل للمعراج.

أما املعراج: ُعرج   من البيت احلرام إىل املسجد األقىص،  ملسو هيلع هللا ىلص فاإلرساء: ُأرسي به 

 . ملسو هيلع هللا ىلصبل جتاوز ذلك   ،السابعة به إىل السامء 

  ملسو هيلع هللا ىلص وذكر ابن أيب العز احلنفي يف رشح املعراج أن املعراج آلة عرج عليها النبي  

 وال ُتعرف هذه اآللة وال كيفيتها، وإنام نؤمن هبا. 

إىل السامء السابعة، بل جتاوز ذلك، قيل:    ملسو هيلع هللا ىلصوقد تنازع العلامء عىل ماذا عرج  

س الرباق  عىل  فركب  الرباق  عىل  كان  أنه  وذلك  املسجد    ملسو هيلع هللا ىلصلم،  إىل  ذهب  ثم 
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األقىص، ثم من املسجد األقىص عرج عىل سلم إىل السامء السابعة، بل جتاوز ذلك 

 . ملسو هيلع هللا ىلص

وقيل إنه عرج عىل الرباق،    -وسيأيت الكالم عليها-وجاءت يف ذلك أحاديث  

افظ ابن حجر يف  وقد ذكر اخلالف يف املسألة احل  ملسو هيلع هللا ىلصفبالرباق نفسه صعد وعرج  

رشحه عىل البخاري، واملناوي يف كتابه )الفتوحات السبحانية( والصاحلي يف كتابه 

 . )سبل الرشاد واهلدى( وقد أطال يف مسائل اإلرساء واملعراج 

والقول بأنه عرج عىل سلم وأنه مل يعرج عىل الرباق جاءت فيه أحاديث رصُية،  

كتابه )الدالئل( وابن إسحاق، وغريمها،  رواها البيهقي يف    ملسو هيلع هللا ىلص لكنها مل تصح عنه  

 . ملسو هيلع هللا ىلصوكل األحاديث الرصُية يف هذه املسألة مل تصح عنه  

والقول بأنه عرج عىل الرباق نفسه جاء فيه حديث رصيح يف صحيح البخاري 

، فهذا احلديث « فانطلق بنا إىل السامء الدنيا»أو    « فركبنا الرباق فصعد بنا»وفيه قوله:  

 عىل الرباق.  ملسو هيلع هللا ىلصرصيح يف الداللة عىل أنه ُعرج به 

الدنيا،  بيده فانطلق إىل السامء  البخاري أن جربيل أخذ  وجاء لفظ يف صحيح 

وهذا اللفظ وأنه أخذه بيده وانطلق ظاهره يدل عىل أنه مل يكن عىل الرباق، إال أن  

أن اإلرساء كان عىل    -علمواهلل أ-األحاديث الصحيحة ُيفرس بعضها بعًضا، فيظهر  

عىل الرباق لرواية البخاري    ملسو هيلع هللا ىلصالرباق وهذا واضح، وكذلك املعراج فقد ُعرج به  
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- التي تقدم ذكرها، وهذه أرصح ما رأيته صحيًحا يف هذه املسألة، لذا الصواب  

 . ملسو هيلع هللا ىلصأنه قد ُصعد به وُعرج به عىل الرباق   -واهلل أعلم

يف كتابه )النبوات( أن احلكمة من    ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  مسألة:  

َلَقْد َرَأى ﴿اآليات الكربى، كام قال سبحانه:    ملسو هيلع هللا ىلصاملعراج أن ُيري ربنا سبحانه نبينا  

ى ِه اْلُكرْبَ  . ملسو هيلع هللا ىلص قال: هذه هي احلكمة من العروج بالنبي  [18]النجم:  ﴾ ِمْن آَياِت َربِّ

إلرساء، وسيأيت  وبام أن األدلة قد وردت يف املعراج وهي األدلة التي وردت يف ا

الكالم عىل أن هذه األدلة أدلة متواترة، فبمجرد صحة احلديث فضاًل عن أن يكون  

 متواتًرا فإنه جيب اإليامن به.

املعراج واإلرساء ملا بحث مباحث الرؤية، وسيأيت    وقد أورد الطحاوي  

أى ربه ر   ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    -واهلل أعلم-لُيشري هبذا    -إن شاء اهلل تعاىل-الكالم عىل هذا  

 .- إن شاء اهلل تعاىل-ملا ُعرج به إىل ما بعد السامء السابعة، وسيأيت الكالم عىل هذا 

وُعرج بشخصه يف اليقظة إىل السامء، ثم إىل حيث   ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُأسي بالنبي  )قوله:  

شاء اَّلل من العىل، وأكرمه اَّلل بام شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما 

الفؤاد ما رأى)فقوله:    (وسلم يف اآلخرة واألوىل   رأى، فصىل اَّلل عليه   (ما كذب 

، وسيأيت الكالم أنه ُيقرر أن املراد باآلية رؤية اهلل    -واهلل أعلم-ظاهره  

 .-إن شاء اهلل تعاىل -عىل هذا 
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أن ُيعلم  أن  ينبغي  اإلرساء  عن  الكالم  شامل  وقبل  فإنه  اإلرساء  ُأطلق  إذا  ه 

 فيكون اإلرساء شيًئا ويكون املعراج شيًئا آخر. تبنيَّ خالف ذلك  إال إذا للمعراج

ويف اإلرساء واملعراج قد حصلت عجائب، وأمور عظام، وهي من خصائص 

كام ذكر هذا القايض عياض يف كتابه )الشفاء( وذكره غريه، والذي   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

رة اإلرساء يف قوله  يف أول سو  جرى يف اإلرساء أمر عظيم، لذا ذكر ربنا  

َلْيال  ﴿سبحانه:   بَِعْبِدِه  ى  َأْسَ الَِّذي  املَْْسِجِد األَْقََص    ُسْبَحاَن  إىَِل  َراِم  احْلَ املَْْسِجِد  ِمْن 

ِميُع اْلَبِصيُ  ه ُهَو السَّ نُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ
فذكر يف هذه    [1]اإلرساء:    ﴾الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِ

إشارات   عظيمة  اآلية  خصيصة  فيه  وأن  واملعراج،  اإلرساء  هذا  ِعظم  عىل  تدل 

 . ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهلل 

 وذكر الطيبي هذا األمر من أوجه ورسدها، وأشري إليها لُتفهم: 

األول:   بقوله:  األمر  اآلية  ر  الَِّذي﴿صدَّ ما    ﴾ُسْبَحاَن  ِعظم  عىل  يدل  وهذا 

ه نفسه    . سيذكره لذا نزَّ

فذكره بالعبودية، ويف ذكر العبودية يف هذا املقام ما   ﴾بَِعْبِدهِ ﴿قال:    األمر الثاين:

عىل ترشيفه   ربنا    ملسو هيلع هللا ىلصيدل  العظيم، وهي عبودية  األمر  قال:  هبذا  لذا   ،

ى بَِعْبِدِه َلْيال  ﴿ َراِم إىَِل املَْْسِجِد األَْقََص  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَ  . ﴾ ِمْن املَْْسِجِد احْلَ

 ذكر املسجد احلرام، وهو أفضل املساجد. :األمر الثالث
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َراِم إىَِل املَْْسِجِد األَْقََص ﴿  األمر الرابع: فذكر املسجد األقىص،    ﴾ِمْن املَْْسِجِد احْلَ

وهو أعظم مسجد عند املسلمني بعد املسجد احلرام واملسجد النبوي، لذا مُجع بني  

هذه املساجد الثالث يف أكثر من حديث منها ما روى البخاري ومسلم من حديث 

 «...  شد الرحال إل إىل ثالثة مساجدل تُ »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأيب سعيد وأيب هريرة أن النبي  

 د. وذكر هذه املساج

يف كتابه )اقتضاء الرصاط املستقيم( أنه    أفاد شيخ اإلسالم ابن تيمية  تنبيه:  

ال ُيقال عن املسجد األقىص حرم، وإنام ُيطلق احلرم يف املسجد احلرام ومسجد النبي  

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 . ﴾الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلهُ ﴿قال: األمر اخلامس: 

واملعراج، وقد دل عىل اإلرساء  فهذه اإلشارات اخلمس تدل عىل ِعظم اإلرساء  

 واملعراج أدلة سيأيت ذكرها.

 أربع عرشة مسألة تتعلق باإلرساء:   -إن شاء اهلل تعاىل- بعد هذا نأخذ 

 : أدلة اإلساء واملعراج.املسألة األوىل

تقدم   فقد  الكتاب  أما  والسنة واإلمجاع،  الكتاب  واملعراج  قد دل عىل اإلرساء 

اء، وهي دليل واضح عىل اإلرساء. أما السنة النبوية:  ذكر أول آية يف سورة اإلرس

يف الداللة عىل اإلرساء واملعراج، وقد    ملسو هيلع هللا ىلصفإن األحاديث متواترة يف سنة رسول اهلل  
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ذكر هذا التواتر أبو عبد اهلل احلاكم فيام نقله السخاوي يف كتابه )فتح املغيث( وذكره 

 املتناثر(. والكتاين يف كتابه )نظم  شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وغريمها،   ذر،  أيب  وحديث  أنس  حديث  فيها  ومسلم  البخاري  أخرج  وقد 

 فاملقصود أن األحاديث متواترة يف ذكر اإلرساء واملعراج.

أما اإلمجاع: فقد أمجع العلامء عىل اإلرساء واملعراج، وممن حكى اإلمجاع القايض  

 عياض يف كتابه )الشفا(. 

 : معنى اإلساء.املسألة الثانية

إلرساء لغًة: هو السري لياًل، كام ذكر هذا أهل اللغة واملفرسون، وممن ذكر هذا  ا

من   وذكره  منظور،  البن  العرب(  )لسان  كتابه  يف  مذكور  هو  وأيًضا  اجلوهري، 

العلامء ابن اجلوزي يف كتابه )زاد املسري( وابن حجر يف رشحه عىل البخاري، وذكره 

 ن اإلرساء هو السري لياًل. غريه من أهل العلم وهو متوارد عندهم أ

بام أن اإلرساء السري لياًل، فلامذا ملا ذكر ربنا اإلرساء ذكر بعد ذلك لياًل؟  فائدة:  

ى بَِعْبِدِه َلْيال  ﴿ قال:   ومن املعلوم أن اإلرساء إنام يكون لياًل؟ ﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَ

 :-واهلل أعلم-ذكر العلامء يف ذلك توجيهات، ومن أوجهها 
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يف  :  أول   حجر  وابن  اجلوهري  هذا  ذكر  وقد  التأكيد،  باب  من  الليل  ذكر  أنه 

يف  كثري  وهذا  يؤكده،  وما  اللفظ  بذكر  معروفون  والعرب  البخاري،  عىل  رشحه 

 كالمهم. 

رَ أنه    ثاني ا: الليل لإلشارة إىل قلة وقت اإلرساء، وأنه مع حصول ما حصل    َنكَّ

م إىل املسجد األقىص ثم إىل ما بعد  من اليشء العظام من االنتقال من املسجد احلرا

السامء السابعة، إال أن هذا كله كان يف وقت يسري، وقد ذكر هذا الزخمرشي، فقال:  

ى بَِعْبِدهِ ﴿ بعد قوله:  ﴾َلْيال  ﴿قوله   .إشارة إىل قلة مدة اإلرساء ﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَ

وقال: هذا ال يصح، وإنام  وقد استدرك عليه بعضهم، وممن استدرك عليه الطيبي  

رقد   ُيريد    ُينكَّ أنه  الزخمرشي  التفخيم، ألنه فهم من عبارة  باب  اليشء فيكون من 

التقليل، وهذا ما مل ُيرده الزخمرشي، فلم ُيرد التقليل والتحقري، وإنام أراد أن ُيظهر 

ظمة هذه اآلية وهو أن هذا اإلرساء واملعراج حصل يف وقت قصري، ففرق بني  ع

 هذا وأن ُيظن أنه يريد بالتنكري التحقري. 

اليشء تفخياًم. وال شك أن هذا األمر فخم وعظيم    بل قال الطيبي: وقد ُيذكر

لبيان   الزمن  قلة  إىل  بعد اإلرساء لإلشارة  الليل  لكن هذا يشء وذكر  وآية كبرية، 

 ِعظم هذه اآلية يشٌء آخر. 
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 : تعدد اإلساء.املسألة الثالثة

تكاثرت الروايات الصحيحة يف ذكر اإلرساء، وقد حصل بني ألفاظها اختالف،  

كثري من العلامء ُيقرر أن اإلرساء قد تعدد، منه ما حصل يف مكة، ومنه  ومما جاء عن

ما حصل يف املدينة، إىل غري ذلك، والذي دعاهم إىل هذا هو اختالف الروايات يف 

 الظاهر، فلام حصل يف الروايات اختالف قالوا: ُُيمل هذا عىل تعدد اإلرساء. 

 وقد تنازع العلامء يف تعدد اإلرساء عىل قولني: 

األول:   لكنهم  القول  اإلرساء،  عدد  يف  هؤالء  واختلف  تعدد،  قد  اإلرساء  أن 

قرروا أن اإلرساء قد تعدد، وممن ذهب إىل هذا املهلب بن أيب صفرة، نقله عنه ابن  

والسهيل،   البغوي،  القول  هذا  إىل  وذهب  مجاعة،  إىل  املهلب  وعزاه  بطال، 

أن ابن حجر يف )فتح الباري( قال:  والنووي، وابن العريب املالكي، وابن حجر، إال  

يبعد أن يتعدد اإلرساء يف أنه لقي األنبياء يف كل سامء وصىل هبم يف املسجد األقىص،  

وإن كان حصل هناك إرساء آخر لكن ليس فيه أنه لقي األنبياء وصىل هبم يف املسجد  

هذا   عن  خيتلف  آخر  إرساء  هناك  يوجد  لكن  واحدة،  قصة  هذه  وإنام  األقىص، 

 إلخ. ...   رساء الذي فيه لقاء األنبياءاإل

لذا البن حجر طريقة، إذا أتى يف أحاديث لفظ اإلرساء وليس فيه لقاء األنبياء  

باملسجد األقىص أنه إرساء كان يف وقت ...   وال الصالة هبم  إلخ، ُيمل هذا عىل 
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ياء آخر، أو عىل رؤيا منام، إن جاء فيه لفظ فيه إرساء أو ما يدل عىل أنه قد رأى أش

 يف اجلنة أو النار. 

أن اإلرساء واحد ومل يتعدد، وممن نرص هذا القول بقوة اإلمام ابن   القول الثاين:

يف كتابه )اهلدي( وغريه، وابن كثري يف تفسريه، وابن أيب العز احلنفي يف   القيم  

اإلرساء   أن  إىل  اإلسناد  ظاهرية  ذهب  القيم:  ابن  وقال  )الطحاوية(،  عىل  رشحه 

م وجدوا أن هناك زيادات، فقالوا: هذا خطأ. وإنام اإلرساء كان واحًدا،  تعدد ألهن

 وأن االختالف بني الروايات ال يوجب أن يتعدد اإلرساء. 

أكثر من مرة لنُقل، ألن هذه آية عظيمة ال ُتفى،    ملسو هيلع هللا ىلصثم قال: ولو ُأرسي بالنبي  

 وال يسكت الصحابة عن نقلها وبياهنا، فدل هذا عىل أن اإلرساء واحد. 

 . -واهلل أعلم-وما ذكره أصحاب القول الثاين هو الصحيح وال شك 

 فإن قيل: ماذا ُيقال عن اختالف الروايات؟ 

فُيقال: اختالف الروايات من حيث اجلملة نوعان، نوع ال يرض، فالذي ال يرض 

األمر فيه سهل، كمثل بعض الروايات ُأرسي به من بيته فُشق سقف بيته، وبعض  

ُأرسي به من احلطيم أو احلجر، وبعض الروايات من عند البيت، فهذه  الروايات  

االختالفات ال ترض، فإن املهم أنه ُأرسي به، واألمر سهل يف ذلك، فمثل هذا ال  

 ُيشدد فيه. 
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من   البد  الضار  واالختالف  ضار،  اختالف  االختالف:  من  الثاين  والنوع 

وايات، فإن مل يمكن فإنه كغريه الرتجيح فيه بأن ُيعرف الراجح من املرجوح من الر

فيها اضطراب أو  ُيقال هذه األلفاظ  فإما  فيه خالف،  التي ُيصل  من األحاديث 

 ُيرجح وجه عىل وجه فُيعمل بالوجه الراجح. 

 . - واهلل أعلم-لكن هذا كله ال ُيسوغ أن ُيقال: إن هناك أكثر من إرساء، 

 . ملسو هيلع هللا ىلص: املكان الذي ُأسي منه املسألة الرابعة

يف   وممن ذكر النزاع ابن حجر   ملسو هيلع هللا ىلص العلامء يف املكان الذي ُأرسي منه تنازع 

رشحه عىل البخاري، واملناوي يف كتابه )الفتوحات السبحانية( والصاحلي يف كتابه 

 )سبيل اهلدى والرشاد( وغريهم من أهل العلم. 

وهذه املسألة فيها أحاديث ضعيفة، والضعيف ينبغي أال ُيشتغل به، ففي بعض  

إسناده الرواي لكن  وغريه،  الطرباين  عند  كام  هانئ  أم  بيت  من  به  ُأرسي  أنه  ات 

إسنادها   لكن  طالب،  أيب  شعب  من  به  ُأرسي  الروايات  بعض  ويف  ضعيف، 

بيته   أنه ُشق سقف  البخاري  ثبت يف بعض روايات صحيح  الذي  وإنام  ضعيف، 

من    فُأرسي به، كام أخرجه الشيخان من حديث أنس، وبعض الروايات ُأرسي به

 احلطيم أو احلجر كام يف البخاري، وبعضها ُأرسي به من عند البيت. 

ال ينبغي أن ُيشتغل بالرتجيح بينها، ألنه ال يرتتب    -واهلل أعلم -فهذه الروايات  

عىل هذا حكم رشعي، لذلك ملا تأملت هذه املسألة مل أجد كالًما ألئمة السنة الكبار  
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هلم، وإنام وجدت الذين اشتغلوا هبذا هم  كأمحد ومالك والشافعي وأيب عبيد وأمثا 

املتأخرون، أما العلامء األولون مل أر هلم قواًل ظاهًرا يف هذا، ومل أر املتأخرين ملا حكوا  

ألنه ال    -واهلل أعلم-اخلالف يف املسألة عزوا شيًئا للفقهاء الكبار األوائل، وذلك  

 يرتتب عليه يشء كبري عىل هذه املسألة. 

عىل ذلك أنه لو ُأرسي به من بيت أم هانئ أو من بيته فإنه يصح    فإن قيل: يرتتب

أن ُيسمى حرًما، فعىل هذا ملا اختلف العلامء هل املضاعفة تكون يف املسجد وحده 

أو يف احلرم كله، فإنه ُيستدل هبذا عىل أن املضاعفة تكون يف احلرم كله، ألنه ُأرسي 

 به من بيته أو من بيت أم هانئ، وسمي حرًما. 

فيقال: هذا غري مؤثر، ألن من املعلوم من ألفاظ الكتاب والسنة أن احلرم ُأطلق  

عىل شيئني، إما عىل املسجد نفسه وإما عىل احلرم كله، بنصوص الكتاب والسنة،  

]املائدة:   ﴾َبالَِغ اْلَكْعَبةِ   اَهْدي  ﴿بل ُأطلقت الكعبة عىل احلرم كله، قال اهلل عز وجل:  

 اإلمجاع عىل أن املراد بالكعبة احلرم كله.وقد حكى ابن حزم  [95

فاملقصود أنه سواء قيل إنه من بيت أم هانئ أو من شعب أيب طالب، أو من بيته  

ل اإلمام   - واهلل أعلم-أو من املسجد نفسه، فال يرتتب عليه مسألة فقهية   لذلك سهَّ

  البخاري ومسلم يف هذا، وأخرجوا األحاديث يف صحيحيهام مع ظاهر تعارضها 

يف مثل هذا ومل ُيرجحوا لفًظا عىل لفظ، وهذا مما تقدمت اإلشارة إليه أن االختالف 

 يف أحاديث اإلرساء واملعراج قد ال يكون مؤثًرا كام تقدم بيانه. 
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 : وقت اإلساء.املسألة اخلامسة

هم من قال: قبل أي متى ُأرسي به، فمن   ملسو هيلع هللا ىلص تنازع العلامء يف وقت اإلرساء بالنبي  

 : قبل اهلجرة بخمس سنوات، إىل غري ذلك من األقوال. بسنة وقيلاهلجرة 

وقد أمجع العلامء عىل أنه ُأرسي به بعد البعثة، حكى اإلمجاع ابن حزم واخلطايب،  

والنصوص  املدينة،  إىل  اهلجرة  قبل  كان  اإلرساء  أن  العلامء  أكثر  كالم  وظاهر 

وقد حصل بني العلامء واضحة يف هذا، ألنه حصل ما حصل بينه وبني كفار قريش،  

)فتح   كتابه  يف  حجر  ابن  اخلالف  ذكر  وممن  اإلرساء،  وقت  حتديد  يف  كبري  نزاع 

السبحانية( والصاحلي يف )سبل  الرب، واملناوي يف )الفتوحات  الباري( وابن عبد 

 اهلدى والرشاد( وغريهم من أهل العلم. 

أنه ال يرتتب عىل    -مواهلل أعل-ومل أر يف املسألة كالًما للعلامء األولني، وذلك  

املسألة عمل، فلذلك ال ُيشدد فيها واألمر فيها سهل، وليس هناك دليل ُيرجح وقًتا  

فائدة يف حتديد   املسألة عمل وليس هناك كبري  أنه ال يرتتب عىل  وبام  دون وقت، 

 .-واهلل أعلم-وقت اإلرساء به، فال ينبغي االشتغال هبذا 

 يف املعراج.  ملسو هيلع هللا ىلصي : من التقاهم النباملسألة السادسة

النبي   التقاهم  من  بيان  يف  الروايات  األنبياء،    ملسو هيلع هللا ىلصاختلفت  من  الساموات  يف 

حجر   ابن  احلافظ  ح  بآدم    ورجَّ األوىل  السامء  يف  التقى  أنه  يل:    ما 

بيوسف   الثالثة  السامء  والتقى يف  وُييى،  بعيسى  الثانية  السامء    والتقى يف 
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  والتقى يف السامء اخلامسة هبارون    لسامء الرابعة بإدريس  والتقى يف ا

بموسى   السادسة  السامء  يف  بإبراهيم    والتقى  السابعة  السامء  يف  والتقى 

 . 

فهذا الذي حققه احلافظ ابن حجر يف كتابه )الفتح( فحققه ومجع بني الروايات  

 من األنبياء يف كل سامء.  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج هبذه النتيجة وأن هذا الذي لقيه النبي  

 : احلكمة من اإلساء.املسألة السابعة

هو  اإلرساء  احلكمة من  أن  الطحاوية  يف رشحه عىل  احلنفي  العز  أيب  ابن  ذكر 

وظهور صدقه، وذلك أنه أخرب أنه رأى أشياء، فلام جاء إىل كفار   ملسو هيلع هللا ىلص تصديق النبي 

بالعري التي رآها، وأخربهم باملسجد األقىص وما فيه ملا ُسئل عن   قريش أخربهم 

 . ملسو هيلع هللا ىلصصفاته، فظهر يف ذلك صدقه 

ُيقال: احلكمة    -واهلل أعلم-وهذه حكمة من احلكم العظام، لكن األظهر   أن 

فإذن احلكمة    [1]اإلرساء:    ﴾لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا﴿سبحانه:    ُتؤخذ من ظاهر اآلية ملا قال

آياته العظام، بأن أرسى به يف    ملسو هيلع هللا ىلص نبينا حممًدا    من اإلرساء أن ُيري ربنا  

إلخ،  ...   هذا الزمن القليل، ثم التقى األنبياء، ثم رأى املسجد األقىص، ثم ُعرج به

، وهذا ال يتناىف مع ما ذكره ابن أيب رساء وهو شامل لإلرساء واملعراجلذا ُأطلق اإل

كمة التي  العز احلنفي، فإن احلكم كثرية وال حُترص عىل معنًى واحد، فُيقال هذه احل

وممكن يزاد عىل ذلك ما    ملسو هيلع هللا ىلصذكرها اهلل يف كتابه، وذلك ما فيها من تصديق النبي  
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فيها من بيان ثبات أهل اإليامن، بأن ارتفع يف ذلك أبو بكر الصديق وسمي صديًقا،  

 هبذا اخلرب.  ملسو هيلع هللا ىلصويف املقابل ارتد قوم كثريين ممن أسلموا ملا أتى النبي  

 . -هلل أعلموا-ففيها من احلكم اليشء الكثري 

 .ملسو هيلع هللا ىلص: القول بأن ليلة اإلساء أفضل اللياِل بالنسبة للنبي املسألة الثامنة

ذكر مجع من أهل العلم أن أفضل الليايل عند املسلمني ليلة القدر، قالوا: إال ليلة  

للنبي   بالنسبة  القدر    ملسو هيلع هللا ىلص اإلرساء  ليلة  من  وأفضل  ليلة،  أفضل  إليه  بالنسبة  فإهنا 

ذك  وممن  املسلمني،  تيمية  لعموم  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  )جمموع   ر  يف  كام 

الفتاوى( ونقله عنه ابن القيم يف )اهلدي( وأقره، وذكر هذا أبو أمامة بن النقاش،  

 وأشار هلذا البلقيني فيام نقل عنهام الصاحلي يف كتابه )سبل اهلدى والرشاد(. 

فضل بالنسبة  فذكروا أن ليلة القدر أفضل للمسلمني إال ليلة اإلرساء واملعراج أ

 . ملسو هيلع هللا ىلص للنبي 

يل   أعلم-ويظهر  وجه    -واهلل  أن  وذلك  نظر،  فيها  الطريقة  هبذه  املفاضلة  أن 

نظًرا   الليايل  بني  ل  فضَّ من  ألن  ليلة،  أفضل  ُيقال  أن  بني  فرق  خمتلف،  املفاضلة 

لتفضيل الليايل إىل ذات الليلة، بخالف من ُيفضلها بالنظر إىل األشخاص، ألنه عىل  

ئل: أفضل ليلة لزيد هي الليلة التي أسلم فيها، فإهنا أفضل من ليلة  هذا قد يقول قا

 القدر بالنظر لذاته، إىل غري ذلك. 
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أن هذه املفاضلة فيها نظر، ففرق بني املفاضلة بني الليلة    -واهلل أعلم-فيظهر يل 

 . -واهلل أعلم-يف ذاهتا، وبني املفاضلة بالنظر إىل الشخص نفسه 

 من شق صدره.  ملسو هيلع هللا ىلص: ما حصل للنبي املسألة التاسعة

إلخ، وقد جاء ذلك  ...   وأخرج قلبه  ملسو هيلع هللا ىلصصدر النبي    شق جربيل  ابتداء اإلرساءيف  

وعن   أنس،  وعن  صعصعة،  بن  مالك  عن  البخاري  روى  ما  منها  أحاديث،  يف 

 غريمها، قال ابن حجر: ويف ذلك أكثر من حديث. 

هذا مل يكن يف    وقد نازع يف صحة هذا ابن حزم، والقايض عياض، وزعموا أن

يف ذلك، فإن الروايات رصُية يف أهنا يف   آوما ذهبا إليه فيه نظر وقد أخط   اإلرساء،

اإلرساء، وليس هناك مانع أن ُيصل شق الصدر يف أول النبوة وأيًضا ُيشق صدره 

 . ملسو هيلع هللا ىلصمرة أخرى يف ابتداء اإلرساء، ألنه سينتقل إىل حالة أكرب 

عقاًل  ذلك  يف  نازع  من  املعارصين  ومثل  ومن  هذا،  مثل  يقبل  ال  العقل  وأن   ،

هؤالء ال ينبغي أن ُينشغل هبم، فإن العقالنيني ال حدود هلم، وإنام البحث يكون  

مع من يتفق يف التسليم والرجوع إىل الكتاب والسنة عىل فهم سلف هذه األمة، أما  

ه ال  العقالنيون ولو كانوا دعاًة إسالميني، ولو كانوا حمسوبني عىل أهل العلم فإن

 ُيلتفت إىل كالمهم وال إىل قوهلم. 
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 لربه يف اإلساء. ملسو هيلع هللا ىلص: رؤية النبي املسألة العارشة

لربه ليلة اإلرساء واملعراج، فذهب ابن عباس    ملسو هيلع هللا ىلص تنازع الصحابة يف رؤية النبي  

أنه رأى ربه، وقول ابن عباس أي رآه بفوائده، وقد سبق البحث يف هذه املسألة،  

النبي   أن  إىل  ذهب  عباس  ربه    رأى  ملسو هيلع هللا ىلصلكن  ابن  قول  ألن  اإلرساء،  ليلة  بفؤاده 

 الصحيح أنه رآه بفؤاده ومل يره بعينه. 

أنه مل ير ربه وإنام رأى جربيل، لذا يف    ملسو هيلع هللا ىلصوذهب آخرون من صحابة رسول اهلل  

وقد    ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: جربيل ال النبي    [11]النجم:    ﴾ َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴿ قوله تعاىل:  

ذهب إىل هذا عائشة. أخرجه البخاري ومسلم، وابن مسعود وأبو هريرة. أخرجه  

 اإلمام مسلم. 

وذلك أن    وقول هؤالء الصحابة أصوب من قول عبد اهلل بن عباس  

 السياق يدل عىل هذا. 

أنه رأى جربيل مرتني،   ابن مسعود:  ضبطهم، كقول  يدل عىل  ثم ذكروا شيًئا 

واهلل  - ل عىل أن عندهم زيادة علم عىل ما عند ابن عباس  ومنها يف هذا املوضع. فيد 

 . -أعلم
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ا. املسألة احلادية عرشة  : اإلساء كان يقظة ل منام 

أن   أمحد  اإلمام  القيم عن  ابن  نقل  حتى  السنة،  أهل  املسألة  وقد شدد يف هذه 

ألة  : ويف املس-بالثاء-القول بأنه كان مناًما هو قول اجلهمية، وقال ابن حجر اهليثمي  

)الفتوحات   كتابه  يف  املناوي  عنه  نقله  مناًما.  به  ُأرسي  قال  من  وهو  شاذ،  قوٌل 

 السبحانية(. 

 ملا يل:   ا فلذا القول بأنه ُأرسي به مناًما خطأ قطعً 

قول أهل البدع كام تقدم يف كالم اإلمام أمحد ملا جعله قول اجلهمية، أنه  أواًل /

دل عىل أن اإلمجاع منعقد عىل خالفه، ومل وأهل السنة إذا نسبوا قواًل ألهل البدع  

 خُيالف إال أهل البدع. 

 ة املستفاد من كالم اإلمام أمحد. ويدل هلذا القول ما تقدم من إمجاع أهل السن

ى بَِعْبِدهِ ﴿وثانًيا/ أن قوله سبحانه:   األصل أن   [1]اإلرساء:    ﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَ

 يكون يقظة ال مناًما. 

وثالًثا/ أنه لو قيل إنه كان مناًما فإن هذه اآلية العظيمة تضعف، ألن رؤيا املنام 

تكون لكل أحد وليس هلا حد، فِعظم هذه اآلية الكربى وهي اإلرساء به ورؤية ما  

ر اآلية  رأى تكون يف اليقظة ال املنام، وقد عظم اهلل هذا األمر بام تقدم ذكره بأن صد

 بأن سبح نفسه، إىل آخر ما تقدم ذكره. 
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إليهام   األسانيد  لكن  منام،  رؤيا  إهنا  قاال:  أهنام  ومعاوية  عائشة  عن  ُروي  وقد 

 . ضعيفة، وقد ضعفها العالمة األلباين 

فإذن ُيقطع قطًعا بأن اإلرساء كان يقظًة ال مناًما كام ذكر أبو جعفر الطحاوي يف  

 قراءة كالمه. عقيدته، وقد تقدم  

 : كان اإلساء ببدنه وروحه ل بروحه فحسب. املسألة الثانية عرشة

قال ابن حجر اهليثمي: ومن قال إن اإلرساء كان بروحه فحسب فإن قوله قوٌل  

بروحه   ال  ببدنه  كان  اإلرساء  أن  هو  املسألة  هذه  يف  الصواب  القول  فلذا  شاذ. 

 فحسب، ويدل هلذا ما يل: 

ى بَِعْبِدهِ ﴿ اهر قوله تعاىل: أنه ظ األمر األول:  أنه  [ 1]اإلرساء: ﴾ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَ

 يشمل البدن والروح. 

الثاين: للنبي    األمر  حصلت  التي  اآلية  هذه  ِعظم  يف  أعظم  هذا  فإن   ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

 اإلرساء بالبدن أعظم من اإلرساء بالروح. 

الثالث: فقال:    األمر  بيدي  »ظاهر األحاديث،  وقال:    « فانطلق يبأخذ جربيل 

-واهلل أعلم -فهذه الِفعال إنام تكون للبدن ال تكون للروح وحدها    «ركبنا الرباق»

. 

 



223 

 : من الفوائد العظام يف قصة اإلساء واملعراج إثبات علو اَّلل.ملسألة الثالثة عرشةا

ألن احلديث رصيح يف أنه ُأرسي به ثم    وقد ذكر هذا ابن أيب العز احلنفي  

ثم جتاوز السامء السابعة وبلغ مبلًغا يسمع فيه رصيف األقالم، فكلمه ربه    ُعرج به

  أدلة الكثرية  العلو  أدلة  من  فيكون  العلو،  إثبات  أن  عىل  هذا  فدل   ،

 اإلرساء واملعراج. 

أحدهم   قال  حتى  واجلهمية،  واملعتزلة  األشاعرة  من  ذلك  ُمنكرو  أبى  وقد 

ه كتاًبا بعنوان: )من فيض الرمحن يف تفسري القرآن(  كمحمد متويل الشعراوي، فإن ل

أو شيًئا نحو هذا، قال: ويف قصة اإلرساء واملعراج ما يدل أن اهلل يف كل مكان. أي 

ملا   ملسو هيلع هللا ىلصهو يف السامء ويف األرض ويف غريه، فقد كلم موسى يف األرض وكلم النبي  

 بلغ السامء السابعة. 

ذكر ابن القيم يف )النونية( أن هناك    وهذا قول باطل ترده األدلة الكثرية حتى

، وأهل السنة جممعون عىل هذا، ثم كون اهلل عز  ألفي دليل عىل علو اهلل  

 وجل كلم موسى وموسى يف األرض ال يدل عىل أن اهلل ليس يف السامء. 

قد يكون الرجل يف أعىل مكان وُيكلم    -وهلل املثل األعىل-ومن باب التقريب  

ته وُيناديه، بأن يكون الرجل عىل قمة جبل أو مكان مرتفع ويكلم من هو  من هو حت 

عىل األرض وأسفل منه، فال يدل عىل أنه باألرض، وهلل املثل األعىل، لكن اإلرساء  
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قال: ُأرسي به حتى بلغ مكاًنا فوقف، وهذا مكان عاٍل وحتى جربيل تأخر وتقدم 

 . ة عىل إثبات علو اهلل  ثم وقف فكلمه ربه، ثم األدلة الكثري ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 : من احلكم العظيمة يف اإلساء ارتفاع أيب بكر الصديق.املسألة الرابعة عرشة

من احلكم العظيمة يف قصة اإلرساء واملعراج والتي ينبغي أن تكون عربة وعظة  

بكر  أبو  ارتفع  العظيمة  اآلية  هذه  يف  أن  من  إليه،  اإلشارة  تقدمت  ما  وهو  لنا، 

وسمي صديًقا، ويف املقابل ارتد كثري من املسلمني، كام يف السري    ديق  الص

 البن إسحاق وغريه. 

واهلل لئن  هو تصديقه، فقال لكفار قريش:    وذلك أن الذي رفع أبا بكر  

كان قاله لقد صدق، فام يعجبكم من ذلك! فواهلل إنه ليخربين أن اخلرب ليأتيه من  

 ؟ ليل أو هنار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه السامء إىل األرض يف ساعة من  

فهو يقول أنا صدقته فيام هو أعظم من هذا وهو النبوة، ويف أن    وصدق  

، ومثل هذا أستنكره؟ لو  األرض يف ساعة  من السامء إىل   اهلل ُيوحي إليه ما ُيوحي 

 كنت سأستنكر الستنكرت أنه نبي، وأنه يأتيه خرب السامء صباح مساء. 

لذلك ينبغي للمؤمن أن يكون ذا   توفيق اهلل أليب بكر الصديق  وهذا من 

ة  َُّيُْدوَن بَِأْمِرَنا  يقني، واليقني أن يزداد بالعلم، لذا يقول سبحانه: ﴿ َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ

ُيوقِنُونَ  بِآَياتِنَا  َوَكاُنوا  وا  َصرَبُ بعض    [24]السجدة:    ﴾ملََّا  فإن  متزعزًعا،  يكون  وأال 

س حتى يف السنة قد يرى خالًفا بني أهل السنة فيصاب بنكسة وضعف يف دينه،  النا
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يلتفت  وال  بالسنة  متسًكا  يزدد  يقني  ذا  كان  من  وإال  عنده،  اليقني  لضعف  وهذا 

 . [43]الزخرف:  ﴾َفاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ُأوِحَي إَِلْيَك ألحد، واهلل يقول: ﴿

هداي سبب  ويكون  وُيقدره  شيًخا  ُيعظم  قد  الشيخ  بل  هذا  فُيصاب  للسنة،  ته 

بيشء بأن يضعف أو أن ينتكس عن السنة، فهو يف نفسه ينتكس ويضعف، وهذا  

واجعل  تتزعزع  فال  يقني،  ذا  وكن  اهلل  وامحد  فالزم  احلق  عرفت  أنك  بام  غلط، 

 املصائب تزدك يقينًا وقوة، ال أن تصيبك بضعف. 

أن    -وهي نظرة خطأ-ولو تأملت: من باب حكمة الدعوة يف النظرة السطحية  

  ملسو هيلع هللا ىلص ُيقال: ما كان ينبغي أن يكون اإلرساء واملعراج يف العهد املكي قبل هجرة النبي 

النبي   يأتيهم  ثم  كذاب،  أنه  ُيرددون  قريش  كفار  يؤيد    ملسو هيلع هللا ىلص ألن  الظاهر  يف  بخرب 

بأنه كذاب، فكيف عقاًل ُيصدق أنه يف ليلة بل يف بعض ليلة    -عىل زعمهم-قوهلم

امل قدس، بل زاد عىل ذلك وذهب إىل الساموات وجتاوز السامء ُأرسي به إىل بيت 

 السابعة؟ 

فلذلك استغل هذا كفار قريش، فأشاعوه حتى يرتد الناس عن دينه، وقد ارتد  

واحلكمة   الظاهر  يف  الدعوة  مصلحة  فبمقتىض  تقدم،  كام  كام -خلق  خطأ  وهي 

د املكي حتى ال  أن ُيقال: ما كان ينبغي أن يكون اإلرساء واملعراج يف العه   -تقدم

 يتمسك هبذا كفار قريش. 
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لكن يف هذا درس لنا يف أن اهلداية والتوفيق من اهلل، وأنه واهلل ما اهتدى مهتٍد  

 . إال بفضل اهلل، وما ضل ضال إال بذنبه ثم بعدله  

لذا الدين دينه، فال يصح لنا أن نتنازل عن الدين باسم احلكمة وأن نغري الدين  

الناس، بل نثبت عىل بيانه مراعني يف ذلك احلكمة، لكن أال نغري الدين    حتى نريض

ألجل مراعاة جهة أو أحد، بل نبقى ثابتني عليه، ولنتذكر أننا عبيد هلل، ومعنى كوننا  

عبيًدا هلل أن غاية ما نستطيع أن نفعله، بل لو فعلناه لظفرنا باليشء العظيم، وأسأل  

لغ دين اهلل كام هو، ال أن نغري دين اهلل مراعاًة لفالن أو اهلل أن يعيننا عىل ذلك، أن نب

يشء    فالن، فقد نسكت عن بعض الدين ملصلحة، لكن هذا يشء وأن نغري الدين 

 ، وغاية ما نفعله األسباب. آخر، ولنعلم أن اهلداية من اهلل  

واهلل الذي نفعله ال يكاد أن يكون سبًبا لوال أن اهلل جعله سبًبا، فهي أسباب،  

الوقت احلرج، والتوفيق من عند اهلل   ، لذلك هذا األمر حصل يف هذا 

صدًقا، ألهنم قالوا له: صف لنا؟ فوصف    ملسو هيلع هللا ىلص وكان فيه خري عظيم، بل زاد النبي  

 هلم العري التي رآها يف الطريق، فلام جاءت  هلم بيت املقدس، فزاده صدًقا، ثم بنيَّ 

فكان من األدلة الكثرية عىل صدقه،   ملسو هيلع هللا ىلص العري وأخربت بام يوافق فوله، زاده صدًقا 

 فكان كفار قريش يريدون بذلك باطاًل فانقلب حًقا وزاد أهل اإليامن يقينًا. 

وعرج بشخصه يف اليقظة إىل السامء    ملسو هيلع هللا ىلص واملعراج حق، وقد ُأسي بالنبي  )قوله:  

ما كذب   أوحى،  ما  إليه  بام شاء، وأوحى  اَّلل  العىل، وأكرمه  من  اَّلل  ثم إىل حيث 
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هلا    ملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النبي    ( الفؤاد ما رأى، وصىل اَّلل وسلم عليه يف اآلخرة واألوىل

 الصالة أحكام أذكر بعضها: معنًى ويتعلق بالصالة من حيث 

فقد أطال الكالم عىل ذلك أهل    ملسو هيلع هللا ىلصمعنى صالة اهلل عىل نبيه حممد  :  املسألة األوىل

يف كتابه )جالء األفهام(، وبسط   العلم، وممن أطال الكالم يف ذلك ابن القيم  

 الكالم عىل ذلك رُشاح األحاديث واملفرسون وغريهم. 

 وحمصل اخلالف يف املسألة ثالثة أقوال: 

بمعنى الرمحة، فإذا صىل اهلل عىل نبيه أي:    ملسو هيلع هللا ىلصأن الصالة عىل النبي  القول األول:  

 رمحه، وإذا قال القائل: اللهم صل عىل حممد أي: اللهم ارمحه. 

النبي    الثاين:القول   الصالة عىل  اللهم    ملسو هيلع هللا ىلصأن  القائل:  قال  فإذا  املغفرة،  بمعنى 

 . ملسو هيلع هللا ىلص صل عىل حممد، أي اللهم اغفر ملحمد 

املتأخرين،   من  كثري  وعليه  مزاحم،  بن  الضحاك  عن  منقوالن  القوالن  وهذا 

أوجًها يف ذلك،    ويظهر يل أن هذين القولني مرجوحان، وقد ذكر ابن القيم  

يف رشح )الواسطية( لكن من أقوى ما ُيبنيِّ أن تفسري الصالة  وقد تقدم بسط هذا  

قوله:    بالرمحة يف  والرمحة  الصالة  بني  مجع  اهلل  أن  مرجوح  َعَلْيِهْم ﴿ أنه  ُأْوَلئَِك 

املُْْهَتُدونَ  َوُأْوَلئَِك ُهْم  ٌة  ِْم َوَرْْحَ واألصل يف العطف  [  157]البقرة:    ﴾َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

 ، فهذا يدل عىل أن الصالة ليست بمعنى الرمحة. أنه يقتيض املغايرة
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  أما من فرس الصالة باملغفرة فمن أقوى ما ُيرد عليه ما ثبت عن ابن عمر 

فجمع   عند ابن أيب شيبة، أنه كان إذا صىل عىل جنازة قال: اللهم صل عليه واغفر له. 

عىل أن تفسري  بني الصالة واملغفرة، واألصل يف العطف أنه يقتيض املغايرة، فدل هذا  

 الصالة باملغفرة ال يصح. 

أن صالة اهلل عىل عبده بمعنى ثنائه عليه يف املأل    ثالث وهو:وبقي يف املسألة قول  

األعىل، علقه البخاري عن أيب العالية جازًما به، فتعليق البخاري له ُيشري إىل أنه  

خيتار هذا القول، وهو أن صالة اهلل عىل نبيه أي ثناؤه عليه يف املأل األعىل. وهذا هو  

 أصح األقوال. 

الثانية ر :  املسألة  املالئكة أو عىل    ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل  الصالة عىل غري  كأن ُيصىل عىل 

النبيني أو عىل أي أحد، بأن تقول: صىل اهلل عىل ابن باز، صىل اهلل عىل ابن عثيمني،  

 صىل اهلل عىل األلباين، وهكذا. 

وحترير حم  معني،  الصالة عىل  العلامء يف  تنازع  أن    لوقد  املسألة  النزاع يف هذه 

 العلامء أمجعوا عىل ما يل: 

فباإلمجاع    أمجعوا عىل أنه ُيصىل عىل األنبياء، حكاه النووي  ر األول:  األم

 وهكذا.  ملسو هيلع هللا ىلصوآدم  ملسو هيلع هللا ىلصوموسى   ملسو هيلع هللا ىلصُيقال: عيسى 

الثاين: النووي    األمر  حكاه  املالئكة،  عىل  الصالة  عىل  فُيقال:    أمجعوا 

 وهكذا.  ملسو هيلع هللا ىلص وميكائيل  ملسو هيلع هللا ىلصجربائيل 
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حكاه النووي ونقله    ملسو هيلع هللا ىلصأمجعوا عىل الصالة عىل أقوام تبًعا للنبي    األمر الثالث:

ه، ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم من   ابن القيم يف كتابه )جالء األفهام( وأقرَّ

حديث سهل بن سعد الساعدي أنه ُيقال يف التشهد: اللهم صل عىل حممد وعىل  

 . ملسو هيلع هللا ىلصأزواجه وذريته. فالصالة عىل أزواجه وذريته تبٌع له  

حكاه ابن القيم يف كتابه )جالء    ملسو هيلع هللا ىلصي  أمجعوا عىل الصالة عىل آل النب   األمر الرابع:

األفهام( كام ثبت يف الصالة اإلبراهيمية يف حديث سهل، وغريه من األحاديث يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص صفة الصالة عىل النبي 

ومن أمعن النظر تبنيَّ له أن الصالة عىل آله حقيقتها الصالة تبًعا له، ألنه إذا قيل:  

فآله تبٌع له، فاملقصود أن الصالة    اللهم صل عىل آل حممد. أي: عىل حممد وأتباعه، 

آَل فِْرَعْوَن ﴿جممع عليه كام تقدم ذكره، لذا قوله تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلصعىل آل النبي   َأْدِخُلوا 

 منهم فرعون، وآله تبٌع له.  [46]غافر:   ﴾َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

واهلل  -وقد تنازع العلامء يف الصالة عىل معني كام تقدم، وأصح قويل أهل العلم  

أنه يصح الصالة عىل كل معني سواء كان من العلامء أو من غريهم، وقد    -أعلم

ذهب إىل هذا جماهد وهو قول أمحد وإسحاق، ويدل لذلك ما ثبت يف الصحيحني  

صىل عليهم، ومن ذلك أنه صىل    أن الناس كانوا إذا جاؤوا بصدقاهتم  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  

 عىل آل ابن أيب أوىف، فدل عىل ذلك أنه ُيصىل عىل املعني. 
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وقد اختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، لكن نبَّه ابن تيمية ثم  

من   ألحد  شعاًرا  جعله  فإن  ألحد،  شعاًرا  يكون  أن  يصح  ال  ذلك  أن  القيم  ابن 

ل: صىل اهلل عىل ابن باز، لكن أن جتعل ذلك شعاًرا  البدع، وتقدم أنه يصح أن تقو

إال وتصل عليه، فهذا من البدع،   بحيث إنك ال تذكر الشيخ العالمة ابن باز 

 فال يصح أن يكون شعاًرا، ففرق بني الصالة عليه أحياًنا وبني أن يكون شعاًرا. 

عليه،    أعقبوه بالصالة  يوجد يف بعض الكتب أهنم إذا ذكروا علًيا  تنبيه:  

عل.   اإلمام  قول:  فيها  يكثر  وبعضهم  وجهه،  اهلل  كرم  يقولون:  الكتب  وبعض 

أن هذا من النُّساخ وليس    فُيخص من بني الصحابة هبذا، وقد ذكر ابن كثري  

 ذكره يف تفسري سورة األحزاب.  ، من العلامء املؤلفني

مام عل،  ففرق بني أن ُيقال: اإل  ووجه إنكار هذا: أنه جُيعل شعاًرا لعل  

فهو ال شك أنه إمام، وال شك أنه يصح أن ُيدعى له بأن ُيكرم اهلل وجهه، لكن أن  

 جُيعل شعاًرا فهذا من البدع، وهو من النساخ وليس من أهل العلم كام تقدم بيانه.
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 : قال املصنف 

 واحلوض الذي أكرمه اَّلل تعاىل به غياثا ألمته حق  

 الرشح:

احلوض من أخبار املعاد، وهو من الغيبيات، والواجب جتاه الغيبيات التسليم،  

بيَّنه   كام  مفصاًل،  به  آمنا  مفصاًل  منها  جاء  وما  جمماًل،  به  آمنا  جمماًل  منها  جاء  فام 

الفتاوى(،   تيمية كام يف )جمموع  ابن  الصالة( وأشار هلذا  املروزي يف )تعظيم قدر 

 هذا األمر األول املتعلق بالغيبيات.ردة يف الغيبيات، وهذه قاعدة مط

أن الغيبيات ال يدخلها القياس وال املجاز ألهنا غري معلومة، فإذا  األمر الثاين:  

نقل  املجاز  حقيقة  أن  وذلك  املجاز،  وال  القياس  يدخلها  فال  معلومة  غري  كانت 

وجود   مع  لقرينة  الثاين  للوضع  األول  الوضع  ال  الكالم من  والغيبيات  العالقة، 

يمكن أن يتصور قرينة تستدعي محله عىل الوضع الثاين ألهنا غيبيات، ومن هاهنا  

أعلم- العلامء   -واهلل  أن  )التمهيد(  كتابه  من  السابع  املجلد  يف  الرب  عبد  ابن  قال 

 جممعون عىل أن أسامء اهلل عىل احلقيقة ال عىل املجاز. 

أي املكان الذي جيتمع فيه املاء، كام يف )لسان    ومعنى احلوض لغًة: هو جممع املاء،

 العرب( البن منظور، وكام ذكره الزبيدي يف كتابه )تاج العروس(. 
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 ويتعلق باحلوض مسائل: 

 : أدلة احلوض.املسألة األوىل

احلوض   عىل  الداللة  يف  السنة  إن  بل  واإلمجاع،  السنة  احلوض  عىل  دل  فقد 

حلوض متواترة ابن أيب عاصم يف كتابه )السنة(  متواترة، وممن نصَّ عىل أن أحاديث ا

العز  أيب  وابن  تيمية،  ابن  اإلسالم  والقايض عياض يف رشحه عىل مسلم، وشيخ 

 احلنفي، ومجاعة من أهل العلم. 

بن   عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  ومسلم  البخاري  أخرج  ما  احلوض  أحاديث  ومن 

رَيه أطيب  اللبن، وحوِض مسية شهر، ماؤه أبيض من  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلص العاص أن النبي  

ا من املسك، وكيزانه كنجوم السامء، من رشب منه  . « فال يظمأ أبد 

قال:   الصحيحني  يف  أسيد  حديث  ذلك  عىل  »ومن  تلقوين  حتى  فاصربوا 

، ومما أخرجه البخاري ومسلم حديث سهل، وحديث أنس، وغري ذلك «احلوض

لم عدة أحاديث من األحاديث، ومن األحاديث ما انفرد هبا مسلم، فقد أخرج مس

وحديث عائشة،    -وسيأيت الكالم عن بعض ألفاظه-يف احلوض، كحديث أيب ذر  

 . ملسو هيلع هللا ىلصوحديث جابر بن عبد اهلل بن حرام األنصاري، وغريهم من صحابة رسول اهلل  

أما اإلمجاع فإن العلامء جممعون عىل إثبات احلوض، وممن ذكر ذلك املؤلفون يف  

تقاد ذكر احلوض، كاإلمام أمحد يف )أصول  كتب االعتقاد، فمن ألف يف كتب االع
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السنة( وابن أيب زيد القريواين يف مقدمته، وأيب جعفر الطحاوي، وغريهم من أهل 

 العلم، وذكرهم للحوض يف كتب االعتقاد يدل عىل أنه جممع عليه. 

  نيته أكثر من آل»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  أخرج مسلم من حديث أيب ذر أن النبي:  املسألة الثانية

فأكثر    « وكيزانه كنجوم السامء» ويف حديث عبد اهلل بن عمرو:    «سامءنجوم ال  عدد

األحاديث جاءت عىل أن عدد كيزان احلوض كعدد نجوم السامء، إال يف حديث أيب 

لك ال ُيشدد  ذأن املراد من هذه األحاديث التكثري، فل  ذر، وقد ذكر النووي  

ل ما جاء فيه من الزيادة يف حديث أيب ذر ألنه راجع هلذا املعنى وهو التكثري، فك

فإنه ُيقبل، وال ُيقال حصل تعارض فُيضعف ما انفرد به مسلم من حديث أيب ذر  

يقال:   بل  أكثر،  البخاري ومسلم وهي  التي أخرجها  بقية األحاديث  ألنه خالف 

املراد بيان كثرة كيزانه، فإذا كان كذلك فإن حديث أيب ذر ُيقق ويؤكد ما جاء يف 

 ام جاء يف بقية األحاديث ليس املراد منه احلرص وإنام بيان الكثرة.بقية األحاديث، ف

 : فائدة تشبيه أواين وكيزان احلوض بالنجوم يرجع إىل أمرين: املسألة الثالثة

 كثرهتا، كام ذكر هذا القايض عياض وغريه.األمر األول:  

الثاين: يف    األمر  الروايات  بعض  بذلك  جاءت  كام  وملعاًنا،  بريًقا  هلا  أن  بيان 

 صحيح مسلم. 

ا  من رشب منه»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال  :  املسألة الرابعة كام أخرجه الشيخان    «ل يظمأ بعده أبد 

ما    -واهلل أعلم-من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وأصح ما ُيقال يف هذا  
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ألنه ال يظمأ أبًدا، ومن دخل النار فإنه   ذكره القايض عياض، أي أنه ال يدخل النار، 

 يظمأ، نسأل اهلل الكريم من فضله.

 شكل احلوض مربع، كام دلت عىل ذلك األحاديث  : املسألة اخلامسة

فدل عىل أنه مربع،    «وزواياه سواء»ففي حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص:  

العاص:   ويف   «شهر  مسيةحوِض طوله  »وقال يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن 

وهذا إنام يكون للمربع، وهبذا ُيدرك    «مثل طوله  عرضه» حديث أيب ذر يف مسلم:  

خطأ بعض علامئنا األجالء املعارصين ملا قالوا: إن شكله دائري، فإن    -واهلل أعلم-

 ألن ظاهر األحاديث أن شكله مربع.   -واهلل أعلم-يف هذا نظًرا 

ما روى مسلم من حديث عقبة   : احلوض موجود، ويدل لذلكاملسألة السادسة

فدل عىل أنه موجود، كاجلنة وكالنار،    «إين ألنظر إليه»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصبن عامر أن النبي  

 فإهنام موجودتان. 

السابعة ابن مسعود  املسألة  من حديث  البخاري  صحيح  ثبت يف   :   أن

أنا فرطكم عىل احلوض، ليفعن إِل رجال منكم، حتى إذا أهويت  »  قال   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

أحدثوا  ما  تدري  ل  يقول:  أصحايب،  رب  أي  فأقول:  دوين،  اختلجوا  ألناوهلم 

أي يناوهلم بيده، وهبذا ُيعرف خطأ بعض علامئنا املعارصين ملا أنكر مثل «،  بعدك

هذا وقال: ليس هناك دليل عىل أنه ُيناوهلم بيده، بل الرواية التي يف البخاري رصُية  

 . ملسو هيلع هللا ىلصيف أنه يناوهلم بيده  
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ال هو  ثامنةاملسألة  كام  الرصاط،  قبل  احلوض  أن  العلم  أهل  أقوال  أصح  عىل   :

من   يرشب  وال  ُيرد  وبعضهم  حوضه  من  ويرشبون  يأتون  ألهنم  األدلة،  ظاهر 

فُيقال له: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك،    « أصحايب أصحايب»:  ملسو هيلع هللا ىلصحوضه، فيقول  

نة اجلنة.  ثم بعد ذلك يذهبون للرصاط ثم بعد الرصاط القنطرة، ثم يدخل أهل اجل 

وقد ذهب إىل هذا الاللكائي واآلجري وابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن  

 أيب العز احلنفي. 

: قد أنكر احلوض املعتزلة عىل عادهتم يف أهنم ينكرون كثرًيا من  املسألة التاسعة

أخبار املعاد، وال يقبلون هذه األخبار يف الغيبيات واالعتقادات، لذا أنكر احلوض 

املعتزلة  امل إىل  نسبه  وممن  األشعري،  احلسن  أبو  للمعتزلة  ذلك  نسب  وقد  عتزلة، 

واخلوارج ابن عبد الرب، وقال ابن حجر: وقد أنكر احلوض بعض املعتزلة، فعىل كٍل 

مما ُيقطع به أن بعضهم قد أنكره، وأن املعروف عنهم أهنم ُينكرون الغيبيات، وقد  

( رشح  يف  احلوض  مسائل  يف  التفصيل  االستزادة سبق  أراد  فمن  الواسطية( 

 فلرياجعه. 
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 : قال املصنف 

 . والشفاعة التي ادخرها هلم حق كام ُروي يف األخبار 

 الرشح:

ُينتبه ألمر مهم، إنه يف كتب االعتقاد    ذكر املصنف   الشفاعة، وينبغي أن 

 ألمرين:  -واهلل أعلم-ُتبحث الشفاعة 

ألهنا من الغيبيات وأخبار املعاد، وأهل السنة يذكرون هذا كله رًدا  األمر األول:  

أو  اإلسالميني  الفالسفة  عن  فضاًل  املعتزلة،  مقدمهم  ويف  ذلك،  أنكر  من  عىل 

 غريهم. 

يذكرون الشفاعة رًدا عىل من ُيكفر بالكبرية، كاملعتزلة واخلوارج،    ين:األمر الثا

ألنه يف أحاديث الشفاعة إخراج أقوام من النار، فهذا رد عىل املعتزلة واخلوارج،  

 وُيقال كذلك ُيرد عىل من هو مثلهم كاإلباضية. 

  والشفاعة من حيث املعنى العام: التوسط للغري يف جلب منفعة أو دفع مفسدة، 

كام بنيَّ هذا املعنى شيخنا العالمة ابن عثيمني يف كتابه )القول املفيد( وغريه، وفيام 

نحن بصدده ُيقال: الشفاعة يف جلب منفعة أي: يف رفعة درجة أقوام يف اجلنة كام 

بالنار   عليهم  ُحكم  قد  أقوام  أي:  مفسدة  دفع  ويف  الشفاعات،  أنواع  يف  سيأيت 
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النار، أ النار، فهذا من  فبالشفاعة مل يدخلوا  النار وبالشفاعة خرجوا من  و دخلوا 

 أمثلة جلب املصلحة ودفع املفسدة. 

 ويتعلق بالشفاعة مسائل: 

: قد دل عىل الشفاعة الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله  املسألة األوىل

ثبت يف البخاري عن ابن    [79]اإلرساء:    ﴾احَمُْمود    اَعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقام  تعاىل: ﴿

فرسَّ املقام املحمود بالشفاعة، وعلقه البخاري عن أنس وفيه أن    ملسو هيلع هللا ىلصعمر أن النبي  

فرسَّ املقام املحمود بالشفاعة، فإذن دلَّ هذا عىل أن الشفاعة ثابتة بكتاب    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 اهلل. 

 أنه ينبغي أن ُيعلم  أما السنة: فإن األحاديث يف إثبات الشفاعة كثرية ومتواترة إال

العظمى،   كالشفاعة  إثباهتا  يف  األدلة  تواترت  ما  فمنها  أنواع،  الشفاعات  أن 

وكالشفاعة يف إخراج أهل النار من النار، ومنها ما ليس كذلك، لكن الشفاعة من  

هذا من حيث اجلملة، أما من    حيث اجلملة أدلتها متواترة، كام ذكره ابن تيمية  

ال التفصيل فمن  أدلتها ما ليس  حيث  الشفاعات ما  متواترة ومن  أدلتها  شفاعات 

كذلك، بل منها ما هو خمتلف فيه بني أهل السنة كام سيأيت بيانه، ومن ذلك أن ابن  

القيم نازع يف الشفاعة ألقوام استحقوا النار أال يدخلوها، بخالف شيخ اإلسالم 

وابن أيب العز احلنفي يف   ابن تيمية فإنه قرر هذا يف )العقيدة الواسطية( وابن حجر،

 رشح )الطحاوية(، فإذن الشفاعة يف أدلتها ليست عىل مرتبة واحدة. 
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أمحد،   كاإلمام  االعتقاد  كتب  يف  كثريون  الشفاعة  ذكر  فقد  اإلمجاع،  أما 

عىل   اإلمجاع  عىل  ونص  السنة،  أئمة  من  وغريهم  وكالطحاوي،  وكالرازيني، 

ن تيمية وغريهم، إال أن أهل السنة  الشفاعة من حيث اجلملة مجاعة كالنووي واب

أكثر ما ُيرصون عىل حكاية اإلمجاع يف الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار  

الشفاعة العظمى فسيأيت الكالم عليها فهي جممع  رًدا عىل املعتزلة واخلوارج، أما 

اع، عليها بل رصح هبا بعض املعتزلة كالقايض عبد اجلبار وقال: وهي ثابتة باإلمج

 . -إن شاء اهلل تعاىل-وسيأيت الكالم عن هذا 

وذكر ابن تيمية    ملسو هيلع هللا ىلص: قد ذكر العلامء الشفاعات اخلاصة برسول اهلل  املسألة الثانية

وإنام   ذلك  يف  ُيطل  مل  فهو  خمترص  كتاب  وكتابه  شفاعتني،  الواسطية(  )العقيدة  يف 

-ع لديه  اكتفى بذكر شفاعتني، ومن طالع رشاح األحاديث وكتب التفسري اجتم

 ثامن شفاعات: ملسو هيلع هللا ىلصعدة شفاعات، وأن الشفاعات اخلاصة برسول اهلل    -واهلل أعلم

العظمى،   الشفاعة  األوىل:  أن  الشفاعة  يف  املوقف  ألهل  الشفاعة  أي  واملراد: 

َيْبَعَثَك ﴿يقيض اهلل بينهم، وهذه الشفاعة قد دل عليها القرآن كام تقدم:   َأْن  َعَسى 

وتكاثرت أدلة السنة يف ذلك، كحديث أنس يف [  79]اإلرساء:    ﴾احَمُْمود    اَربَُّك َمَقام  

الصحيحني، وحديث ابن عمر يف البخاري، وغريها من األحاديث النبوية، وتوارد 

عىل اإلمجاع أهل السنة بل وحكى القايض عبد اجلبار يف رشح )األصول اخلمسة( 

- املسألة، وذلك    اإلمجاع عىل ذلك، يعني حتى املعتزلة مسلمون باإلمجاع يف هذه

 ألن الشفاعة العظمى ال تتناىف مع عقيدهتم يف إخراج العصاة من النار.   -واهلل أعلم
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 تنبيهــــان: 

املقام املحمود، وتقدم يف حديث ابن عمر يف البخاري وحديث  التنبيه األول:  

فرسَّ املقام املحمود بالشفاعة، وقد ثبت عن    ملسو هيلع هللا ىلص أنس املعلق يف البخاري أن النبي  

جماهد أنه فرس املقام املحمود بأن اهلل ُيقعد نبيه معه عىل العرش، قال الذهبي يف كتابه 

الرواية عن جماهد  متابعنيرواة  ذكر لليث ابن أيب سليم  بعد أن  )العرش(   :  له يف 

وهو ثابت عن جماهد بال شك. وجماهد له مزية يف التفسري ُتتلف عن غريه، وذلك 

أنه ثبت عنه أنه قال: عرضت القرآن عىل ابن عباس أوقفه عند رأس كل آية. فإذن  

جماهد من أميز التابعني يف التفسري، وقال ابن تيمية يف كتابه )تلخيص االستغاثة(:  

وو جماهد  تفسري  يقدمون  السلف  كان  والشافعي  قد  كالثوري  عليه  يعتمدون 

للميزو وذلك  مجاعة،  وعدَّ  فرسَّ البخاري  جماهد  ثم  املتقدمة،  َأْن ﴿قوله:    ة  َعَسى 

َربَُّك َمَقام   بأن ُيقعد اهلل نبيه معه عىل العرش، فإذن    [79]اإلرساء:    ﴾ا حَمُْمود    اَيْبَعَثَك 

هب مجع من العلامء كالشافعي وأمحد يف رواية إىل أن تفسري  هذا تفسري تابعي، وقد ذ

التابعي حجة، وثانًيا هذا تفسري تابعي قد تلقى التفسري عن ابن عباس كام تقدم،  

وثالًثا هذه مسألة جممع عليها عند أهل السنة، وُيعرف اإلمجاع عند أهل السنة يف  

 هذه املسألة من جهتني: 

األوىل:   عىلاجلهة  شددوا  أهل    أهنم  أن  عىل  فدل  وبدعوه،  الرتمذي،  اجلهمي 

 جممعون عىل هذا.   ةالسن
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الثانية: أهنم    اجلهة  مجاعة  عن  )السنة(  كتابه  يف  اخلالل  نقل  باإلمجاع،  رصحوا 

رصحوا باإلمجاع، وأطال البحث يف هذا، وقال اإلمام أمحد: تلقاه العلامء بالقبول،  

وكلامت أهل السنة كثرية فيمن    وبدع عبد اهلل بن اإلمام أمحد من خالف يف ذلك،

 خالف يف هذا. 

فإذن ُيعرف إمجاعهم بأمرين: األول بتبديعهم ملن خالف والثاين أهنم نصوا عىل  

اإلمجاع، وهذا ال يتعارض مع أحاديث أن املقام املحمود هو الشفاعة فال تعارض 

سريه، فإن النبي  بينهام، كام قاله العالمة ابن إبراهيم وُيستفاد من كالم ابن جرير يف تف

إلخ، فيقعد  ...  يسجد لربه ثم ُيقال له: ارفع رأسك، وسل ُتعط، واشفع ُتشفع ملسو هيلع هللا ىلص

مقامني عظيمني: األول   ملسو هيلع هللا ىلصعىل العرش فيشفع، فال تنايف بينهام، فجمع اهلل للنبي  

وهو   البرش  إىل  بالنسبة  احليس  األعىل  والثاين  الشفاعة،  هذه  وهو  املعنوي  األعىل 

هذه   عرف  إذا  السنة  أهل  من  ألحد  جيوز  وال  العرش،  عىل  معه  نبيه  اهلل  إقعاد 

 اإلمجاعات أن ُينازع يف ذلك. 

ال  أئمة  كلامت  إن  وقال:  املسألة  هذه  يف  شكك  السنة  أهل  بعض  سنة  ورأيت 

تشديًدا يف هذه املسألة إلثبات العلو ال لذات اإلقعاد، وهذا فيه نظر، فإنه لو كان  

كذلك ملا جعلوا ذمهم للجهمي الرتمذي وحده، وإنام ذموا كل من خيالف يف العلو،  

 هذا أواًل، وثانًيا: لبيَّنوا أن األمر راجع للعلو، فأهل السنة يعتقدونه اعتقاًدا. 

 فيمن خالف يف هذا من بعض أهل السنة؟  فإن قيل: ماذا ُيقال
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ُيقال: أخطأ، وهذا خطأ جزئي مل يشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة،  

 . -واهلل أعلم-فلذا ُيقال أخطأ وال ُيبدع يف مثل هذا 

أنه ُيفتتح له أبواب اجلنة فُيدخل أمته،  :  ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة الثانية اخلاصة برسول اَّلل  

حديث أنس أن خازن اجلنة يقول: ُأمرت أال أفتح إال لك.  كام ثبت يف مسلم من  

 وتدخل أمته.  ملسو هيلع هللا ىلصفيفتح له الباب، فيدخل  

الثالثة: البخاري ومسلم من   ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته    الشفاعة  لعمه أيب طالب، فقد روى 

للنبي   قيل  أنه  سعيد  وأيب  العباس  كان ُيوطك ملسو هيلع هللا ىلصحديث  أبا طالب  عمك  إن   :

قا القيامة؟  يوم  نافعه  أنت  فام  من  »ل:  وُيميك،  األسفل  الدرك  يف  لكان  أنا  لول 

سعيد:  «النار أيب  حديث  ويف  النار»،  من  األسفل  الدرك  يف  لكان  شفاعتي   « لول 

ح بشفاعته، وهذه الشفاعة خاصة لرسول اهلل   وكذلك هي خاصة يف أيب    ملسو هيلع هللا ىلصفرصَّ

ُهْم  َفاَم َتنَْفعُ وإال فإن الكافر ال تنفعه الشفاعة، قال تعاىل: ﴿  ملسو هيلع هللا ىلصطالب من رسول اهلل  

افِِعيَ  الشَّ حجر يف    [48]املدثر:    ﴾َشَفاَعُة  وابن  احلليمي،  وقد نص عىل اخلصوصية 

 رشحه عىل البخاري. 

الرابعة: بغري    الشفاعة  اجلنة  يدخلون  الذين  أمته  من  ألًفا  السبعني  ُيدخل  أنه 

البخاري ومسلم من   حساب وال عذاب، فيشفع هلم فيدخلوا اجلنة، كام أخرجه 

أمامة:   أيب  حديث  يف  ثبت  ما  معهم  ويدخل  هريرة،  أيب  ألف »حديث  كل  ومع 

ربنا حثيات  من  حثيات  وثالث  ا،  ألف  م «سبعون  فهؤالء  أمحد.  اإلمام  رواه  ع . 
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يف  أن  فاملقصود  الصحيحني،  يف  عباس  ابن  حديث  يف  ثبتوا  الذين  ألًفا  السبعني 

  ملسو هيلع هللا ىلصمن يمني اجلنة، وهذه شفاعة خاصة برسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب هريرة ُيدخلهم  

ذلك  يف  فيدخل  أمته،  إال  عذاب  وال  حساب  بال  يمينها  من  اجلنة  يدخل  ال  فإنه 

 السبعون ألًفا ومن معهم كام تقدم ذكره. 

والثامنة:الشفاع والسابعة  والسادسة  اخلامسة  من    ة  ومسلم  البخاري  أخرجه 

يأيت لربه فيسجد، ثم ُيمده باملحامد، ثم ُيقال له: ارفع   ملسو هيلع هللا ىلصحديث أنس، أن النبي  

أمتي»رأسك، فيقول:   مثقال شعرية، ثم    «أمتي  النار من كان يف قلبه  فُيخرج من 

فيخرج من النار    « أمتي أمتي» يسجد لربه، وُيمده فُيقال له: ارفع رأسك، فيقول:  

بمحامد   فيحمده  لربه  يسجد  ثم  إيامن،  أو خردلة من  ذرة  مثقال  قلبه  من كان يف 

فيشفع ألمته فيخرج من النار من كان    « أمتي أمتي»فُيقال له: أرفع رأسك، فيقول: 

يف قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من خردل من اإليامن، ثم يسجد لربه فيحمده 

فيخرج من النار من قال: ال   «أمتي أمتي»فيقال له: ارفع رأسك، فيقول:  بمحامد،  

 إله إال اهلل. 

وكلها شفاعات خاصة به، ووجه كون    ملسو هيلع هللا ىلصفبهذا تكون شفاعاته ثامن شفاعات  

فليست عامة    «أمتي أمتي»الشفاعات األخرية خاصة به أن يف احلديث كله يقول:  

سبب أن أمته أكثر أهل اجلنة، هبذا  هو    - واهلل أعلم-لألمم كلها، وقد يكون هذا  

 الشفاعة. 
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ُخيت أن يدخل شطر أمتي  »وجاء عند البيهقي يف حديث فيه كالم أنه قال:  

فاختار الشفاعة، ألنه بالشفاعة يدخل اجلنة أكثر من شطر   «اجلنة أو أن أشفع هلا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصأمته،  

الثالثة األح املسألة  تعددت  وقد  القيامة،  يوم  هلم  ُيشفع  من  أصناف  يف  :  اديث 

القيم   ابن  ذلك  عن  تكلم  من  أحسن  العلامء ومن  عليها  وتكلم  وتكاثرت،  ذلك 

    يف كتابه )هتذيب السنن( وتكلم بعد ابن القيم ابن أيب العز احلنفي وزاد عىل

القيم   ابن  معتمد عىل  )الطحاوية( وأكثر كالمه  القيم، ذكره يف رشح  ابن  ذكر  ما 

   ثم للعلامء كالم منثور مجعت ما تيرس منه، وأصل البحث البن القيم. 

 إذن الشفاعة يوم القيامة ألصناف: 

األول:   الكالم الصنف  تقدم  وقد  العظمى،  الشفاعة  يف  والكفار  للمسلمني 

 عليها. 

افِِعيَ َفاَم َتنَْفُعُهْم َشَفاَعُة  ﴿فإن قيل: كيف شفع للكفار واهلل يقول:   ]املدثر:    ﴾الشَّ

 ؟ [48

واملسلمني،   للمؤمنني  الشفاعة  أن  األصل  وإال  تبًعا،  هلم  ُشفع  الكفار  فيقال: 

أن الكفار بعد هذا سينتقلون ملا هو أشد، فالشفاعة هلم    -واهلل أعلم-ويؤكد هذا  

 جاءت تبًعا ألهل التوحيد. 
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 لك. وقد تقدم الكالم عىل ذ  ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة لعم النبي  الصنف الثاين: 

يشفع ألهل اجلنة أن يدخلوها، كام يف حديث أنس املتقدم الذي    الصنف الثالث:

 رواه مسلم، فإنه ُيفتح له باب اجلنة، فيشفع ألهل اجلنة أن يدخلوها. 

الشفاعة ملن ال حساب عليهم وال عذاب من أمته يف أن يدخلوا   الصنف الرابع:

ري ومسلم، وقد تقدم أنه يتبعهم  اجلنة، وتقدم يف حديث أيب هريرة الذي رواه البخا

مع كل ألف سبعون ألًفا وثالث حثيات من حثيات ربنا، كام يف حديث أيب أمامة  

 عند أمحد. 

أن يشفع ألناس استحقوا النار أال يدخلوها، وهذه الشفاعة    الصنف اخلامس:

وقد أثبتها شيخ اإلسالم ابن    أنكرها ابن القيم ألنه ال دليل عليها فيام يظن  

 ية يف )العقيدة الواسطية( وابن حجر يف رشحه عىل البخاري، وهلا دليالن: تيم

ونبيكم    ...»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص ما أخرج مسلم من حديث حذيفة أن النبي    الدليل األول:

اللهم يقول:  الرصاط  بالسالمة، فمن    « سلم سلم  رب   قائم عىل  أي: يدعو ألمته 

النار،   يقع يف  أال  بالسالمة  له  يدعو  النار  إىل  الرصاط ويذهب  يقع يف  أن  استحق 

 أهنا شفاعة ملن استحق النار أال يدخلها.  وهبذا استدل احلافظ ابن حجر 

الثاين: البخاري ومسلم واللفظ ملسلم من حديث أيب سعيد أن    الدليل  أخرج 

ت املالئكة والنبيون واملؤمنون وبقي أرحم الراْحي، فُيخرج شفع» قال:    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

قط  ا  خي  يعملوا  َل  ا  أقوام  النار  من  يفيد    «اَّلل  املعمول  حذف  أن  الداللة:  وجه 
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الشفاعة، وبعبارة أخرى: مل يذكر يف احلديث  العموم، فلم يذكر يف احلديث نوع 

 كل ما يمكن أن ُيذكر   فلذلك  أصناف من ُشفع هلم، فلام مل يذكرهم أفاد العموم، 

 ُيذكر، ودليله هذا احلديث. يعد ومن أصناف الشفاعة فإنه 

يف أناس دخلوا النار أن خيرجوا منها، وقد تقدم يف حديث الصنف السادس:  

إىل أن ُيقال له: أخرج من النار   « أمتي أمتي»أنس يف الصحيحني أنه يسجد فيقول:  

وبقي أرحم الرْحي، » سعيد ملا قال:  من قال ال إله إال اهلل. وتقدم يف حديث أيب

ا قط ا َل يعملوا خي  . وهذه الشفاعة قد أمجع عليها أهل «فُيخرج اَّلل من النار أقوام 

السنة، حكى اإلمجاع ابن تيمية والنووي وغريهم، ونشط أهل السنة يف ذكر أدلتها  

ذلك أهل السنة  رًدا عىل املكفرين بالكبرية كاملعتزلة واخلوارج ومثلهم اإلباضية، فل

 جممعون عىل هذه الشفاعة. 

الشفاعة يف أصناف لرتتفع درجتهم يف اجلنة، نسأل اهلل الكريم    الصنف السابع:

من فضله، وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع عىل هذه الشفاعة، واستدل 

عىل أيب سلمة وقد مات،    ملسو هيلع هللا ىلصهلا بام روى مسلم من حديث أم سلمة ملا دخل النبي  

فهذه شفاعة    «اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديي»احلديث قال:  ويف  

 لرفع الدرجة. 

الشفاعة ألقوام تساوت سيئاهتم وحسناهتم، وقد ذكر هذا ابن    الصنف الثامن:

القيم وابن أيب العز احلنفي وغريمها، وليس فيه دليل صحيح خاص فيام أعلم، وإنام  
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تقدم ذكره وهو   ما  يفيد  العمدة عىل  وأمثاله  املعمول يف حديث أيب سعيد  حذف 

أن يدخلوا    ملسو هيلع هللا ىلصالعموم، فيشمل حتى من تساوت سيئاهتم وحسناهتم، فيشفع هلم  

 اجلنة. 

الشفاعة العظمى وهي شفاعة أهل املوقف قد أمجع عليها أهل  :  املسألة الرابعة

املعتزلة أهنم  السنة كام تقدم بيانه، وذكر ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( عن بعض  

نازعوا يف ذلك، ويف املقابل ذكر القايض عبد اجلبار يف رشح )األصول الستة( أنه  

واهلل  -جممع عىل هذه الشفاعة، أي أن املعتزلة جممعون عىل هذه الشفاعة، فقد ُيقال  

ما ذكره ابن تيمية فيه نظر، السيام والقايض عبد اجلبار معتزيل وهو ُيكي    -أعلم

سيام أن هذه الشفاعة ال تتناىف مع عقيدهتم يف إخراج العصاة من  عن أصحابه، وال 

اجلبار   عبد  القايض  لكن  بالغيبيات،  اإليامن  يف  عقيدهتم  مع  تتناىف  قد  لكن  النار، 

القايض عبد اجلبار    -واهلل أعلم-حكى اإلمجاع، واملفرتض يف مثل هذا   ُيقدم  أن 

 هلل احلمد. ألنه ُيكيه إمجاًعا عن قومه، واألمر يف هذا سهل و

: ال تصح املبالغة يف االستدالل بأحاديث الشفاعة، فإن أحاديث  املسألة اخلامسة

الشفاعة أحاديث عامة، وقد حصل من بعض أهل السنة أهنم بالغوا يف االستدالل  

األحاديث  رد  يف  الشفاعة  بأحاديث  االستدالل  يف  بالغ  بعضهم  أن  وذلك  هبا، 

هذه األحاديث حُتمل عىل الكفر األصغر بداللة    املكفرة لتارك الصالة، فقالوا: إن

يف رشح )العمدة    أحاديث الشفاعة، فيقال: هذا ال يصح، وقد رده ابن تيمية  

تارك   كفر  يف  ورسالته  املمتع(  )الرشح  يف  عثيمني  ابن  وشيخنا  الصالة(  قسم 
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تارك   تكفري  أحاديث  أما  عامة،  أحاديث  الشفاعة  أحاديث  أن  وبيَّنوا  الصالة، 

 ة أحاديث خاصة، واخلاص مقدم عىل العام. الصال

 لذلك ال يصح أن ُيبالغ يف أحاديث الشفاعة وأن حُتمل ما ال حتتمل. 

السادسة الشفاعة، ومما  املسألة  بأحاديث  الفقهاء  ُيرد عىل مرجئة  أن  : ال يصح 

بيانه   يريدون هبم    -إن شاء اهلل تعاىل-سيأيت  املرجئة فإهنم  أطلقوا  إذا  السلف  أن 

لذا    مرجئة  اجلهمية،  قالوا  اجلهمية  أرادوا  وإذا  اجلهمية،  يريدون هبم  وال  الفقهاء 

وقالت املرجئة، ألن اجلهمية  ...   يقول حرب الكرماين يف )السنة(: قالت اجلهمية 

غري املرجئة، وإذا أطلقوا املرجئة فرييدون هبم مرجئة الفقهاء، وقد ذكر هذا شيخ  

 ابع من )جمموع الفتاوى(. اإلسالم ابن تيمية كام يف املجلد الس

فإذا تبنيَّ هذا فإنه ينبغي أن ُيعلم أن أحاديث الشفاعة ال يصح أن ُيتمسك هبا يف  

مرجئة   إن  ُيقال:  أنه  وذلك  يصح،  الظاهر  يف  كان  وإن  الفقهاء،  مرجئة  عىل  الرد 

الفقهاء يقولون: إن الفاسق الزاين العايص كأيب بكر وميكائيل وجربائيل يف اإليامن،  

ولون: إيامن الفاسق كإيامن جربائيل وأيب بكر، ففي ظاهر األمر ُيقال إن أحاديث فيق

فإذن كيف يدخلون   النار،  الفساق دخلوا  أن  فيها  أن  الشفاعة رد عليهم، وذلك 

 النار وإيامهنم كإيامن جربائيل وميكائيل وأيب بكر وعمر؟ 

ُيرد عليهم هبذه   لكن إذا ُعرف حقيقة مذهب مرجئة الفقهاء ُعلم أنه ال يصح أن

اإليامن،   الكامل  كاملؤمن  الفاسق  جيعلون  الدنيا  أحكام  يف  أهنم  وذلك  األدلة، 
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يقولون: إيامنه كامل كإيامن ميكائيل وجربائيل، أما يف اآلخرة فهم ال ُينازعون أهل 

السنة، فريون أن الفساق يستحقون النار وُيعذبون يف النار، فخالفهم مع أهل السنة  

ال  أحكام  )الواسطية(  يف  رشح  بسط هذا يف  تقدم  وقد  اآلخرة،  أحكام  ال يف  دنيا 

عليه   الكالم  تعاىل-وسيأيت  اهلل  شاء  لكن    -إن  اإليامن،  مسائل  عىل  الكالم  عند 

 أردت أن أنبه عىل أنه ال يصح أن ُيرد عىل املرجئة بأحاديث الشفاعة. 

السابعة الاملسألة  أهل  خيرج  أن  يف  السنة  أهل  املعتزلة  خالف  النار  :  من  كبائر 

والرد عليهم،   السنة نشطوا يف ذكر األدلة  أهل  أن  تقدم  تقدم، وقد  بالشفاعة كام 

أهل  من  وغريهم  تيمية  وابن  بطال  ابن  حكاه  كام  اإلمجاعات  حكاية  يف  ونشطوا 

مثلهم   هو  ومن  واخلوارج  املعتزلة  مع  املعركة  أرض  هي  هذه  فإذن  السنة، 

 الرد عليهم بأمثال هذه األحاديث، وممن رد كاإلباضية، وأكثر ما ُيصل الكالم يف

أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه )اإليامن( بأحاديث الشفاعة، وفعل ذلك  عليهم

أئمة السنة يف كتب االعتقاد، بل بعضهم صنف يف األحاديث النبوية وعقد باًبا يف 

 .  اإليامن رًدا عليهم كام فعل اإلمام البخاري  
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 : قال املصنف 

 .امليثاق الذي أخذه اَّلل تعاىل من آدم وذريته حقو

وقد علم اَّلل تعاىل فيام َل يزل عدد من يدخل اجلنة، وعدد من يدخل النار، مجلة  

واحدة، فال ُيزاد يف ذلك العدد ول ُينقص منه. وكذلك أفعاهلم فيام علم منهم أن 

باخلواتيم، والسعيد من سعد بقضاء اَّلل، يفعلوه، وكٌل ميْس ملا ُخلق له، واألعامل  

 والشقي من شقي بقضاء اَّلل.

وأصل القدر س اَّلل تعاىل يف خلقه، َل يطلع عىل ذلك ل ملك مقرب ول نبي 

الطغيان،   مرسل، والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة اخلذلن وسلم احلرمان ودرجة 

ا ووسوسة، فإن اَّلل ا وفكر  تعاىل طوى علم القدر   فاحلذر كل احلذر من ذلك نظر 

عن أنامه وهناهم كام قال تعاىل يف كتابه: ﴿ل ُيسأل عام يفعل وهم ُيسألون﴾ فمن  

سأل: َلَ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، فهذا  

مجلة ما َيتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اَّلل، وهي درجة الراسخي يف العلم،  

الع العلم  ألن  فإنكار  مفقود،  اخللق  يف  وعلم  موجود،  اخللق  يف  علم  علامن:  لم 

املوجود كفر، وادعاء العلم املفقود كفر، ول يثبت اإليامن إل بقبول العلم املوجود  

 وترك طلب العلم املفقود 

 الرشح:
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تقدم الكالم عن امليثاق    (وامليثاق الذي أخذه اَّلل تعاىل من آدم وذريته حق)قوله:  

عند الكالم عىل القدر، وأن الصواب الذي أمجع عليه أهل السنة أن امليثاق مقايل ال  

 حايل، وقد حكى اإلمجاع إسحاق بن راهويه وابن األنباري. 

هذه الكلامت من   (وقد علم اَّلل تعاىل فيام َل يزل عدد من يدخل اجلنة ...)قوله:  

قد سبق دراسة القدر مطواًل وذكر املسائل املتعلقة  تتعلق بالقدر، و  الطحاوي  

منها: القدر، لكن أشار إىل أمور،  ما روى   يف  باخلواتيم، ويدل لذلك  أن األعامل 

النبي   أن  الساعدي  سعد  بن  سهل  حديث  من  األعامل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري  إنام 

 . «باخلواتيم

وأشار إىل أن العلم نوعان: علم مفقود وعلم موجود، والعلم املوجود هو العلم  

الذي بني أيدينا من علم الكتاب والسنة ونحن مطالبون بدراسته، أما العلم املفقود 

فهو العلم الذي ُحجب عنا، فليس لنا موقف جتاهه إال التسليم، ومن ادعى علم  

ن: علم مطلق وعلم جزئي، ذكر هذين  الغيب فقد كفر، إال أن علم الغيب نوعا

يف كتابه )النبوات(، والعلم املطلق هو علم   النوعني شيخ اإلسالم ابن تيمية 

َعاَِلُ ﴿ما ُيستقبل، فإن علم ما ُيستقبل خاص باهلل، كام قال سبحانه يف سورة اجلن:  

وال    [27-26]اجلن:    ﴾ ِمْن َرُسولٍ ( إِلَّ َمْن اْرَتىَض 26)  ااْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحد  

امللكي   الرسول  بالرسول  واملراد  شاء،  ومتى  رسله  بعض  إال  هذا  عىل  ُيطلع 

 يف كتابه )النبوات(.  واإلنيس، حكى هذا ابن تيمية 
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إذن علم الغيب يف املستقبل خاص باهلل، ومن ادعاه فقد كفر، وهو علم الغيب  

ا يقع، فنحن نعلم ما يقع بيننا اآلن لكن ال  املطلق، وعلم الغيب اجلزئي هو معرفة م

نعلم ما يقع يف بيوتنا، ومن يف بيوتنا من أهلينا يعلمون ما عندهم وال يعلمون ما  

عندنا، هذا علم غيب جزئي ونسبي، فمثل هذا ال يمكن ألحد أن يعلمه لذاته إال  

ستعانة باجلن  اهلل، ومن ادعى أن كاهنًا أو عراًفا أو ساحًرا يعلم ذلك بذاته دون ا

فهذا كفر أكرب، أما من زعم أهنم علموه عن طريق االستعانة باجلن فإن تصديقهم  

ا فصدقه بام »يف ذلك كفر أصغر، وهذا التفصيل يف حديث:   من أتى كاهن ا أو عراف 

 . ملسو هيلع هللا ىلص  «يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد

ناقلوه بينهم،  إذن علم الغيب اجلزئي ليس خاًصا باهلل، بل قد تعلمه اجلن بأن يت

بل قد تعرف السحرة والكهان علم الغيب اجلزئي عن طريق اجلن، أما العلم الذي  

 هو خاص باهلل فهو علم الغيب املطلق. 

علم  فائدة:   من  يشء  ُيعلم  قد  واملنامات  والرؤى  الدينية  الفراسة  طريق  عن 

املطلق  الغيب  علم  أن  مع  يتعارض  هذا ال  أن  إال  املستقبل،  يقع يف  الذي  الغيب 

خاص باهلل؛ وذلك أن العلم املتلقى عن طريق الفراسة الدينية أو الرؤى واملنامات  

علم القطعي اليقيني، ذكر هذا  هي ظن، والعلم الذي استقل اهلل به واختص به هو ال 

 يف رشحه عىل البخاري.  ابن رجب  
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 : قال املصنف 

ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع اخللق كلهم عىل يشء  

كتبه اَّلل تعاىل فيه أنه كائن ليجعلوه غي كائن َل يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم  

ليجعلوه كائن ا َل يقدروا عليه، جف القلم بام هو كائن    عىل يشء َل يكتبه اَّلل تعاىل فيه

العبد َل يكن ليصيبه، وما أصابه َل يكن ليخطئه، وعىل  القيامة، وما أخطأ  إىل يوم 

ا حمكام   العبد أن يعلم أن اَّلل قد سبق علمه يف كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقدير 

ا، ليس فيه ناقض ول معقب ول مزيل ول مغي   ول ناقص ول زائد من خلقه مربم 

املعرفة والعرتاف بتوحيد اَّلل  يف سامواته وأرضه وذلك من عقد اإليامن وأصول 

تعاىل وربوبيته كام قال تعاىل يف كتابه: ) وخلق كل يشء فقدره تقديرا( وقال تعاىل: 

ا( فويل ملن صار َّلل تعاىل يف القدر خصيام  وأحظر للن ا مقدور  ظر )وكان أمر اَّلل قدر 

ا  ، وعاد بام قال فيه أفاك  ا كتيام  ، لقد التمس بوُهه يف فحص الغيب س  فيه قلب ا سقيام 

 . أثيام  

 الرشح:

يذكر مسائل القدر وانتهى يف ذكر مسائل القدر عند هذا،    ال زال املصنف  

ويف كالمه املتقدم من ابتداء الكالم عن القدر إىل آخر كالمه هذا ِذكر مراتب القدر  

 وهي: العلم، والكتابة، واملشيئة، واخللق.   األربع، 

 . وقد ذكرها رسًدا 
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]األنبياء:   ﴾ل ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ ومما ذكر يف كالمه السابق قوله تعاىل: ﴿

هذه اآلية بالغ فيها اجلربية من اجلهمية واألشاعرة واملاتريدية، وزعموا أنه ليس    [23

ألفعال اهلل حكمة، ومن أدلتهم هذه اآلية، وهذا خطأ فإن املراد من هذه اآلية أنه 

 . ، وأن أفعاله كلها حلكمة  ال ُيسأل عىل وجه االعرتاض،  
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 : قال 

والكر دونهوالعرش  وما  العرش  عن  مستغن  وهو  حق  بكل يشء  يس  حميط   ،

 وفوقه وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه.

 الرشح:

- العرش يف عقيدته    وقد ذكر املصنف    (والعرش والكريس حق)قوله:  

ألن أهل البدع قد خالفوا أهل السنة يف العرش، فلذا ذكره املصنف،    -اهلل أعلمو

 ويتعلق بالعرش سبع مسائل:

األوىل املَ املسألة  رسير  لغًة:  العرش  كتابه  لِ :  يف  أمحد  بن  اخلليل  هذا  ذكر  ك. 

أهل   )العني(،  من  وغريهم  األنوار(  )مشارق  يف  عياض  والقايض  واألزهري، 

ا َعْرٌش َعظِيمٌ اللغة، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿  . [23]النمل:  ﴾َوهَلَ

: قد دل عىل العرش الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله  املسألة الثانية

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوىتعاىل: ﴿ َوََيِْمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم  وقوله: ﴿  [5]طه:    ﴾الرَّ

إىل غري ذلك من    [15]الربوج:   ﴾ُذو اْلَعْرِش املَِْجيُد وقوله: ﴿  [17]احلاقة:    ﴾َيةٌ َيْوَمئٍِذ َثاَمنِ 

اآليات الدالة عىل إثبات العرش، أما السنة فإن األدلة كثرية يف إثبات العرش، من  

إذا سألتم  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    ذلك ما روى البخاري من حديث أيب هريرة  

فوقه عرش  »قال:    «أوسط اجلنة» :  ويف رواية  «اَّلل فاسألوه الفردوس، فإهنا أعىل اجلنة

  ملسو هيلع هللا ىلصام مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن النبي  . وروى اإلم «الرْحن
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إن اَّلل كتب مقادير اخلالئق قبل أن ُيلق الساموات واألرض بخمسي ألف  »قال:  

قال:    ملسو هيلع هللا ىلص. وروى البخاري من حديث عمران أن النبي  «سنة، وكان عرشه عىل املاء 

من األدلة الكثرية ، إىل غري ذلك  «وكان عرشه عىل املاءكان اَّلل ول يشء معه قبله  »

 الدالة عىل إثبات العرش. 

الذهبي   أما    وقد ألف  العرش،  أدلة كثرية يف  كتاًبا سامه )العرش( وذكر 

أعىل   وأنه  العرش  إثبات  السنة(  )أصول  كتابه  يف  زمنني  ابن  ذكر  فقد  اإلمجاع 

املخلوقات، وقد تقدم أن أئمة السنة إذا ذكروا شيًئا يف كتب االعتقاد فإنه يدل عىل  

تيمية   فإن أهل السنة    أنه جممع عليه، ونصَّ عىل اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن 

جممعون عىل إثبات العرش بل وجممعون عىل أن العرش ال يفنى، حكاه ابن تيمية  

  إن شاء اهلل تعاىل-كام سيأيت ذكره- . 

الثالثة للعرش صفات  املسألة  أن  الرشعية عىل  قد دلت األدلة  العرش،  : صفة 

 وأذكر بعضها: 

ءٍ ﴿أن العرش خملوق، ويدل هلذا قوله تعاىل: الصفة األوىل:    ﴾ اَّللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ

﴿  [62]الزمر:   ءٍ وقوله:  يَشْ ُكلَّ  الفالسفة    [2]الفرقان:    ﴾َوَخَلَق  أن  هذا  ذكر  وسبب 

 يرون أن العرش قديم بقدم اهلل وأنه ليس خملوًقا. 

 استوى عليه، وهو  أنه أعىل املخلوقات، وقد ُيستفاد هذا من أن اهلل   الصفة الثانية:

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴿قوله تعاىل:   ومن حديث أيب هريرة املتقدم:    [5]طه:    ﴾الرَّ
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الرْحن» عرش  أن    «فوقه  السنة(  )أصول  يف  زمنني  ابن  ذكر  وقد  اجلنة،  فوق  أي 

العرش أعىل املخلوقات، واألصل فيام يذكره أئمة السنة يف كتب االعتقاد أنه جممع 

 عليه. 

أن العرش أعظم املخلوقات، وقد ذكر هذا غري واحد من أهل    الصفة الثالثة:

تيمية   ابن  عبارة  ويف  املخلوقات،    السنة  أثقل  أنه  الفتاوى(  )جمموع  يف  كام 

ملا مرَّ هبا   ملسو هيلع هللا ىلصويدل لذلك ما أخرج مسلم من حديث جويرية بنت احلارث أن النبي  

ن اَّلل وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، سبحا» وكانت تذكر اهلل، فذكر يف احلديث:  

كثقل   جعل الذي يستحق من التسبيح والتحميد  «زنة عرشه»فقوله:    «عرشهوزنة  

ذلك ما ثبت عند أيب داود وصححه  ألنه أثقل املخلوقات، ومما يدل عىل    العرش 

ُأذن ِل أن ُأحدث عن ملك »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص الذهبي وابن كثري من حديث جابر أن النبي  

  «أذنه إىل عاتقه مسية سبعامئة عامْحلة العرش، ما بي شحمة  َّلل من  امن مالئكة  

 هذا ملك واحد من محلة العرش! فهذا يدل عىل ِعظم العرش. 

الرابعة: سعيد    الصفة  أيب  حديث  من  الشيخان  أخرج  كام  قوائم،  للعرش  أن 

فدل عىل أن    «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش  ...»:  ملسو هيلع هللا ىلصوغريه قال  

 للعرش قوائم. 

اخلامسة: قال:    الصفة  هريرة  أيب  حديث  من  تقدم  ملا  اجلنة،  سقف  العرش  أن 

 أي فوق الفردوس. «والعرش فوقه»
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أنه فوق املاء، كام تقدم يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص   الصفة السادسة:

فوق   والعرش»الذي أخرجه مسلم، وحديث عمران الذي أخرجه البخاري، قال:  

 .«املاء

هذه بعض صفات العرش التي جاءت يف األدلة، وسبب ذكر هذا أن العرش  

 أمر غيبي وقد جاءت به األدلة فوجب اإليامن به عىل الصفة التي ُذكر. 

: العرش كام تقدم خلق عظيم وتقدمت األدلة عىل ذلك وأن ملًكا  املسألة الرابعة

امئة سنة، هذا واحد من ثامنية، فهذا  واحًدا ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبع

يدل عىل ِعظم العرش، وهذا العرش العظيم ال يفنى بإمجاع أهل السنة، فإن هناك  

خملوقات قد أمجع أهل السنة عىل أهنا ال تفنى، منها اجلنة والنار والعرش واحلور  

يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذلك  عىل  اإلمجاع  حكى  وقد  ذلك،  وغري  العني، 

 موع الفتاوى(. )جم

: دلت األدلة عىل أن اهلل يستوي عىل عرشه، ثم دلت األدلة عىل  املسألة اخلامسة

أن اهلل ينزل كل ليلة، وقد روى أحاديث النزول ثامنية وعرشون صحابًيا، ذكر هذا  

ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق( وأصح حديث يف ذلك حديث أيب هريرة يف 

الليل    ثلثرك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حي يبقى  تبا  ينزل ربنا»الصحيحني:  

 احلديث.  «اآلخر
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نزل هل خيلو   إذا  أنه  وهو  نزول اهلل،  السنة يف  أهل  نزاع بني متأخري  فحصل 

 العرش؟ أو ال خيلو؟ أو ُيتوقف؟ ويف املسألة أقوال ثالثة: 

 مندة. أن العرش خيلو، وهذا قول أيب القاسم عبد الرمحن بن القول األول:  

 أنه ُيتوقف يف املسألة، وهذا قول عبد الغني املقدس.  القول الثاين:

أن العرش ال خيلو، وهذا قول أئمة السنة األوائل، وهم جممعون  القول الثالث:

عىل ذلك وإنام حصل اخلالف بعد ذلك، وقد ذهب إىل هذا نعيم بن محاد اخلزاعي،  

 تيمية يف رشح حديث النزول. وأمحد، وإسحاق، ومجاعة، وقد بنيَّ هذا ابن 

املكان   النزول، وهذا خطأ، فإن  أدلة  العرش خيلو أخذوه من  إن  والذين قالوا 

خيلو عند وجود النزول يف حق املخلوقني، أما يف حق اهلل فليس كذلك، فهو سبحانه 

ِميُع الَبِصيُ ﴿ ٌء َوُهَو السَّ  .[11]الشورى:  ﴾َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

أما الذين ذهبوا إىل التوقف قالوا: مل يثبت فيه حديث خاص، وقد جاءت األدلة  

أنه   أنه ينزل، فلم يأت دليل عىل  خيلو أو ال خيلو بأنه استوى عىل عرشه وجاءت 

 هذا فيه نظر من جهتني: فنتوقف، و

أن األدلة جاءت بإثبات أنه استوى عىل عرشه، ومل يأت دليل يدل  اجلهة األوىل:  

االستواء قد ُترك، واألدلة التي فيها أنه ينزل ال يلزم منها خلو العرش وال  عىل أن  

 أن االستواء قد ُترك، فإن هذا ُيتصور يف حق املخلوقني ال يف حق اخلالق. 
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 أمجع أئمة السنة األوائل عىل خالف ذلك كام تقدم.  اجلهة الثانية:

وأن اهلل يمس خلقه، قرر   : أمجع أهل السنة عىل مماسة اهلل خللقه،املسألة السادسة

الدارمي   تلبيس    هذا  )بيان  يف  تيمية  ابن  ونقل  املرييس،  برش  عىل  رده  يف 

السنة جممعون عىل ذلك، وثبت   يفيد أن أهل  ما  الدارمي يف نقضه اجلهمية(  عند 

خلق اَّلل أربعة أشياء »:  أنه قال  عبد اهلل بن عمروالبيهقي يف األسامء والصفات عن 

 . «: كن فكاندم ثم قال لسائر اخللقلقلم، وعدن، وآبيده: العرش، وا

قرره   وبام  وباإلمجاع  للسلف  وبكلامت  الصحابة  بآثار  ثابتة  املامسة  أصل  فإذن 

يف كتابه )بيان تلبيس   الدارمي واإلمجاع الذي حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أفراد  ذكروا  إذا  اجلملة  حيث  من  للامسة  إثباهتم  مع  السنة  أهل  لكن  اجلهمية( 

سة إال بدليل، فإذا مل يرد الدليل قرروا األفعال ال ينصون عىل املامسة وال عدم املام

الفعل بدون أن ينصوا عىل املامسة أو عىل عدم املامسة، ومن ذلك أهنم يقولون يف 

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴿قوله تعاىل:   ال يقولون: استوى بمامسة، وال   [5]طه:   ﴾الرَّ

ألشاعرة وغريهم أهنم  ، فقد اشتهر عند ايف املقابل يقولون: استوى من غري مماسة 

يقولون: من غري مماسة، أما أهل السنة فإهنم ال يثبتون يف مثل هذا ويف أفراد األفعال 

دليل عىل ذلك، ومما يدل عىل هذا صنيعهم وقرر هذا   املامسة وال ينفوهنا ألنه ال 

العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف )الدرر السنية( أو يف )الرسائل 

 ل النجدية(. واملسائ
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 : قد خالف يف العرش طائفتان:  املسألة السابعة

األوىل:   املراد  الطائفة  إن  وقالوا:  واألشاعرة،  واملعتزلة  اجلهمية  من  املؤولة 

املؤولة يف رده  العرش، وقد رد الدارمي عىل هؤالء  لوا  بالعرش امللك، وهبذا تأوَّ

 ُيقال إن العرش هو امللك.عىل برش املرييس، وبنيَّ أن هذا خطأ وأنه ال يصح أن 

الفالسفة، ومنهم من يسمون بالفالسفة اإلسالميني كابن سينا،   الطائفة الثانية:

وللفائدة فإن ابن سينا ذكر عنه ابن القيم أنه ملحد بل إنه رأس امللحدين، ومثله 

 الفارايب، لكنهم ينتسبون إىل اإلسالم بالنظر النتساهبم العام. 

ال الفالسفة  فرسَّ  ُيسمونه وقد  وقد  كله،  بالعامل  حميط  مستدير  فلك  بأنه  عرش 

بالفلك التاسع، ومنهم من يسميه باألطلس، وهذا قول خطأ خمالف لألدلة التي  

فوق  وأنه  املاء،  فوق  أنه  فبيَّنت  األدلة رصُية يف خالف ذلك،  فإن  تقدم ذكرها، 

لك، فهذا التفسري  اجلنة، وأن له قوائم، وأن ثامنية من املالئكة ُيملونه، إىل غري ذ

 باطل وال يصح أن ُيقال به.

ثنايا كالمه الكرس، وقد ذكر الكرس    وذكر   رًدا عىل   -واهلل أعلم-يف 

 أهل البدع الذين تأولوا معنى الكرس، ويتعلق بالكرس ثالث مسائل: 

أدلة الكرس، قال تعاىل:  املسألة األوىل َمَواِت َواألَْرَض ﴿:  السَّ ُكْرِسيُُّه   ﴾َوِسَع 

الدارمي    [255]البقرة:   عند  وثبت  املوضع،  هذا  يف  إال  القرآن  يف  الكرس  ُيذكر  ومل 

وقد أمجع أهل السنة عىل    "والكرس موضع القدمني"والبيهقي أن ابن عباس قال:  
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زمانني  ابن  ذكره  وقد  الكرس،  )أصول   إثبات  يف  له  وذكره  السنة(،  )أصول  يف 

السنة( يدل عىل أن أهل السنة جممعون عىل ذلك، وممن حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم 

 كام يف )جمموع الفتاوى(.   ابن تيمية 

الثانية قال:  املسألة  أنه  عباس  ابن  والبيهقي عن  الدارمي  ثبت عند  الكرس  ": 

إال أن    "الكرس: العلم "أنه قال:  وروى ابن جرير عن ابن عباس    "موضع القدمني

اإلسناد ضعيف وال يصح عنه، وإنام الذي صحَّ أن الكرس موضع القدمني، وقد  

صححه أبو زرعة فيام نقله ابن منده، وصححه غريه من علامء السنة. فإذن املراد 

بالكرس أنه موضع القدمني، أما من فرسه بالعلم فقد أخطأ، وقد نقل ابن تيمية  

ن أيب  فرس عن  من  أن  األنباري،  وابن  القصاب،  أمحد  أبو  وذكر  األصفهاين  عيم 

الكرس بالعلم فهذا هو تفسري اجلهمية، وإنام الذي أمجع عليه أهل السنة أن املراد 

اللغة(،   )هتذيب  كتابه  يف  األزهري  اإلمجاع  حكى  كام  القدمني،  موضع  بالكرس 

)الن  كتابه  القصاب يف  أيب أمحد  وأيًضا ويدل عىل هذا كالم  القرآن(  كت ألحكام 

 كالم أيب نعيم ملا رد عىل من قال إن الكرس هو العلم. 

ومما يدل عىل أنه ال ينبغي أن ُيفرس الكرس بالعلم أن اهلل ذكر العلم يف اآلية،  

ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِلَّ باَِم َشاَء َوِسَع  ﴿قال:   َيْعَلُم َما َبْيَ َأْيِدُّيِْم َوَما َخْلَفُهْم َول َُيِيُطوَن بََِشْ

َواألَْرَض  َمَواِت  السَّ التكرار    [255]البقرة:    ﴾ُكْرِسيُُّه  ذلك  للزم من  بالعلم  فلو ُفرس 

 د. والتأكيد، والقاعدة األصولية: أن التأسيس مقدم عىل التأكي
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  وفرسه بالعلم، وقد أخطأ يف هذا    وممن زل يف هذا ابن جرير الطربي  

والسلف جممعون عىل خالف هذا، وقد رأيت بعضهم ُياول أن جيعل يف املسألة  

فيه نظر، بل أهل السنة جممعون عىل أن    -واهلل أعلم-خالًفا بني أهل السنة وهذا  

ئية ال ُيبدع هبا الرجل، وإنام الكرس موضع القدمني، وخطأ ابن جرير زلة وهي جز

 أخطأ كام أخطأ غريه من أئمة السنة يف بعض اجلزئيات التي ال ُيبدع فيها املخالف. 

قد خالف يف معنى الكرس مجاعة، وهم ثالث طوائف من حيث  املسألة الثالثة:  

 اجلملة: 

 قالوا: الكرس بمعنى العلم، وهو قول اجلهمية كام تقدم.  الطائفة األوىل:

الثانية:الط القدرة، وهذا كأنه قول األشاعرة،    ائفة  إىل معنى  أرجعت الكرس 

 فقد رأيت بعض األشاعرة يفرس الكرس بالقدرة. 

أن الكرس هو الفلك الثامن وهو مستدير، وهذا قول الفالسفة،    الطائفة الثالثة:

عباس   بن  اهلل  عبد  قول  من  ذكره  تقدم  بام  باطل  قول  الكرس    وهو  أن 

 موضع القدمني. 

حتى ال ُيتوهم بأن اهلل ملا كان مستوًيا    ( وهو مستغٍن عن العرش وما دونه) قوله:  

العرش إال ملا قواه اهلل سبحانه، وإال    حمتاج له، بل مل يستو اهلل عىل  عىل العرش أنه 

اهلل   خلقه  قد  ضعيف  خملوق  ِعظمه  مع  نفسه  يف  مجلة  هو  من  وهو   ،

﴿امل اهلل  تسبح  التي  َتْفَقُهونَ خلوقات  ل  َوَلكِْن  بَِحْمِدِه  ُيَسبُِّح  إِلَّ  ٍء  يَشْ ِمْن   ﴾ َوإِْن 
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من    [44]اإلرساء:   ثامنية  ُيمله  كان  وملا  عليه  اهلل  استوى  ملا  أنه  ظان  يظن  قد  فإذن 

املالئكة وأن هؤالء املالئكة عظام إىل غري ذلك، أن اهلل حمتاج للعرش، وهذا باطل،  

ن الكلامت العظيمة للدارمي يف رده عىل برش املرييس أنه قال: لو شاء اهلل أن  بل م

واستوى   قواها  شاء  لو  اهلل  ألن  حق،  وهذا  عليها.  الستوى  بعوضة  عىل  يستوي 

كالم  استغرب  هذا  مثل  ُيدرك  مل  فمن  سبحانه،  قدير  يشء  كل  عىل  واهلل  عليها 

، فكذلك لو  ملا قواه  ألن هذا العرش مل يستو اهلل عليه إال   الدارمي 

عليها   فاستوى  البعوضة  قوى  عباده،  شاء  عن  غني  سبحانه  اهلل  إذن   ،

قال سبحانه: ﴿ العرش وعن غريه، وقد  ِميُد وغني عن هذا  احْلَ اْلَغنِيُّ  ُهَو   ﴾ َواَّللَُّ 

 .[15]فاطر: 

ربنا سبحانه حميط بكل يشء إحاطة عظمة وإحاطة علم    (يشء حميط بكل  )قوله:  

وإحاطة قدرة، ذكر هذه املعاين ابن أيب العز احلنفي يف رشحه عىل )الطحاوية(، قال 

ٍء ِعْلام  سبحانه: ﴿ َقْد َأَحاَط بُِكلِّ يَشْ َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ  ٍء  َتْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ
 ﴾ لِ

وال يصح ألحد أن يظن أن إحاطته خللقه إحاطة ذاتية وأنه حميط هبم    [12]الطالق:  

كالفلك وأن املخلوقات داخله سبحانه، فإن هذا خطأ وإنام املراد اإلحاطة باملعاين 

الثالثة، أي يف العلم والقدرة والعظمة، هذا ملخص ما قرره ابن أيب العز احلنفي  

 . 

آ تفسري  يف  السنة  أئمة  كالم  يف  نظر  إىل  ومن  ُيرجعوهنا  فإهنم  اإلحاطة  يات 

اإلحاطة املعنوية، إىل العلم والقدرة وهبذا املعنى، وال يرجعوهنا إىل اإلحاطة الذاتية  
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اخللق  وأن  كاألفالك،  بخلقه  حميط  أنه  فيظنون  النص،  ظاهر  من  ُتتوهم  قد  التي 

 داخله، وهذا خطأ. 

وفوقه)قوله:   يشء  بكل  حوفوقهقوله:    (حميط  العبارة  هذه  النسخ  ،  يف  صل 

بدون حرف الواو، ومن النسخ:    "حميط بكل يشء فوقه"اختالف، من النسخ قال:  

  :والذي قرره ابن أيب العز احلنفي أن املعنى الصواب هو   "حميط بكل يشء وفوقه"

ويدل لذلك أنه لو مل توجد الواو فإنه ال يشء فوق العرش    "حميط بكل يشء وفوقه"

 فوق العرش. سبحانه هو أيًضا  يط بكل يشء وحتى ُيقال إنه حميط به، أي: حم

وقد ذكر األلباين يف تعليقه عىل )العقيدة الطحاوية( أن هذا هو الصواب وأنه  

ثم أشار ابن أيب العز احلنفي أن بعضهم أسقط الواو وقد    "حميط بكل يشء وفوقه"

إنكاره لعلو اهلل   الدافع إلسقاطه اعتقاده البدعي وهو  ، فبإثبات  يكون 

 حرف الواو يكون معناه: أنه سبحانه حميط بكل يشء وأنه فوق العرش. 

 وهذه العبارة تفيد العلو، لذا سأذكر إحدى عرشة مسألة يف العلو: 

األوىل القدر  املسألة  علو  ثالثة:  أقسام  العلو  العلو،  أنواع  الشأن-:    - وُيقال: 

وعلو الذات، أما علو القدر وعلو القهر فُيقر هبام كل طائفة منتسبة  وعلو القهر،  

يف كتابيه )بيان تلبيس اجلهمية(    لإلسالم حتى اجلهمية، ذكر هذا ابن تيمية  

وابن القيم يف كتابه )اجتامع اجليوش اإلسالمية( وإنام املعركة مع املخالفني يف علو  

 الذات. 
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وإذا ُذكر العلو فاألصل أن املراد به علو الذات  : أدلة علو الذات،  املسألة الثانية

إال لقرينة، وقد دل عىل علو الذات أدلة كثرية حتى ذكر ابن تيمية عن بعض أكابر 

الشافعية أهنم ذكروا أكثر من ألف دليل عىل علو اهلل، ذكره كام يف )جمموع الفتاوى(،  

بل   اهلل،  علو  دليل عىل  ألفي  )النونية(  القيم يف  ابن  كتابه وذكر  القيم يف  ابن  ذكر 

فاألدلة   نوًعا،  ثامنية عرش  اهلل عىل  ذكر علو  عت يف  نوَّ األدلة  أن  املوقعني(  )أعالم 

 متفاوتة يف بيان علو اهلل سبحانه. 

فمن األدلة: كل دليل يدل عىل الصعود والعروج، فهذا يدل عىل علو اهلل، ومن  

ل عىل علو اهلل، إىل غري ذلك األدلة: كل دليل يدل عىل النزول من عند اهلل فهو يد 

 . من األدلة التي تنوعت يف ذكر علو اهلل  

عىل علو اهلل هي الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة،    واألدلة التي تدل

َُيَاُفوَن وقوله: ﴿  [255]البقرة:    ﴾َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعظِيمُ أما أدلة الكتاب فقوله تعاىل: ﴿

ْم مِ  ُ اَمءِ وقوله: ﴿  [50]النحل:    ﴾ْن َفْوقِِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ َرهبَّ  ﴾َأَأِمنُتْم َمْن يِف السَّ

اْسَتَوىوقوله: ﴿  [16]امللك:   اْلَعْرِش  َعىَل  ُن  ْْحَ إىل غري ذلك من األدلة    [5]طه:    ﴾الرَّ

 الكثرية. 

أما السنة النبوية: فمن األدلة ما روى البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة:  

الليل  »:  ملسو هيلع هللا ىلص قال   يبقى ثلث  الدنيا حي  ليلة إىل السامء  تبارك وتعاىل كل  ينزل ربنا 

. ومنها ما أخرج مسلم من حديث معاوية بن احلكم السلمي أن  احلديث  «اآلخر
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قالت: أنت   «من أنا؟»السامء، قال:  قالت: يف    «أين اَّلل؟»سأل اجلارية:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 . إىل غري ذلك من األدلة الكثرية. «أعتقها فإهنا مؤمنة»رسول اهلل، فقال: 

أما اإلمجاع: فقد توارد أئمة السنة عىل ذكر العلو يف كتب االعتقاد، ذكر ذلك  

الرازيان وأبو عثامن الصابوين ونص عىل اإلمجاع مجاعة كابن تيمية وغريه من أئمة 

أهنم  هذا عىل  فدل  بالعلو،  يؤمن  ال  من  ُيكفرون  السنة  أهل  أن  بل سيأيت  السنة، 

 جممعون عىل إثبات العلو. 

أما العقل: فقد قال اإلمام أمحد: املكان مكانان، مكان علو ومكان سفل، وهلل  

الذي هو العلو، وقد ذكر هذا الدليل ابن    املثل األعىل، فله املكان األعىل 

 ية يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية( وابن القيم يف )اجتامع اجليوش اإلسالمية(.تيم

أما الفطرة: فإن النفوس مفطورة عىل أهنا إذا اشتكت رفعت برصها إىل السامء،  

 ومن ذلك البهائم، فإهنا إذا اشتكت ترفع برصها إىل السامء. 

 تنبيهات:

السلف أن من أنكر العالتنبيه األول:   لو فهو كافر، وممن ذكر هذا ابن  قد قرر 

خزيمة، نقله عنه أبو عبد اهلل احلاكم يف )معرفة علوم احلديث( أن من مل يؤمن بعلو 

السلف مطبقون عىل   وأئمة  الفتاوى(:  تيمية كام يف )جمموع  ابن  فُيقتل، وقال  اهلل 

 تكفري من مل يؤمن بعلو اهلل.
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سأل اجلارية:   ملسو هيلع هللا ىلصلمي أن النبي  تقدم حديث معاوية بن احلكم الس التنبيه الثاين:

احلديث، وحاول الكوثري اجلهمي والغامري أن ُيغريوا معنى هذا  ...  « أين اَّلل؟»

أتشهدين أن ل إله إل  »إىل قوله يف احلديث اآلخر:    «أين اَّلل؟» احلديث من قوله:  

قال:    «اَّلل؟ نعم،  اَّلل؟»قالت:  رسول  ا  حممد  أن  قال:    « أتشهدين  نعم.  قالت: 

أين  ». قالوا: إذن قوله:  «أعتقها فإهنا مؤمنة» قالت: نعم. قال:    «بالبعث؟  أتؤمني»

 املراد الشهادة هبذه األمور.  «اَّلل؟

وذلك أنه روى مالك يف املوطأ من حديث الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن  

قال:   أنه  األنصار،  من  اَّلل؟»رجل  إل  إله  ل  أن  نعم  «أتشهدين  إلخ،  ...   قالت: 

هو املراد به، ثم جاء احلديث من حديث أيب هريرة   «أين اَّلل؟»إذن قوله:    فقالوا: 

  .إال أنه ال يصح، وإنام الصواب عن رجل من األنصار 

فقالوا: إذن حديث معاوية بن احلكم السلمي ُيفرسه حديث األنصاري، والرد 

 عىل هذا من أوجه: 

األنصاري فيه أن رجاًل أراد أن  أن احلديثني خمتلفان، فإن حديث  الوجه األول:  

ُيكفر عن يمينه، فأمره أن يعتق جارية، أما يف حديث معاوية بن احلكم السلمي فيه  

 أنه صكها صًكا شديًدا فأراد أن ُيكفر عن خطئه، فاحلديثان خمتلفان. 

الثاين: أن معاوية بن احلكم السلمي ليس أنصارًيا، فإن كان والبد من   الوجه 

حديث معاوية بن احلكم السلمي فإنه أصح، ومل ُيضعفه أحد بل الرتجيح فُيقدم  
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توارد العلامء عىل تصحيحه، من أئمة السنة واألشاعرة ومن تأثر باألشعرية، فممن  

الرب،   عبد  وابن  مستخرجه،  يف  نعيم  وأبو  مسلم  اإلمام  احلديث  هذا  صحح 

لعالمة األلباين: والبيهقي، وابن حجر، وابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، بل قال ا

وتبعه   اجلهمي  الكوثري  إال  يضعفه  فلم  احلديث.  هذا  ضعف  أحًدا  أعلم  ال 

 الغامري. 

ال يصح، ألن عبيد اهلل بن عبد   -واهلل أعلم-حديث األنصاري  الوجه الثالث:  

اهلل يرويه عن رجل من األنصار، وقد ذكر اإلمام أمحد أن رواية التابعي عن رجل 

إذا مل ُيرص ُيقبل، فقد ال يكون سمعه منه، فحديثه ال  من الصحابة  بالسامع فال  ح 

 يصح. 

فبهذا يتبنيَّ أن الصحيح إذا كان والبد من الرتجيح فحديث معاوية هو املقدم  

عىل حديث األنصاري، أما إذا كان باإلمكان أن ُيعمل باحلديثني فُيقال: هذا حديث 

األنصاري   الذي يظهر مع ذلك أن حديث  تقدم وهذا حديث، لكن  ملا  ال يصح 

 ذكره.

ثم أرص هؤالء عىل حماولة رد احلديث من جهة الدراية، فقالوا: إن قول النبي  

قالت: يف السامء. قالوا: هذا املراد به املكانة ال املكان، كقول القائل:    «أين اَّلل؟»:  ملسو هيلع هللا ىلص

 أين الثرى من الثريا؟ 

 والرد عىل هذا القول الساقط من وجهني: 
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 :  فإنه سؤال، فقالت: يف السامء. سياق احلديث، أول 

كقوله: أين    "من"أن ما كان من بيان املفاضلة واملكانة يدخل عليه حرف    ثاني ا:

 . "من"الثرى من الثريا، وهذا مل يدخل عليه حرف 

فاملقصود أن حماولتهم تضعيف احلديث أو رده من جهة املعنى حماولة فاشلة كام  

 تقدم ذكره. 

الثالث:   بعضالتنبيه  املعية    أومهت  أدلة  ذلك  من  العلو،  إثبات  عدم  األدلة 

اَمِء لكن من األدلة قوله تعاىل: ﴿  -وسيأيت الكالم عليها-والفوقية   َوُهَو الَِّذي يِف السَّ

كِيُم اْلَعلِيمُ  فظن من ال يدري أن يف هذه    [84]الزخرف:  ﴾إَِلٌه َويِف األَْرِض إَِلٌه َوُهَو احْلَ

اآلية بيان أن اهلل يف كل مكان، ألنه الذي يف السامء إله ويف األرض إله، وقد رد عىل  

وابن تيمية يف )بيان تلبيس اجلهمية( وابن    هذا أئمة السنة منهم اإلمام أمحد  

لسامء القيم يف )اجتامع اجليوش اإلسالمية( وبينوا أن معنى اآلية: أي هو املعبود يف ا

 واملعبود يف األرض. 

اَمءِ : من أدلة العلو قوله سبحانه: ﴿ املسألة الثالثة  [16]امللك:    ﴾َأَأِمنُتْم َمْن يِف السَّ

قال:   السلمي  احلكم  بن  معاوية  حديث  يف  اَّلل؟»وقوله  السامء.    «أين  يف  قالت: 

له معنيان    «يف السامء»وقال ابن تيمية يف )التدمرية( وغريها: قوله:    ملسو هيلع هللا ىلص فأقرها النبي  

باختالف معنى السامء، إما أن ُيقال معنى السامء أي كل ما سامك أي عالك، فتكون  

هي   السامء  تكون  أن  وإما  املخلوقات،  فوق  العدمي  املكان  أي يف  باهبا  )يف( عىل 
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 ﴾ُقْل ِسُيوا يِف األَْرضِ السامء املخلوقة فتكون )يف( بمعنى )عىل( كقوله تعاىل: ﴿

َبنَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخلِ : ﴿وكقوله  [11]النمل:   أي: عىل، فاختلف   [71]طه:    ﴾َوألَصلِّ

 معنى )يف( باختالف معنى السامء. 

لة أن ُيملوا قوله تعاىل: ﴿فائدة:   اَمءِ حاول أهل البدع املُؤوِّ   ﴾ َأَأِمنُتْم َمْن يِف السَّ

 فقالوا: من يف السامء هو الطري. والرد عىل هذا من وجهني:  [16]امللك: 

اَمءِ ﴿قال سبحانه:    الوجه األول:  و)من( تكون للعامل وال تكون لغري    ﴾َمْن يِف السَّ

 العامل، والطري من غري العامل.

اَمِء َأْن َُيِْسَف بُِكْم األَرْ ﴿إكامل اآلية قال:    الوجه الثاين: َض َفإَِذا  َأَأِمنُتْم َمْن يِف السَّ

 وهذا ال ُيتصور من الطري.  [16]امللك:  ﴾ِهَي ََتُورُ 

: العلو صفة ذاتية، فهي ال تنفك عن اهلل، بخالف االستواء فإنه  املسألة الرابعة

صفة   واالستواء  ذاتية  صفة  العلو  فإذن  استوى،  ثم  مستوًيا  كان  ما  فعلية،  صفة 

زول يف كتابه )بيان تلبيس  يف رشح حديث الن  فعلية، وقد بنيَّ هذا ابن تيمية  

 اجلهمية(. 

: أمجع أهل البدع عىل عدم إثبات علو اهلل، من اجلهمية واملعتزلة  املسألة اخلامسة

واألشاعرة واملاتريدية، وهلم يف ذلك مذاهب، أما اجلهمية فقالوا: اهلل يف كل مكان  

ن اهلل يف إال فوق العرش فإنه ليس فوق العرش. أما املعتزلة فلهم قوالن: األول أ 

كل مكان إال فوق العرش، والثاين أنه ليس داخل العامل وال خارج العامل وال متصاًل  
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به وال منفصاًل عنه. أما األشاعرة فالذي اشتهر بعد أيب املعايل اجلويني أهنم يقولون:  

إنه ليس داخل العامل وال خارج العامل وال متصاًل به وال منفصاًل عنه، أما األشاعرة 

احلسن  املتقد أيب  عن  السجزي  فنقل  مذهبهم،  تقرير  يف  نزاع  حصل  فقد  مون 

األشعري أنه قال: من قال إن اهلل يف السامء فهو كافر. ذكره السجزي يف رسالته يف 

 الرد عىل من أنكر احلرف والصوت. 

وأليب احلسن كالم يدل عىل أنه ُيثبت العلو هلل، وكذلك كثري من املتقدمني، أما  

فكالمه تفويض    اخلطايب  أنه  يف  أعلم-ظاهر  البيهقي،    -واهلل  كالم  منه  وقريب 

وكالم أيب احلسن األشعري فيه تردد، فُيحتمل أنه يريد العلو احلقيقي وُيتمل أنه  

يريد التفويض خالف احلقيقة السيام مع كالم السجزي الذي نقله عن أيب احلسن  

احلسن األشعري ومتقدمي  األشعري، أما ابن تيمية وابن القيم فإهنام ينسبان أليب  

املعايل  أبو  فيهم  خالف  من  وأول  القيم:  ابن  وقال  العلو،  ُيثبتون  أهنم  األشاعرة 

 اجلويني. واهلل أعلم باحلقيقة. 

: إطالق املكان عىل اهلل، قد أطلق املكان عىل اهلل الدارمي يف رده  املسألة السادسة

تعارض  )درء  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كثرًيا  وأطلقه  املرييس،  برش  عىل 

املكان عىل اهلل من باب اإلخبار ال من باب   القيم، وإطالق  العقل والنقل( وابن 

كان  ما  أن  تقدم  وقد  الصفات،  باب  وال من  ليس    األسامء  فإنه  اإلخبار  باب  من 

تيمية   ابن  وقال  املكان    توقيفًيا،  والنقل(:  العقل  تعارض  )درء  كتابه  يف 
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مكانان، مكان عدمي أي فوق املخلوقات، ومكان وجودي أي املكان املخلوق، 

 فإطالق املكان عىل اهلل من باب اإلخبار. 

السابعة وقرر  املسألة  املعية،  إثبات  تكاثرت األدلة يف  قد  املعية  :  أن  السنة  أهل 

تعاىل:   قوله  العامة  املعية  ومن  عامة،  ومعية  خاصة  معية  ِمْن  ﴿نوعان،  َيُكوُن  َما 

ومن املعية    [7]املجادلة:    اآلية   ﴾َنْجَوى َثالَثٍة إِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َول ََخَْسٍة إِلَّ ُهَو َساِدُسُهمْ 

َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسنُونَ  إِنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذينَ ﴿ اخلاصة قوله تعاىل:   . [128]النحل:  ﴾اتَّ

وينبغي أن ُيعلم أن املعية ُتثبت عىل احلقيقة لكن مقتىض املعية اخلاصة التوفيق  

والنرصة والتأييد، إىل غري ذلك من املعاين، ومقتىض املعية العامة اإلحاطة والعلم،  

كال تيمية  والبن  حقيقًة،  ُتثبت  فإهنا  املعية  يف أما  ذكره  املعية،  معنى  عىل  عظيم  م 

)الواسطية( وكام يف )جمموع الفتاوى( وغريها، وقال: إن معنى املعية لغًة: مطلق 

املصاحبة، وكٌل مصاحبته بحسبه، فتقول: وضعت املاء مع اللبن، فيقتيض املامزجة.  

وتقول: رست وصاحبي. وهذا يقتيض املجاورة، وتقول: رست والقمر. القمر يف 

يقتيض    سامءال وهذا  األرض،  بحسبه،  وأنت يف  معيته  كٌل  فإذن  املصاحبة،  مطلق 

وأصل معنى املعية لغًة مطلق املصاحبة. وهذا هو معنى املعية العامة واخلاصة، إال  

 أن مقتىض املعية العامة ما تقدم ذكره، ومقتىض املعية اخلاصة ما تقدم ذكره. 

املعية ال تتناىف   إثبات العلو، كام أن القمر يف كبد  إذا ُعلم هذا ُعلم أن أدلة  مع 

السامء واإلنسان يف األرض ويقول: رست والقمَر، باعتبار الواو واو املعية، والقمر 
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مفعول معه، وال ُيقال إن هذا خطأ، ألن معنى املعية مطلق املصاحبة، وهكذا ُيقال 

 يف اهلل سبحانه وهلل املثل األعىل. 

العلو مع أدلة القرب، فإن القرب قربان: قرب  : ال تتعارض أدلة  املسألة الثامنة

عام، وقرب خاص، ومقتىض القرب العام والقرب اخلاص كمقتىض املعية العامة  

واملعية اخلاصة، والقرب العام لكل أحد، للمسلم والكافر، أي أن اهلل يكون قريًبا  

 [ 16]ق:    ﴾َحْبِل اْلَوِريدِ َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن  ﴿من املسلم والكافر، ومنه قوله تعاىل:  

َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإيِنِّ ﴿ أما القرب اخلاص فهو ألهل اإليامن، كقوله تعاىل:  

اِعي إَِذا َدَعايِن   . [186]البقرة:  ﴾َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

والقرب ُيقسم إىل قرب عام وخاص، وهذا ما رأيت عليه أئمة السنة األوائل،  

تعاىل:   قوله  فرسوا  اْلَوِريدِ ﴿فإهنم  َحْبِل  ِمْن  إَِلْيِه  َأْقَرُب  فرسوه [  16]ق:    ﴾َوَنْحُن 

السنة فرسه بقرب   بقرب اهلل ال بقرب املالئكة، ورأيت بعض املتأخرين من أهل 

عام. ويف هذا نظر، وذلك أن سياق اآلية واضح يف   املالئكة وقال: ال يوجد قرب

قرب اهلل، وثانًيا: فهم السلف األولني عىل خالف ذلك؛ فإهنم أثبتوا القرب وأرادوا 

 القرب العام. 

ثم إثبات القرب ال يتناىف مع العلو، كام تقدم يف إثبات املعية، فإن اهلل قريب من  

وهو ال يتناىف مع   -منه ما تقدم ذكره  ويقتيض-عباده سبحانه قرًبا عاًما أو خاًصا  

 العلو. 
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التاسعة سء املسألة  كالم  األحوذي(  )عارضة  كتابه  يف  املالكي  العريب  البن   :

للغاية يف علو اهلل، قال: من قال بأن اهلل يف السامء فشيخه فرعون، ألنه هو القائل:  

ح  ﴿ َمَواِت  36ْبُلُغ األَْسَباَب )َلَعيلِّ أَ   اَوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن ِِل رَصْ ( َأْسَباَب السَّ

َع إىَِل إَِلِه ُموَسى َوإيِنِّ ألَُظنُُّه َكاِذب  
لِ  .[37-36]غافر:  ﴾اَفَأطَّ

من أوجه كام يف )خمترص الصواعق( وبنيَّ أنه مل يقل   وقد رد عليه ابن القيم  

فإذن الذي قرر أن اهلل يف ذلك إال ملا دعاه موسى إىل هذا وبنيَّ له أن اهلل يف السامء،  

فلام علم ذلك فرعون من دعوة موسى قال ما قال، وقول   السامء هو موسى  

 ابن العريب خطأ وال ُيستغرب عليه فإنه أشعري جلد. 

: قد اهتم أهل السنة بالعلو لكثرة املخالفني يف هذه املسألة من  املسألة العارشة

أخرى، وألن يف إثبات علو الذات تنزًُيا وتكرياًم  جهة، ولوضوح األدلة من جهة  

، إىل غري ذلك من األسباب، وقد أفرد ابن قدامة يف العلو كتاًبا سامه هلل  

وأفرد  اإلسالمية(  اجليوش  )اجتامع  سامه  العلو  يف  كتاًبا  القيم  ابن  وأفرد  )العلو( 

امل اعتنوا هبذه  السنة  فأهل  العلو،  كتاًبا يف  أفردوا يف ذلك الذهبي  إهنم  سألة حتى 

 مؤلفات. 

ُيثبت   :املسألة احلادية عرشة العلو عند أيب جعفر الطحاوي، وظاهر كالمه أنه 

( عىل إثبات حرف الواو، وقد  وهو حميط بكل يشء وفوقهالعلو، خاصة عىل قوله: )

- احلنفي عىل إثبات علو الذات، لكن هذا ُيتاج إىل تأمل  رشح هذا ابن أيب العز  
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فإنه قد ُيثبت بالتفويض هبذا املعنى، فال يلزم من ذكره هبذا اللفظ أن    -واهلل أعلم

يف  تقدم  وقد  السيام  تأمل  إىل  ُيتاج  فلذا  تفويًضا،  يكون  قد  بل  حقيقة  يكون 

يقة اجلربية وغري ذلك، أي  املقدمات أنه قرر ألفاًظا وكالًما ُيستفاد منه أنه عىل طر

هل هو ُيثبت العلو أو ُينكره، إال أنه  -واهلل أعلم-أشبه ما يكون بطريقة األشاعرة 

 . - واهلل أعلم-ليس رصًُيا 

 

  



276 

 :  قال املصنف 

ا وتسليام    .ونقول إن اَّلل اَّتذ إبراهيم خليال  وكلم اَّلل موسى تكليام  إيامن ا وتصديق 

 الرشح:

خللة واملحبة، وسبق الكالم عن صفة الكالم، إال أن قوله  قد سبق الكالم عن ا

﴿ يام  تعاىل: 
َتْكلِ ُموَسى  اَّللَُّ  َم  املجاز    [164]النساء:    ﴾َوَكلَّ عىل  ال  احلقيقة  عىل  هذا 

ابن حجر يف )الفتح( وأقره، ووجه  نقله  النحاس،  ابن  إمجاًعا، كام حكى اإلمجاع 

 ذلك: أن تأكيد الفعل باملصدر ال ُُيمل إال عىل احلقيقة إمجاًعا، كام حكاه النحاس.

فوا بحث املجاز، وأن يعرفوا  وينبغي أن ُيعلم أن من املهم ألهل السنة أن يعر

أمًرا مهاًم وهو أنه ال يمكن أن ُيتمسك باملجاز يف تأويل يشء من األسامء والصفات،  

حتى عىل القول بأن يف اللغة جماًزا أو أن يف القرآن جماًزا، فإنه ال يمكن أن ُيتمسك 

تأويل يشء من األسامء والصفات، وقد سبق بحث  به يف  ُيستدل   باملجاز وال أن 

القبول والرد( وهو موجود يف موقع  بعنوان: )املجاز بني  املجاز مطواًل يف درس 

 اإلسالم العتيق، وكذلك موجود يف رشح )الواسطية(.

 لكن أشري إىل املجاز عىل وجه موجز: املجاز مبني عىل أركان أربعة: 

 الوضع األول.الركن األول: 

 الوضع الثاين. الركن الثاين:
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 قة بني الوضع األول والوضع الثاين.العال الركن الثالث:

القرينة التي منعت محل الكالم عىل الوضع األول واستدعت محل   الركن الرابع:

 الكالم عىل الوضع الثاين. 

ُينتقل من الوضع االول إال   أنه ال  بل اتفق العقالء  القائلون باملجاز  وقد اتفق 

ير، والرازي، وغريهم،  لقرينة صحيحة، وقد حكى االتفاق ابن تيمية، وابن الوز

قال ابن تيمية يف )الرسالة املدنية(: واتفق العقالء عىل ذلك. وهذا بدهي؛ وذلك 

أن األصل أن ُُيمل الكالم عىل الوضع األول الذي هو احلقيقة، فال ُينتقل عنه إال  

لقرينة، وإال لو صح االنتقال من الوضع األول إىل الوضع الثاين بال قرينة ملا ُفهم  

 م، هذا كله عىل القول بصحة املجاز. الكال

إذا قال قائل: رأيت أسًدا عىل فرس شاهًرا سيفه. فإنه   باملثال:  وُيعرف املجاز 

الوضع  املفرتس، وهذا هو  احليوان  هو  ُيقال: األسد  واملجاز  باحلقيقة  القول  عىل 

لقوة  األول، وُيطلق األسد عىل الرجل الشجاع وهذا الوضع الثاين، والعالقة بينهام ا 

والشجاعة، والذي منع محل الكالم يف املثال السابق عىل الوضع األول واستدعى  

محله عىل الوضع الثاين قرينة وهي أنه ال ُيتصور من احليوان املفرتس أن يكون عىل  

فرس شاهًرا سيفه، فإذن يف مثل هذا ُيقال: إن قول: رأيت أسًدا عىل فرس شاهًرا 

 سيفه. هذا استعامل جمازي. 
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األربعة  وامل األقوال  أصح  عىل  هو  -جاز  الرابع  القول  جعل  بعضهم  أن  عىل 

ال وجود له ال يف اللغة وال القرآن، كام ذهب إىل هذا السلف فيام عزاه   - التوقف

إليهم ابن تيمية كام يف املجلد السابع من )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف )خمترص  

 اييني، وذلك ألمور: الصواعق( وقد ذهب إىل هذا أبو إسحاق اإلسفر

أواًل ووضًعا  األمر األول:   بأن هناك وضًعا  القول  باملجاز مبني عىل  القول  أن 

اللغة   أئمة  لبيَّنه  اللغة  يف  موجوًدا  كان  لو  فإنه  اللغة،  يف  له  وجود  ال  وهذا  ثانًيا، 

األوائل كاخلليل بن أمحد، واألصمعي، وغريهم من أئمة اللغة األوائل، بل لو كان  

كان    موجوًدا  ما  أنه  عىل  كله  هذا  فدل  يكون،  أن  ينبغي  ما  أهم  من  بيانه  لكان 

 موجوًدا. 

أن القول باملجاز مبني عىل أن اللغة اصطالحية، وأول من قال هبذا    األمر الثاين:

أبو هاشم اجلبائي املعتزيل، وإال القول املعروف عند أهل السنة أن اللغة إهلام، كام 

َم آَدمَ قال تعاىل: ﴿ َها َوَعلَّ ويف حديث أيب هريرة قالوا: أنت  [31]البقرة:  ﴾ األَْساَمَء ُكلَّ

آدم أبو البرش، علمك اهلل أسامء كل يشء. وُروي عن ابن عباس أنه قال: علمه أسامء 

كل يشء، حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية. إذن القول باملجاز مبني عىل  

 واملعروف عند أهل السنة أهنا إهلام.  أن اللغة اصطالحية، والواقع أهنا خالف ذلك،

الثالث: وهذا    األمر  كلمة،  يسمى  املفرد  اللفظ  أن  عىل  مبني  باملجاز  القول 

اصطالح نحوي ال استعامل لغوي، فإن اللغة تسمي اللفظ املفرد كـ)حممد( و)زيد(  
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الكالم  وتطلق عىل  اجلملة  تطلق عىل  الكلمة  فإن  كلمة،  تسميه  وال  مفرًدا،  لفًظا 

تعاىل:  الكث قال  كام  َقائُِلَها﴿ري،  ُهَو  َكلَِمٌة  َا  إهِنَّ عىل    [100]املؤمنون:    ﴾َكالَّ  هذا  وكل 

خالف الواقع، وهو أن بحث املجاز بحث لغوي ال بحث نحوي، فلذلك ال ُيقال 

 للفظ املفرد كلمة، وإنام يقال له لفظ مفرد.

ينبغي أن ُيعلم يف اللغة أن اللفظ املفرد ال ُيفهم معناه بالنظر إليه    األمر الرابع:

ق أو الالحق أو كثرة االستعامل،  وحده، وإنام بقرائنه إما املتصلة أو املنفصلة أو الساب

وهذا فيه جواب عىل إشكال: لو قال قائل: فرس يل ما أجد يف نفيس أنني إذا سمعت 

ُيقال: هذا لكثرة االستعامل،    "أسد "لفظ   انرصف يف نفيس إىل احليوان املفرتس؟ 

الرجل الشجاع وعىل احليوان املفرتس    "أسد"وإال يف األصل إطالق   ُيطلق عىل 

 ، وإنام انرصف إىل أحدمها لكثرة االستعامل.بالتساوي

تفريًعا عىل أن هناك    -وهو احلقيقة-إذا تبنيَّ هذا فال يوجد يف اللغة وضع أول  

وإال فإن الكالم كله حقيقة، والقول بأن هناك حقيقة    -وهو املجاز-وضًعا آخر  

ال يصح، وهبذا  وجماًزا هذا خطأ، فإذا تبنيَّ أنه خطأ فيتبنيَّ أن القول باملجاز خطأ  

يتبنيَّ أن قول السلف هو الصواب وأنه ال يوجد ال يف القرآن وال يف السنة وال يف 

 لغة العرب جماز. 
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 تنبيهات:

فيه  التنبيه األول:   لفظي، وهذا  املجاز  أن اخلالف يف  ذكر بعضهم كابن قدامة 

ل: ال  نظر، فام كان خطأ ال ُيقال عنه اخلالف لفظي بل يقال خطأ، والصواب أن يقا

يرتتب عىل اخلالف أثر، بمعنى أن القائلني باملجاز ال يستطيعون أن يؤولوا شيًئا من  

األسامء والصفات بحجة املجاز، ألنه باتفاق اجلميع أنه البد أن ُُيمل عىل احلقيقة  

عىل   الكالم  حلمل  تدعو  عندهم  صحيحة  قرينة  وال  لقرينة،  إال  عنه  ُينتقل  وال 

الثاين كام سيأيت   أهل الوضع  وإنام شدد  ثمرة،  يرتتب عىل اخلالف  فإذن ال  بيانه، 

السنة ألن أهل البدع مرصون عىل التمسك واالستدالل باملجاز يف تأويل األسامء 

كالفالسفة   املجاز  بحجة  املعاد  أخبار  رد  من  فمنهم  الرشيعة،  ورد  - والصفات 

التسمية صحت  إن  اإلسالميني  الفالسفة  األسام   - ومنهم  تأول  من  ء ومنهم 

 والصفات عىل اختالف مذاهبهم من املؤولة بحجة املجاز. 

ظن بعضهم أن ابن تيمية وابن القيم قالوا إن املجاز ال يوجد يف لغة  التنبيه الثاين:  

العرب ألنه قد اسُتدل باملجاز يف تأويل األسامء والصفات، وهذا خطأ، بل قرروا  

ثم نفسه،  يف  املجاز خطأ  أن  عىل  بناًء  املجاز خطأ  املجلد    أن  يف  كام  تيمية  ابن  بنيَّ 

السابع من )جمموع الفتاوى( وابن القيم كام يف )خمترص الصواعق( أنه عىل القول  

هذا   ويتضح  والصفات،  األسامء  من  شيًئا  يتأول  أن  ألحد  يمكن  ال  فإنه  باملجاز 

  باملثال: لو قال املؤولة: إن اليدين بمعنى القدرتني، وأن هذا جماز، وقالوا: إن اليد 

يف اللغة يف الوضع األول حُتمل عىل اليد التي تقبض وتبسط وُيؤخذ هبا وُيعطى،  
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وهذا هو األصل، لكن دعت القرينة إىل نقله من الوضع األول إىل الوضع الثاين 

 وهو النعمة أو القدرة، والقرينة: خشية التشبيه. 

الكالم عىل الوضع ُيقال: باتفاق القائلني باملجاز إذا مل توجد القرينة فيجب محل  

وأثبتم   به  تليق  هلل  ذاًتا  أثبتم  كام  ُيقال:  أنه  وذلك  ساقطة،  القرينة  وهذه  األول، 

الصفة،   هذه  يف  ُيقال  فكذلك  التشبيه  ذلك  من  يلزم  ومل  به  تليق  ذاًتا  للمخلوق 

التشبيه،   منه  يلزم  وال  موجود  املخلوق  وإن  موجود  اهلل  إن  تقولون  كام  وُيقال: 

فة اليد، فتبنيَّ هبذا أن القرينة ساقطة، فإذا سقطت القرينة وجب فكذلك ُيقال يف ص

 الرجوع إىل الوضع األول. 

هذا ما أردت ذكره فيام يتعلق باملجاز، وأؤكد أنه ينبغي لطالب العلم أن يفهم  

املجاز حتى يكون عىل بصرية، وحتى ال يتذرع به املتكلمون وأذناهبم يف تأويل يشء  

 من األسامء والصفات. 
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 : ال املصنف ق

عىل   كانوا  أهنم  ونشهد  املرسلي  املنزلة عىل  والكتب  والنبيي  باملالئكة  ونؤمن 

 احلق املبي.

 الرشح:

يتعلق باملالئكة مباحث، وقبل ذكر هذه املباحث ينبغي أن ُيعلم أن املالئكة عامل  

الغيبية التصديق والتسليم، فام غيب، والقاعدة الرشعية:   أن الواجب َتاه األمور 

. ، وما جاء مفصال  آمنا به مفصال   جاء جممال  آمنا به جممال 

 ويتعلق باإليامن باملالئكة مسائل: 

أن املالئكة ال يأكلون وال يرشبون، ويدل عىل ذلك قصة إبراهيم  :  املسألة األوىل

)لوامع  كتابه  والسفاريني يف  يعىل،  أبو  ذلك  اإلمجاع عىل  وقد حكى  امللكني،  مع 

 األنوار(. 

 : املالئكة ذكور ال إناث، ويدل لذلك دليالن: املسألة الثانية

َوَجَعُلوا  ﴿أهنم إناث، قال:  قد ذم اهلل املرشكني ملا وصفوا املالئكة بالدليل األول:  

ْْحَِن إَِناث   َكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ
ْم َوُيْسَأُلونَ   ااملاَْلئِ  ﴾َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُُتُ

 . [19]الزخرف: 
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ثبت عن أيب جملز الحق بن محيد أنه قال: إن املالئكة ذكور. رواه    الدليل الثاين:

 ابن جرير يف تفسريه. 

: من املالئكة ملك املوت وهو من أفضل املالئكة كام سيأيت، وملك  املسألة الثالثة

املوت اشتهر تسميته بعزرائيل، ومل يصح يف ذلك دليل، ذكر هذا ابن كثري يف كتابه  

عالمة األلباين يف كتابه )أحكام اجلنائز(، لكن قد أمجع العلامء )البداية والنهاية( وال

عىل أن اسم ملك املوت عزرائيل، حكى اإلمجاع القايض عياض يف كتابه الشفا، كام  

اإلمجاع  حكى  الصور،  يف  بالنفخ  املوكل  امللك  هو  إرسافيل  أن  عىل  العلامء  أمجع 

أيًضا حكى اإلمجاع القرطبي،  احلليمي فيام نقله ابن حجر يف رشحه عىل البخاري، و

 فيتبنيَّ هبذا أن اسم ملك املوت: عزرائيل، والعمدة يف ذلك اإلمجاع. 

: ذكر السفاريني يف كتابه )لوامع األنوار( عن بعضهم أن املالئكة  املسألة الرابعة

غري مكلفني، وهذا خطأ، فإن األدلة واضحة يف أهنم مكلفون، وأهنم يسبحون اهلل  

ال يفرتون، إىل غري ذلك من األدلة، فالقول بأهنم غري مكلفني هذا  الليل والنهار  

خطأ وخمالف لألدلة الرشعية، فقد أمرهم اهلل بأوامر منها أن يسجدوا آلدم وغري  

 ذلك، فدل عىل أهنم مكلفون. 

اخلامسة من املسألة  وهذا  عقول،  للمالئكة  ليس  أنه  املعارصين  بعض  ذكر   :

أثرً  تيمية  ابن  نقل  وقد  ما  اخلطأ،  لذلك  يدل  ثم  عقواًل،  للمالئكة  أن  عطاء  عن  ا 

َكِة إيِنِّ َجاِعٌل  ﴿ملا قال:    حصل من املجادلة مع اهلل  
َك لِْلَمالئِ َوإِْذ َقاَل َربُّ
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ُنَسبُِّح  َوَنْحُن  َماَء  الدِّ َوَيْسِفُك  فِيَها  ُيْفِسُد  َمْن  فِيَها  َعُل  َأََتْ َقاُلوا  يَفة  
َخلِ األَْرِض  يِف 

ُس َلَك َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما ل َتْعَلُمونَ  فدل عىل أن للمالئكة    [30]البقرة:  ﴾  بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

ُيلتفت إىل هذا   بأنه ليس هلم عقول هذا خطأ ظاهر وال يصح أن  عقواًل، فالقول 

 القول. 

: حصل خالف يف التفضيل بني صاحلي البرش واملالئكة، وقد  املسألة السادسة

ن تيمية أن املشهور عند أهل السنة أن صاحلي البرش أفضل من املالئكة،  حكى اب

لذلك  ويدل  السنة،  أهل  قول  هذا  أن  الصواعق(  كام يف )خمترص  القيم  ابن  وذكر 

 دليالن: 

ما ثبت عند احلاكم عن عبد اهلل بن سالم ملا ُسئل عن جربائيل  الدليل األول:  

ويف الباب أثر عن عبد    ملسو هيلع هللا ىلص يه من حممد  وميكائيل، قال: ما خلق اهلل خلًقا أكرم عل

اهلل بن عمرو بن العاص لكن ال يصح إسناده، رواه الدارمي وغريه، وإنام العمدة  

 عىل أثر عبد اهلل بن سالم. 

أن اهلل أمر املالئكة أن تسجد آلدم، ومل يأمرهم بذلك إال ألن آدم   الدليل الثاين:

 أفضل من املالئكة. 

 )جمموع الفتاوى( أنه ما كان معتنًيا هبذه املسألة، قال:  ذكر ابن تيمية كام يففائدة:  

حتى رأيت فيها آثاًرا سلفيًة فنشطت نفيس للبحث، فبحثها وحررها بتحرير بديع 
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وكثري من الكالم املتقدم مأخوذ منه، بل ما ذكرته هو خمترص منه، وقد أطلت الكالم 

 فيه يف رشح )الواسطية(. 

السابعة ذكر  املسألة  املالئكة  :  أفضل  أن  احلوالك(  )تنوير  كتابه  يف  السيوطي 

جربائيل  هؤالء  أفضل  أن  ذكر  ثم  املوت،  وملك  وإرسافيل  وميكائيل  جربائيل 

ُيقال   هذا  بعد  ثم  أعلم-وإرسافيل،  إرسافيل،    - واهلل  من  أفضل  جربائيل  إن 

ألسباب منها: أن جربائيل موكل بالوحي، ولو مل تكن له فضيلة إال هذه لكفى،  

 . فإنه ما ُوكل بالوحي إال ملنزلته الكبرية  

 ويتعلق بالنبيني مسائل:  (والنبيي) : ثم بعد ذلك قال املصنف  

: أن الرسل أفضل من األنبياء، وهذا باإلمجاع حكاه ابن حزم يف  املسألة األوىل

  كتابه )املحىل( وابن كثري يف تفسريه، فإن الرسول أفضل من النبي، وآدم  

ملونوح هو    نبي، الرسل  الكرب  أول  اشتد هبم  إذا  يأتون  الناس  أن  البخاري  ا يف 

: أنت أول الرسل، ويطلبون منه الشفاعة، فدل عىل أن نوح فيقولون لنوح  

أول الرسل، أما آدم فهو نبي وهو أول األنبياء، ويدل لذلك ما ثبت عند ابن حبان  

فدل عىل    « مكلم  نعم، »ُسئل أنبي كان آدم قال:    ملسو هيلع هللا ىلصن النبي  من حديث أيب أمامة أ 

 أنه نبي وليس رسواًل. 

 : هناك فرق بني النبي والرسول، ويدل عىل هذا دليالن: املسألة الثانية
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ما تقدم ذكره من اإلمجاع عىل أن الرسل أفضل من األنبياء، فدل  الدليل األول:  

 عىل أن هناك فرًقا بينهام. 

َك ِمْن َرُسوٍل َول َنبِيٍّ قوله تعاىل: ﴿  الثاين:الدليل  
  [ 52]احلج:    ﴾ َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلِ

النبي   بني  فرًقا  هناك  أن  عىل  فدل  املغايرة،  يقتيض  أنه  العطف  يف  األصل  فإن 

 والرسول. 

: تنازع العلامء يف بيان الفرق بني النبي والرسول، ويف املسألة أقوال،  املسألة الثالثة

ر بعضها املاوردي يف كتابه )أعالم النبوة( وأشار لبعض هذه األقوال ابن تيمية  ذك

أن الرسول ُأرسل إىل أقوام   - واهلل أعلم-يف كتابه )النبوات( وأصح هذه األقوال  

خمالفني، أما النبي فإنه مل ُيرسل إىل أقوام خمالفني، فآدم مل ُيرسل إىل خمالفني بخالف 

هنم ُأرسلوا إىل أقوام خمالفني، وهكذا بقية الرسل، وقد  وعيسى، فإ  ملسو هيلع هللا ىلص نوح، والنبي  

ذكر هذا القول ورجحه ابن تيمية يف كتابه )النبوات( وذكر هذا القول املاوردي يف 

 كتابه )أعالم النبوة(. 

بالبالغ،   بالبالغ، والنبي مل ُيؤمر  ُأمر  الرسول قد  وقد اشتهر عند املتأخرين أن 

وبنيَّ ضعفه وقال: إذا كان العلامء مأمورين بالبالغ فالنبي من  ورد هذا ابن تيمية  

 باب أوىل. 

تنازع العلامء أهو نبي أم رجل صالح؟ والذي ذهب إليه    اخلرض  فائدة:  

- نبي، وهذا األظهر    مجاهري أهل العلم كام ذكره ابن حجر إىل أن اخلرض  
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فبنيَّ    [82]الكهف:    ﴾َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِريه قال: ﴿من جهة الدليل، فإن  -واهلل أعلم

 . -واهلل أعلم-أنه قد أوحي إليه، فاألصل فيمن أوحي إليه أن يكون نبًيا 

املرسلي )قوله:   املنزلة عىل  عىل    (والكتب  املنزلة  بالكتب  اإليامن  جيب  أنه  أي 

 املرسلني، ويتعلق هبذه الكتب مسائل: 

: أن الكتب التي ُأنزلت كثرية، وما علمنا منها آمنا به، وما مل نعلمه  املسألة األوىل

فإننا نؤمن به إمجااًل، فهو من مجلة الغيبيات، ما علمناه تفصياًل آمنا به تفصياًل، وما  

اإل  جهة  من  كتابه  علمناه  يف  املروزي  القاعدة  هذه  ذكر  وقد  إمجااًل،  به  آمنا  مجال 

 )تعظيم قدر الصالة( وشيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(. 

َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا  ومما يدل عىل أن الكتب كثرية قوله تعاىل: ﴿

َواملِْيَزا اْلكَِتاَب  الكتب   [25]احلديد:    ﴾نَ َمَعُهْم  فكذلك  كثريون  الرسل  أن  كام  إذن 

 كثرية، لكن نعلم بعضها دون بعض. 

: كل الكتب املنزلة هداية، فإن اهلل ما أنزهلا إال هداية للخلق، كام  املسألة الثانية

تِي ِهَي َأْقَومُ قال تعاىل: ﴿ ا  وراة: ﴿ وقال يف الت  [ 9]اإلرساء:   ﴾ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َُّيِْدي لِلَّ إِنَّ

ى َوُنورٌ  ى َوُنورٌ وقال: ﴿  [44]املائدة:    ﴾َأنَزْلنَا التَّْوَراَة فِيَها ُهد   ﴾َوآَتْينَاُه اإِلنِجيَل فِيِه ُهد 

إىل غري ذلك من اآليات، فكل الكتب ما ُأنزلت إال هداية، فإذن البد أن    [46]املائدة:  

 لكتب. تكون هداية وإال ملا كان هناك فائدة من إنزال هذه ا
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 : كل الكتب املنزلة تتضمن أمرين:  املسألة الثالثة

 أخبار. األمر األول:   •

 طلب وأحكام. األمر الثاين: •

 كر هذا ابن تيمية كام يف )اجلواب الصحيح(. ذ

: التوراة مستقلة يف أحكامها، كام أن القرآن مستقل يف أحكامه،  املسألة الرابعة

بل أكثر أحكام اإلنجيل مأخوذ من التوراة، فإن أصل اإلنجيل هو التوراة، لذا كثرًيا  

تيمية   ابن  ذكره  ما  ملخص  هذا  بالتوراة،  مقروًنا  القرآن  ُيذكر  كتابه   ما  يف 

 )اجلواب الصحيح(. 

فريق بني الكتب، كام ال جيوز التفريق بني األنبياء،  : ال جيوز التاملسألة اخلامسة

﴿ تعاىل:  ِمنُْهمْ قال  َأَحٍد  َبْيَ  ُق  ُنَفرِّ كتابه   [136]البقرة:    ﴾ ل  يف  تيمية  ابن  أفاد  وقد 

وت الكم،  يف  تفريق  نوعان:  الكتب  بني  التفريق  أن  الصحيح(  يف ف)اجلواب  ريق 

ب ويكفر ببعض، أما التفريق  الوصف، أما التفريق يف الكم بأن يؤمن ببعض الكتا 

يف الوصف فمنهم من حرف بعض ما ُوصف يف الكتاب كأن يصف بعضهم عيسى  

بأنه إله، ويف املقابل من يصفه عبًدا كبقية العباد وليس رسواًل. ولك أن تقول: إن  

هو   الوصف  يف  والتفريق  الكيف،  يف  وتفريق  الكم  يف  تفريق  تفريقان،  التفريق 

يف كتابه )اجلواب    ر هذا بمعناه شيخ اإلسالم ابن تيمية  التفريق يف الكيف، ذك

 الصحيح(. 
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: أفضل هذه الكتب القرآن ألنه ناسخ هلا، ووصف اهلل القرآن  املسألة السادسة

بأنه مهيمن عليها، فهو حاكم عىل مجيع الكتب السابقة، لذا حفظه اهلل بخالف بقية  

ْلنَا الالكتب، قال تعاىل: ﴿ ا َنْحُن َنزَّ افُِظونَ إِنَّ ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ  .[9]احلجر:  ﴾ذِّ

 : الكتب التي وردت أسامؤها يف الكتاب والسنة ما يل: املسألة السابعة

القرآن، وهو أفضلها وناسخ هلا، وهو لكافة الناس، لذا أخرج الكتاب األول:  

النبي   ُيبعث إىل قومه »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص البخاري ومسلم من حديث جابر أن  النبي   كان 

 .«خاصة وُبعثت للناس عامة

 التوراة، وقد ُأنزل عىل موسى وهو لبني إرسائيل.  الكتاب الثاين:

 اإلنجيل، وقد ُأنزل عىل عيسى.  الكتاب الثالث:

  ﴾ اَوآَتْينَا َداُووَد َزُبور  الزبور، وقد ُأنزل عىل داود، قال تعاىل: ﴿  الكتاب الرابع:

 .[55]اإلرساء: 

م، وهو إلبراهيم والبنه إسامعيل وإسحاق، كام  صحف إبراهي  الكتاب اخلامس:

﴿ تعاىل:  َوُموَسىقال  إِْبَراِهيَم  أن    [19]األعىل:    ﴾ُصُحِف  العلم  أهل  قويل  وأصح 

 صحف موسى هي التوراة.

: جيب اإليامن بالكتب كلها، ما جاء منه مفصاًل وما جاء منه جمماًل،  املسألة الثامنة

 ة العامة يف الغيبيات. كام تقدم الكالم عىل الرسل، كالقاعد
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التاسعة عىل  املسألة  ُيطلق  أنه  الصحيح(  )اجلواب  كتابه  يف  تيمية  ابن  ذكر   :

أنه ُيطلق عىل الكتب   اإلنجيل وغريه من الكتب التوراة، بل ذكر ابن القيم  

من   البخاري  روى  بام  واستدل  احليارى(  )هداية  كتابه  يف  هذا  ذكر  القرآن،  كلها 

التوراة   «القرآن  عىل داودُخفف  » أنه قال:    حديث أيب هريرة   فدل عىل أن 

ُيطلق عىل اإلنجيل وعىل الزبور، وكذلك القرآن ُيطلق عىل اجلميع، وكأنه إذا ُأطلق 

إىل املعنى العام، وإذا ُخص بأحدها ُينظر للقرآن باملعنى اخلاص.  عىل اجلميع ُينظر  

ألن أصل اإلنجيل من التوراة    -واهلل أعلم-أما إطالق التوراة عىل اإلنجيل ذلك  

 كام تقدم بيانه. 

العارشة بالعربية،  املسألة  التوراة  وأنزل  مبني،  عريب  بلسان  القرآن  اهلل  أنزل   :

لكنه   بالعربية،  اإلنجيل  يف وأنزل  تيمية  ابن  وذكر  بالرسيانية،  ذلك  بعد  ُترجم 

)اجلواب الصحيح( ما يدل عىل أهنم جممعون عىل أنه نزل بالعربية لكنه ُترجم إىل  

 الرسيانية. 
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 : قال املصنف 

النبي   معرتفي وله   ملسو هيلع هللا ىلصونسمي أهل قبلتنا مسلمي مؤمني ما داموا بام جاء به 

 بكل ما قاله وأخرب مصدقي.

ول نخوض يف اَّلل ول نامري يف دين اَّلل، ول نجادل يف القرآن ونشهد أنه كالم  

املرسلي حممدا   الروح األمي فعلمه سيد  به  العاملي، نزل  كالم اَّلل وهو    ملسو هيلع هللا ىلصرب 

 تعاىل ل يساويه يشء من كالم املخلوقي ول نقول بخلقه.

 الرشح:

قبلتنا مسلمي)قوله:   أهل  الطحاوي    (...  ونسمي  أيب جعفر  الكالم من  هذا 

  تعاىل، أما أصل كالمه    يتضمن مسائل وأموًرا مهمة، أذكر ما تيرس برمحة اهلل

وأن أهل القبلة يسمون مسلمني فيدل عليه ما روى البخاري عن أنس بن مالك 

    النبي فهو »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  ذبيحتنا  وأكل  قبلتنا،  واستقبل  من صىل صالتنا 

فهذا احلديث وأمثاله أصل يف هذا الباب، كام روى الشيخان من حديث   «املسلم

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ابن عمر 

ذلك  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا  الصالة  ويقيموا  اَّلل،  رسول  ا  حممد  وأن  اَّلل،  إل 

 . «اَّلل عز وجلعصموا مني دماءهم وأمواهلم إل بحقها وحساهبم عىل 
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فحديث ابن عمر يلتقي مع حديث أنس يف أن الناس ُيعاملون بظواهرهم، فمن  

هبذا   ويتعلق  األدلة،  من  ذلك  غري  إىل  اإلسالم،  معاملة  عاملناه  اإلسالم  أظهر 

 مسائل: 

ُيعامل بظاهره، فمن أظهر اإلسالم ُعومل بظاهره،  املسألة األوىل : أن اإلنسان 

مع املنافقني،    ملسو هيلع هللا ىلص عمر املتقدم، ويدل عليه تعامل النبي  ويدل لذلك حديث أنس ابن  

فإنه عاملهم بظاهر حاهلم، فإذن ُيعامل كل أحد بحسب ظاهره، بل يف كالم ابن  

مسألة    تيمية   يف  ذكره  سيايت  كام  ذلك  يف  اإلمجاع  عىل  يدل  اهلل  -ما  شاء  إن 

 . -تعاىل

، وهم  : يف هذين احلديثني وأمثاهلام رد عىل مجاعاملسألة الثانية ة التوقف والتبنيُّ

تيمية   ابن  أنه مسلم، وقد حكى  يثبت هلم  أي أحد حتى  الذين ال يصلون خلف 

الذي  اإلمجاع  وهذا  بظواهرهم،  ُيعاملون  الناس  وأن  ذلك،  خالف  عىل  اإلمجاع 

حكاه ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( ُيستفاد منه يف املسألة السابقة، ومما ُيرد به 

وقف والتبنيُّ ُيرد عليهم بحديث أنس وابن عمر املتقدم وما كان يف عىل مجاعة الت 

 معنامها. 

: أهل البدع مسلمون ألهنم قد أظهروا اإلسالم، والبدعة ال تقتيض املسألة الثالثة

 التكفري لكن تقتيض التبديع، وفرق بني التبديع والتكفري، والدليل عىل هذا أمران: 
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فري أهل البدع، واألصل فيمن نطق بالشهادتني أنه ال دليل عىل تك األمر األول:  

 أنه مسلم، وأال ُيكفر إال بدليل رشعي، وال دليل عىل تكفري أهل البدع. 

أنه ثبت عند أمحد وأيب داود من حديث معاوية بن أيب سفيان أن    األمر الثاين:

ملة، أل إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل ثنتي وسبعي  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

وإن هذه امللة ستفرتق عىل ثالث وسبعي: ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة، 

احلديث، حكى ابن تيمية كام يف )منهاج السنة( أن العلامء جممعون    «وهي اجلامعة

عىل أن هذه الفرق كلها ليسوا كفاًرا، فالعلامء جممعون عىل أن هذه الفرق الثالث  

فلو كانت البدعة مكفرة لكانوا مجيًعا كفاًرا، فهم جممعون  والسبعني ليسوا كفاًرا،  

 عىل أهنم ليسوا مجيًعا كفاًرا، وإن كانوا عىل خطأ. 

: حديث أنس وحديث ابن عمر وما كان يف معنامها يدل عىل أصل املسألة الرابعة

عظيم عند أهل السنة، وقد كرر ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف مواضع من  

الف الدنيا وأحكام )جمموع  فرًقا بني أحكام  هناك  أن  السابع،  املجلد  تاوى( ومنها 

يف  يكون  قد  كان  وإن  باإلسالم،  اإلسالم  أظهر  من  ُتعامل  الدنيا  ففي  اآلخرة، 

اآلخرة كافًرا وخالًدا خملًدا يف النار، كام هو حال املنافقني، فإذن هذا أصل ينبغي أن  

 ُيعتنى به. 
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النبي   عائشة  سألت  بأوهلم    عن  ملسو هيلع هللا ىلصوملا  خُيسف  قالت:  خُيسف،  الذي  اجليش 

ثم قال:    «...  ُُيسف بأوهلم وآخرهم »وآخرهم وبأسواقهم وبمن ليس منهم؟ قال:  

 فإذن هناك فرق بني أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة. «ثم ُيبعثون عىل نياُتم»

 ومما يتفرع عىل هذا: أن أهل الفرتة يف الدنيا كفار، ويدل عىل ذلك أدلة: 

اإلمجاع، حكى اإلمجاع الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن  ألول:  الدليل ا

  .ويدل عليه كالم أهل العلم 

الثاين: مل اأن    الدليل  التوحيد، وهم  بكلمة  تلفظ  إذا  إال  لرجل ال يكون مسلاًم 

 يتلفظوا بكلمة التوحيد. 

كَِي اْستَ ﴿قال اهلل عز وجل:    الدليل الثالث: َجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى  َوإِْن َأَحٌد ِمْن املُْرْشِ

 سامه مرشًكا قبل أن يسمع كالم اهلل.  [6]التوبة:  ﴾َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ

فإذن أهل الفرتة كفار ومرشكون، لكنهم يف أحكام اآلخرة عىل أصح أقوال أهل 

وغريه،   عباس  كابن  الصحابة  من  مجاعة  إليه  ذهب  الذي  وهو  ُيمتحنون،  العلم 

شيخ   يف واختاره  وكام  والنقل(  العقل  تعارض  )درء  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم 

)جمموع الفتاوى( ويدل عليه حديث أيب هريرة الذي رواه أمحد وغريه، أن أربعة  

ُيتجون عىل اهلل يوم القيامة، وذكر منهم رجل من أهل الفرتة، فإذن هم يف أحكام 

يف ح  نار كام  هلم  فتوقد  وخُيتربون،  ُيمتحنون  فإن  اآلخرة  املتقدم،  هريرة  أيب  ديث 

 دخلوها كانت عليم برًدا وسالًما، فإن مل يدخلوها ُسحبوا وُجروا إىل النار. 
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فإذن من أدلة الفرق بني أحكام الدنيا واآلخرة ما ثبت يف الرشيعة يف أحكام أهل  

 الفرتة، وهذا أصل مهم ينبغي أن ُيعتنى به. 

اخلامسة أنس املسألة  حديث  يف  ذكره  تقدم  ما  وصىل »:  :  قبلتنا،  استقبل  من 

يف هذا احلديث األصل أن ُيعامل بالظاهر ما مل    « صالتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو املسلم

فإذا وقع يف  نواقض اإلسالم،  ناقض من  بأن يقع يف  فيام خُيالف هذا األصل  يقع 

ناقض من نواقض اإلسالم فقد أظهر الكفر فُيعامل بظاهره، ويؤكد هذا حديث 

 . «إل بحقها وحساهبم عىل اَّلل عز وجل»قدم قال:  ابن عمر املت

بعد   ويكفر  كافًرا  ويصبح  األصل  هذا  عن  ينتقل  فإنه  الكفر  أظهر  من  فإذن 

وقال:    [66]التوبة:    ﴾ل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ ﴿إسالمه، كام قال سبحانه:  

يكفر بعد إسالمه، فال يصح ألحد أن ُيوسع  ف [74]التوبة:   ﴾َوَكَفُروا َبْعَد إِْسالِمِهمْ ﴿

ويبالغ يف حديث أنس وجيعله مطرًدا حتى ملن وقع يف مكفر واستحق به التكفري،  

والسلف، أما    فإن هذا خمالف للكتاب والسنة واإلمجاع، ولفهم الصحابة  

﴿ قال:  اهلل  أن  تقدم  فقد  إِْسالِمِهمْ الكتاب  َبْعَد  ل  ﴿ وقال:    [74]التوبة:    ﴾َوَكَفُروا 

 .[66]التوبة: ﴾ َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ 

من »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أما السنة فقد ثبت يف البخاري من حديث ابن عباس أن النبي  

املذاهب األربعة قد ذكروا يف   «بدل دينه فاقتلوه العلامء من علامء  أما اإلمجاع فإن 

وأ الردة،  املرتد  حكم  شيخ  باب  اعتمد  هذا  وعىل  إسالمه،  بعد  يكفر  الرجل  ن 
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اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف أن الرجل يكفر بعد إسالمه، وأن عىل هذا أهل 

 العلم. 

أما الصحابة فإهنم أمجعوا عىل كفر املرتدين الذين امتنعوا من دفع الزكاة، حكى  

ونقل   الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  بعبارة  اإلمجاع  كالمه 

كفر   املستفيد يف  )مفيد  رسالته:  الوهاب يف  عبد  بن  حممد  اإلسالم  واضحة شيخ 

رة تارك التوحيد(، فالصحابة أمجعوا عىل كفرهم وسموهم مرتدين، وقال أبو هري 

، فكفروا  كفاًرا فسامهم    "وكفر من كفر من العرب  ...  "كام يف صحيح البخاري:  

 دلة. بعد إسالمهم. إىل غري ذلك من األ

إذن من وقع يف مكفر فال ُيبالغ يف حديث أنس، وهبذا ُيدرك خطأ من قال: إن  

والرافضة  وصلوا    ...   اإلسامعيلية  قبلتنا،  استقبلوا  قد  هؤالء  أن  طوائف،  وعد 

صالتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فهم إذن مسلمون. ُيقال: ال يصح، ألن هؤالء قد وقعوا  

 يف نواقض تبطل إسالمهم وجتعلهم كفاًرا بعد كوهنم مسلمني. 

مهمة وهي كفر املسلم بعد إسالمه، وهي املسامة  وإمتاًما هلذه املسألة أذكر مسألة

 بتكفري املعني، هذه املسألة يتعلق هبا أمور: 

قال ابن تيمية يف )الرد عىل البكري(:    ملسو هيلع هللا ىلصأن الكفر حق هلل ولرسوله  :  األمر األول 

ُيكفر أحًدا ألنه كفره، فإن الكفر حق هلل ولرسوله   وقال ابن    ملسو هيلع هللا ىلصفليس ألحد أن 

 القيم يف النونية: 
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 بالرشع يثبت ال بقول فالن  ***  الكفر حق اهلل ثم رسوله 

ومعنى هذا: أنه ال يصح ألحد أن يكفر أحًدا إال بدليل رشعي، وإذا مل يوجد  

 دليل مل يصح له أن يكفره. 

ينبغي أن ُيراعى يف التكفري الفرق بني العني والنوع، فليس كل من  :  األمر الثاين

بالكفر يكون  كفر نوًعا أو كفر فعاًل أو كفر قو  اًل كَفر عينًا، وليس كل من تلبس 

كافًرا، قال ابن تيمية: وقد دل عىل هذا الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار، ذكره 

قال  املكرهني،  عذر  اهلل  أن  لذلك  فيدل  الكتاب:  أما  الفتاوى(،  )جمموع  يف  كام 

ْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإِلياَمِن َوَلكِْن َمْن  َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إِلَّ مَ سبحانه: ﴿

َح بِاْلُكْفِر َصْدر   وجه الداللة: أن املكره من جهة الفعل قد فعل   [106]النحل:    ﴾ارَشَ

نوًعا ال   الكفر، لكنه مل يكفر عينًا، فكفر  قد فعل  القول  الكفر، وكذلك من جهة 

 عينًا، والذي منع من تكفريه اإلكراه. 

ومما ذكر ابن تيمية قصة قدامة بن مظعون البدري ملا استحل رشب اخلمر، وقد  

رواها عبد الرزاق بإسناد صحيح، وأن عمر ومن معه من الصحابة مل يكفره، فقال  

ابن تيمية: فدل عىل إمجاع الصحابة عىل اعتبارهم التأويل مانًعا من التكفري، فمع 

 .  يكفر بعينه، بل هو بدري تلبس قدامة بن مظعون بالكفر إال أنه مل 

معوذ   بنت  ربيع  قصة  من  البخاري  روى  ما  منها  أدلة  لذلك  فيدل  السنة:  أما 

اهلل يعلم ما يف غٍد. وهذا كفر، ومل يكفرها   رية تغني وتقول: وفينا نبيانت اجلوكا
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ألهنا كانت جتهل، ومنها ما روى البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

خرجه البخاري عن حذيفة، يف الرجل الذي مجع بنيه يف وفاته ثم  وأيب هريرة، وأ

قال: إذا أنا مت فاحرقوين ثم ذروين يف اليم، فواهلل لئن قدر عل ريب ليعذبني عذاًبا  

ال يعذبه أحًدا من العاملني، فلام مات أمر اهلل بجمعه فقال له: أي عبدي، ما محلك 

تأويل خمتلف احلديث( وابن عبد الرب  عىل ذلك؟ قال: خشيتك. قال ابن قتيبة يف )

يف كتابه )التمهيد( وابن حزم، وابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( ويف غريه، قال:  

الذي منع من تكفريه هو اجلهل. فإذن مع كون الرجل تلفظ بكلمة الكفر إال أنه مل  

 يكفر عينًا. 

تيمية إمجاع  إذن دل عىل ذلك الكتاب والسنة، وفتاوى الصحابة، بل حكى ابن  

الصحابة، ومن األدلة التأويل، فإن ابن حزم ملا ذكر التأويل وأنه مانع من التأويل 

حكى   ثم  العلم،  وأهل  والتابعون  الصحابة  هذا  وعىل  قال:  )الفصل(  كتابه  يف 

بعد   فيمن  اإلمجاع  حكاية  صور  من  صورة  أيًضا  هذا  فإذن  ذلك،  عىل  اإلمجاع 

 الصحابة. 

فإن هناك فرًقا بني من يفعل األمر وهو يعرفه ويعرف    -سأي القيا-أما االعتبار  

ما يرتتب عليه من األحكام الرشعية ومن ليس كذلك، فلذلك قال ابن تيمية: وقد  

 دل عىل هذا الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار. 
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النوع   كفر  بني  فرًقا  هناك  أن  وهو  األصل  هذا  معرفة  من  البد  أنه  فاملقصود 

ه من  فنخلص  كون  والعني،  من  يلزم  ال  أنه  وهو  األمر  هذا  يف  ذكره  تقدم  بام  ذا 

 الرجل كفر فعاًل أو قواًل أو تلبس بالكفر أن يكون كافًرا عينًا. 

الثالث الكفر،  :  األمر  له  عرض  الذي  واملسلم  األصل  الكافر  بني  فرق  هناك 

فالكافر  وجيليها،  يكشفها  ما  أعظم  من  وهو  ظني  يف  املسائل  هذه  مفتاح  وهذا 

َوإِْن ل كافر سواء قامت احلجة عليهم أو مل تقم كام تقدم، قال اهلل عز وجل: ﴿األص

كَِي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ فسامه مرشًكا    [6]التوبة:    ﴾َأَحٌد ِمْن املُْرْشِ

  قبل أن يسمع كالمه، وذلك أن األصل كفره، وما ثبت كفره بيقني ال ُيزال عنه إال 

 بيقني مثله. 

أما الكفر العريض، أي املسلم الذي عرض له الكفر، فمثل هذا األصل واليقني  

إسالمه، فال ُينتقل عنه إال بيقني مثله، فإن ُوجد يقني مثله وإال رجعنا إىل األصل 

َوإِْن ﴿وهو إسالمه، وهذا فارق مؤثر، فاألدلة الرشعية فرقت بينهام، فآية التوبة:  

املُْ  ِمْن  اَّللََِّأَحٌد  َيْسَمَع َكالَم  َحتَّى  َفَأِجْرُه  اْسَتَجاَرَك  كَِي  سامه مرشًكا  [  6]التوبة:    ﴾رْشِ

قبل أن يسمع كالم اهلل ألنه كافر أصل، أما ما تقدم ذكره من األدلة يف التفريق بني  

النوع والعني فقد وقع هؤالء يف الكفر فلم يكفروا عينًا ألن األصل إسالمهم، وما  

ترتب احلكم عليهم يف حقهم، وسيأيت تفصيله  يمنع من  فيه مانع  فيه كان  وقعوا 

 . -إن شاء اهلل تعاىل- أكثر 



300 

لو قال قائل: إن املسلم الذي تلبس بالرشك هو كافر أصل ال أنه مسلم  تنبيه:  

عرض له الكفر، فلو قيل ألحد إن هؤالء الذين يدعون غري اهلل أو يذبحون لغري  

ن عرض هلم الكفر، واألصل إسالمهم، واملتيقن إسالمه ال ُينتقل اهلل إهنم مسلمو

عن هذا اليقني إال بيقني مثله، فقال: ال أسلم، بل هؤالء من حيث األصل كفار  

الدين   هذا  آبائهم  توارثوا عن  أو  بالشهادتني  نطقوا  ملا  مسلمني ألهنم  ليسوا  فهم 

 ح أن ُيقال إهنم مسلمون. توارثوا دينًا مرشًكا، فهم إذن ليسوا مسلمني، وال يص 

 واجلواب عىل هذا من أوجه: 

إلمجاع عىل أن من كان  حكى ا  أن شيخ اإلسالم ابن تيمية  الوجه األول:  

سالم ووقع يف مكفر فإنه ال يكفر كام يف )جمموع الفتاوى(، فلو  حديث عهد باإل

 كان تلبس املسلم بالكفر جهاًل ال جيعله مسلاًم ملا كانوا مسلمني. 

يف كتابه    أن العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  الوجه الثاين:  

ُيقال  أنه ال  العلم عىل  أهل  والسنة وكالم  الكتاب  دل  قد  قال:  الظالم(  )مصباح 

فيمن تلبس بالرشك إنه كافر أصل، قال: ومن نسب هذا إىل شيخنا الشيخ حممد بن  

الكفر، قال: وال أعلم أحًدا  عبد الوهاب فقد أخطأ، بل هم مسلمون عرض هلم  

بن   الرمحن  عبد  بن  اللطيف  عبد  العالمة  من  أيًضا  فهذا  الصنعاين.  إال  ذلك  قال 

 حسن صورة من صور حكاية اإلمجاع عىل ذلك. 
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يف أن املسلم    -وسيأيت وُيزاد فيها-كل ما تقدم ذكره من األدلة  الوجه الثالث:  

ل الذي قال لبنيه: إذا أنا مت إذا عرض له الكفر جهاًل فإنه معذور، كقصة الرج

إلخ، فإن هذا مسلم وكان يعتقد أن اهلل ال يقدر عىل  ...  فاحرقوين ثم ذروين يف اليم 

أن جيمعه بعد أن ُُيرق وُيذر يف البحر، وهذه عقيدته، وهي من حيث األصل تتناىف 

ُعومل  بل  األصل،  الكافر  معاملة  ُيعامل  مل  ذلك  ومع  اجلهل،  لوال  اإلسالم  مع 

املة املسلم الذي عرض له الكفر ومل يتنزل عليه ألنه جاهل، إىل غري ذلك من  مع

اهلل يعلم ما يف غد. مل  نبي   األدلة، ويف قصة الربيع بنت معوذ ملا قالت اجلارية: وفينا

أن جتدد إسالمها، ومل يقل إنك كافرة ألنِك تعتقدين مثل هذا، إىل    ملسو هيلع هللا ىلصيأمرها النبي 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-أيت ذكرها غري ذلك من األدلة التي سي

ال ُيكفر معني إال بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع، والرشوط مع  : األمر الرابع

 موانعها أربعة:  

َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن  االختيار، وُيقابله اإلكراه، والدليل قوله تعاىل: ﴿  الرشط األول:

َح بِاْلُكْفِر َصْدر  َبْعِد إِياَمنِِه إِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوقَ  ]النحل:   ﴾اْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإِلياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ

 فإذن اإلكراه مانع من التكفري، والرشط هو أن يكون خمتاًرا.  [106

لكن   منقطًعا عن عامر،  إسناده  كان  وإن  الرزاق  عبد  عند  ثبت  ما  األدلة  ومن 

فسبه،   ملسو هيلع هللا ىلص ُأكره عىل سب النبي   اشتهاره يدل عىل صحته عن عامر، وهو أنه 

النبي   له  قلبك؟» :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال  فعذره   «كيف َتد  باإليامن،  قلبي منرشًحا  أجد  قال: 
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كابه هلذا املكفر ألنه كان  ُعذر يف ارت   ، فعامر  «إن عادوا فعد»وقال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 مكرًها. 

الثاين: أو    الرشط  القول  تقصد  وعدم  اخلطأ  وُيقابله  الفعل،  أو  القول  د  تقصُّ

الفعل: أي  أو  القول  إليه، ومعنى تقصد  ُينتبه  فيه دقة ُيتاج أن  أمر  الفعل، وهذا 

أن    يريد أن يقول يا اهلل فسبق لسانه وأخطأ وقال: يا حممد. هذا مل يتقصد القول، أو

رجاًل أراد أن يرفع املصحف فرمى به، سقط من يده يف مكان قاذورات بال إرادة، 

فهذا مل يتقصد الفعل، فهذا ال يكفر، ومن أدلة ذلك ما ثبت يف الصحيحني واللفظ 

ملسلم من حديث أنس يف الرجل الذي وجد راحلته ودابته إىل أن قال: اللهم أنت 

، هذا مل يتقصد القول وال الفعل وإنام وقع « أخطأ من شدة الفرح»عبدي وأنا ربك 

 منه خطأ. 

هناك فرق كبري وجوهري بني قول القائل: ال يكفر أحد حتى يريد الكفر    تنبيه:

أو حتى يتقصد الكفر، فإن هذا خطأ وهو قول اجلهمية، والزم هذا القول أن إبليس  

ستكرب، وعىل هذا  ال يكفر، فإن إبليس مل يرد الكفر ومل يتقصد الكفر، وإنام أبى وا 

كل املرشكني ليسوا كفاًرا ألهنم ال يريدون وال يتقصدون الكفر، ففرق بني قول  

القائل: ال يكفر  يريد الكفر ويتقصد الكفر، وبني قول  القائل ال يكفر أحد حتى 

يف  كام  تيمية  ابن  هذا  بنيَّ  وقد  اخلطأ،  هذا  ويقابل  القول،  أو  الفعل  يتقصد  حتى 

موع الفتاوى(، وأن قول القائل ال يكفر حتى يريد الكفر هو  املجلد السابع من )جم

 قول اجلهمية. 
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الثالث: ل تأوياًل    الرشط  التأويل السائغ، فمن أوَّ التأويل غري السائغ، واملانع: 

سائًغا فيمنع من تكفريه، ومن كان تأويله غري سائغ فإنه ال يمنع من تكفريه، ومن  

قدامة بن مظعون البدري، وقد حكى ابن    األدلة عىل ذلك ما تقدم ذكره يف قصة

تيمية إمجاع الصحابة عىل ذلك، بل حكى ابن حزم إمجاع الصحابة والتابعني ومن  

 بعدهم من أهل العلم. 

إذا ُدقق يف هذا الرشط واملانع تبنيَّ أنه فرع من الرشط واملانع الرابع الذي   تنبيه:

التأويل فإن  اجلهل،  ُيقابله  الذي  العلم  وهو  أنه   سيأيت  إال  اجلهل  نوع من  السائغ 

جهل مركب، واجلهل الذي يفعل صاحبه وليس يف ذهنه يشء يسمى جهاًل بسيًطا.  

 فلو ُأدخل يف الرشط الرابع لصح، ولو ُأفرد لصحَّ حتى يتضح. 

العلم واملانع الذي ُيقابله: اجلهل، فاجلاهل ال ُيكفر جلهله، فإن   الرشط الرابع:

األدلة عىل هذا كثرية ومنها: الدليل األول قوله تعاىل:  اجلهل مانع من التكفري، و 

َما  ﴿ ُنَولِِّه  املُْْؤِمنَِي  َسبِيِل  َغْيَ  َوَيتَّبِْع  َدى  اهْلُ َلُه   َ َتَبيَّ َما  َبْعِد  ِمْن  ُسوَل  الرَّ ْق 
ُيَشاقِ َوَمْن 

ِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصي  
َوَمْن ُيَشاقِْق ﴿وجه الداللة قوله:    [115]النساء:    ﴾اَتَوىلَّ َوُنْصلِ

ُسوَل  سياق  ﴾الرَّ يف  العقيدة   فعل  يف  الدين،  كل  يف  أي  العموم،  فيفيد  الرشط 

وغريها، وال جيوز ألحد أن ُيفرق بني العقيدة وغريها وأن يبني عىل ذلك أحكاًما  

وابن القيم   فإنه مل يقل بذلك إال املعتزلة، كام بيَّنه ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(

كام يف )أعالم املوقعني(. فهذا الدليل عام يف الدين كله وأنه ال تقع العقوبة إال بعد  

، ومفهوم املخالفة: إن مل يتبنيَّ له فهو معذور.   التبنيُّ
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اْلِعْلِم  ﴿الدليل الثاين: قوله تعاىل:   َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن  َأْهَواَءُهْم ِمْن  َبْعَت  اتَّ َوَلئِْن 

نكرة مضافة    ﴾َأْهَواَءُهمْ ﴿وجه الداللة: قوله:    [145]البقرة:    ﴾ملَِْن الظَّاملِِيَ   ا إِذ  إِنََّك 

إىل معرفة فتفيد العموم فتشمل الدين كله، فتشمل حتى الرشكيات كام أفاده ابن  

عدم  يف  عذر  اجلهل  أن  وهو  فائدة:  اآلية  هذه  ويف  )االقتضاء(،  كتابه  يف  تيمية 

َبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن  ﴿، ألنه قال:  الوصف يف أحكام الدنيا  َوَلئِْن اتَّ

إِذ   مفهوم املخالفة: إن اتبعت أهواءهم قبل   [145]البقرة:    ﴾ملَِْن الظَّاملِِيَ   ااْلِعْلِم إِنََّك 

العلم فلست ظاملًا، أي ال ُتوصف بام يرتتب عىل ذلك من أحكام الدنيا من الفسق 

 أو الرشك. أو الكفر 

بَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسول  الدليل الثالث: قول تعاىل: ﴿  [ 15]اإلرساء:    ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

هذا شامل للدين كله، سواء كان يف التوحيد أو غريه، وهذه اآلية تتعلق بأحكام 

﴿ قوله:  داللتها،  يف  وتغايرت  تعددت  الثالث  اآليات  إذن  ُيَشاقِْق َوَمْن  اآلخرة، 

َدى َوَيتَّبِْع َغْيَ َسبِيِل املُْْؤِمنَِي ُنَولِِّه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِهِ  َ َلُه اهْلُ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ  َجَهنََّم  الرَّ

َمِصي   وال    [115]النساء:    ﴾اَوَساَءْت  التبنيُّ  بعد  يكون  أن  وهو  دقيًقا  أمًرا  تضمنت 

، واآلية الثانية بيَّنت أنه يف الوصف يف احلياة الدنيا،  يكفي البيان بل البد من التب نيُّ

 واآلية الثالثة بيَّنت الوعيد يف اآلخرة. 

إلخ، فإنه  ...   الدليل الرابع: قصة الذي أمر بنيه أن ُيرقوه، وأن يذروه يف البحر

فعل مكفًرا وُعذر بجهله، كام ذكر ذلك ابن قتيبة يف )تأويل خمتلف احلديث(، وابن  
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لرب يف كتابه )التمهيد( وابن حزم يف كتابه )الفصل( وشيخ اإلسالم ابن تيمية  عبد ا

 كام يف )جمموع الفتاوى(،  

 فإن قيل: إن هناك فرًقا بني إنكار بعض القدرة وبني الرشك؟ 

يقال: ال فرق، فإن إنكار بعض القدرة لوال اجلهل لكان كافًرا، فإذن ال فرق،  

ا بني  الرشيعة  أمور  بني  من  والتفريق  مأخوذ  أصله  هذا  العقائد  أنواع  أو  لعقائد 

 املعتزلة كام بيَّنه ابن تيمية وابن القيم. 

ت اجلارية  الدليل اخلامس: ما روى البخاري يف حديث الربيع بنت معوذ ملا كان

 ومل يكفرها.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يعلم ما يف غد. عذرها النبي  تغني وتقول: وفينا نبي

املسلم أن األصل يف  السادس:  أنه مسلم،    الدليل  بالشهادتني  نطق  من  »الذي 

فاألصل إسالمه، فال ُينتقل  « صىل صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم

عن هذا اليقني إال بيقني مثله، وال دليل يدل عىل كفره وانتقاله عن هذا اليقني، غاية  

يف العني،    ما يف األدلة أهنا من جهة العموم، وليس البحث يف العموم وإنام البحث

 وقد تقدم ذكر النوع والعني. 

. فإذا انتفى  إىل غري ذلك من األدلة التي بسطها شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 رشط أو وجد مانع فال ُيكفر املعني. 



306 

العذر باجلهل يف الرشك، قد تقدم ذكر األدلة عىل العذر باجلهل،  :  األمر اخلامس

الرشك أنه ُيعامل اجلهل معاملة اإلكراه، فكام وصورة املسألة: فيمن يعذر باجلهل يف  

يعذر   من  يقول  فكذا  معذور،  فهو  إكراًها  بالرشك  تلبس  من  إن  اجلميع:  يقول 

 باجلهل، إن من تلبس بالرشك جهاًل فهو معذور. 

 فإن قيل: إن اإلعذار باجلهل يتناىف مع األدلة العامة يف تكفري من أرشك باهلل؟ 

تنافيه   ال  أهنا  كام  من  فيقال:  باجلهل عند  تنافيه  ال  فكذلك  باتفاقنا،  اإلكراه  يف 

أدلته   باجلهل يف  البحث فيمن يعذر  فينبغي إذن أن يكون  بدليله،  خُيالف يف ذلك 

 اخلاصة يف اإلعذار باجلهل، ال يف األدلة العامة. 

فإن قال قائل: إن من مل ُيكفر املعني وعذره باجلهل فحقيقته أنه مرجئ، ووجه  

ذا املعني قد تلبس بالكفر فلم يكفره، فهو إذن ال يرى التالزم بني  اإلرجاء: أن ه

 الظاهر والباطن. 

فيقال له: إذا كان الرجل ُمكرًها ووقع يف الرشك، أتكفره؟ اجلواب: ال. فإذن  

أنت ال ترى التالزم بني الظاهر والباطن؟ فيقول: كال، وإنام أقول هذا املكره وإن  

ا لوجود اإلكراه الذي عذرت به الرشيعة، فيقول  فعل الكفر لكن صاحبه ليس كافرً 

 خمالفه: ومثل ذلك ُيقال فيمن يرى العذر باجلهل. 

أما   العامة،  األدلة  اخلاصة ال يف  األدلة  يكون يف  أن  ينبغي  البحث  إذن حقيقة 

األدلة اخلاصة فقد تقدم ذكر األدلة عىل اإلعذار باجلهل، ومنها ما هو عام ويدخل 
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 ومنه ما هو خاص كالذي شك يف قدرة فرق بني التوحيد وغريه،  فيه التوحيد، وال  

اهلل يعلم ما يف غد، ومن ذلك أن األصل اإلسالم   وفينا نبي  اهلل، أو قول اجلارية:

من صىل صالتنا، »وال ُينتقل عن هذا األصل واليقني إال بدليل مثله، حلديث أنس:  

 احلديث. «... واستقبل قبلتنا

جلهل قد خالف إمجاع أهل اللغة وخالف املعتزلة، فإن  فإن قيل: إن من عذر با

عليه،   ما دل  ُيثبتون  فُيثبتون االسم وال  بال سمع،  إن اهلل سميع  يقولون:  املعتزلة 

وُيقال: من يعذر باجلهل يقول: من ذبح لغري اهلل ليس مرشًكا، وهذا كقول املعتزلة:  

؟ قال: بىل، فيقال: كام  سميع بال سمع، ولو سئل هذا الرجل: أيقال ملن زنى زانٍ 

ُيقال ملن زنى زاٍن فكذلك ُيقال ملن ذبح مرشك، ومن قال ملن زنى ليس زانًيا فقد  

لغري  ملن ذبح وافق املعتزلة يف قوهلم: سميع بال سمع، وعىل هذا إذن ُيقال: من قال 

 من زنى ليس زانًيا. ليس مرشًكا كمن قال:   اهلل

رًقا بني أن ُيوصف الرجل بالفعل إذا فعله  فيقال: شتان بني األمرين، فإن هناك ف

إنه  ُيقال  أن  رشًطا  ليس  لكن  زاٍن،  زنى  فيمن  ُيقال  فإنه  عليه،  احلكم  ُيرتب  وأن 

فاسق، قد يكون هناك مانع من الفسق كاإلكراه، عىل القول إن اإلكراه يشمل الزنا،  

زنى زاٍن،    ومثل ذلك ُيقال: من ذبح لغري اهلل ُيقال عنه ذابح، هذا كقول من قال: 

لكن ال ُيقال من ذبح لغري اهلل مرشك، فهذا احلكم، واحلكم ال يتنزل إال بعد توافر 

 الرشوط وانتفاء املوانع. 
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بالفعل وترتيب احلكم عىل   الرجل  الشبهة اختلط عليه وصف  فمن ذكر هذه 

ذابح، ال أن   يقول: من ذبح  ينبغي أن  فإذن  الزنا قال: من زنى زاٍن،  الفعل، ففي 

 يقول مرشك، فإن هذا مورد البحث والنزاع. 

: الفهم يف مسألة العذر باجلهل، يتنازع يف الفهم طائفتان، طائفة  األمر السادس

قد ُيفهم من كالمها أهنا تقول: ال ُيكفر أحد حتى يفهم كفهم أيب بكر أو عمر، وهذا  

المها أن أدنى  ليس رشًطا باإلمجاع وال يصح أن ُيقال، وطائفة يف املقابل ُيفهم من ك

الفهم كاٍف، وهذا أيًضا ال يصح، ينبغي أن ُيعلم أن الفهم مراد لذاته، وأن السامع 

﴿ تعاىل:  قوله  ففي  لغريه،  َبَلغَ مراد  َوَمْن  بِِه  العالمة    قال  [19]األنعام:    ﴾ألُنِذَرُكْم 

ألن   ،يف كتابه أضواء البيان: إن اإلنذار ال يكون إال مع قيام احلجة  الشنقيطي 

املقصود هو الفهم يف قيام احلجة، لذا لو قرئ القرآن كله عىل رجل أعجمي وُكلم  

بأبلغ لغة وفصاحة وبيان وُأقيمت احلجة عليه وهو ال يفهم اللغة العريب، فهو سمع 

 لكنه ال يفهم شيًئا، فال يقول أحد من العلامء إن احلجة قامت عليه. 

الر  عبد  بن  اللطيف  عبد  العالمة  ذكر  )مصباح  وقد  كتابه  يف  حسن  بن  محن 

فكأن   فهم،  من  البد  وأنه  هذا  عىل  العلامء جممعون  أن  منه  ُيستفاد  الظالم( كالًما 

به احلجة، قال  السامع تقوم  الفهم، فإذن ال يقول أحد إن جمرد  اخلالف يف مقدار 

سمع، لكن مل ُيصل له فهم، ولو أن عربًيا كلم    « من سمع صياح الديك» :  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

ال يفهم اللغة العربية البتة قد سمع لكن ال يفهم، فإذن البد من فهم لكن    أعجمًيا

 من اخلطأ الكبري أن ُيقال ُيشرتط فهم كفهم أيب بكر وعمر.
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 فإن قيل: ما مقدار الفهم؟  

الفهم هو   الشبهة، ألن  به اخلطاب وتزول عنه  الذي يفهم  الفهم  يقال: مقدار 

م الكالم، وهذا شبيه من وجه بقول ابن القيم  املقصود، والسامع مراد لغريه وهو فه

يف كتابه )أعالم املوقعني( ملا تكلم عن األلفاظ واملعاين قال: واللفظ مقصود لغريه 

 واملعنى مقصود لذاته. 

ِمْن  فينبغي أن نكون وسًطا يف هذا الباب، لذا جاءت اآليات مثل قوله تعاىل: ﴿

َدى َ َلُه اهْلُ ، وفرق بني أن تقول البيان    [115اء:  ]النس   ﴾َبْعِد َما َتَبيَّ أي حصل له التبنيُّ

قد بيَّنت له، فقد ُتبني وال ُيصل له التبني، لكن الرشيعة علقت الوعيد عىل التبنيُّ  

 .  وهو فهم تزول به الشبهة، وإذا مل يفهم فهو معذور ألنه مل ُيصل له التبنيُّ

ُينتبه إىل أمر دقيق، وهو أن هناك  : يف بحث العذر باجلهل ينبغي أن األمر السابع 

فليس   املفرط  أما  املفرط،  غري  هو  ُيعذر  الذي  فإن  املفرط،  وغري  املفرط  بني  فرًقا 

معذوًرا، ويف كالم ابن عبد الرب ما يدل عىل أن العلامء جممعون عىل هذا، وقد نص  

امل عىل  أن  وذكر  )الفروق(  كتابه  يف  القرايف  وغريه  التفريط  بني  التفريق  فرط  عىل 

وزرين، وزر ارتكابه لإلثم واملحرم، ووزر التفريط، وكرر هذا ابن تيمية يف أكثر 

 من موضع كام يف )جمموع الفتاوى(، وذكر هذا ابن اللحام يف قواعده. 

يكون   أن  برشط  لكن  ردة،  فإنه  االستهزاء،  ومثله  الدين،  وهذا بخالف سب 

هذا   ذكر  فقد  كالمه،  بمدلول  عاملًا  واملستهزئ  كتابه الساب  تيمية يف  ابن  الرشط 
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)الصارم املسلول( وابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(، فمن نطق كالًما سًبا وهو  

ال يفهم أن كالمه سب فال ُيعامل معاملة الساب، ففرق بني مسألتني: بني من يعلم  

أن كالمه سب فيسب ثم يقول: ال أدري أن السب كفر. فهذا غري معذور، وبني من  

و ال يدري أن كالمه دال عىل السب فهذا معذور، فلو أن أعجمًيا حفظ يسب وه 

كلامت عربية فرددها، ومقتضاها سب هلل وهو ال يعرف هذا املعنى، فإنه ال يكفر، 

وكذلك لو أن عربًيا تلفظ بألفاظ هي سب يف حقيقتها لكن ال يدري، كقول كثري  

و الطبل، كام ذكره أهل اللغة وذكر من املؤذنني اليوم: اهلل أكبار. أكبار: مجع كرب وه

هذا ابن قدامة يف )املغني( والنووي يف كتابه )املجموع(، فلو مل ُيفرق بني هذا لقيل  

إن هؤالء املؤذنني كفار، وهذا خطأ، وقد بنيَّ ابن تيمية ثم ابن القيم أنه ال يصح أن  

 ُيكفر بالسب أو االستهزاء من ال يدري أن كالمه سب.

أ يدري  من  باإلكراه  أما  ُيعذر  قد  باجلهل،  ُيعذر  فال  واستهزاء  سب  كالمه  ن 

بحسبه، وُيعذر باخلطأ أي بعدم تقصد القول كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا  

ربك. لكن أن يقول: أعلم أن كالمي سب واستهزاء لكن ال أعلم أنه كفر. فمثل 

لول( والشيخ سليامن  هذا ال ُيعذر، وقد أشار هلذا ابن تيمية يف كتابه )الصارم املس

 بن عبد اهلل يف كتابه )تيسري العزيز احلميد(. 

ق بينه وبني غريه؟   فإن قيل: ما وجه ذلك؟ وملَ ُفرِّ
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يسب   فمن  التعظيم،  شبهة  عنده  ليس  واملستهزئ  الساب  أن  السبب  ُيقال: 

اهلل   انتقاص  يريد  أنه  إال  كالمه  ُُيتمل  ال  سب  كالمه  أن  يعلم  وهو  ويستهزئ 

من يذبح لغري اهلل ويدعو غري اهلل فيزعم أن هذا من باب تعظيم اهلل،    سبحانه، أما

املعنى من كالم ابن   فيقول: لست أهاًل ألن أتقرب إىل اهلل مبارشة. وُيستفاد هذا 

القيم يف كتابه )اجلواب الكايف(، واملقريزي يف كتابه )التوحيد( وأورد شبهة وقال:  

 إىل آخر كالمه. ... فلامذا تكفروهنم؟ إن هؤالء يفعلونه عىل وجه التعظيم هلل

فإن قال قائل: إذن ُيفهم من كالمك أنك ال تكفر أحًدا يريد تعظيم اهلل، فمن  

 ذبح لغري اهلل ال يكفر ألنه يريد تعظيم اهلل؟ 

ُيقال: كال، من ذبح لغري اهلل وقامت عليه احلجة فهو كافر سواء أراد تعظيم اهلل  

ردت أن ُيفهم وجه التفريق بني الساب وغريه، فإن السب أو مل ُيرد تعظيم اهلل، لكن أ

واالستهزاء ال ُيفعل البتة عىل وجه فيه شبهة، ألنه ال يريد إال االنتقاص، بخالف 

التعظيم، وغريه قد يكفر وقد ال يكفر، فاألصل كفره ما مل يوجد   يريد  غريه فقد 

 مانع من تكفريه. 

يكوتنبيه:   الذي  التفريط  ضابط  ما  قيل:  ُيقال:  إن  عذًرا؟  يكون  وال  عذًرا  ن 

الضابط يف هذا:  حقيقة األمر املفرط غري معذور كام تقدم، وغري املفرط معذور، و

يت  مل  الرجل  اهلل    عمدأن  لغري  الذبح  إن  لرجل:  قيل  فلو  احلق،  طلب  يف  التكاسل 

رشك، وهو واثق يف كالم مشاخيه وعلامئه عىل أن األمر خالف ذلك، ألجل هذا مل 
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نفسه شك يف صحة كالم مشاخيه، فال ُيقال إنه مفرط، لكن لو شك وتردد يرد يف  

ثم أرص فهو مفرط، فإذن ضابط التفريط ما فيه معنى التفريط، فإن من مل يشك يف 

اليشء ال ُيقال إنه مفرط، وإنام الذي يشك هو الذي ُيقال إنه مفرط، أما من يقول:  

اليوم   أحد، وال يقع أحد يف الرشك إال وهو  إننا يف زمن ظهر فيه العلم فال ُيعذر 

 مفرط. فهذا فيه نظر كبري، ألمرين: 

األول: ومع    األمر  أظهر،  الصحابة  زمان  فإن  زماننا  يف  العلم ظاهًرا  كان  مهام 

 ذلك ُعذر من ُعذر كام تقدم.

الثاين: تنرش   األمر  وإذاعات  فضائية  قنوات  لوجود  زماننا  يف  العلم  ظهور  مع 

قابل توجد قنوات أضعاف مضاعفة تنرش الباطل، ويوجد علامء العلم، إال أنه يف امل

ضاللة يشوهون الدين واإلسالم، فإذن كلام ُوجد باب خري ُوجدت أبواب رش،  

فال يصح مثل هذا القول البتة، وإنام ُيقال: التفريط يرجع إىل معناه، إن كان الرجل 

غري مفرط، لكن إن كان    فهذا  ،موقنًا بباطله بأن اتبع مشايخ ومل يرد عىل نفسه شك

ورد عىل نفسه شك وأرص فهذا يعترب مفرًطا، أو ظهرت له األدلة بام يورث عنده  

ابن   خطأ مشاخيه ثم أرص، فأصبح مفرًطا. وهذا مستفاد من كالم شيخ اإلسالم 

 تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(.

فيمن تلبس  : قال بعضهم: إنه يوجد يف كالم ابن تيمية كالٌم كثري  األمر الثامن

بالرشك األكرب أنه ال يكفر، لكن ال يوجد يف كالمه أنه مسلم، فيقال: ليس كافًرا 
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لكن ال ُيقال إنه مسلم ومؤمن. فأراد هبذا أن خيرج من مأزق اإلحراج من كلامت  

ابن تيمية وغريه من العلامء يف عدم التكفري إال بعد قيام احلجة بقوله: أنا أقر هبذا،  

 ا، لكن ال أقول إنه مسلم. ويزعم أن هذا الذي يريده ابن تيمية. فأقول ليس كافرً 

 واجلواب عىل هذا من أوجه: 

أنه بالنظر يف أدلة الكتاب والسنة فإن القسمة ثنائية، ما بني مسلم  الوجه األول:  

قال تعاىل:   أو كافر، فمن مل يكن كافًرا فهو مسلم، ومن مل يكن مسلاًم فهو كافر، 

فالقسمة ثنائية، فزعم أن هناك قسمة ثالثة    [2]التغابن:    ﴾ َوِمنُْكْم ُمْؤِمنٌ َفِمنُْكْم َكافِرٌ ﴿

ُيتاج إىل دليل وال دليل، لذا عاب العلامء عىل املعتزلة ملا قالوا: نقول هو يف منزلة  

 بني املنزلتني، ألهنم أتوا بقسمة ثالثة. 

أنه ال يوجد يف كالم ابن تيمية هذا التأصيل، لو كان هذا التأصيل   الوجه الثاين:

أتى بيشء جديد خمالف   لقرره ووضحه ودلل عليه، ألنه  تيمية  ابن  موجوًدا عند 

ويبينه،   يبسطه  أن  فرييد  األولني  عند  يظنه  بيشء  أتى  أو  املاضني،  العلامء  لكالم 

ألصل وال يوضحه وال  كثري يف هذا الباب، فكيف يكون عنده هذا ا فكالمه 

 يبينه؟ 

الثالث: ودونكم   الوجه  املاضني،  العلامء  كالم  يف  يوجد  ال  األصل  هذا  أن 

الكتب، لذا من دعا إىل هذا القول مل يستطيع أن ُيثبته نًصا من كالم العلامء املاضني،  

فكالم العلامء املاضني واضح يف خالف هذا، فهم يقولون: باب حكم املرتد. وهو  



314 

يف مكفرات فكفر، فيجعلون القسمة ثنائية، وكالمهم واضح وكثري يف مسلم وقع  

 هذا. 

ذكر أقواًما تلبسوا بالرشك األكرب بل نافحوا    أن ابن تيمية    الوجه الرابع:

عنه، بل آذوه، فسامه العارف العامل باهلل ودعا له، إىل غري ذلك، فهذا يدل عىل أنه 

يف يراه  بل  فحسب،  مسلاًم  ليس  مسلاًم،  تيمية  يراه  ابن  أن  عىل  فدل  عالية،  منزلة   

   ال يرى أن القسمة ثالثية وأنه ال ُيقال كافر وال ُيقال مسلم، فكيف ال يقول

 مسلم وهو يدعو له وجيعله العارف باهلل وُيثني عليه وجيعله من العلامء؟ 

مع أيب الفتح نرص املنبجي، فإن هذا قد آذى شيخ اإلسالم فيام    كام فعل  

مع البكري، ومع ذلك كتب له   ملسو هيلع هللا ىلصن التوحيد وحتريم االستغاثة بالنبي  دعا إليه م 

الرسالة   هذه  مطلع  يف  عليه  وأثنى  الفتاوى(،  )جمموع  يف  موجودة  وهي  رسالة 

العلامء  فإن  غريه،  مع  هذا  فعل  وقد  وثناء،  مدح  فيها  وألقاب  بأوصاف  ووصفه 

كالسبكي   األكرب  الرشك  إىل  يدعون  كانوا  زمانه  يف  آذوه  مجاعة  الذين  وكابن 

وغريهم، ومع ذلك كان يعاملهم معاملة العلامء ويثني عليهم وجيلهم ويدعو هلم،  

 . وكالمه كثري يف ذلك

فال يمكن أن ابن تيمية يراهم كفاًرا ثم يصفهم هبذه األوصاف، فإن للسبكي  

ابن   الرد عىل  ملا أردت  النبهاين يف كتاب )شواهد احلق( يقول:  نقلها  رسالة سيئة 

أستشريه يف الرد   ملسو هيلع هللا ىلص رددت يف ذلك، ثم كتبت رسالة وأرسلت هبا إىل النبي  تيمية ت
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عىل ابن تيمية. وقد نقل الرسالة النبهاين، فاملقصود أن هؤالء الذين عارصهم شيخ  

يف   اإلسالم كان عندهم الرشك األكرب، ومع ذلك عذرهم، بل له كالم كثري  

فإنا عىل البكري ويف غريه، قال:  إعذار أمثال هؤالء، ومن كلامته العظيمة يف الرد  

بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالرضورة أنه مل يرشع ألمته أن يدعو أحًدا من  

ريها، وال  غ األموات ال األنبياء وال الصاحلني وال غريهم، ال بلفظ االستغاثة وال ب

ت ونحو  بلفظ االستعاذة وال بغريها، كام أنه مل يرشع ألمته السجود مليت وال إىل مي

ذلك، بل نعلم أنه هنى عن كل هذه األمور، وأن ذلك من الرشك الذي حرمه اهلل  

 ورسوله. 

يمكن  مل  املتأخرين؛  من  كثري  يف  الرسالة  بآثار  العلم  وقلة  اجلهل  لغلبة    لكن 

 . تكفريهم بذلك حتى يتبنّي هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه

وقد مجعت طرفً  للغاية،  ذلك كالم كثري  من  وله يف  تيمية غريه  ابن  كالم  ا من 

بعض   عىل  )جوايب  بعنوان:  العتيق  اإلسالم  موقع  يف  موجودة  رسالة  يف  العلامء 

الفضالء( ومجعت فيها نقوالت عن الشافعي ومن بعده يف العذر باجلهل يف الرشك  

ومن كلامته يف )الرد عىل    األكرب الرصيح، فكالم شيخ اإلسالم كثري يف هذا  

  هلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن يكونوالبكري( يقول:  

؛ ألين أعلم  افوق العرش ملا وقعت حمنتهم، أن لو وافقتكم كنت كافرً   -تعاىل-اهلل  

لعلامئهم    ا أن قولكم كفر، وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم جهال، وكان هذا خطابً 

 بأن اهلل حال يف املخلوقات،  ة: أي القائلنياحللوليو  وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم. 
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أتباع اجلهمية  أراد  إن  فاألمر   واجلهمية  مذهبه  عىل  كان  ومن  صفوان  بن  اجلهم 

املتأخرين   اجلهمية  أراد  وإن  ذلك عذرهم،  شناعته ومع  األشاعرة واضح يف  من 

أيب احلسن األشعري وسلكوا    عن األوائل من أصحاب  ةالذين زادوا يف الضالل

 مسلك اجلهمية، فاحلال فيهم كذلك. 

  فاملقصود أن كالم شيخ اإلسالم كثري، فإذن من أراد أن يقول إن ابن تيمية  

هلذا اجلاهل فقوله خطأ وساقط   يف املقابل ال ُيثبت إيامن وال إسالماجلاهل و  ال يكفر

 قطًعا. 

جهل، فهم أشبه بأهل الفرتة، فعىل  وكذلك ذكر بعض املتأخرين أن الناس يف  

هذا من وقع يف مكفر من رشك كالذبح لغري اهلل وغري ذلك، فال ُيقال له مسلم، ويف 

يقولون: من ذبح لغري اهلل ال يكفر جلهله، بل املقابل ال ُيقال إنه كافر ألنه جاهل، ف 

إنه كافر، ويف ال يكفر إال بعد إقامة احلجة عليه، لكن قبل إقامة احلجة عليه ال نقول  

املقابل ال نصفه بأنه مسلم، وإنام هو أشبه بأهل الفرتة، وبام أنه أشبه بأهل الفرتة يف 

 هذا نعامله يف الظاهر معاملة املسلمني يف التوارث وغري ذلك. 

 مردود من أوجه:  وهذا القول 

النبي  الوجه األول:   القسمة يف كتاب اهلل وسنة  ثنائية، ما بني مسلم أو   ملسو هيلع هللا ىلصأن 

فمن مل يكن كافًرا فهو مؤمن، ومن  [ 2]التغابن:   ﴾َفِمنُْكْم َكافٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمنٌ ﴿ر، كاف

مل يكن مؤمنًا فهو كافر، وهبذا رد العلامء عىل املعتزلة ملا قالوا باملنزلة بني املنزلتني؛  
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العلم، فمن جعل  أهل  فرد عليهم  كافًرا ومل جيعلوه مؤمنًا،  وذلك أهنم مل جيعلوه 

 ة بني منزلتني قساًم ثالًثا فقد شابه املعتزلة من هذا الوجه. منزل

أنه لو قيل إهنم أشبه بأهل الفرتة فإن أهل الفرتة كفار باإلمجاع كام   الوجه الثاين:

تقدم، فإذا كان األصل أهنم كفار فينبغي ما قيس عليهم أن يكونوا كفاًرا مثلهم، ال  

أن يقولوا هم كأهل الفرتة فُيكفرون ألن    ُيقال هم كأهل الفرتة ثم ال ُيكفرون، إما

 أهل الفرتة كفار أو ال يصح هذا القياس. 

أن هذا القول حمدث وال سلف له من األولني، ودونكم الكتب،    الوجه الثالث:

فمن تبنى هذا القول ودعا إليه فهو مطالب بأن ُيثبته من كالم العلامء األولني، فإن  

ا دقائق  بيَّنوا  األولني  مسائل العلامء  دقائق  وبيَّنوا  والصالة  الطهارة  يف  لرشيعة، 

األوائل  احلديث  وفقهاء  األوائل  السنة  أئمة  من  املرتد  حكم  باب  يف  التكفري 

مثل  عن  كالمهم  فأين  واملنثور،  املجموع  كالمهم  يف  وغريهم،  وأمحد  كالشافعي 

ا عنهم  لتناقله  ثم  لبيَّنوه  اهلل  رشع  يف  صحيًحا  الكالم  هذا  كان  لو  لعلامء هذا؟ 

 األولون. 

فإذن هذا القول ال يصح بحال، والعجيب أن ُيقال: إهنم ُيعاملون معاملة أحكام 

املسلم من التوارث وغريه، فإذا تبنيَّ أنه خطأ وال يصح أن ُيعول عليه وأن من أقوى 

 ما ُيبنيِّ خطأه أنه قول حمدث. 
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فإنه إذا أراد حاكم أن ُيقاتل  : ينبغي أن ُيفرق بني باب القتال وغريه،  األمر التاسع 

أناًسا مسلمني قد أظهروا الرشك، فإن من أراد أن ُيقاتلهم من حاكم آخر فإنه ُيقيم  

احلجة عىل حاكمهم وأمريهم، والناس تبٌع هلم، ولو قيل إن احلجة ال تقوم إال بأن  

ترك    ُيقام عىل كل فرد منهم ملا تيرس قتاهلم، والعلامء قد حكوا اإلمجاع عىل أن من 

شعرية ظاهرة فإهنم ُيقاتلون، ذكر اإلمجاع ابن تيمية وابن رجب، بل قال ابن تيمية:  

وبإمجاع الصحابة هم كفار. ثم ذكر ابن تيمية يف ترك الزكاة قال: منهم من يرتكها  

بخاًل، ومع ذلك ُكفروا. ألهنم تبٌع لغريهم، فكام أن الناس تبٌع حلكامهم يف احلرب  

مهم يف إقامة احلجة، ومن كان جاهاًل فُيبعث يوم القيامة عىل  والسلم فهم تبع حلكا 

 نيته، لكنهم ُيقاتلون وُيعاملون يف معاملة الدنيا عىل أهنم كفار ألهنم تبع حلكامهم.

ترك   ناصحهم حاكمهم يف  دولة ما أرصت عىل الرشك، فدولة أخرى  أن  فلو 

فقاتله الرشك،  عىل  فأرصوا  رؤسائهم  عىل  احلجة  وأقام  فإن  الرشك  ذلك،  عىل  م 

الدولة املُقاَتَلة كفار باإلمجاع، هم ومن ُيقاتل معهم من عوامهم وغريهم، ألهنم تبع  

ابن   وقال  الزكاة،  تركوا  الذين  املرتدين  مع  الصحابة  فعل  تقدم يف  كام  حلكامهم، 

ومنهم من    ملسو هيلع هللا ىلصتيمية: ومنهم من أنكر جحودها، ومنهم من أبى دفعها لغري النبي  

 رهم الصحابة مجيًعا ومل ُيفرقوا بني أحد منهم. تركها بخاًل، فكف

العارش القضاة، ومقتىض  األمر  إال  ُيقيمها  أن احلجة ال  الفضالء  يذكر بعض   :

قوله أنه ال ُيقيم احلجة حتى العلامء، وهذا أواًل ال دليل عليه، ثم ثانًيا من يتبنى هذا  

واًما، فلم ُيرصوا القول متناقض، ألنك ترى هذا العامل نفسه أو غريه قد كفر أق
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األمر بالقضاة، ثم علامء اإلسالم كاإلمام أمحد كفر املأمون كام يف )السنة للخالل( 

كفر   ومل يكن اإلمام أمحد قاضًيا ال وقتها وال قبلها وال بعدها، وابن تيمية  

الرازي يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية( ومل يكن ابن تيمية قاضًيا، فإذن هذا األمر ال  

 عليه.  دليل

وإنام ُيقال: ال ُيكفر أحد إال بعلم وأن يكون صاحب علم، كام هو الكالم يف بقية  

أحكام الرشيعة، إال أنه يف التكفري ُيشدد ما ال ُيشدد يف غريه، أما تطبيق احلكم بأن  

احلاكم،   إىل  يرجع  األربعة  املذاهب  علامء  باتفاق  فهذا  فيقتل،  مرتد  هذا  ُيقال 

مر يف ذلك، فالقايض هو الذي ُيكم بقتله أو عدم قتله، لكن  والقايض نائب ويل األ 

 إذا حكم القايض بقتله أو عدم قتله فالذي ينفذ احلكم هم احلكام دون غريهم. 

: من املهم للغاية أن ُيفرق بني األفعال واألعامل التي حتتمل  األمر احلادي عرش

ر وغريه، ومن األعامل الكفر، والتي ال حتتمل الكفر، فمن األعامل ما حتتمل الكف

ما ال حتتمل الكفر، وقد عربَّ عنها ابن القيم يف كتابه )حكم تارك الصالة( قال: من  

األمر قد درج عليه  األعامل ما ُتضاد اإليامن، ومن األعامل ما ال ُتضاد اإليامن، وهذا  

رجاًل  ن  : إنه قيل لإلمام أمحدإيف كتابه )بدائع الفوائد(    ابن القيم  أهل العلم، قال

يؤذن فيقول يف أذانه: أشهد أن حممًدا رسول اهلل. فقال له رجل: كذبت. قيل لإلمام 

أمحد: أُيكفر هذا الذي قال كذبت؟ قال: ال ُيكفر، لعله يريد أنك أنت أُيا املؤذن  

تكذب يف شهادتك أن حممًدا رسول اهلل، ال أن القول بأن حممًدا رسول اهلل كذب،  
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إَِذا َجاَءَك املُْنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ ﴿تعاىل:    وذكر هو وابن عقيل قوله

 .[1]املنافقون:  ﴾َواَّللَُّ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواَّللَُّ َيْشَهُد إِنَّ املُْنَافِِقَي َلَكاِذُبونَ 

ئل شيخنا ابن  فإذن يف مثل هذا مل ُيكفر اإلمام أمحد يف هذا العمل املحتمل، لذا ُس 

الطواف حول    باز   أُيكفر؟ قال:  القرب  فتاواه عن رجل يطوف حول  كام يف 

القرب حمتمل أن يتقرب إىل امليت فهذا كفر، أو أن يعتقد أن هذا املكان مبارك، فهذا  

العالمة   الشيخ  به، وبمثل هذا أجاب  ُيكفر  مل  العمل حمتماًل  فلام كان  ليس كفًرا، 

من أهل العلم فيمن دعا عند القرب، قالوا: إن هذا حمتمل أن    حممد بن إبراهيم وغريه

يدعو امليت وهذا كفر، أو أن يدعو اهلل عند القرب وهذا ليس كفًرا، ومثل هذا ُيقال 

يف الذبح عند القرب هو حمتمل ألن يتقرب به إىل امليت فهذا كفر، وُيتمل أنه يدعو  

 . اهلل عند هذا القرب فيكون بدعة 

أن   البد  تيمية  فإذن  ابن  قال  وقد  املحتملة،  وغري  املحتملة  األعامل  بني  ُيفرق 

   يف كتابه )الصارم املسلول(: والكفر ال يكون يف األقوال املحتملة. وقال ابن

األفعال   يف  يكون  ال  والكفر  البخاري:  عىل  رشحه  من  األول  املجلد  يف  رجب 

إلمام الشافعي يف املحتملة. وهذا حق، وصنيع العلامء يدل عىل هذا، ومن ذلك ا

باب حكم املرتد، ملا تكلم عىل قصة حاطب بن أيب بلتعة، قال: ُيتمل أنه يريد الفعل 

ر.  -أي الكفر-األقبح   وُيتمل غريه، لذلك مل ُيكفَّ

 فإن قيل: ما ضابط املحتمل وغري املحتمل؟ 
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فليس   فام كان كذلك  اإليامن من كل وجه  ُيضاد  مما  القيم،  ابن  ذكره  ما  ُيقال: 

أدلة  حم يف  بالنظر  وهذا  حمتمل،  فهو  وجه  كل  من  اإليامن  ُيضاد  ال  ما  أما  تماًل، 

الرشيعة، فإن الرشيعة كفرت بالسب واالستهزاء ونحوه، فهذه أفعال ال حتتمل إال  

الكفر، لكن األفعال التي حتتمل الكفر وغريه فإنه ال ُيكفر به إال بعد االستفصال 

 والبيان. 

لة العذر باجلهل يف الرشك األكرب وهو رصف العبادة  : يف مسأ األمر الثاين عرش

لغري اهلل، قد تنازع يف ذلك أهل السنة نزاًعا معترًبا، وقد قرر هذا أئمة السنة، وممن  

ذكر هذا شيخنا ابن باز يف تعليقه عىل )تيسري العزيز احلميد( الذي قدم له شيخنا  

، يا فالن يا فالن، فقد تنازع  العالمة صالح الفوزان، قال: فلو قال القائل: يا مرس

العلامء يف هذا عىل قولني يف تكفريه وعدم تكفريه. فقد رصح شيخنا ابن باز بأن يف 

 املسألة خالًفا. 

فإن قيل: إن للشيخ كالًما كثرًيا يف عدم العذر باجلهل؟ فيقال: له كالم بالعذر  

ففرق بني اختيار  باجلهل، لكن ظاهر الكالم أن قوله األخري أنه مل يعذر باجلهل،  

يرى أن تارك    وبني أن ُيقال إن يف املسألة خالًفا، فالشيخ ابن باز    الشيخ  

الصالة كافر وهذا اختياره، مع أنه ُيقرر أن يف املسألة خالًفا بني أهل العلم، فاختيار  

الشيخ قواًل ال يتناىف مع قوله إن يف املسألة خالًفا، ومثل ذلك الشيخ العالمة عبد  

املحسن العباد يف رشح رسالة )رشوط الصالة( فقد ذكر أن يف املسألة خالًفا، وإن  

تقر قوله عىل عدم العذر باجلهل، لكنه قرر أن يف املسألة خالًفا، وممن قرر  كان اس 
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أن يف املسألة خالًفا وكرر هذا كثرًيا شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني، وقرره 

الصواب   وأن  خالًفا  املسألة  يف  أن  ُيقرر  وهو  بعد  ومن  قديم  من  آخر حياته،  إىل 

ه: ال تكاد جتد شبهة عند من يقول بعدم العذر  العذر باجلهل، بل له كالم يقول في

 باجلهل، فاألدلة ظاهرة يف العذر باجلهل. 

أن قول ابن تيمية والشيخ حممد بن عبد الوهاب واضح يف العذر    وذكر  

باجلهل، ذكر هذا يف رشحه عىل )كشف الشبهات(، فإن له رشحني األول تعليقات  

و  الرشح،  يف  الكالم  هذا  وذكر  رشح،  عرشين  والثاين  من  أكثر  يف  الكالم  أطال 

صفحة تقريًبا يف ذكر النقوالت وتقرير العذر باجلهل. وينص الشيخ وُيكرر أن قول 

ابن تيمية ظاهر وواضح يف العذر باجلهل، ويقول يف فتاواه: إن اخلالف يف مسألة  

العذر باجلهل من جنس اخلالف يف املسائل الفقهية. وصدق، فإن أصل بحثها يف 

فقهية ويف أصول الفقه يف مبحث العوارض األهلية، هل اجلهل عذر أم الكتب ال

 ليس عذًرا. 

وممن ذكر أن يف املسألة خالًفا بني أهل السنة شيخنا العالمة حممد أمان اجلامي  

    يف تسجيل األسئلة الكويتية، وكذلك شيخنا العالمة مقبل الوادعي، فإذن

هل السنة أن ُيشنع بعضهم عىل بعض، وأن  إذا ثبت أن يف املسألة خالًفا فال ينبغي أل

جيعل الشيطان هذا سبياًل للتفريق بينهم، فمن بحث هذه املسألة فهو ال خيلو من  

أحد أمرين، إما أن يكون مصيًبا فله أجران أو خمطًئا فله أجر واحد، فال ينبغي أن  

 ُيصل بني أهل السنة خالف. 
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ملسألة سلًبا أو إجياًبا فاتق اهلل وال  ثم اعلم أنه إذا ُبغي عليك ممن غال يف هذه ا

أجر  بني  أجرين،  بني  جتمع  حتى  بالصرب،  ذلك  واجه  بل  بالبغي،  البغي  تقابل 

االجتهاد الذي قد تكون فيه خمطًئا أو مصيًبا، واألجر الثاين أجر الصرب، فام أحوج 

ي، وإنام اإلنسان لألجر واحلسنات يف يوم احلاقة والقارعة، لذا ال ُتقابل البغي بالبغ

 قابل بغيهم بالصرب بل بالرضا، فإن عبادة الرضا أرفع وأجل من عبادة الصرب. 

عرش  الثالث  عالقة  األمر  بينهام  ليس  واإلرجاء،  باجلهل  العذر  بني  عالقة  ال   :

أن   وذلك  العلم؛  بسلطان  يستطيع  فال  عالقة  بينهام  ُيثبت  أن  حاول  ومن  البتة، 

اإل من  العمل  يرى  أال  اإلرجاء  وعمل مقتىض  قول  اإليامن  أن  رأى  فمن  يامن، 

والعمل  بالقول  يكون  الكفر  وأن  باملعصية،  وينقص  بالطاعة  يزيد  واعتقاد 

واالعتقاد فال يصح أن ُيوصف باإلرجاء، لكن الذي يعذر باجلهل يقول: ال أكفر  

هذا املعني ألين أرى اجلهل عذًرا يمنع من تكفريه، لكن لو أن معينًا آخر مل يكن  

إنني أكفره إذا توافرت فيه بقية الرشوط وانتفت عنه بقية املوانع، كام تقول جاهاًل ف

أنت أن اخلطأ كقول القائل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عذٌر يف عدم التكفري، وال  

يصح أن يقال إن ذلك إرجاء، فمثل ذلك ُيقال يف العذر باجلهل، فإن من يبحث 

ا  اخلطأ  أن  كام  يراه عذًرا  باجلهل  أن  العذر  وكام  عذًرا،  ُيعد  اللسان  سبق  هو  لذي 

 اإلكراه ُيعد عذًرا، فام وجه كونه إرجاًء؟ هذا ال يصح البتة. 

العثيمني   بن صالح  ُسئل شيخنا حممد  باجلهل  لذلك  العذر  ملسألة  : هل 

عالقة باإلرجاء؟ قال: ليس هلا عالقة باإلرجاء. وصدق، فمن أين تأيت باإلرجاء؟  
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كثري من الذين يعذرون  ه ال تالزم بينهام البتة، السيام ومن عرف اإلرجاء عرف أن

فعىل هذا يقال ،  دون اجلل   بني املسائل اجللية واخلفية، فيعذر باخلفي  ون ُيفرق   باجلهل

اجلهل عذر يف  كام رأيت أن  بل ويقال:  ؟  وهي اخلفية  مرجئ يف بعض املسائلهو  

ما    يف ذلك   وهو   ئل اجللية اجلهل عذر يف املسا  فكذلك غريك رأى أن  ة اخلفياملسائل  

 . له أجر واحد  أو خمطئ له أجران   بني مصيب

حتى إين قابلت أحدهم وقال يل: إن مسألة العذر باجلهل هلا عالقة باإلرجاء.  

فقلت: إن شيخ اإلسالم ابن تيمية يعذر باجلهل. فقال: ابن تيمية يعذر يف املسائل 

رد عىل البكري(، يقول ابن تيمية:  اخلفية ال اجللية. فذكرت له ما تقدم نقله يف )ال

وقضاهتم   وأمراهم  لعلامئهم  خطايب  وكان  واجلهمية  للحلولية  أقول  وكنت 

وفقهائهم أو شيًئا نحو هذا، قال: لو قلت بقولكم لكفرت، لكني ال أكفركم ألنكم  

ال تعلمون ما يؤول إليه كالمكم. فقلت: هذا خطاب ألهل العلم ويف مسألة جلية،  

 ومع ذلك عذر! 

قال: أخطأ ابن تيمية وأنا لست ملزًما بمتابعته. فقلت: صدقت، أنت صاحب 

املرجئة؟   وافق  أو  مرجئ  تيمية  ابن  تقول  هل  لكن  بمتابعته،  ملزًما  ولست  علم 

 فسكت! 

وأيم اهلل هذا جرى، فاألمر جل، فهل ُيقال ابن تيمية وافق املرجئة؟ ال يستطيع  

علم، ويعرف ما يقوله وأنه سُيحاسب أن يقول هذا أحد ممن ُيتكم إىل سلطان ال
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عليه، لكن يوجد من غالة احلدادية يف التكفري من قال إن ابن تيمية مرجئ، بل قال 

إنه مشوش يف االعتقاد، ثم بالغ وبالغ ومل يرتك أحًدا من األمة من قرون، فحكم  

  عىل كلهم باإلرجاء، بل بعضهم كفر األمة كلها، وهؤالء شواذ وال ُيعتد هبم وال 

 ُيلتفت إليهم. 

فالذي أريد أن أصل إليه أن ربط املسألة باإلرجاء ال تصح بحال، ال من قريب  

وال من بعيد، واحلكم يف ذلك لسلطان العلم، هو الذي ُيكم هذه املسائل وُيبنيِّ  

احلق من الباطل، أما الرصاخ وقد يكون للرجل منصٌب وقد ال يكون له منصب 

ه وقيله، وُينادي به رشًقا وغرًبا، فهذا يشء، وسلطان  وقد يكون ممن ال ُيبايل بقول

العلم يشء آخر، فإذن من أراد أن يتأمل هذه املسائل جيد أن األمر جل يف أنه ال  

 عالقة للمسألة يف اإلرجاء ال من قريب وال من بعيد. 

باجلهل، أتدري   ابن عثيمني ال يعذر  الشيخ  الغريب أن بعضهم ُيرص أن  ومن 

ريد أن يقول إن العذر باجلهل إرجاء، ويصعب عليه إما يف واقع نفسه  ملاذا؟ ألنه ي

أو عند الناس أن يقول إن ابن عثيمني مرجئ، حتى كتب أحدهم رسالة يريد أن  

ُيبنيِّ أن ابن عثيمني ال يعذر باجلهل، وهذه الرسالة إذا قرأها املنصف ال ُيقابلها إال  

لم ثانًيا، كيف ُيقال إن ابن عثيمني ال يعذر  بأن ُيمد اهلل عىل العقل أواًل ثم عىل الع

باجلهل وكالمه أكثر من أن ُُيرص يف هذا الباب؟ وُيقرره يف صور شتى وبحجج  

باجلهل،   تيمية يعذر  ابن  خمتلفة مكتوًبا وتأصياًل ورًدا وإجابًة لألسئلة، وجيزم أن 

 احلج  وأن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يعذر باجلهل، حتى الشيخ ابن عثيمني يف
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ح   ورصَّ رشك،  عندهم  من  بعض  ذبائح  عن  ألن    ُسئل  وقال:  ُتؤكل،  بأهنا 

 هؤالء جهال، فهو إذن يعرف ما معنى قوله إنه ُيعذر باجلهل. 

فأراد هذا الرجل ملا كتب رسالته أن يقول: قصد الشيخ بالعذر باجلهل أي عدم  

احلد. والشيخ بليغ ومل يذكر املسألة مرة وعرًضا، بل كررها كثرًيا، وطبقها فيام    ةإقام 

تقدم ذكره، طبقها يف جماالت كثرية، فكيف يأبى رجل ُيرتم عقله وما يكتب ثم  

 ُيرص أن الشيخ العالمة ال يعذر باجلهل؟  

رسالة لطيفة يف مناظرة بني من يعذر    بل للشيخ عبد الرمحن بن سعدي  

رجلني   بني  مناظرة  فافرتض  باجلهل،  العذر  وقرر  باجلهل،  يعذر  ال  ومن  باجلهل 

أحدهم يعذر باجلهل والثاين ال يعذر، ثم بنيِّ يف األخري أن الصواب أن حجة الذي 

 يعذر باجلهل فلجت حجة من ال يعذر باجلهل، وأن الصواب العذر باجلهل. 

غريه  و  : حاول بعضهم أن ُيفرق بني الرشك يف توحيد األلوهية بع عرش األمر الرا 

، وقال: إن األدلة ليست رصُية يف الرشك يف توحيد األلوهية، وإنام  ات كفرمن امل

  حرقوين ثم ذروين يف اليم قصة الرجل الذي قال: إن أنا مت فأيف كامل القدرة كام يف  

 إلخ. ... يعلم ما يف غدٍ اهلل  خ، أو يف قول اجلارية: وفينا نبيإل... 

 والرد عىل هذا من أوجه: 

َدىأن من األدلة ما هو عام، كقوله تعاىل: ﴿ الوجه األول:   َ َلُه اهْلُ   ﴾ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ

َبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم إِنََّك إِذ  وقوله: ﴿  [115]النساء:   ملَِْن    ا َوَلئِْن اتَّ
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بني    [145]البقرة:    ﴾ظَّاملِِيَ ال فهي تشمل اجلميع وال فرق  إىل غري ذلك من األدلة، 

 توحيد األلوهية وغريه، ومن أراد أن ُيفرق فيلزمه الدليل، وال دليل. 

الثاين: القدرة    الوجه  يف  األدلة  وجاءت  وغريها،  القدرة  يف  السلف  كالم  أن 

وغريها ألن الرشك يف توحيد اإلهلية ما كان ظاهًرا، فلم يظهر إال يف القرن الرابع  

)اإلبانة  كتابه  يف  بطة  ابن  املعنى  هلذا  أشار  وقد  الرافضة،  أيدي  عىل  اخلامس  أو 

قليل   اإلهلية  توحيد  السلف يف  قال: وكالم  قلة، بخالف الكربى(  املخالفني  ألن 

 توحيد األسامء والصفات. 

أنه إذا كان ابن تيمية وابن القيم ذكروا أن من فرق بني أصول    الوجه الثالث:

قول  هذا  أن  التكفري  وعدم  التكفري  يف  أثًرا  الفرق  هذا  عىل  وبنى  وفروعه  الدين 

نه ال دليل املعتزلة، فكذلك من أراد أن ُيفرق بني بعض أصول الدين والتوحيد، أل

يدل عىل الفرق بني بعضها، السيام واجلامع هلا أهنا كفر، أي ال جيتمع مع اإلسالم، 

 سواء كان يف توحيد اإلهلية أو غريها. 

أتم الكالم عىل أصل كالم الطحاوي   وبعد االنتهاء من هذه األمور واألوجه 

 وهي املسألة: 

السادسة أنه جعل اإلسالم      :املسألة  املتقدم ظاهره  الطحاوي  أيب جعفر  كالم 

جعفر  أيب  ومذهب  احلنفي:  العز  أيب  ابن  الشارح  قال  واحد،  بمعنًى  واإليامن 

 الطحاوي أن اإلسالم واإليامن بمعنًى واحد سواء افرتقا أو اجتمعا. 
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ال أهل  نزاع بني  فيها  املسألة حصل  نقل هذه  وهذه  أقوال ثالثة، وفد  سنة عىل 

األقوال املروزي يف كتابه )تعظيم قدر الصالة( وأطال الكالم عىل ذلك، وابن عبد  

الرب يف كتابه )التمهيد( وابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن رجب يف رشحه 

عىل البخاري، ورشح األربعني )جامع العلوم واحلكم(، وخالصة األقوال يف هذه 

 سألة أهنا أقوال ثالثة: امل

أن اإلسالم هو الكلمة، واإليامن ما زاد عىل الكلمة من العمل،  القول األول:  

وهذا قول الزهري ورواية عن اإلمام أمحد. وكأهنم استدلوا باألدلة التي فيها من  

 شهد أن ال إله إال اهلل فهو مسلم. 

رق بني اإلسالم واإليامن،  أن اإلسالم واإليامن بمعنًى واحد، فال ف  القول الثاين:

وأهنام بمعنًى واحد، وهذا القول ذكره مجاعة وعزاه إىل مجهور أهل السنة ابن عبد  

الرب، فرجحه وعزاه إىل مجهور أهل السنة، وهو قول البخاري، وقال ابن رجب:  

 وُنقل عن الثوري. 

فرتقا، وإذا  أن بني اإلسالم واإليامن فرًقا، وذلك أهنام إذا اجتمعا ا  القول الثالث:

الذي  افرتقا اجتمعا، وقد ذهب إىل هذا القول احلسن، وابن سريين، وهو القول 

تيمية   ابن  واختاره  السنة،  أهل  أكثر  إىل  وعزاه  اإلسامعيل  بكر  أبو    اختاره 

واختاره ابن رجب، وظاهر كالمه أن هذا قول أكثر أهل السنة، وهو الذي حققه 
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بد بتحقيق  تيمية  ابن  اإلسالم  القول شيخ  وهو  الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  يع 

 الصواب. 

ومما يدل عىل صحة القول الثالث أنه يف حديث جربيل الذي رواه مسلم من  

هرة، وسئل عن اإليامن فعرفه ا حديث عمر ُسئل عن اإلسالم فعرفه باألعامل الظ 

باألعامل الباطنة، ألهنام اجتمعا فافرتقا، وروى البخاري من حديث ابن عباس يف 

فد عبد القيس ُسئل عن اإليامن ففرسه باألعامل الظاهرة، ومل ُيسأل عن اإلسالم، و

فلام سئل عن اإليامن وحده فرسه بتفسري شامل حتى لإلسالم، فدل عىل أهنام إذا 

 اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا. هذا الدليل األول وهو من أقوى األدلة. 

﴿ وجل:  عز  اهلل  قول  الثاين:  َواملُْْؤِمنَِي إِنَّ الدليل  َواملُْْسلِاَمِت  املُْْسلِِمَي   

واألصل يف العطف أنه يقتيض املغايرة، إىل غري ذلك من   [35]األحزاب:  ﴾َواملُْْؤِمنَاِت 

 األدلة. 

يف رشح حديث جربيل أن من األدلة عىل هذا القول    ذكر ابن تيمية تنبيه: 

( َفاَم َوَجْدَنا فِيَها َغْيَ َبْيٍت ِمْن  35َفَأْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها ِمْن املُْْؤِمنَِي )قوله تعاىل: ﴿

 قال: غاير بينهام ملا اجتمعا.   [36-35]الذاريات:  ﴾املُْْسلِِميَ 

االستدالل نظًرا، ومل أر أحًدا سبق ابن   أن يف هذا   -واهلل أعلم -لكن يظهر يل  

( َفاَم 35َفَأْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها ِمْن املُْْؤِمنَِي )﴿تيمية إىل هذا؛ وذلك أن املراد بقوله:  

ال ُيراد باإلسالم هنا اإلسالم [  36-35]الذاريات:    ﴾َوَجْدَنا فِيَها َغْيَ َبْيٍت ِمْن املُْْسلِِميَ 
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امرأ ألن  هنا  الرشعي؛  ُيقال  أن  يصح  ال  فإذن  القرآن،  بنص  كافرة  كانت  لوط  ة 

 .-واهلل أعلم -اجتمعا فافرتقا 

للمرجئة قول يف هذه املسألة، وقد ذكر ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(  فائدة:  

وهو قول أيب بكر الباقالين، جعلوا اإلسالم أعىل منزلة من اإليامن، ثم ذكروا أن  

 اإليامن، فرد عليهم ابن تيمية بردود ترجع إىل ردود ثالثة:   أعامل اجلوارح ليست من

 أن هذا خمالف لألدلة يف أن اإليامن أرفع درجة من اإلسالم.   األول:

 أن األدلة جاءت مع إمجاع أهل السنة عىل أن األعامل من اإليامن.  الثاين:

ال   الثالث: واحد  جزء  اإليامن  إن  يقولون:  املرجئة  أن  وذلك  تناقضوا،    أهنم 

ابن   وقال  القلب،  وعىل  األعامل  عىل  متجزًئا  اإليامن  جيعلوا  مل  هذا  ألجل  يتجزأ، 

أن اإليامن    -وسيأيت بحث هذا يف اإليامن بإذن اهلل-تيمية: وشبهتهم هم واخلوارج 

فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا بقي بعضه بقي كله، لذا   جزء واحد ال يتجزأ، 

بام اإليامن  كامل  مؤمنًا  الرجل  هذا    يكون  تأصيلهم  فعىل  القلب.  يف  إيامنه  أن 

أوا دين الرجل ما بني إسالم وإيامن، فتناقضوا وخالفوا أصلهم   تناقضوا، فقد جزَّ

 ملا قالوا: إن اإليامن جزء واحد ال يتجزأ. 

ول ُنجادل يف القرآن ونشهد أنه كالم رب العاملي، نزل به الروح األمي،  )قوله:  

ا حممد  املرسلي  سيد  كالم    ملسو هيلع هللا ىلص   فعلمه  من  يشء  ُيساويه  ل  تعاىل  اَّلل  كالم  وهو 

 . (املخلوقي ول نقول بخلقه 
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ثم ذكر بعد ذلك كالًما يتعلق    ( ول ُنجادل يف القرآن) قوله:  ذكر املصنف 

باعتقاد أهل السنة يف كالم اهلل، وقد تقدم الكالم يف اعتقاد أهل السنة يف كالم اهلل  

 ُيتمل أحد معنيني:  (ول ُنجادل يف القرآن)وذكر املسائل يف ذلك، لكن قوله: 

د  ال ُنجادل يف القرآن جدال الذين ال يشهدون أنه ُأنزل عىل حممالحتامل األول:  

 . ملسو هيلع هللا ىلص

الثاين:   به  الحتامل  آمنا  القراءة  ثبت من  ما  بل كل  القرآن،  قراءة  يف  ُنجادل  ال 

 وسلمنا. 

 ذكر هذين االحتاملني ابن أيب العز احلنفي يف رشحه عىل الطحاوية. 

نجادل  "وبني    "نجادل يف القرآن "وينبغي أن ُيعلم أن هناك فرًقا بني قول القائل:  

بالقرآن أي: عند اجلدال نستعمل القرآن وأدلته، أما قول:  ، فقول: نجادل  "بالقرآن

إِنَّ الَِّذيَن َُيَاِدُلوَن يِف نجادل يف القرآن أي: ُنخاصم يف القرآن نفسه، قال سبحانه: ﴿

رْبٌ َما ُهْم بَِبالِِغيهِ 
 .[56]غافر:  ﴾آَياِت اَّللَِّ بَِغْيِ ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم إِْن يِف ُصُدوِرِهْم إِلَّ كِ

هؤالء ذمهم اهلل ألهنم جادلوا يف آيات القرآن، بغري سلطان: أي بغري علم، فإذن  

عىل   رشحه  يف  احلنفي  العز  أيب  ابن  ذكره  كام  املعنيني  هذين  أحد  عىل  اجلدال 

 الطحاوية. 

 ينبغي أن ُيعلم أن هناك فرًقا بني اجلدال واملراء:  (ول ُنجادل يف القرآن)وقوله: 
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أن املراء يكون عىل وجه املغالبة وحماولة إسقاط اخلصم وجتهيله،  الفرق األول:  

بخالف اجلدال فال يلزم منه ذلك، وقد ذكر هذا الغزايل نقله عنه النووي يف كتابه 

 )األذكار( وذكره يف )املصباح املنري(. 

راء ال يكون إلرادة احلق بخالف اجلدال فإنه قد يكون إلرادة  أن املالفرق الثاين:  

 احلق وقد ال يكون إلرادة احلق، وقد ذكر هذا ابن العسكري يف كتابه )الفروق(. 
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 : قال املصنف 

ا من أهل القبلة بذنب ما َل يستحله ، ول ُنخالف مجاعة املسلمي ول ُنكفر أحد 

ن عمله، ونرجو للمحسني من املؤمني أن يعفو ول نقول ل يرض مع اإليامن ذنب مل

ملسيئهم  عنهم ويدخلهم اجلنة برْحته ول نأمن عليهم ول نشهد هلم باجلنة ونستغفر  

 ونخاف عليهم ول نقنطهم.

 واألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم وسبيل احلق بينهام ألهل القبلة.

 الرشح:

َل  )قوله:   ما  بذنب  القبلة  أهل  ا من  ُنكفر أحد  املسلمي ول  ُنخالف مجاعة  ول 

 اجلامعة ُتطلق وُيراد هبا أحد معنيني:  (يستحله

مجاعة األبدان، وهو االجتامع حتت حاكم مسلم بأن ُيسمع وُيطاع  املعنى األول:  

 له يف غري معصية اهلل، إىل غري ذلك. 

ك الرجل بالسنة، فمن متسك بالسنة فهو  :  املعنى الثاين مجاعة األديان، وهو متسُّ

 عىل مجاعة األديان. 

وقد أشار هلذين املعنيني اخلطايب يف كتابه )العزلة( فقد جعل الفرقة نوعني، فرقة  

يف  ثبت  ما  األبدان  مجاعة  يف  جاءت  التي  األدلة  ومن  األديان،  وفرقة  األبدان 

النبي   أن  جاهلية»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحني  ميتة  مات  اجلامعة  فارق  واملراد «من   ،
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من   داود  وأيب  أمحد  عند  ثبت  ما  األديان  بجامعة  واملراد  األبدان،  مجاعة  باجلامعة 

أل إن من قبلكم من أهل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    حديث معاوية بن أيب سفيان  

ي: الكتاب افرتقوا عىل ثنتي وسبعي ملة، وإن هذه امللة ستفرتق عىل ثالث وسبع

 ، واملراد هبذه مجاعة األديان.«ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة، وهي اجلامعة 

مسعود   ابن  عن  الاللكائي  إن كنت عىل    وروى  اجلامعة  أنت  قال:  أنه 

 طاعة اهلل ولو كنت وحدك.

ا من أهل القبلة بذنب ما َل يستحله)قوله:   ذكر هذا الطحاوي    (ول ُنكفر أحد 

    رًدا عىل اخلوارج كام بيَّنه الشارح وكام يدل عليه سياق كالمه ألنه ذكر بعد

وتقييد   ضبط  إىل  وحتتاج  جمملة  العبارة  لكن  املرجئة،  عىل  الرد  يف  كالًما  ذلك 

وتوضيح، وقد يتكلم هبا السني السلفي وقد يتكلم هبا البدعي اخللفي، فإهنا محَّالة  

 أوجه. 

إذا سيقت هذه العبارة يف مقابل الرد عىل اخلوارج واملعتزلة فُتقبل ألن اخلوارج  

ُتقال تأصياًل، فقد أنكر اإلمام أمحد مثل   بالذنوب، بخالف أن  واملعتزلة ُيكفرون 

الكفر  حتى  يشمل  الذنب  ألن  بالكفر  ُيكفرون  السنة  أهل  أن  وذكر  املقالة  هذه 

 ما دون الكفر. فر، لذلك قال أمحد: األكرب، فظاهر العبارة تشمل حتى الك

مسعود   ابن  حديث  من  الصحيحني  النبي    ويف  الذنب  ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل  أي   :

ا وهو خلقك»أعظم؟ قال:   ند  سمى الرشك ذنًبا، فإذن هذه العبارة   «أن َتعل َّلل 
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وذكره ابن تيمية كام   البد أن ُتقيد بام دون الرشك، كام ذكر ذلك اإلمام أمحد  

 والشيخ العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن. يف )جمموع الفتاوى( 

قوله:   أخرى  جهة  يستحله)ومن  َل  إال    (ما  كفر  يوجد  ال  كأنه  العبارة  فظاهر 

االستحالل، واألمر عىل خالف ذلك، وإن كان االستحالل كفًرا لكن دوافع الكفر 

 أشمل من االستحالل كام سيأيت بيانه، ويتعلق هبذه العبارة مسائل: 

 املراد باخلوارج واملعتزلة وما الفرق بينهام. : لة األوىلاملسأ

ينبغي أن ُيعلم أن رأس املعتزلة هو واصل بن عطاء، كام ذكره من كتب يف الِفَرق،  

بن أيب طالب   أول اخلوارج خروًجا هم من حتزبوا عىل عل  وجيتمع   وأن 

اخلوارج واملعتزلة يف أهنم ُيكفرون بالكبرية، إال أن اخلوارج ُيرصحون أن صاحب 

شدة  رأوا  ملا  هذا  من  ففروا  املعتزلة  أما  الدين،  عن  وخارج  ومرتد  كافر  الكبرية 

السلف عىل اخلوارج وقالوا: يف الدنيا هو يف منزلة بني املنزلتني ويف اآلخرة خالٌد  

خالف املعتزلة مع اخلوارج خالف صوري غري حقيقي، إذ هو  خملد يف النار، فإذن 

 يف الدنيا يف منزلة بني منزلتني ويف اآلخرة خالد خملد يف النار. 

واخلوارج واملعتزلة ُيقررون أن اإليامن قوٌل وعمٌل واعتقاد، كام ذكره أبو عبيد  

ي، لكنهم  القاسم بن سالم يف كتابه )اإليامن( وذكره ابن حجر يف رشحه عىل البخار

اخلوارج  ثم  كله،  ذهب  بالكبرية  بعضه  ذهب  إذا  واحد  جزء  اإليامن  أن  يرون 
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واملعتزلة ُيكفرون بالكبرية ومن طوائف اخلوارج من ُيكفر حتى بالصغرية كام ذكر 

 أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه )اإليامن(. 

ر بغري  : من كفَّ -ألن البحث سيكون واحًدا فيهام-وضابط اخلارجي واملعتزيل  

ر بتأويل غري سائغ ولو كان واحًدا. وقد قرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام  ُمكفِّ

)روضة   كتابه  يف  والنووي  )املغني(،  كتابه  يف  قدامة  وابن  الفتاوى(،  )جمموع  يف 

 الطالبني(. 

بل ذكر ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( أن اخلوارج ُيكفرون حتى باحلسنات،  

فقد راعى حال الناس وراعى املؤلفة قلوهبم    ملسو هيلع هللا ىلصة التي قسمها النبي  كام يف القسم

 عىل ذلك وقال: اعدل يا حممد! ملسو هيلع هللا ىلصوهذه حسنة، ومع ذلك الم اخلوارج النبي    ملسو هيلع هللا ىلص

وال يلزم أن ُيشهر الرجل سيفه وأن خيرج عىل السلطان حتى يكون خارجًيا، بل 

بالقع يسمون  وهؤالء  السلطان  عىل  اخلروج  بدون  خارجًيا  ذكره يكون  دية، 

األزهري يف كتابه )هتذيب اللغة(، وابن حجر يف كتابه )هدي الساري(، ويف مسائل 

اخلوارج،   رش  هم  قال:  القعدية  الضعيف  بن  اهلل  عبد  ذكر  أمحد  لإلمام  داود  أيب 

ضابط  ألن  السيف،  ُيشهروا  مل  لكن  سائغ  غري  بتأويل  كفروا  من  هم  والقعدية 

 اخلوارج موجود فيهم. 

:  ملسو هيلع هللا ىلص قال    - واللفظ للبخاري-لصحيحني من حديث أيب سعيد  وقد ثبت يف ا

التحليق» عمر  «سيامهم  عن  وثبت   ،    حملوًقا رأيتك  لو  لصبيغ:  قال  أنه 
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لرضبت عنقك. قال ابن حجر: رواه ابن األنباري بإسناد صحيح، ذكره يف كتابه  

 )اإلصابة(. 

،  «سيامهم التحليق»فعمر جعل عالمتهم التحليق، ومثل ذلك احلديث ملا قال:  

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(: هذه سيمة اخلوارج األوائل 

الذين خرجوا عىل عل وليست سمة وصفة مستمرة يف مجيع اخلوارج بحيث إهنم  

ص إنام  خوارج،  يكونوا  مل  رؤوسهم  ُيلقوا  مل  وحتزب  إذا  منهم  خرج  من  أول  فة 

النبي   فأراد  األوائل،  اخلوارج  وهم  حتى    ملسو هيلع هللا ىلص التحليق  عالمات  هلم  يذكر  أن 

 يعرفوهم وال يلتبس عليهم األمر فيهم. 

ثم عىل أصح قويل أهل العلم أن اخلارجي ُيقتل ولو مل خيرج بام أنه عىل اعتقاد  

ح هذا ابن قدامة وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، ومما استدلوا به عموم اخلوارج، وقد رجَّ

كق لو  «أدركتهم ألقتلنهم  لئن»:  ملسو هيلع هللا ىلصوله  األدلة  قال:  أنه  ثبت عن عمر  ما  ، ومنها 

كام يف )جمموع الفتاوى( أن    رأيتك حملوًقا لرضبت عنقك. ثم قرر ابن تيمية  

 مجهور السلف عىل قتل املبتدع، فكل مبتدع يستحق القتل. 

الثانية ُنكفر  )قوله:  :  املسألة  يستحلهول  َل  ما  بذنب  القبلة  أهل  من  ا    ( أحد 

اعتقد   فمن  حالاًل،  احلرام  اعتقاد  هو:  حالاًل االستحالل  ،    احلرام  استحلَّ فقد 

اَم النَّيِسُء واالستحالل حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل: ﴿ إِنَّ

ُموَنُه َعام    ا َُيِلُّوَنُه َعام    ا لُّوَنُه َعام  ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُروا َُيِ  ]التوبة:   ﴾ اَوَُيَرِّ
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احلرم   [37 األشهر  ُيؤخرون  كانوا  ألهنم  االستحالل  هو  النيسء  حزم:  ابن  قال 

وُيقدموهنا ويستحلون القتال فيها، فجعل النيسء الذي هو االستحالل كفًرا فدل 

 عىل أن االستحالل كفر. 

يِن َما ََلْ َيْأَذْن بِِه اَّللَُّىل: ﴿ومن األدلة قوله تعا ْم ِمْن الدِّ ُعوا هَلُ َكاُء رَشَ ْم رُشَ   ﴾ َأْم هَلُ

استدل هبذا غري واحد عىل أن االستحالل كفر ألن هؤالء رشعوا من    [21]الشورى:  

 الدين أي استحلوا. 

حاتم   بن  عدي  حديث  من  الرتمذي  عند  ثبت  ما  فمنها  السنة  من  األدلة  أما 

   كانوا يعبدون الرهبان، فقال: يا رسول اهلل، ما كنا نعبدهم، فقال:  ذكر أهنم

فتلك »قال: بىل، قال:    «أليس َُيرمون احلالل فتحرمونه وَُيلون احلرام فتحلونه؟»

. وهذا السند وإن كان ُمتكلم فيه لكنه ليس شديد الضعف ومل يأِت بحكم  «عبادُتم 

ل فيه.   جديد فُيسهَّ

شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )الصارم املسلول(، وكام  أما اإلمجاع فقد حكاه 

 يف )جمموع الفتاوى(، فإذن االستحالل كفر بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع. 

من    ثم إذا ُحقق يف االستحالل تبنيَّ أنه يرجع إىل التكذيب، فإن االستحالل نوع

ب فا، فحقيقحرامً    أو احلاللالاًل التكذيب، فإذا اعتقد احلرام ح ريجع  ة حاله أنه كذَّ

 إىل كفر التكذيب. 
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دوافع الكفر ستة، وقد ذكر مخسًة منها اإلمام ابن القيم يف كتابه      :املسألة الثالثة

)مدارج السالكني(، وذكر السادس يف كتابه )مفتاح دار السعادة(، وذكر بعض هذه  

يف بعض مؤلفاته،   حممد بن عبد الوهاب البغوي يف تفسريه، وشيخ اإلسالم  

 وهي كالتايل: 

ُبوَنَك َوَلكِنَّ الظَّاملَِِي بِآَياِت التكذيب، قال تعاىل: ﴿الدافع األول:   ُْم ل ُيَكذِّ َفإهِنَّ

ََيَْحُدونَ  من    [ 33]األنعام:    ﴾اَّللَِّ  بينهام  الفرق  أن  إال  التكذيب  من  نوع  واجلحود 

 جهتني: 

اجلحود مصحوب بعناد، ذكر ذلك ابن القيم يف كتابه )شفاء  اجلهة األوىل: أن  

 العليل(. 

اجلهة الثانية: أن اجلحود تكذيب يف الظاهر مع إقرار يف الباطن، فلو أن رجاًل  

أعطاك سيارته ثم جحدت وقلت: هذه ليست سيارتك وإنام سياريت، فأنت تعلم  

ذلك، تدعي خالف  الظاهر  وإن كنت يف  سيارته  أهنا  باطنك  اجلحود   يف  فلذلك 

مصحوب بالعناد، وقد ذكر اخلفاجي يف حاشيته عىل )الشفا( للقايض عياض أن  

 اجلحود إقرار يف الباطن مع تكذيب يف الظاهر. 

َفَأْعَرَض  اإلعراض، قال تعاىل: ﴿الدافع الثاين:   ِه  َربِّ َر بِآَياِت  َّْن ُذكِّ مِم َأْظَلُم  َوَمْن 

هو اإلعراض القلبي، قال ابن تيمية يف كتابه   وضابط اإلعراض:  [ 57]الكهف:    ﴾َعنَْها

الرجل  عند  يستوي  أن  هو  السالكني(:  )مدارج  كتابه  يف  القيم  وابن  )التسعينية( 
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به، فقد يكون هناك خرب مهم    ضه وتصديقه وتكذيبه، أي غري مبال حب اليشء وبغ

وال    يفرح به الناس أو ينشغلون به فرتى الرجل ال يبايل به وال ُيصدقه وال يكذبه

ُيبه وال يبغضه وال يتفاعل معه، فهذا إعراض لكن ليس كفًرا أما يف دين اهلل فهو  

 كفر، فمن أعرض عن الكتاب والسنة فهو كافر. 

ال  أو  ُيكذبه،  وال  بالقرآن  ُيصدق  ال  ُيكذب،  وال  ُيصدق  أال  اإلعراض  فإذن 

بالنبي   النبي    ملسو هيلع هللا ىلصُيصدق  ُُيب  ال  أو  ُيكذبه،  فاستوى    ملسو هيلع هللا ىلص وال  ُيبغضه،  عنده  وال 

به وأن   ُيقر  وأن  ُيصدقه  بأن  ُمطالب رشًعا  الرشعي وهو  باألمر  ُيبال  األمران ومل 

 إىل غري ذلك. ...  يكون عنده يقني وقبول 

( َوَما َأُظنُّ  35)  اَقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبد  الشك، قال تعاىل: ﴿الدافع الثالث:  

اَعَة َقائَِمة   أحد التفسريات: أي كان شاًكا، فإننا مطالبون    عىل  [36-35]الكهف:    ﴾السَّ

 باجلزم واليقني ال أن نكون شاكني، وهذا هو كفر الشك. 

الرابع:   ﴿الدافع  تعاىل:  قال  الكفر،  وُيبطن  اإليامن  ُيظهر  أن  وهو  إِنَّ  النفاق، 

ْرِك األَْسَفِل ِمْن النَّارِ  اء كان عملًيا  وضابط النفاق سو   [145]النساء:    ﴾املُْنَافِِقَي يِف الدَّ

أو عقدًيا: هو اختالف الظاهر والباطن، كام جاء عن احلسن وقرر هذا ابن تيمية كام  

ظاهر يف )جمموع الفتاوى( وابن رجب يف رشحه عىل األربعني، فإن كان اختالف ال 

نفاق الباطن والظاهر عقدًيا    والباطن عملًيا فهو  عمل أصغر، وإن كان اختالف 

 عقديٌّ أكرب. فهو نفاٌق  
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إِلَّ إِْبلِيَس َأَبى َواْسَتْكرَبَ َوَكاَن  ﴿ : اإلباء واالستكبار، قال تعاىل:  الدافع اخلامس

وقد ذكر هذه األنواع اخلمسة والدوافع اخلمسة اإلمام   [34]البقرة:    ﴾ِمْن اْلَكافِِرينَ 

 ابن القيم يف كتابه )مدارج السالكني(. 

السادس:   االدافع  ذكره  وقد  السعادة(،  اجلهل،  دار  )مفتاح  كتابه  يف  القيم  بن 

ودافع اجلهل كفر وهو أن يكون الرجل كافًرا كفًرا أصلًيا فجهل رشيعة حممد بن  

فإنه يبقى كافًرا وال ُيقال معذور بجهله بل هو كافر وهذا يف أحكام   ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل  

اهلل   عند  اآلخرة  وأما  ﴿الدنيا  تعاىل:  قال  َأَحٌد  ،  كَِي َوإِْن  املُْرْشِ ِمْن 

ُْم َقْوٌم ل َيْعَلُمونَ  َك بَِأهنَّ
 ﴾اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه َذلِ

فجعلهم مرشكني وهم جيهلون وال يعلمون الرشيعة، وهذا إنام ُيتصور يف  [ 6]التوبة: 

من وقع يف الكفر جهاًل بدافع التفريط واإلمهال،  الكافر األصل، وُيقال استطراًدا في

 وقد تقدم بحث هذا. 

 هذه دوافع الكفر الستة، واالستحالل داخٌل يف كفر التكذيب كام تقدم بيانه. 

 فإن قال قائل: أين كفر العناد؟

ُيقال: كل ما تقدم من الدوافع اخلمسة األَُول إذا كان بسبب اإلرصار بعد ظهور  

سمى عناًدا، فقد يظهر له احلق ويأبى ويستكرب، وقد يظهر له احلق احلق فإن اجلميع ي

ويكذب، وهكذا، والعناد قد ُيقال يف املُعرض ألنه عاند ومل يبحث عن احلق، لكن  
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قد ال ُيقال العناد يف الشاك، واملنافق قد ُيقال فيه إنه ُمعاند بحيث إنه أرصَّ عىل إظهار  

 اإليامن وإبطان الكفر. 

يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية( وابن    يخ اإلسالم ابن تيمية  ذكر شفائدة:  

العناد،   بسبب  وإنام  العاملني ليس جهاًل  أكثر كفر  أن  السالكني(  القيم يف )مدارج 

وهم   هلم  تظهر  احلجج  أن  وكيف  األنبياء  وأتباع  إرسائيل  بني  حال  تأمل  ومن 

 ابن القيم. مرصون، علم حقيقة ما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه 

الرابعة فقد  :  املسألة  وباالعتقاد،  وبالفعل  بالقول  السنة يكون  أهل  الكفر عند 

ر سواء  يكفر الرجل بمجرد الكلمة، وقد يكفر بمجرد اعتقاد، فمن وقع يف ُمكفِّ

كان فعلًيا أو قولًيا أو عقدًيا فإنه يكفر، وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك إسحاق بن  

املروزي يف كتابه )تعظيم قدر الصالة(، ونقله ابن عبد الرب، وكالم راهويه فيام نقله  

أهل السنة متوارد عىل هذا، لذلك أمجع أهل السنة عىل أن من سب اهلل فهو كافر 

املنذر   وابن  راهويه  بن  إسحاق  اإلمجاع  حكى  وقد  قول،  وهذا  السب  ملجرد 

 وسحنون وابن تيمية وغريهم من أهل العلم. 

ُمكفِّ  يف  وقع  وسيأيت  فمن  الباطن  معرفة  عىل  تكفريه  يتوقف  فال  الظاهر  يف  ر 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-البحث يف هذا 
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 تنبيهان: 

هذه اللفظة محَّالة أوجه، وُتعرف    "ل كفر إل باعتقاد "قول القائل:      التنبيه األول:

تكلم هبذا الكالم، إن أراد أنه ال كفر عملٌّ وال قويلٌّ وإنام بالنظر يف هدي الرجل وامل

الكفر عقديٌّ فحسب فهذا ضالل وزيغ وهو قول املرجئة، وإن أراد أن الكفر يكون  

بالقول والعمل واالعتقاد لكن ما من كفر يف الظاهر إال وهو مسبوق بكفر الباطن  

األصل   هو  والباطن  متالزمان  والباطن  الظاهر  سيأيتكام-ألن  هذا    -  أراد  فإن 

لسنا   لكن  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  وقرره  السنة  أهل  وعليه  صحيح  فهو  املعنى 

ره بوقوعه يف املُكفر، لكن من   مطالبني بالنظر يف الباطن وال السؤال عنه وإنام ُنكفِّ

باب التفسري: ال يقع كفر يف الظاهر إال وهو مسبوق بكفر الباطن، وقد بنيَّ هذا يف 

و)الصارم أكثر   الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  موضع  من 

بشري:   بن  النعامن  حديث  لذلك  ويدل  إذا  » املسلول(،  مضغة  اجلسد  يف  وإن  أل 

 . «صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أل وهي القلب

ًيا مُحلت فمن قال هذه الكلمة املجملة فالبد أن ُينظر حلاله، فإن كان سنًيا سلف

شيخ   باالعتقاد  عربَّ  وقد  الباطل،  املعنى  عىل  مُحلت  وإال  الصحيح  املعنى  عىل 

اإلسالم ابن تيمية يف رشح )العمدة( وكذلك ُوجد بعض هذا الكالم للمروزي يف 

أئمة السنة فُيحمل  كتابه )تعظيم قدر الصالة(، لكن هذين العاملني سلفيان ومن 

 كالمهام عىل املحمل الصحيح. 
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الثاين:  الت بيقني مثله، وهذا من فروع  نبيه  بيقني مل خيرج إال  من دخل اإلسالم 

عليها:   املجمع  الفقهية  بالشكالقاعدة  يزول  إسالمه ال  اليقي ل  ثبت  فلذا من   ،

تيمية   ابن  اإلسالم  هذا شيخ  بنيَّ  وقد  ذلك،  يثبت  أن  بعد  إال  بالكفر  عليه  ُُيكم 

 .)كام يف )جمموع الفتاوى 

أهل السنة ُيقررون أن املعني قد يكفر بعد إسالمه إذا وقع يف      :املسألة اخلامسة

فأهل  هذا،  بحث  تقدم  كام  املوانع  عنه  وانتفت  الرشوط  يف حقه  وتوافرت  ر  ُمكفِّ

يف السنة وسط يف هذا   واملوانع وال  نظٍر للرشوط  املعني دون  ُيكفرون  فال  الباب 

ثم   بالكفر  تلبَّس  إذا  يكفر  املعني  أن  يرون  بل  املعني،  كفر  بعدم  يقولون  املقابل 

 توافرت يف حقه الرشوط وانتفت عنه املوانع. 

ربنا   ر  كفَّ بالنبي    فقد  استهزأوا  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص الذين  َقْد  فقال:  َتْعَتِذُروا  ل 

ر الصحابة املرتدين بعد إسالمهم، لذا قال أبو  [ 66]التوبة:  ﴾َفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ كَ  وكفَّ

البخاري:  هرير يف  كام  من    ...  "ة  كفر  من  وجل:  "العربوكفر  عز  اهلل  وقال   ،

فهذا ُيبنيِّ أن املسلم يكفر بعد إسالمه، وثبت   [ 74]التوبة:    ﴾َوَكَفُروا َبْعَد إِْسالِمِهمْ ﴿

ل دينه فاقتلوه» قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري عن ابن عباس أن النبي  يف   . «من بدَّ

وهذا وسط بني طائفتني، بني من يرى أن املعني ال يكفر البتة ولو ارتكب من  

وبني من   املوانع  عنه  وانتفت  الرشوط  توافرت يف حقه  ولو  ارتكب  ما  املكفرات 

أو   املوانع  أو  للرشوط  نظر  دون  ويكفرون  هؤالء  التكفري  ُيقابل  يف  يتساهلون 
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باملُكفر، فيتساهلون يف وصف أمر بأنه كفر ثم ُيكفرون به وليس عندهم فيه من اهلل  

 برهان. 

التأويل: كل مسألة  تنبيه:   تقدم، ومن  التأويل كام  املعني  املوانع عن تكفري  من 

حصل فيها خالف بني أهل العلم فهي تأويل يمنع تكفري املعني، لذا قال يف حديث 

ا عندكم من اَّلل فيه برهان»:  عبادة ا بواح  ه  قأشار النووي يف تعلي   «إل أن تروا كفر 

عىل )رياض الصاحلني( ويف رشحه عىل صحيح مسلم، وابن حجر يف )فتح الباري( 

ر املعني فيها ألنه  وذكره شيخنا ابن عثيمني نًصا: أن املسائل املختلف فيها ال ُيكفَّ

 تأويل يمنع تكفري املعني. 

ُيقال: تنزاًل أن القول ومثل ه ذا ينفع يف الرد عىل من غال يف مسألة احلاكمية، 

بكفر من حكم بغري ما أنزل اهلل قوٌل معترب، وإال فإن أهل السنة جممعون عىل أنه 

كفر أصغر ال أكرب، وكالم أهل السنة األوائل كثري يف هذا إىل كالم شيخنا ابن باز  

  رب إال باعتقاد وهذا قول أهل السنة. وقرر يف فتاواه، قال: ال يكون كفًرا أك

ثم علق شيخنا ابن باز عىل كالم العالمة األلباين   مثل هذا العالمة األلباين  

 وأيده. 

فلو قيل تنزاًل إن هناك قواًل بأن من حكم بغري ما أنزل اهلل فإنه يكفر الكفر األكرب  

ف يف املسألة فإن اخلالف بدون اعتقاد، يقال: إن يف املسألة قولني، وإذا ثبت اخلال

 تأويل يمنع تكفري املعني. 
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ا من  )قال:    تقدم أن أبا جعفر الطحاوي  :  املسألة السادسة ول ُنكفر أحد 

، وذكر هذا يف الرد عىل اخلوارج واملعتزلة وأن هذا  (أهل القبلة بذنب ما َل يستحله

الكثرية عىل ذلك،  هو اعتقاد أهل السنة وأهنم ال ُيكفرون بالذنوب كام دلت األدلة  

 ومن األدلة:  

 ﴾ َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمْن املُْْؤِمنَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم قوله تعاىل: ﴿الدليل األول:  

 أثبت اإليامن مع وجود القتال.  [9]احلجرات: 

الثاين:   ٌء  قال تعاىل: ﴿الدليل  يَشْ َأِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َوَأَداٌء َفَمْن  بِاملَْْعُروِف  َباٌع  َفاتِّ

ذكره يف حق من قتل مسلاًم وسامه أًخا له، فدل عىل أنه [  178]البقرة:    ﴾إَِلْيِه بِإِْحَسانٍ 

 مسلم. 

كل دليل فيه إقامة احلدود كحد الرسقة والزنا وغري ذلك، فهذه  الدليل الثالث:  

 فدل ذلك عىل أهنم مسلمون. كلها كبائر ومل يكفروا هبا وإنام ُأقيمت عليهم احلدود  

يَِّئاِت قوله تعاىل: ﴿الدليل الرابع:   َسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ هذا دليل    [114]هود:    ﴾إِنَّ احْلَ

من   يشء  يبق  مل  كفر  ولو  احلسنات،  معها  بقيت  ذلك  ومع  سيئات  هناك  أن  عىل 

 حسناته. 

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن  إِنَّ اَّللََّ ل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ قوله تعاىل: ﴿الدليل اخلامس:  

فجعل الذنوب قسمني، قسٌم ال ُيغفر وهو الرشك، وما دونه فإنه   [48]النساء:    ﴾َيَشاءُ 

 ُيغفر فإذن ليس رشًكا وال كفًرا ومل يكفر به صاحبه. 
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وغري ذلك من األدلة الكثرية وإمجاعات أهل السنة عىل أن املسلم ال يكفر بذنب  

 ع يف اعتقاد كفري أو يكون الذنب نفسه مما هو كفر كام تقدم بيانه. ما مل يق

املرجئة، وما    (ول نقول ل يرض مع اإليامن ذنب ملن عمله)قوله:   هذا رٌد عىل 

تقدم رٌد عىل اخلوارج، وقد تقدم أن أبا جعفر الطحاوي من مرجئة الفقهاء فكيف  

 يرد عىل املرجئة؟ 

يقال: إن مرجئة الفقهاء يرون من ال يرى وجوب فعل الفرائض ووجوب ترك  

، فهم يرون اجلهمية والكرامية مرجئًة، وقد  والكرامية  املحرمات مرجًئا كاجلهمية 

كام يف )جمموع الفتاوى(، فإذن ال يصح أن يتمسك هبذا    ذكر هذا ابن تيمية  

 أحد ويقول إن أبا جعفر الطحاوي ليس مرجًئا ألنه قد رد عىل املرجئة. 

 ويف هذا مسائل: 

األوىل هو :  املسألة  لغًة  اإليامن  أن  عىل  اللغة  أئمة  توارد  قد  لغًة،  اإليامن    معنى 

التصديق، بل وذكره إمجاًعا األزهري يف كتابه )هتذيب اللغة( وقد أفاد ابن تيمية ثم  

ابن القيم أن إمجاع أهل كل فن حجة، فإذن إمجاع أهل اللغة حجة، بل وذكر هذا  

كتابه  يف  واآلجري  )التبرصة(،  كتابه  يف  جرير  كابن  االعتقاد  يف  كتب  من  بعض 

 انة(، فذكروا أن اإليامن لغًة التصديق. )الرشيعة(، وابن بطة يف كتابه )اإلب 
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كام يف رشح حديث جربيل، وبنيَّ أن اإليامن ليس مرادًفا   ونازع ابن تيمية 

متعٍد،    "صدق"أما    ،الزم  "آمن"للتصديق وأنه إىل اإلقرار أقرب، ومما ذكر أن لفظ  

 التصديق؟   فكيف يكون معنى اإليامن

ُيقال أيًضا: قد ذكر ابن تيمية نفسه ُيقال: تقدم أن إمجاع أهل كل فن حجة، ثم  

اليشء   يفرسون  فالعلامء  مرتادفني،  ويكونا  لفظان  يفرس  أن  اللغة  يف  يلزم  ال  أنه 

ُيقربه، ورضب مثااًل عىل ذلك كام يف )مقدمة   له وإنام  باليشء وإن مل يكن مرادًفا 

التفسري( وقال: ﴿  فِيهِ أصول  َرْيَب  ليس    [2]البقرة:    ﴾ل  فيه، والشك  أي: ال شك 

حماولة   من  تيمية  ابن  ذكره  فيام  ُيقال  ذلك  فمثل  منه.  قريب  لكنه  للريب  مرادًفا 

 التفريق بني اإليامن والتصديق. 

وأؤكد أن البحث يف اللغة وال يصح أن يتمسك أحد هبذا ويقول إذن اإليامن يف  

 الرشع هو التصديق، فالبحث يف اللغة ال يف الرشع. 

بالطاعة  :  الثانية املسألة   يزيد  واعتقاد  وعمل  قول  هو  رشًعا:  اإليامن  معنى 

وينقص باملعصية. وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك مجٌع من أئمة السنة وقرروه يف كتب 

االعتقاد وممن قرره اإلمام أمحد يف )أصول السنة(، والبخاري يف عقيدته، وحكى  

الرب   عبد  وابن  والاللكائي  اآلجري  ذلك  عىل  القيم،  اإلمجاع  وابن  تيمية  وابن 

 وغريهم من أئمة السنة. 

 واألدلة عىل هذا كثرية منها:
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يَن ُحنََفاَء  قوله تعاىل: ﴿الدليل األول:   َلُه الدِّ َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا اَّللََّ خُمْلِِصَي 

اْلَقيَِّمةِ  َك ِديُن 
َكاَة َوَذلِ َوُيْؤُتوا الزَّ الَة  فذكر الصالة والزكاة   [5ينة:  ]الب  ﴾َوُيِقيُموا الصَّ

وهي أعامل، والصالة متضمنة ألقوال، واإلخالص أمر عقدي، فوصف اجلميع  

 بأنه من الدين والدين هو اإليامن، وقد استدل هبذه اآلية اإلمام الشافعي وغريه.

  ثبت يف الصحيحني واللفظ ملسلم من حديث أيب هريرة  الدليل الثاين:  

ن بضع وسبعون شعبة، أعالها قول ل إله إل اَّلل، وأدناها اإليام»قال:   ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  

، فرصح أن العمل وهو إماطة  «إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليامن

األذى، وأن احلياء الذي هو اعتقاد، وأن القول الذي هو ال إله إال اهلل، أن اجلميع 

 من اإليامن. 

 أئمة السنة.   وغري ذلك من األدلة الكثرية التي بسطها

 أما األدلة عىل أن اإليامن يزيد وينقص: 

تعاىل: ﴿الدليل األول:   إِياَمن  قوله  إِياَمهِنِمْ   الَِيْزَداُدوا  أن    [4]الفتح:    ﴾َمَع  فدل عىل 

 اإليامن يزيد وينقص. 

ْم  قال تعاىل: ﴿ الدليل الثاين:  َيْت َعَلْيِهْم آياُتُه َزاَدُْتُ
 . [2]األنفال:  ﴾ً اإِياَمنَ َوإَِذا ُتلِ
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ما ثبت عند اآلجري وغريه عن عمري بن حبيب أنه قال: اإليامن  الدليل الثالث:  

يزيد وينقص. وهو صحايب، وقال ابن تيمية: واإلسناد صحيح عنه وال ُيعرف له  

 خمالف من الصحابة. 

وغري ذلك من األدلة الكثرية عىل أن اإليامن يزيد وينقص، وقد خالف بعض  

السنة خالًفا لفظًيا ال حقيقًيا وقال إن اإليامن يزيد وال ينقص، وهي إحدى   أهل

الروايتني عن اإلمام مالك، قال ابن تيمية: ذكر ذلك تأدًبا مع القرآن ألنه مل يأت يف 

 القرآن أن اإليامن ينقص، مع إقرار اإلمام مالك أن اإليامن ينقص. 

امن قول اللسان، وعمل اللسان،  ومن أهل السنة من ُيفصل يف هذا ويقول: اإلي

وعمل اجلوارح، وقول القلب، وعمل القلب. فيفصله ويقسمه خلمسة أقسام كام  

ذكر ابن تيمية يف )العقيدة الواسطية( فقد فرق بني قول اللسان وعمل اللسان، قال  

يف تعليقه عىل )الواسطية(: قول اللسان هو قول ال    العالمة حممد بن إبراهيم 

القلب وقول إله إال اهلل  القلب وعمل  أما قول  ، وعمل اللسان ما زاد عىل ذلك، 

اللسان وعمل اجلوارح، فقول اللسان واضح إذا ُأمجل يشمل عمل اللسان وقول 

اللسان، وإذا ُفصل فيحمل القول عىل قول ال إله إال اهلل وعمل اللسان عىل ما زاد 

 نكر. عىل ذلك من األذكار واألمر باملعروف والنهي عن امل

أما قول القلب هو أصل التصديق، وعمل القلب ما زاد عىل ذلك من اخلوف  

يف تعليقاته عىل    والرجاء واملحبة أو كامل التصديق، قال العالمة ابن سعدي  
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)الواسطية(: واجب القلب جتاه األخبار يسمى قول القلب، فإن واجب القلب جتاه 

يسمى    -وبعبارة أخرى الطلب-األخبار التصديق، وواجب القلب جتاه األوامر  

فاخلوف والرجاء واملحبة،  ...  عمل القلب، فإن اهلل يأمر العبد باخلوف فيخاف اهلل

 كل هذه أوامر من اهلل فعلها القلب فيسمى عمل القلب.

وهذه املسائل ينبغي أن ُتفقه وهبا ُيعرف استعامالت أهل العلم وأهل السنة يف  

 هذا الباب. 

الرابعة األعامل  تقد:  املسألة  ُتوصف  فكذلك  اإليامن،  من  اجلوارح  أعامل  أن  م 

 يكفر عىل تفصيل:   -وهذا الشاهد-بأهنا كفر عىل ما تقدم، وتارك العمل 

ت الرشيعة عىل أهنا كفر أكرب، فقد تنازع احلال األوىل:   أن يرتك أفراد أعامٍل نصَّ

ن رأى أن ترك  العلامء يف املباين األربع كرتك الصالة والزكاة والصوم واحلج، فم

ترك   أن  رأى  ومن  كفر،  األعامل  هذه  أفراد  ترك  إن  يقول  كفر  األربع  هذه  أحد 

الصالة وحدها كفر قال: ترك الصالة وحدها كفر. بحسب اختالف أهل العلم يف 

هذه املسائل، وهذا بالنظر ألفراد األعامل، ومن مل ير أن ترك يشء من هذه األفراد 

فإنه ال يصف ترك فرد من أ بأنه كفر، واخلالف سائغ بني أهل كفر  فراد األعامل 

املروزي يف كتابه )تعظيم قدر الصالة(،   املسائل  السنة، وقد ذكر اخلالف يف هذه 

وأبو بكر اإلسامعيل يف كتابه يف االعتقاد، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كام 

 رسالة حكم  ( قسم الصالة، وابن القيم يفةيف )جمموع الفتاوى( ويف رشح )العمد
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تارك الصالة، إىل أئمة الدعوة النجدية يف رسائلهم كالعالمة عبد اللطيف بن عبد  

 الرمحن بن حسن، فقد ذكر اخلالف يف هذه املسائل، وذكره غريهم من أهل العلم.

ترك جنس العمل، فمن ترك جنس العمل فإنه كافر بإمجاع أهل    احلال الثانية:

اإلمام احلميدي، والشافعي، وأمحد، وقرره اآلجري يف كتابه السنة، حكى اإلمجاع  

 )الرشيعة(، إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع. 

تيمية كام يف املجلد السابع من   وقد عربَّ بلفظ جنس العمل شيخ اإلسالم ابن 

الشهادتني   ينطق  رجاًل  أن  هو  التايل:  العمل  بجنس  واملراد  الفتاوى(،  )جمموع 

دهره ال يعمل شيًئا من أعامل اجلوارح الواجبة مع قدرته عىل ذلك  وجيلس عمره و

ثم يموت، فإن مثل هذا إذا مات فإنه مات كافًرا ألنه ترك جنس األعامل، وفرٌق 

 بني جنس العمل وأفراد األعامل. 

 فإذن جنس العمل ُمقيد بام يل: 

 يكون املرتوك عماًل من أعامل اجلوارح. 

 أن يكون واجًبا. 

 مره ودهره مل يعمل شيًئا. أن يبقى ع

 أن يكون قادًرا عىل العمل. 
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فمن كان كذلك فإنه يكفر بإمجاع أهل السنة كام تقدم بيانه، ويدل لذلك عقيدة  

ومن أرصح األدلة حديث النعامن    - وسيأيت ذكرها-التالزم بني الظاهر والباطن  

بشري   وإذا» :  بن  كله،  اجلسد  إذا صلحت صلح  اجلسد مضغة  وإن يف    أل 

القلب إيامن فالبد أن  «فسدت فسد اجلسد كله، أل وهي القلب ، فإنه لو كان يف 

يظهر مثل هذا عىل اجلوارح، ومن باب التقريب: لو كان يف القلب إيامن بنسبة عرشة 

يف املائة البد أن يكون يف اجلوارح إيامن بنسبة عرشة يف املائة ما مل يمنع من ذلك مانع  

قلب بنسبة أربعني يف املائة فالبد أن يكون يف اجلوارح إيامن  كام تقدم، ولو كان يف ال

بنسبة أربعني يف املائة، وإذا مل يكن يف اجلوارح يشء من األعامل دهرها كله كام تقدم 

وال   متالزمان  والباطن  فالظاهر  فيه،  إيامن  ال  القلب  أن  عىل  يدل  فهذا  تصويره 

 ينفكان. 

 تنبيهان: 

ل السنة عن بعض األعامل بقوهلم: هذا رشط يف اإليامن.  قد ُيعربِّ أهالتنبيه األول:  

كام قال ابن القيم: وقد اختلفوا يف الصالة هل هي رشط يف اإليامن أم ال. وقال يف  

)مدارج السالكني(: والتوكل رشط يف اإليامن. فال يريد ابن القيم وال غريه من أهل 

امل عند  معناه  عىل  بالرشط  بالرشطية  وا  عربَّ إذا  املاهية  السنة  خارج  أنه  أي  ناطقة 

 فتكون الصالة ليست من اإليامن، كال وإنام يريدون الرشط بمعناه اللغوي. 
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هو  وقال:  بالرشطية  وا  عربَّ ملا  السنة  أهل  بعض  عىل  شنَّع  بعضهم  رأيت  وقد 

يقصد أهنا خارج ماهية اإليامن. فألزمه بمعنى الرشط عند املناطقة واألصوليني ال  

الع لغة  يف  العبارة بمعناه  جاءت  فإذا  حُمتمل،  الرشطية  لفظ  ُيقال:  ما  وأقل  رب، 

)مدارج  كتابه  يف  القيم  ابن  قاله  كام  وطريقته  الرجل  هدي  عىل  حتمل  املُجملة 

اللغة، فهو   بمعناه عند أهل  السنة فرييد  بالرشطية من أهل  السالكني(، فمن عرّب 

 داخل املاهية ال خارج املاهية. 

د: إن شبابة بن سوار يقول: اإليامن قول وعمل، ومن قال  قيل ألمح التنبيه الثاين:  

ما   أخبث  ومن  البدع  أهل  قول  خبيث  قول  هذا  أمحد:  اإلمام  قال  عِمَل.  فقد 

 سمعت. 

بن   شبابة  بكالم  أمحد  اإلمام  مراد  املعارصين خالٌف يف  بعض  عند  حصل  قد 

هو   اإليامن  ويقول  الفقهاء  مرجئة  طريقة  عىل  هو  سوار  بن  وشبابة  قول  سوار، 

واعتقاد، وال يرى أن العمل من اإليامن، لكن شبابة ملا رأى شدة أهل السنة عىل  

املخالفني يف هذا أراد أن خيدع وأن ُيموه عىل أهل السنة، فقال اإليامن قول وعمل،  

ل قال: والعمل هو   ومن سمع هذا فرح وظنه عىل معتقد أهل السنة، لكنه إذا فصَّ

العمل يف اإليامن، فحقيقة مذهب شبابة بن سوار أنه    القول، فرجع إىل أنه ال ُيدخل

ه فأرجع األعامل إىل األقوال ومل جيعل أعامل اجلوارح  مذهب مرجئة الفقهاء لكنه موَّ

من اإليامن، وقد تكلم عىل مذهب شبابة ابن رجب يف رشحه عىل البخاري، وابن  

 تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(.
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أن هناك من بغى عىل أهل السنة ملا أخطأ    رسوا وسبب أمهية فهم مراد شبابة بن

ظلم   هذا  فيقال:  سوار.  بن  شبابة  مذهب  مذهبه  وقال:  العمل  جنس  مسألة  يف 

وخطأ، فإن شبابة بن سوار ال ُيثبت وال ُيدخل األعامل يف اإليامن، أما من أخطأ من  

إنام زلَّ أهل السنة يف مسألة جنس العمل فهو ُيثبت األعامل وُيدخلها يف اإليامن و

يف التالزم بني الظاهر والباطن وليس يف كل املسألة وإنام يف حال واحدة وهو إذا  

ذلك،   يف  وأخطأ  إيامن  القلب  يف  يبقى  أنه  ظن  اإليامن  من  اجلوارح  أعامل  خلت 

 وسيأيت بيان ذلك أكثر. 

ع عىل تقرير زيادة اإليامن ونقصانه أمور: : املسألة اخلامسة  يتفرَّ

سالم يزيد وينقص عىل أحد القولني عند أهل السنة وهي رواية  اإلاألمر األول:  

ومن األدلة ما ثبت يف الصحيحني    عن اإلمام أمحد ورجح ذلك ابن تيمية  

 «املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي  

 فدلَّ عىل أن اإلسالم يزيد وينقص. 

أ لذلك يزيد وينقص، أما أهل البدع  األمر الثاين:   أن اإليامن عند أهل السنة يتجزَّ

سبب  يف  أصل  وهذا  أ  يتجزَّ ال  واحد  جزء  عندهم  فإنه  واخلوارج  املرجئة  من 

ضالهلم، لذا قالت اخلوارج: إذا ذهب بعض اإليامن ذهب كله، فكفروا بالذنوب،  

ر بيشء من الذنوب حتى يبقى  وقالت   املرجئة: إذا ذهب بعضه ذهب كله فال ُنكفِّ

 كله. 
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أن هذا أصٌل يف سبب ضالل الطوائف يف هذا الباب    وقد ذكر ابن تيمية  

 من املرجئة واخلوارج. 

اإليامن يف القلب والتصديق واليقني يزيد وينقص عند أهل السنة،  األمر الثالث:  

:  إمجاع أهل السنة، ويدل عليه قول إبراهيم  بل حكى ابن تيمية عىل ذلك  

َقْلبِي﴿ َيْطَمئِنَّ 
لِ َوَلكِْن  َبىَل  َقاَل  ُتْؤِمْن  َأَوََلْ  واليقني    [260]البقرة:    ﴾َقاَل  العلم  فإذن 

 والتصديق واإليامن يف القلب يزيد وينقص فليس عىل درجة واحدة. 

فإذا ُعلم ما تقدم ُعلَم أن من قال بأن اإليامن يزيد وينقص فقد برئ من اإلرجاء  

أ، وقد نصَّ عىل هذا ابن املبارك واإلمام أمحد والربهباري  ألنه يرى أن اإليامن يتجزَّ

  .)يف رشح )السنة 

السادسة ُيفهم  :  املسألة  أن  وينبغي  السنة،  أهل  عند  اإليامن  يف  االستثناء  يصح 

ستثناء، واالستثناء له إطالق لغوي وإطالق نحوي، أما اللغوي: كقول  معنى اال

اهلل،   شاء  يف وإن  والبحث  وأخواهتا،  بـ)إال(  االستثناء  فهو  النحوي:  أما  أرجو، 

االستثناء يف اإليامن باملعنى اللغوي ال النحوي، كأن يقول القائل: أنا مؤمن إن شاء 

 اهلل، أو أرجو أن أكون مؤمنًا. 

بني أهل السنة نزاع يف هذا الباب وهو نزاع لفظي، كٌل منهم عرّب  وقد حصل  

وأراد شيًئا، لذا قال ابن تيمية كام يف املجلد الثامن عرش من )جمموع الفتاوى( بعد  

واإليامن   األسامء  باب  يف  املنازعات  من  وكثري  قال:  االستثناء  يف  اخلالف  ذكر  ما 
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أعلم    زال االرتياب واهلل    واألحكام ُمنازعات لفظية، فإذا ُفصل اخلطاب

 بالصواب. 

 وقد ذهب أهل السنة إىل االستثناء باعتبارات: 

بالنظر إىل القبول، فيقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل، ألنه ال يدري  العتبار األول:  

 هل ُقبل منه عمله أو مل ُيقبل منه. 

أنا مؤمن إن شاء اهلل، حتى ال  باعتبار الفرار من التزكية، فيقول  العتبار الثاين:  

 يقع يف تزكية نفسه، ذكر هذا ابن بطة يف كتابه )اإلبانة(.

الثالث:   فقد ال يكون  العتبار  الكامل،  إىل  بالنظر  اهلل  أنا مؤمن إن شاء  يقول: 

ل إيامنه.   كمَّ

يقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل بالنظر إىل املوافاة، أي ال أدري ما  العتبار الرابع:  

 عليه، وقد ذكر هذا ابن بطة يف كتابه )اإلبانة الكربى(.  أموت

اخلامس:   ذكر هذا  العتبار  تعليًقا، وقد  اهلل حتقيًقا ال  إن شاء  أنا مؤمن  يقول: 

َراَم إِْن َشاَء اَّللَُّ آِمنِيَ األوزاعي، كقوله تعاىل: ﴿  أي   [27]الفتح:    ﴾ َلَتْدُخُلنَّ املَْْسِجَد احْلَ

 حتقيًقا ال تعليًقا. 

 بهذه االعتبارات اخلمسة عربَّ أهل السنة باالستثناء. ف
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 وأنبه إىل ما ييل:

االستثناء بقول إن شاء اهلل حتقيًقا ال تعليًقا حقيقته أنه ال يدخل يف  األمر األول:  

 االستثناء ألنه من باب التحقيق ال التعليق. 

واملرجئة؛ ألن    القول باالستثناء بالنظر للموافاة ُيطلقها أهل السنةاألمر الثاين:  

املرجئة ال يرون االستثناء لكن يرونه بالنظر للموافاة كام ذكره البيهقي يف كتابه يف 

االعتقاد، وأنكر عليهم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، لكن السني يطلقها مع 

أ. أ واملرجئ ُيطلقها مع قوله بأن اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ  إقراره أن اإليامن يتجزَّ

السابعةا الظاهر  :  ملسألة  وأن  والباطن  الظاهر  بني  التالزم  السنة  أهل  ُيقرر 

والباطن متالزمان ال ينفكان، فهام متالزمان صالًحا وفساًدا كام قرر هذا أئمة السنة  

يف مواضع، وممن ذكر ذلك اآلجري يف كتابه )الرشيعة(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  

اوى( وبنيَّ أن من أسباب ضالل املرجئة أهنم  يف مواضع كثرية كام يف )جمموع الفت 

ال ُيقررون التالزم بني الظاهر والباطن، وذكر هذه العقيدة شيخ اإلسالم يف كتابه 

 )الصارم املسلول(. 

 وأدلة أهل السنة عىل ذلك كثرية منها: 

ِر ُيَوادُّوَن َمْن  ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخ   ال ََتُِد َقْوم  ﴿قوله تعاىل:  الدليل األول:  

وجه الداللة: أنه لتالزم الظاهر والباطن فمن   [22]املجادلة:   اآلية  ﴾َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلهُ 
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يؤمن باهلل ورسوله ال ُيواد من حاد اهلل ورسوله؛ ألن الظاهر والباطن متالزمان،  

 كام يف )جمموع الفتاوى(.   وقد ذكر هذا الدليل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ة  قوله تعاىل: ﴿الدليل الثاين:   وا َلُه ُعدَّ ُروَج ألََعدُّ وقد   [46]التوبة:    ﴾َوَلْو َأَراُدوا اخْلُ

ذكر هذا الدليل القرطبي يف تفسريه، وهو دليل عىل تالزم الظاهر والباطن، لذلك 

 لو أرادوا اخلروج باطنًا ألعدوا العدة ظاهًرا. 

أن    حديث النعامن بن بشري    ما روى البخاري ومسلم من الدليل الثالث:  

أل وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

القلب التالزم بني  « فسد اجلسد كله، أل وهي  ، وهذا من أرصح األدلة يف تقرير 

الظاهر والباطن، ويف هذا أن الظاهر والباطن متالزمان صالًحا وفساًدا، وأن فساد 

لفساد الظاهر، فالظاهر تبٌع للباطن، وكل هذا قرره شيخ اإلسالم ابن  الباطن سابق  

 . تيمية 

وأؤكد أنه ليس معنى هذا أننا ال ُنكفر أحًدا إذا تلبس بالكفر يف الظاهر إال أن  

نعرف باطنه، هذا ليس صحيًحا بل بمجرد أنه تلبس بالكفر ظاهًرا فإنه كافر وكفره 

 والباطن متالزمان.  ظاهًرا هو كفره باطنًا ألن الظاهر

ثبت عند معمر بن راشد أنه روى بإسناد صحيح عن أيب هريرة  الدليل الرابع:  

    :قال امللك صلحت "أنه  فإذا صلح  امللك واألعضاء جنوده،  هو  القلب 
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، وهذا يؤكد ما جاء يف حديث النعامن بن  "جنوده وإذا فسد امللك فسدت جنوده

 . بشري 

واملرجئة ضلت يف أصول    ،والباطن أصٌل عند أهل السنةفالتالزم بني الظاهر  

منها هذا األصل، فقالت املرجئة: قد يكن الرجل كامل اإليامن يف باطنه وال يكون  

كذلك يف ظاهره ألن الظاهر والباطن غري متالزمني، أما أهل السنة فُيقررون أهنام 

 متالزمان ال ينفكان. 

 ؟ ولقائل أن يقول: ماذا ُيقال يف املريض

يقال: املريض عرض له عارض منعه عن الفعل، والبحث ليس يف العوارض  

وإنام البحث يف تأصيل املسألة بدون العوارض، أما لو أن رجاًل مِرَض فام استطاع 

أن ُُيرك جوارحه أو كان مشلواًل ال يستطيع أن ُُيرك أعضاءه، فهذا خارج البحث 

املنع فسادها وهو عدم التالزم   فقد عرض له عارض منع من حركة اجلوارح، ال أن

 بني الظاهر والباطن وإنام أمر آخر. 

فإذن املرجئة خالفوا يف هذا األصل وتصوروا رجاًل كامل اإليامن يف قلبه وال  

إيامن يف جوارحه، وهذا من فساد وضالل املرجئة، وما تقدم ذكره من مسألة جنس  

إذا كان اإليامن يف القلب إذ معنى هذا األصل أنه    العمل هي فرع عن هذا األصل

كاماًل فالبد أن يكون يف اجلوارح كذلك، وإذا كان ناقًصا فيكون يف اجلوارح كذلك 
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باملقدار نفسه، وإذا خال القلب من اإليامن خلت اجلوارح من اإليامن، وإذا خلت 

 اجلوارح من اإليامن دل عىل خلو القلب من اإليامن. 

يف هذا الباب ويف هذه املسألة وقال: أنا    وقد ُوجد من بعض أهل السنة من زلَّ 

القلب زاد يف اجلوارح،  زاد اإليامن يف  الظاهر والباطن فمتى ما  التالزم بني  ُأقرر 

وزيادة اإليامن يف اجلوارح دليل عىل زيادة اإليامن يف القلب، إال يف جزئية واحدة 

يف ويبقى  اإليامن  من  يشء  اجلوارح  يف  يكون  ال  قد  وقال:  فيها  أصل زلَّ  القلب   

السنة   أهل  زلة وخمالفة إلمجاع  العمل، وهذه  املسامة بجنس  املسألة  اإليامن. وهي 

واجلامعة لكنه خطأ جزئي ال كل، ألن األصل هو تقرير التالزم بني الظاهر والباطن  

أما تقريره يف جنس العمل فهو جزء من أصل، كأن ُيثبت رجل األسامء والصفات  

للقايض رشيح، فهو موافق ألهل السنة يف أصوهلم    إال صفة كالعجب كام حصل

 لكن زلَّ يف مسألة جزئية. 

العجب   صفة  ل  أوَّ رشيح  والقايض  الفتاوى(:  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  قال 

ومع ذلك هو إمام من األئمة باالتفاق.   [12]الصافات:    ﴾ُت بْ جِ عَ   ْل بَ ﴿وأنكر قراءة  

)األسامء والصفات(، فزّل القايض  وقد روى أثر القايض رشيح البيهقي يف كتابه  

بل بقي إماًما من أئمة أهل السنة، ومثل ذلك   ،السنةرشيح يف جزئية فلم ُيبدعه أهل  

 ُيقال فيمن زلَّ يف مسألة جنس العمل. 
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وهذا أمر ينبغي أن ُيعرف حتى ُيتعامل مع هذه املسألة، ومما ينبغي أن ُيعلم يف  

العمل أهنا مسألة نظرية ذكره املرجئة، وإال ال  مسألة جنس  السنة رًدا عىل  ا أهل 

ُيتصور أن أحًدا يعرف أن رجاًل عاش ستني سنة ومل يعمل شيًئا من أعامل اجلوارح 

 الواجبة، وإنام رضهبا مثاًل أهل السنة للرد عىل املرجئة.

 املخالفني ألهل السنة يف باب اإليامن طائفتان: أشهر : املسألة الثامنة

الطائفة األوىل: اخلوارج، وقد تقدم الكالم عليهم وأهنم يقولون بأن اإليامن قول  

أ، وأن منهم من ُيكفر بالكبرية  وعمل واعتقاد، إال أن اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ

 ومنهم من ُيكفر بالصغرية. 

أصن  وهم  املرجئة،  الثانية:  اإلرجاء  الطائفة  وأصل  واحًدا،  صنًفا  وليسوا  اف 

مأخوذ من إرجاء العمل أي إخراج أعامل اجلوارح من اإليامن، وطوائف املرجئة  

 كالتايل: 

ابن    األوىل: عنهم  تكلم  وقد  الكرامية،  هم  وهؤالء  القول،  هو  اإليامن  تقول: 

وله إن  تيمية وقال: ال أعرف أحًدا معينًا منهم يقول اإليامن هو القول، وبمجرد ق

اإليامن هو القول فإنه يدخل اجلنة، وإنام يف أحكام الدنيا يقولون اإليامن هو القول  

أما يف اآلخرة فريونه يف النار، لكن يقولون من قال فبمجرد القول فهو مؤمن يف 

م يقول: إنه مؤمن  أحكام الدنيا، أما اآلخرة فإن مصريه إىل النار، أما أن أحًدا منه
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القول وليس يف قلبه يشء ويف اآلخرة مصريه اجلنة، قال: ال أعرف بمجرد    يف الدنيا 

 معينًا قال هبذا القول. 

تقول: إن اإليامن هو املعرفة، وهؤالء هم اجلهمية وهو أحد القولني عند  الثانية:  

 األشاعرة، وُيقابل املعرفة اجلهل. 

اعرة،  تقول: اإليامن هو التصديق فحسب، وهذا هو املشهور عند األشالثالثة:  

 وهو أحد قويل أيب احلسن األشعري، وُيقابل التصديق الكذب. 

تقول: اإليامن هو القول واالعتقاد، وهذا قول مرجئة الفقهاء، والكفر  الرابعة:  

 عندهم اجلحود؛ ألن اجلحود يكون بالقول. 

 . -إن شاء اهلل تعاىل-وسيأيت الكالم عىل الكفر عند هذه الطوائف 

  يل: وهذه األصناف جتتمع فيام 

أ.   األمر األول: أن اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ

ألمر الثاين: أن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن وليست داخلة يف اإليامن، وقد  ا

بنيَّ هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( قال: وأمجعت املرجئة عىل  

 أن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن. 

األعامل ال ُتوصف بالكفر كام أن األعامل ال ُتوصف باإليامن،    ألمر الثالث: أنا

 يف كتابه )الصارم املسلول(.  وقد ذكر هذا عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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 نبيهات:ت

خالفت املرجئة يف زيادة اإليامن ونقصانه، فقد قالوا: إن اإليامن  التنبيه األول:  

أ، ونتج عن هذا أهنم ال يق   ولون بزيادة اإليامن وال بنقصانه.  جزء واحد ال يتجزَّ

فإن قيل: ماذا يقولون يف النصوص الرشعية الواردة بزيادة اإليامن والتي تقدم  

 ذكر بعضها؟ 

 يقال: جييبون عليها بأحد جوابني: 

اجلواب األول: أنه جماز، وقد أصبح املجاز طاغوًتا كام ذكر ذلك ابن القيم يف  

 اء أن ُيرب من ألفاظ النصوص الرشعية. )الصواعق املرسلة(، يمتطيه كل من ش

اجلواب الثاين: أن زيادة اإليامن ترجع إىل متعلقات اإليامن ال إىل اإليامن يف ذاته،  

أنه أول ما آمن الصحابة وأول ما جاءهتم الرشيعة أمرهم اهلل بأوامر   ومعنى هذا 

به، واليشء    فآمنوا هبذه األوامر، فكلام ازدادت األوامر يزداد اليشء الذي يؤمنون 

الذي يؤمنون به هو متعلقاته، وكذلك إذا علم رجٌل ألف أمر من الدين فآمن به ثم  

علم عرشة أمور من الدين فآمن هبا، فاإليامن يزيد ال يف نفسه وذاته وإنام يف اليشء  

وذكره العز بن عبد    الذي آمن به وهو متعلقاته، وقد ذكر هذا عنهم ابن تيمية  

ع ُسئل  ملا  ونقصانه السالم  زيادته  فقال:  فتاواه،  يف  كام  ونقصانه  اإليامن  زيادة  ن 

يرجع إىل متعلقاته ال إىل ذاته. والعز بن عبد السالم أشعري لذلك ذكر هذا األمر 

 عىل أصل األشاعرة. 
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الكفر عند املرجئة بحسب مذهبهم يف اإليامن، من قال إن اإليامن  التنبيه الثاين:  

تكذيب، فحرص الكفر يف التكذيب، ومن قال اإليامن  هو التصديق قال الكفر هو ال 

هو املعرفة جعل الكفر هو اجلهل، ومن قال اإليامن هو الكلمة جعل الكفر عدم 

جعل  الفقهاء  كمرجئة  واالعتقاد  القول  هو  اإليامن  إن  قال  ومن  بالكلمة،  النطق 

 الكفر هو اجلحود ألن اجلحود يكون باللسان. 

 يصف عماًل بأنه كفر، بل يقول املرجئ: ساب الدين كافر.   ا لذا ال ترى مرجئً 

لكنه ال يقول إن السب نفسه كفر، وإنام يقول السب دليل عىل الكفر، ويلزم من  

الكفر،  عىل  دلياًل  جيعله  وإنام  كفر  بأنه  نفسه  السب  ال يصف  لكن  الكفر،  السب 

أم كفر،  بأنه  عماًل  وال  قواًل  يصف  ومل  القلب  إىل  الكفر  السلفي  فأرجع  السني  ا 

يقول: السب كفر وهو دليل عىل كفر الرجل يف باطنه أو مستلزم لكفر الرجل يف 

باطنه، وقد عرّب بلفظ الدليل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )الصارم املسلول(،  

فالسني السلفي وصف القول أو الفعل نفسه بأنه كفر ووصف الباطن بأنه كفر،  

بأنه كفر وإنام جيعله دلياًل عىل كفر صاحبه،    أما املرجئ فال يصف قواًل  وال فعاًل 

فيقول: من سجد لصنم فهو كافر إال أن سجوده نفسه ليس كفًرا وإنام هو مستلزم 

 أو دليل عىل كفر الباطن. 

األشاعرة  من  واملرجئة  السنة  أهل  بني  مؤثر  فارٌق  ُفهم  ذكره  تقدم  ما  ُفهم  إذا 

ابه )الشفا( بعض املكفرات وقال: وهي  وغريهم، وقد ذكر القايض عياض يف كت
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عالمة عىل الكفر. ومل يصف هذا املُكفر بأنه كفر، وإذا قرأت يف باب حكم املرتد  

عند األشاعرة من أصحاب املذاهب األربعة وجدهتم يقولون: من سب الدين فهو  

 إلخ، لكن ال يصفون الفعل نفسه بأنه كفر. ... كافر، ومن فعل كذا فهو كافر

أمور خالف فيها بعض املرجئة وأهل السنة جممعون عىل أهنا كفر  الثالث:  التنبيه  

 وهي كالتايل: 

األمر األول: أمجع أهل السنة عىل أن من مل يقل ويتلفظ بكلمة التوحيد مع قدرته  

 كام يف )جمموع الفتاوى(.  فهو كافر إمجاًعا، حكاه ابن تيمية 

يكن يف القلب عمٌل فصاحبه كافر    األمر الثاين: أمجع أهل السنة عىل أنه إذا مل

إمجاًعا، حكى اإلمجاع ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف كتابه )حكم  

 تارك الصالة(. 

فهم   كفر  القلب  عمل  ترك  أن  عىل  جممعني  السنة  أهل  كان  إذا  الثالث:  األمر 

 جممعون عىل أن ترك قول القلب من باب أوىل. 

 السنة عىل أن ترك جنس العمل كفر كام تقدم بيانه. األمر الرابع: أمجع أهل 

 حتقيق مذهب مرجئة الفقهاء. : املسألة التاسعة

مرجئة الفقهاء ُيقررون أن اإليامن قول واعتقاد كام تقدم، وقد قال بقول مرجئة  

كأيب   الفقهاء  من  ومجع  سليامن  أيب  بن  محاد  من  حنالفقهاء  كثري  هلذا  وذهب  يفة، 
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كثرًيا أن  علاًم  وربمنه  احلنفية  معتقًدا  تبنّوه  العجم  باملذهبم السيام  ،  احلنفي  طوه 

 فصار املعتقد املاتريدي كذلك. 

فمرجئة الفقهاء ال يرون أعامل اجلوارح من اإليامن، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وتبديعهم هلم لكني ال أعلم  يف )اإليامن األوسط(: وقد اشتد نكري السلف عليهم  

رهم. أي أن بدعة مرجئة الفقهاء غري ُمكفرة وإن كانت سبًبا للتبديع.   أحًدا كفَّ

أن   الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  ذكر  وقد  كذلك  تكون  كيف  قيل:  فإن 

 إلخ؟ ... اخلالف معهم لفظي ويف بعض املواضع شبيه باللفظي

اخلالف   يكون  أن  يمكن  ال  عىل يقال:  والسلف  باللفظي  شبيًها  أو  لفظًيا 

 تبديعهم. 

 فإذن عىل ماذا ُُيمل كالم ابن تيمية؟ 

قد ذكر ابن تيمية نفسه أن اخلالف مع مرجئة الفقهاء خالٌف حقيقي وأقرَّ تبديع  

السلف هلم، لكنه بنيَّ أمرين مهمني يف تصّور مذهب املرجئة وقد رأيت كثرًيا من  

 األمران، لذا التبس عليه كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية:  املعارصين مل يّتضح له هذان

قال إن مرجئة الفقهاء ال خُيالفون يف أحكام اآلخرة وأن العايص  األمر األول:  

مستحق للنار وأن الطائع مستحق للجنة، فهم يف أحكام اآلخرة كأهل السنة وإنام 

األفطس   ساملًا  أن  تيمية  ابن  وذكر  الدنيا،  أحكام  يف  مرجئة  -خالفهم  من  وهو 
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ُيطع اهلل، فامت املطيع    -الفقهاء قيل له: رجٌل مطيع مل يعص اهلل ورجٌل عاص مل 

 فدخل اجلنة فامت العايص ودخل النار، أمها متفاضالن يف اإليامن؟ قال: ال. 

فهم ُمقرون بأحكام اآلخرة أن العايص يستحق النار وأن املطيع مستحق للجنة،  

الدن  أحكام  يف  ينازعون  )اإلبانة  وإنام  يف  بطة  ابن  رواه  األفطس  سامل  وأثر  يا. 

 الكربى(. 

قال ابن تيمية: شدد السلف عليهم ألهنم يفتحون الباب للعصاة  األمر الثاين:  

وجربائيل  وعمر  بكر  كأيب  كامل  إيامين  الدنيا  يف  أنا  يقول:  العايص  إن  بحيث 

 وميكائيل، فإذا سمع العصاة مثل هذا تساهلوا يف فعل املعايص. 

فيام فب وتسببوا  الرشعية  األلفاظ  خالفوا  ألهنم  حقيقي  خالفهم  أن  ُيعلم  هذا 

تقدم، لكنه لفظي بالنظر ألحكام اآلخرة، ومن فهم هذا فهم حقيقة مذهب املرجئة  

 وانكشف عنده اإلشكال عند مرجئة الفقهاء. 

 تنبيهان: 

ء، ذكر هذا إذا ُأطلق املرجئة عند السلف فاملراد هبم مرجئة الفقهاالتنبيه األول:  

شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف املجلد السابع من )جمموع الفتاوى(، قال: والسلف  

 يقولون: قالت اجلهمية واملرجئة. ويريدون باملرجئة مرجئة الفقهاء. 
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فكالم السلف يف تضليل املرجئة املراد هبم مرجئة الفقهاء، وهذا مفيد للغاية لذا  

السن كتابه  يف  الكرماين  حرب  اجلهميةيذكر  قالت  ويريد    ...  ة:  املرجئة،  وقالت 

ابن سعد يف طبقاته: إين  النخعي فيام رواه  إبراهيم  الفقهاء، وقال  باملرجئة مرجئة 

ألُبغض املرجئة أشد من بغيض لليهود والنصارى. وهو يريد هبم مرجئة الفقهاء،  

 . وليس هذا تكفرًيا هلم وإنام ألن رضرهم عىل الناس أكثر فبغضهم أكثر 

يذكر مرجئة الفقهاء أن هناك مرجئة وُيشددون عليهم ويعنون هبم  التنبيه الثاين:  

من ال يرون إجياب الواجبات وال حتريم املحرمات، أي يريدون هبم من ال يرون أن  

اإليامن هو قول واعتقاد وإنام هو قول أو اعتقاد فحسب، ألن مرجئة الفقهاء يرون  

هو    : -وانتبه هلذا-بفعل األعامل، لكنهم يقولون  أن الطائع يعمل األعامل وُمطالب  

ثمرة من إيامن القلب ال الزٌم له، والثمرة قد حتصل وقد ال حتصل أما الالزم فالبد  

أن ُيصل، لذا نسب هلم ابن حزم يف كتابه )الفصل( أهنم يقولون إن األعامل ثمرة 

األعامل ثمرة من  لإليامن، وبمثل ذلك ذكر ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( أن  

 ثمرات اإليامن، أما أهل السنة فيقولون هو الزم من لوازم اإليامن. 

قد ردَّ أهل السنة عىل املرجئة ردوًدا كثرية وتقدم من الردود عليهم أن كل فائدة:  

دليل ُيثبت أن العمل من اإليامن فهو رد عليهم، وكل دليل ُيثبت أن اإليامن يزيد  

دليل ُيثبت أن األقوال واألعامل ُتوصف بالكفر فهو    وينقص فهو رد عليهم، وكل

 رد عليهم، إىل غري ذلك من األدلة. 
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الردود رد اإلمام أمحد عليهم، فإن املرجئة ومنهم مرجئة الفقهاء   ومن أحسن 

أ، فإذا قيل هلم: ملاذا ال ُتدخلون العمل يف  يتجزَّ يقولون إن اإليامن جزء واحد ال 

أ وهو جزء واحد،  اإليامن؟ قالوا: إذا أدخلن  ا العمل يف اإليامن جعلنا اإليامن يتجزَّ

أن   بني  ما  فأنتم  أمتوه،  فجزَّ واعتقاد،  قول  اإليامن  إن  قلتم  قد  أمحد:  اإلمام  فقال 

أ فُتخرجون القول من اإليامن فرتجعون إىل   تلتزموا أن اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ

أ فيلزمكم أن ُتدخلوا  قول اجلهمية، أو ُترصون عىل أن اإليامن قوٌل واع تقاد ويتجزَّ

 العمل يف اإليامن. 

وقد نقل هذا اجلواب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اإلمام أمحد وأثنى عليه، وهو  

 جواب بديع يف نقض قول املرجئة عىل تأصيلهم. 

رض من اإليامن ذنب. ذكر  ي ال    قد ذكر الطحاوي قول من يقول: :  املسألة العارشة

ابن تيمية يف بعض املواضع كام يف )جمموع الفتاوى( أنه ال يعرف قائاًل معينًا قال 

هبذا القول، وقد ُنسبت هذه املقولة ملقاتل بن سليامن كام نسبه إليه ابن حزم، ونسبها  

إليه، فكأن ابن  الشهرستاين إليه يف كتابه يف )امللل(، ثم رجع وأنكر صحة نسبتها  

تيمية ال يرى صحة نسبة هذه املقولة ملقاتل بن سليامن لذلك قال: ال أعرف معينًا  

 قال هبا. 

أنه ال يعرف معينًا يقول هبا هبذا املعنى: ال يرض    -واهلل أعلم-ومراد ابن تيمية  

فإذا كانوا   به،  يقولون  املرجئة  اللفظ فكل  يدل عليه هذا  بام  أما  مع اإليامن ذنب. 
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ولون إن إيامن املسلم يف الدنيا كامل كإيامن جربائيل وميكائيل وأيب بكر وعمر، يق

مع وقوع الذنوب منه، فإذن ال يرض مع اإليامن ذنب، أو يريد شيخ اإلسالم مرجئة  

الفقهاء ألهنم يرون أن الذنب يرض يف اآلخرة بخالف االسم والوصف يف الدنيا،  

ا مجيع  عليه  الكالم  معنى  أن  يف واملقصود  خيالفون  الفقهاء  مرجئة  أن  إال  ملرجئة، 

أحكام اآلخرة ويوافقون يف أحكام الدنيا، أما اجلهمية فهم عىل معنى هذه املقولة  

 يف الدنيا ويف اآلخرة. 

ذكر الطحاوي كالمه املتقدم وهو يرد عىل من يقول بأنه  :  املسألة احلادية عرشة

مرج من  الطحاوي  أن  وذلك  ذنب؛  اإليامن  مع  يرض  أن  ال  يرى  فهو  الفقهاء  ئة 

الذنوب ترض لكنها ترض يف اآلخرة، وإنام الذين يقولون ال يرض مع اإليامن ذنب يف 

وما   بيانه، وقد دلت األدلة عىل خطأ قوهلم  تقدم  اجلهمية كام  الدنيا واآلخرة هم 

﴿ تعاىل:  قوله  ومنها  َكاَم أكثرها،  إِلَّ  َيُقوُموَن  ل  َبا  الرِّ َيْأُكُلوَن  الَِّذي الَِّذيَن  َيُقوُم   

املَْسِّ  ِمْن  ْيَطاُن  الشَّ يف   [275]البقرة:    ﴾َيَتَخبَُّطُه  اإليامن  ُتنقص  الذنوب  أن  عىل  فدل 

 الدنيا. 

ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهْم َظاَِلٌ  ومن األدلة قوله تعاىل: ﴿

اِت لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَ  ْيَ فهذا رصيح يف أن الناس    [32]فاطر:    ﴾ِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَ

 متفاوتون يف منزلتهم بحسب إيامهنم وأعامهلم، إىل غري ذلك من األدلة الكثرية. 
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 األدلة عىل براءة الرجل أو الطائفة من اإلرجاء.   :املسألة الثانية عرشة

قد كُثر يف هذا الزمن وصف أهل السنة باإلرجاء من التكفرييني والرسوريني  

وأتباعهم، كام ابُتل هبذا عبد اهلل بن املبارك، فلام قيل له: أتقول باإلرجاء؟ قال: أقول  

 به ملا كربت سني؟ أنا أقول اإليامن يزيد وينقص! 

ينسبو أن  التكفري ويريدون  الغالة يف  ُيرددها  املقولة  يوافقهم عىل  فهذه  مل  ا من 

لكن   الناس من ليس من هؤالء  إىل اإلرجاء، ومن  التكفري  مبادئهم وأصوهلم يف 

قاهلا   أو  فعلها  من  ُوصف  التي  املسائل  فمن  هؤالء،  كالم  عليه  ودخل  أخطأ 

 باإلرجاء وهي ليست كذلك: 

  القول بأن ترك الصالة ليس كفًرا، فإن هذا القول قد قال به مجع املسألة األوىل:  

قدر   )تعظيم  يف  املروزي  رواه  الزهري  عن  صحيح  بإسناد  ثبت  السنة،  أئمة  من 

الصالة(، وقال به مجع من أهل اإلسالم كاملك والشافعي وأمحد يف رواية، وقد ذكر 

اخلالف بني أهل السنة يف هذه املسألة املروزي يف كتابه )تعظيم قدر الصالة( وأبو  

، وأبو عثامن الصابوين يف كتابه يف االعتقاد، ثم  بكر اإلسامعيل يف كتابه يف االعتقاد

ذكرها أهل السنة يف كتب الفقه ويف الفتاوى واإلجابات كام بنيَّ هذا ابن تيمية يف 

مواضع كثرية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف كتابه )حكم تارك الصالة( إىل 

الشيخ العالمة عبد  أئمة الدعوة النجدية كشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، و 

 اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن. 
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فكيف ُيقال إن من قال بأن ترك الصالة ليس كفًرا فهو مرجئ؟ هذا خطأ قطًعا  

 وخمالف ملا عليه العلامء السابقون. 

وقال:   سننه  يف  داود  أبو  بّوب  قد  قيل:  املرجئة"فإن  عىل  الرد  ذكر    "باب  ثم 

أو  »حديث جابر:   الرجل والرشك  الصالةبي  ترك  داود هذا  «الكفر  أبو  ، فجعل 

 احلديث رًدا عىل املرجئة؟ 

فيقال: إن أبا داود السجستاين أورد هذا احلديث للرد عىل املرجئة من جهة أن  

هذا احلديث وصف األعامل بأهنا كفر، ووصف العمل بأنه كفر ال يتوافق مع قول 

ض املعارصين زل يف هذا  املرجئة ألهنم ال يرون العمل من اإليامن، وقد رأيت بع

 وظن أن سلفه يف هذا الغلو هو أبو داود السجستاين، وقد أخطأ يف ذلك. 

العذر باجلهل، وقد تقدم بحثها وأنه ال عالقة بالعذر باجلهل مع املسألة الثانية:  

 اإلرجاء ال من قريب وال من بعيد. 

 وهناك أمور ذكر أهل السنة أن من قال هبا فقد برئ من اإلرجاء: 

من قال باالستثناء يف اإليامن، فقد ذكر اإلمام عبد الرمحن بن مهدي  ألمر األول:  ا

 أن من قال ذلك فقد برئ من اإلرجاء. 

من قال إن اإليامن يزيد وينقص فقد برئ من اإلرجاء، كام ذكر هذا  األمر الثاين:  

 . ابن املبارك، واإلمام أمحد، واإلمام الربهباري 
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األعامل من اإليامن فقد برئ من اإلرجاء؛ ألن املرجئة   من قال إناألمر الثالث: 

مذهب  مع  يستقيم  وال  بيانه،  تقدم  كام  اإليامن  من  ليس  العمل  أن  عىل  جممعون 

أ، فال يصح أن جيعلوا األعامل من   املرجئة ألهنم يقولون: اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ

هب املرجئة فإذا قالوا يزيد  اإليامن، كالقول بزيادة اإليامن ونقصانه فال جيتمع مع مذ

 وينقص فقد جعلوه متجزًئا. 

وصف األعامل بأهنا كفر، فاملرجئة ال يصفون عماًل بأنه كفر كام  األمر الرابع:  

تقدم، أما أهل السنة فهم جممعون عىل أن من األعامل ما هو كفر ومن األقوال ما  

 هو كفر ومن االعتقادات ما هو كفر. 

 من شبهات املرجئة يف عدم إدخال األعامل يف اإليامن.   :املسألة الثالثة عرشة

 للمرجئة شبهات وأذكر الشبهة وجواهبا وال حول وال قوة إال باهلل: 

األوىل:   أنه  الشبهة  الرشعي  اللفظ  يف  واألصل  التصديق،  اللغة  يف  اإليامن  أن 

 افق للفظ اللغوي، فإذن يكون اإليامن التصديق، والتصديق إنام يكون بالقلب.مو

 والرد عىل هذه الشبهة من أوجه: 

 الوجه األول: األدلة الكثرية عىل أن األعامل من اإليامن وتقدم ذكر بعضها. 

اإليامن فإن اإليامن لغًة    الوجه الثاين: بمقتىض األدلة الدالة عىل أن األعامل من

إليامن رشًعا، ففي اللغة التصديق أما يف الرشع فهو تصديق ُمقيد بأنه خُمتلف عن ا
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وُتبيِّنها   ُتقيدها  وإنام  اللغوية  األلفاظ  تنقل  ال  الرشيعة  فإن  واعتقاد،  وعمل  قول 

ًعا  وُُتصصها وجتعل هلا حكاًم، كام يف الصالة فهي يف اللغة بمعنى الدعاء، لكنها رش 

املعروفة، فالرشيعة قيدت لفظ الصالة هبذا، وقد حقق  بمعنى األقوال واألعامل 

 . هذا ابن تيمية 

فإذن يتبنيَّ بأن معنى اإليامن وإن كان أصل معناه التصديق إال أنه ُمبنّي وُمقيَّد  

 بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية. 

تصديق ال يكون بأعامل اجلوارح فليس التصديق الوجه الثالث: ال ُيسلَّم بأن ال

:  ملسو هيلع هللا ىلصخاًصا بالقلب، ويدل لذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال  

 «والفرج ُيصدق ذلك ويكذبه» وقال يف آخر احلديث:    «والعي تزين وزناها النظر»

األلفاظ:   يكذبه»وبعض  التصديق «أو  فليس  تصديق،  بأهنا  األعامل  فوصف   ،

 لقلب. خاًصا با 

كام يف )جمموع الفتاوى( وابن    هذه األجوبة هي ملخص ما ذكره ابن تيمية  

 أيب العز احلنفي يف رشحه عىل )الطحاوية(. 

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  تكاثرت اآليات يف عطف األعامل عىل اإليامن: ﴿ الشبهة الثانية:  

اِت  احِلَ  والعطف يقتيض املغايرة؟ [8]فصلت:   ﴾َوَعِمُلوا الصَّ

فيقال: ال شك أن العطف يقتيض املغايرة لكن املغايرة عىل درجات فقد تكون  

مغايرة كلية وقد تكون مغايرة جزئية، فيكون من عطف اخلاص عىل العام كام قال 
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الِة اْلُوْسَطىتعاىل: ﴿ َلَواِت َوالصَّ فالصالة الوسطى   [238]البقرة:  ﴾َحافُِظوا َعىَل الصَّ

 من الصلوات لكنه من عطف اخلاص عىل العام. 

ثم مقتىض هذا العطف أن يكون العمل من لوازم اإليامن، وقد ذكر هذا اجلواب  

تيمية   ابن  العز احلنفي يف    شيخ اإلسالم  أيب  وابن  الفتاوى(  كام يف )جمموع 

 رشح الطحاوية. 

 ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ َمْن َكَفَر بِاَّللَِّقال تعاىل: ﴿الشبهة الثالثة:  

 قالوا: قد جعل اإليامن يف القلب فحسب.  [106]النحل:  ﴾بِاإِلياَمنِ 

واجلواب عىل هذا أن اإليامن إنام ُجعل يف القلب فحسب يف حال واحدة وهي  

عل اإليامن فيها، فُيتصور  حال اإلكراه؛ ألنه ال إكراه عىل ما يف القلوب، فلذلك ُج 

 اإلكراه يف اجلوارح فيمتنع عن عمل اجلوارح، لكن ال ُيتصور اإلكراه يف القلب. 

أن يفعل أعامل اجلوارح، أما    يف القلب فحسب كاف ملن مل يستطع  اإليامن  فُذكر

من استطاع أن يفعل أعامل اجلوارح فهو مطالب باإليامن هبذه األعامل من اجلوارح 

 من األدلة. ملا تقدم 

قالوا: إن اإليامن جزء إذا ذهب بعضه ذهب كله، كلفظ عرشة  الشبهة الرابعة:  

 إذا ذهب عدد واحد ذهبت العرشة كلها، فكذلك اإليامن. 
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والرد عليهم أن األمور املركبة أو املجتمعة صنفان: صنف إذا ذهب بعضه ذهب  

للفظ عرشة كله، وصنف يذهب بعضه ويبقى، فلفظ عرشة إذا ذهب واحد ذهب ا

وإن كان يبقى تسعة، لكن من األصناف ما إذا ذهب بعضه مل يذهب كله كالدار إذا 

سقط جدار منه فال يقال ال تسمى داًرا بل تبقى داًرا، وكاإلنسان إذا ُقطعت يده  

يبقى إنساًنا، وقد دلت األدلة عىل أن اإليامن من هذا الصنف الذي إذا ذهب بعضه 

جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف املجلد السابع  مل يذهب كله، وهذا ملخص  

 من )جمموع الفتاوى(. 

أن   عىل  السنة  أهل  أدلة  من  تقدم  ما  كل  األربع  الشبهات  هذه  عىل  الرد  فإذن 

العمل من اإليامن، وكل ما تقدم من أدلة أهل السنة عىل أن العمل يزيد وينقص  

 رد عليهم بالردود اخلاصة. وعىل أن األفعال واألقوال ُتوصف بأهنا كفر، ثم يُ 

 وهبذا ينتهي الكالم عىل اإلرجاء. 

ول نقول ل يرض مع اإليامن ذنب ملن عمله، نرجو للمحسني من املؤمني  )قوله:  

 . (أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة برْحته، ول نأمن عليهم ول نشهد هلم باجلنة

للمحسني )قوله:   يف    (نرجو  باإلنسان  ال  اآلخرين  إىل  بالنظر  يتعلق  فيام  هذا 

نفسه، ألنه سيأيت أن املسلم يف نفسه مطالب بأن جيعل اخلوف والرجاء متساويني،  

 مسألتان:   وحتت هذا
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األوىل:   ال  املسألة  قد  الوعد  لكن  باجلنة،  وُمبرش  باجلنة  موعود  حمسن  كل  أن 

الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا يتحقق لتخلف رشط أو وجود مانع، كام قال تعاىل: ﴿  ْ َوَبرشِّ

األهَْنَارُ  تَِها  ََتْ ِمْن  ِري  ََتْ َجنَّاٍت  ْم  هَلُ َأنَّ  اِت  احِلَ من    [25]البقرة:    ﴾الصَّ ذلك  غري  إىل 

ُترجى له اجلنة من  فاملحسن    [17]السجدة:    ﴾َجَزاء  باَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ اآليات، وقال: ﴿

غري جزم، ويؤكد هذا ما روى الشيخان من حديث سهل يف الرجل الذي كان يف 

اجلهاد ال يرتك شاذة وال فاذة إال رضب بسيفه، فتعجب منه الصحابة، فقال النبي  

النار»:  ملسو هيلع هللا ىلص يف  ذكر «هو  ثم  املعركة،  آخر  يف  نفسه  قتل  رآه  حتى  صحايب  فتبعه   ،

هل اجلنة فيام يبدو للناس، ثم ل يكون بينه وبينها إن الرجل يعمل بعمل أ»حديث: 

إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيام 

 . «يبدو للناس ثم ل يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل اجلنة

إِنَّ  قال تعاىل: ﴿  فمن عمل صاحلًا رجونا له وال نجزم ألننا ال نعرف حاله، لذا

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ  كل من مل يرشك    [48]النساء:    ﴾اَّللََّ ل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

نرجو   أننا  فالنتيجة  ذنبه،  يغفر  ال  أو  ذنبه  يغفر  هل  ندري  فال  الذنوب  يف  فوقع 

للمحسن ونخاف عىل امليسء، نسأل اهلل أن جيعلنا من املحسنني برمحته وهو أرحم  

 الرامحني. 

من أصول أهل السنة التفريق بني أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة،  املسألة الثانية:  

بن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( يف مواضع منها املجلد السابع، فليست وذكر هذا ا

أحكام الدنيا واآلخرة سواًء، فقد يكون الرجل كافًرا يف الدنيا وال يكون يف النار يف 
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القيم وابن   اآلخرة، كام ثبت عند أمحد وصحح احلديث عبد احلق اإلشبيل وابن 

، وذكر منهم رجاًل  «عىل اَّلل يوم القيامةأربع َيتجون  »كثري من حديث أيب هريرة:  

بالرسالة،   علمهم  لعدم  يؤمنوا  مل  أهنم  جيمعهم  األربعة  وهؤالء  الفرتة،  أهل  من 

الدنيا كفار فكل من مل يسلم فهو يف  فهؤالء ُيتجون عىل اهلل يوم القيامة وهم يف 

 الدنيا كافر، إال أن دخول اجلنة أو النار يتعلق بأحكام اآلخرة. 

يكون الرجل كافًرا يف الدنيا وال يكن يف النار يف اآلخرة، ويدل لذلك    فلذا قد

النبي   أن  ثبت يف مسلم من حديث أيب هريرة  ل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص ما  بيده  نفيس  والذي 

، مفهوم املخالفة: إن  «يسمع يب ُّيودي ول نرصاين ثم ل يؤمن يب إل أدخله اَّلل النار

 مل يسمع يب فال يلزم أن يدخل النار. 

هذه مسألة مشهورة عند أهل السنة، وهي الشهادة    (ول نشهد هلم باجلنة)قوله:  

 ملعني بجنة أو نار، وعند أهل السنة نزاع يف هذا عىل أقوال ثالثة: 

نار القول األول:   وال  بجنة  ُيشهد ملعني  النص  أال  يشهد هلم  مل  وهذا هو  ممن   ،

 السنة وهو املشهور يف كتب االعتقاد.  املشهور عند أهل

الثاين:   من  القول  مجاعة  قول  وهذا  األنبياء،  إال  نار  وال  بجنة  ملعني  ُيشهد  ال 

السلف كمحمد بن احلنفية، واألوزاعي، وعبد الرمحن بن مهدي، وعل بن املديني،  

، وفلج  ونقل اخلالل يف كتابه السنة مناظرة بني أمحد وعل بن املديني يف هذه املسألة

اإلمام أمحد عل بن املديني، فقال: أتعلم أن العرشة يف اجلنة؟ قال: أعلم. قال: إذا  
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أمحد   اإلمام  فحّجه   . شهدتَّ فقد  لألدلة  علمت  مرجوح  هؤالء  وقول   .

الكثرية يف الشهادة ألفراد الصحابة باجلنة كالعرشة املبرشين باجلنة وكثابت بن قيس  

 . ملسو هيلع هللا ىلص بن شامس وعائشة وخدجية وغريهم من صحابة رسول اهلل 

أن من اشتهر باخلري والسنة فُيشهد له باجلنة، ومما ُنقل عن أيب ثور  القول الثالث:  

أ القول األخري ذكره واختاره شيخ  أنه شهد لعني اإلمام  اجلنة، وهذا  بأنه يف  محد 

اإلسالم ابن تيمية كام يف املجلد احلادي عرش من )جمموع الفتاوى( وقرر يف العقيدة  

الواسطية القول األول لكنه اختار القول الثالث، وأقوى ما يستدل به أصحاب هذا  

أنس   حديث  من  ومسلم  البخاري  روى  ما  ُمرَّ   القول  فأثنى    أنه  بجنازة 

، ثم ُمرَّ بجنازة فأثنوا عليها  «وجبت، وجبت »:  ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة عليها خرًيا فقال النبي  

ا  »فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص، فُسئل النبي  « وجبت، وجبت»:  ملسو هيلع هللا ىلصرًشا فقال النبي   أثنيتم عليها خي 

ا  فوجبت هلا اجلنة، وأثن  .«فوجبت هلا النار، وأنتم شهداء اَّلل يف أرضهيتهم عليها رش 

يدل عىل أنه ُيشهد ملعني باجلنة والنار إذا اشتهر باخلري، لكن الرد عىل   فقالوا: هذا

وهو يطلع عىل الوحي فال ُيقاس    ملسو هيلع هللا ىلص هذا القول أن هذا أمٌر غيبي ومعهم رسول اهلل  

 غريه عليه. 

املدينة   أنه قد حصل يف  البخاري عن أيب األسود عن عمر  فإن قيل: قد روى 

عليها فأثنوا  بجنازة  فمروا  كثري  بجنازة   موت  مروا  ثم  وجبت.  عمر:  فقال  خرًيا 

فأثنوا عليها خرًيا فقال عمر: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها رًشا فقال عمر: 
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أنه ال    ملسو هيلع هللا ىلص وجبت. فسأله أبو األسود الدؤيل، فقال: إنام قلت ما سمعت من النبي  

لوا: واثنان؟  يشهد ألربعة باخلري إال كانت له اجلنة، قالوا: وثالثة؟ قال: وثالثة، قا

 قال: واثنان. 

النبي   وبني كالم  كالم عمر  بني  فرٌق  بناه عىل ظاهر    فعمر    ملسو هيلع هللا ىلصفيقال: 

النبي   أما  األصل،  هو  هذا  وأن  إال    ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث  يكون  ال  وهذا  املعني  هبذا  جزم 

ما من مسلم يموت  » بوحي، لذلك عمر ما قال: وجب هلم اخلري. ثم ذكر احلديث:  

. وهذا مثل احلديث الذي رواه مسلم:  « كانت له اجلنةفيشهد عليه أربعة باخلي إل

ا من النار» وهذا من    « ما من رجل تكون له بنات فيحسن تربيتهن إل كن له حجاب 

 . ملسو هيلع هللا ىلص جهة النوع بخالف اجلزم باملعني فإن اجلزم باملعني خاص برسول اهلل 

أنه ال ُيشهد ملعني بجنة وال نار    -واهلل أعلم-لذا أصح األقوال يف هذه املسألة  

 إال ما جاء النص الرشعي بالشهادة له، وهذا هو القول الشائع عند أهل السنة. 

م ول ُنقنطهم، واألمن واإلياس ينقالن  ونستغفر ملسيئهم ونخاف عليه )قوله:  

مسألة مهمة   ذكر الطحاوي    (عن ملة اإلسالم، وسبيل احلق بينهام ألهل القبلة

وعرّب   الرجاء،  عىل  اخلوف  وال  اخلوف  عىل  الرجاء  ُيغّلب  ال  الدنيا  يف  أنه  وهي 

 باليأس واألمان، وقد تنازع أهل السنة يف هذه املسألة عىل قولني: 

األول: من    القول  مجاعة  قول  وهو  الرجاء،  عىل  اخلوف  ُيغلب  الدنيا  يف  أنه 

 السلف، كقول أيب سليامن الداراين، والفضيل بن عياض. 
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أنه ال ُيغلب أحدهم عىل اآلخر، بل يكون املسلم يف الدنيا مساوًيا  القول الثاين:  

ا  بينهام، كجناحي الطائر ال ُيغلب اخلوف عىل الرجاء وال الرجاء عىل اخلوف، وهذ

  قول مجاعة من السلف كاحلسن البرصي، ومطرف، وهو قول اإلمام أمحد  

واختيار ابن القيم وهو ظاهر اختيار البخاري وابن تيمية وابن رجب، بل قال ابن  

النار(: وهو قول أكثر السلف. وهذا الصواب يف  رجب يف كتابه )التخويف من 

اِت  هذه املسألة وذلك ألن اهلل ملا ذكر األنبياء قال: ﴿ ْيَ ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَ إهِنَّ

َرَغب   َخاِشِعيَ   اَوَرَهب    اَوَيْدُعوَننَا  َلنَا  عىل    [90]األنبياء:    ﴾ َوَكاُنوا  أحدهم  ُيغلب  فال 

 بل يكونا متساويني. ،اآلخر
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 : قال املصنف 

اإلقرار باللسان  ول ُيرج العبد من اإليامن إل بجحود ما أدخله فيه، واإليامن هو  

 من الرشع والبيان كله حق.  ملسو هيلع هللا ىلص ، ومجيع ما صح عن رسول اَّلل والتصديق باجلنان

 الرشح:

واملراد بام أدخله فيه    (فيهول ُيرج العبد من اإليامن إل بجحود ما أدخله  ) قوله:  

أي الشهادتان، فالشهادتان مها اللذان يدخل هبام العبد اإلسالم، وتقدم أن اجلحود 

شيًئا   فُيظهر  العلم،  مع  وتكذيب  بعناد  مصحوب  تكذيب  لكنه  تكذيب  نوع  هو 

وخُيفي شيًئا، وهو أيًضا قويل وألن أبا جعفر الطحاوي من مرجئة الفقهاء واإليامن  

 واعتقاد ذكر اجلحود ألنه قويل فهو يتناىف مع اإليامن عندهم. عنده قول 

 : -واهلل أعلم-ويف كالمه هذا نظر من ثالث جهات 

األوىل:   بمجرد اجلهة  يكون  فإنه  أشمل  والكفر  اجلحود،  يف  الكفر  حرص  أنه 

التكذيب من غري تلفظ، وقد تقدم ذكر دوافع الكفر الستة، فهذا يدل عىل خطأ أيب 

 وسبب خطئه اعتقاده، فإنه عىل عقيدة مرجئة الفقهاء.  جعفر الطحاوي

قال:   الطحاوي  جعفر  أبا  أن  تقدم  قد  قيل:  َل  فإن  ما  بذنب  ا  أحد  ُنكفر  ول 

 يستحله؟ 
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االستحالل   فليس  التكذيب،  إىل  راجع  االستحالل  أن  تقدم  واهلل -فيقال: 

االستحالل الذي عىل وجه  مغايًرا للجحود، وحتى جُيمع بني أقواله ُيقال:    -أعلم

 اجلحود. 

أي  -أنه جعل اجلحود الذي هو كفر خاص بام أدخله يف اإلسالم  اجلهة الثانية:  

فظاهر قوله أن من جحد الصالة أو الزكاة أو ما هو معلوم من الدين   -بالشهادتني

من جحد أي فبالرضورة فإنه ال يكفر، وهذا خطأ أيًضا فإن التكذيب ومنه اجلحود  

 الدين بعد علمه فإنه كافر. يشء من 

الثالثة:   اجلحود،  اجلهة  بقوله وهو  مصحوب  أمر عقدي  التكفري يف  أنه حرص 

فإذن ال ُيكفر برتك يشء من األعامل وال بفعل يشء من املكفرات القولية والعملية،  

وهذا كام هو ظاهر قول أيب جعفر الطحاوي هو مذهب مرجئة الفقهاء وهو الذي 

سيأيت فيام  يف   سيؤكده  شككت  إذا  فلذلك  فحسب،  واعتقاد  قول  اإليامن  أن  من 

عبارة أليب جعفر الطحاوي ردها إىل هذا األصل وهو أنه من مرجئة الفقهاء وأنه  

قرر أن اإليامن قوٌل واعتقاد وأن العقيدة التي كتبها هي اعتقاد الثالثة: أيب حنيفة  

 وصاحبيه، واعتقاد هؤالء عىل اعتقاد مرجئة الفقهاء. 

قد ُيطلق السلف اجلحود ويريدون به أيَّ ترٍك مصحوب باعتقاد كفري،  دة: فائ

إبليس   فعل  سمى  أنه  عيينة  ابن  عن  )السنة(  كتابه  يف  اهلل  عبد  أبو  روى  فلذلك 

جحوًدا مع أن إبليس ترك السجود إيباًء واستكباًرا بدافع اإلباء واالستكبار، فإذن  
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امل الرتك  به  ويريدون  باجلحود  يعربون  كاإلباء السلف  كفري  باعتقاد  قرون 

 واالستكبار وغريه. 

وهذا البد أن ُيفهم ألن من الرسوريني كسفر احلوايل يف كتابه )ظاهرة اإلرجاء(  

التبس عليه هذا األمر، أو ما كاد أن جيد مثل هذا األثر إال ويطري به فرًحا حتى ُيوافق 

كفر من أرص واستمر عىل  اعتقاده يف تكفري من أرّص عىل الرتك واستمر عليه، فإنه يُ 

 ترك واجب وجيعله جحوًدا، ويستدل بكالم سفيان بن عيينة. 

والرد عليه أن سفيان بن عيينة ذكره يف فعل إبليس ملا ترك السجود وإبليس ترك  

السجود لدافع كفري، فإذن اجلحود عند السلف ُيطلق مع كل ترك لواجب ويكون  

 ر يف رشح )الواسطية(. مصحوًبا باعتقاد كفري، وقد فصلت هذا أكث

هذا يؤكد ما تقدم ذكره   (واإليامن هو اإلقرار باللسان والتصديق باجلنان)قوله:  

تقريٌر  التقرير  هذا  فإن  الفقهاء،  مرجئة  مذهب  عىل  أنه  الطحاوي  جعفر  أيب  عن 

واضح يف أنه يف باب اإليامن عىل معتقد مرجئة الفقهاء، وقد تقدم خطأ هذا القول 

خالف ذلك وأن من اشتهر هبذا القول هو محاد بن أيب سليامن وأبو   وأن األدلة عىل

 حنيفة ومن تبعهم من مرجئة الفقهاء. 

ومعنى    ( من الرشع والبيان كله حق  ملسو هيلع هللا ىلص ومجيع ما صحَّ عن رسول اَّلل  )قوله:  

ق بني أخبار اآلحاد وال أخبار التواتر،    ملسو هيلع هللا ىلصقوله: كل ما ثبت عن رسول اهلل  فال ُيفرَّ

 وينبغي أن ُيعلم ما يل: 
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السنة إىل متواتر وآحاد باملعنى املوجود عند املتأخرين  األمر األول:   أن تقسيم 

من علامء املصطلح تقسيم كالمي دخيل عىل علم احلديث، وهو ما رواه مجع عن  

مستنده  وكان  منتهاه  إىل  السند  أول  من  احلس مجع  فهذا  ...   م  الرشوط،  آخر  إىل 

دخيل عىل أهل السنة وهو مأخوذ من املتكلمني، بل ال يوجد له مثال كام رصح هبذا  

ابن حبان يف مقدمة صحيحه، ويدل عليه كالم ابن الصالح فيام نقله ابن حجر عنه  

عى يف حديث:   ا»يف )نزهة النظر( قال: إال أن ُيدَّ ر  ، وأشا«...  من كذب عيلَّ متعمد 

 لذلك ابن النجار يف رشحه عىل )الكوكب(. 

السنة إىل آحاد ومتواتر باملعنى املوجود عند علامء املصطلح املتأخرين   فتقسيم 

 هو مأخوذ من املتكلمني وال مثال له عمل. 

تقسيم السنة إىل آحاد ومتواتر هذا صحيح وموجود يف كالم أئمة  األمر الثاين:  

قراءة خلف اإلمام ويف )خلق أفعال العباد( أن  السنة كالبخاري، فقد ذكر جزء ال

إال    «ل صالة ملن َل يقرأ بأم القرآن» بعض األحاديث متواترة، ونص عىل حديث:  

أن معنى املتواتر عند املحدثني غري معناه عند هؤالء وإنام معناه املتكاثر، فهو أقرب  

 تكلمون. إىل املعنى اللغوي من املعنى االصطالحي املتأخر الذي عليه امل

ُتقبل يف االعتقاد سواء كانت متواترة أو آحاًدا، وقد أمجع  األمر الثالث:   السنة 

أهل السنة عىل قبول أحاديث اآلحاد يف االعتقاد، وقد حكى اإلمجاع ابن عبد الرب  

يف أوائل كتابه )التمهيد( وابن تيمية يف )دفع االعرتاضات املرصية( وابن القيم كام 
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، فُيقبل يف االعتقاد األحاديث املتواترة واألحاديث اآلحاد يف )خمترص الصواعق( 

وال فرق بينهام، ومن مل يقبل أحاديث اآلحاد يف باب االعتقاد فهو مبتدع ألنه خالف  

 .  أهل السنة يف أمر كلٍّ
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 : قال املصنف 

والتقى وخمالفة   باخلشية  بينهم  والتفاضل  أصله سواء  وأهله يف  واحد  واإليامن 

ومالزمة األوىل، واملؤمنون كلهم أولياء الرْحن وأكرمهم عند اَّلل أطوعهم  اهلوى  

للقرآن اآلخر وأتبعهم  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باَّلل  اإليامن  هو  واإليامن   ،

والقدر خيه ورشه وحلوه ومره من اَّلل تعاىل، ونحن مؤمنون بذلك كله ل نفرق 

  وا به.بي أحد من رسله ونصدقهم كلهم عىل ما جاؤ 

 الرشح:

أن  (  واإليامن واحد وأهله يف أصله سواء)قوله:   من  ذكره  تقدم  بام  قوله  ُيفهم 

أ فلذلك  اإليامن قوٌل واعتقاد، فمرجئة الفقهاء يرون أن اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ

العبارة فيها ركاكة لكن تتضح مع ما    (ن واحد وأهله يف أصله سواء واإليام) قوله:  

ح العبارة أكثر وقال: اإليامن واحد   ،تقدم من أن اإليامن قول واعتقاد، وإال لو وضَّ

أو الناس يف اإليامن واحد، ألصبحت العبارة أوضح وأكثر توافًقا مع قوله اإليامن  

 قول واعتقاد.  

الرجل   أن  بام  كٍل  يؤكد ضالله يف هذا  وعىل  فهذا  الفقهاء  مرجئة  عىل مذهب 

الباب، وقد تقدم أن أهل السنة جممعون عىل أن الناس متفاوتون يف أصل اإليامن  

 خالًفا للمرجئة. 
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األوىل )قوله:   ومالزمة  اهلوى  وخمالفة  والتقى  باخلشية  بينهم  هذا    (والتفاضل 

ا وال  اخلشية  يرى  ال  ألنه  الفقهاء  مرجئة  من  أنه  من  ...  لتقىيؤكد  يراها  ال  إلخ 

الناس يف أصله سواء جعل الناس متفاوتني يف اخلشية والتقى    اإليامن، فلام جعل 

 ، فإذن ال يراها من اإليامن. ...

أفاد ابن تيمية   أن مجهور املرجئة ُيدخلون أعامل القلوب يف اإليامن    ومما 

د يكون عند اإلنسان  بل جيعلوهنا ثمرة ال الزًما، فق  ،اإليامنلكن ال جيعلوهنا من  

إيامن ومن ثمرة ذلك أن عنده خشية أكثر من غريه أو أقل، أما أهل السنة فيجعلوهنا 

الزمة وجيعلون اجلميع من اإليامن، وفرق بني أن يقال بلزومه لإليامن أو أنه ثمرة 

له فالثمرة قد ال توجد مع وجود الزرع فإذن قد يوجد اإليامن يف القلب فال يوجد  

 اجلوارح بخالف الالزم فالبد من وجوده. يف أعامل 

وأتبعهم  )قوله:   أطوعهم  اَّلل  عند  وأكرمهم  الرْحن  أولياء  كلهم  واملؤمنون 

أن    (للقرآن إىل  نظرت  فإذا  وجه،  من  نظر  وفيها  وجه  من  صحيحة  العبارة  هذه 

مرجئة الفقهاء يرون أن كل املسلمني مؤمنون فسيجعلون اجلميع أولياء للرمحن،  

كل من    وجيعلون  اجلميع  إذن  وعمر،  بكر  أيب  كإيامن  وإيامنه  اإليامن  كامل  مسلم 

أولياء الرمحن، أما أهل السنة فيجعلون الناس عىل أقسام كام تقدم وملخص هذه  

ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهْم َظاَِلٌ لِنَْفِسِه األقسام قوله تعاىل: ﴿

اِت َومِ  ْيَ  . [32]فاطر:  ﴾ نُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَ
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فألجل هذا عبارة أيب جعفر الطحاوي محالة أوجه فقد ترجع العتقاده يف اإليامن  

 -بفتح الواو-وقد يريد املؤمنني الذين أكملوا إيامهنم، وينبغي أن ُيعلم يف الَوالية  

 ئل: مسا 

 أولياء اهلل قسامن: املسألة األوىل: 

 القسم األول: املقتصد، وهو الذي يفعل الواجبات ويرتك املحرمات. 

وترك   املستحبات  فعل  لذلك  ويضيف  اخلريات،  يف  السابق  الثاين:  القسم 

َفِمنُْهْم  ﴿املكروهات، كام قال تعاىل:   ِعَباِدَنا  ِمْن  اْصَطَفْينَا  الَِّذيَن  اْلكَِتاَب  َأْوَرْثنَا  ُثمَّ 

لِنَْفِسهِ   ﴾ ٌد َوِمنُْهْم ُمْقَتِص ﴿والظامل لنفسه ليس من أولياء الرمحن،    [32]فاطر:  ﴾  َظاَِلٌ 

اِت ﴿هذا القسم األول،   ْيَ هذا القسم الثاين، هذا ما حققه شيخ    ﴾َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلَ

اإلسالم ابن تيمية يف مواضع ومن ذلك كتابه )الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء  

 الشيطان(. 

مل يصح حديث يف عدد األبدال وال يف عدد األقطاب واألولياء،  املسألة الثانية:  

مع   يصح حديث يف األبدال، وقد ذكر هذا كله شيخ اإلسالم ابن تيمية   بل مل

اإلقرار بأن هناك أبدااًل، أي خيلف الناس بعضهم بعًضا يف نرصة الدين ويتعاقبون  

 عىل ذلك، لكن لفظ األبدال مل يصح يف حديث وال يف عددهم من باب أوىل. 

ة األولياء. قال: أول من قال  أنكر شيخ اإلسالم قول القائل: خامتاملسألة الثالثة:  

 هذا احلكيم الرتمذي، وإال ال يستطيع أحد أن جيزم أن فالًنا خاتم األولياء. 
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والقدر  )قوله:   اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باَّلل  اإليامن  هو  واإليامن 

ذكر اإليامن هنا كام دّل عليه حديث جربيل   (خيه ورشه وحلوه ومره من اَّلل تعاىل

 . ور الذي أخرجه مسلم من حديث عمر  املشه

النبي   الذي ذكره  التعريف  اإليامن هبذا  تعريف    ملسو هيلع هللا ىلص فإن قيل: كيف اجلمع بني 

ورسله وكتبه  ومالئكته  باهلل  اإليامن  وعمل ...  وهو  قول  اإليامن  أن  وبني  إلخ، 

 واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية؟ 

ذكر اإليامن بالنظر إىل متعلقاته أي ما ُيؤمن به، أما بحث أهل    ملسو هيلع هللا ىلصيقال: إن النبي  

السنة يف اإليامن فهو بالنظر إىل اإليامن يف نفسه وذاته، فال تعارض بينهام، ألن اإليامن  

باليوم اآلخر هو من املتعلقات ويكون بذات اإليامن الذي هو قول وعمل واعتقاد 

ن الرجل أكثر إيامًنا يف نفسه كان أقوى إيامًنا  يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وكلام كا

 هبذا املتعلق. 

والقدر  )قوله:   اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باَّلل  اإليامن  هو  واإليامن 

خيه ورشه وحلوه ومره من اَّلل تعاىل، ونحن مؤمنون بذلك كله ل ُنفرق بي أحٍد  

 سائل: يف هذا م   (من رسله وُنصدقهم كلهم عىل ما جاؤوا به

ال يصح أن ُيؤمن ببعض الرسل وُيكفر ببعض كام هو حال أهل  املسألة األوىل:  

وبمحمد   بعيسى  وكفروا  بموسى  اليهود  آمن  فقد  النصارى   ملسو هيلع هللا ىلص الكتاب  وآمن 

أما أهل اإلسالم فقد آمنوا باألنبياء واملرسلني كلهم كام   ملسو هيلع هللا ىلص بعيسى وكفروا بمحمد  
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ُق َبْيَ َأَحٍد مِ ﴿قال تعاىل:   أي: ال نؤمن ببعض ونكفر   [285]البقرة:    ﴾ْن ُرُسلِهِ ل ُنَفرِّ

 ببعض. 

الثانية:   سبحانه:  املسألة  قال  كام  درجات  عىل  ْلنَا ﴿الرسل  َفضَّ ُسُل  الرُّ تِْلَك 

فأولوا العزم أفضل من غريهم وأفضل أويل العزم   [253]البقرة:    ﴾َبْعَضُهْم َعىَل َبْعضٍ 

فهو أفضل خلق   ملسو هيلع هللا ىلصوأفضلهام نبينا حممد    ملسو هيلع هللا ىلصونبينا حممد    إبراهيم اخلليل  

اهلل بإمجاع أهل السنة وكام ثبت عن عبد اهلل بن سالم عند احلاكم أنه قال: ما خلق 

قا وميكائيل؟  جربائيل  وال  قالوا:  حممد.  من  عليه  أكرم  جربائيل اهلل  وال  ل: 

 وميكائيل. 

وليس معنى التفضيل انتقاص املفضول وإنام لبيان أهنم عىل درجات يف الفضل  

 وكلهم قد بلغوا املنازل العىل إال أن بعضهم أفضل من بعض. 

قد أخرب اهلل ببعض الرسل ومل خيرب بكثريين، فلذا القاعدة الرشعية  املسألة الثالثة:  

 آمنا به مفصاًل وما جاء جمماًل آمنا به جمماًل. كام بيَّنه  يف مثل هذا: أن ما جاء مفصاًل 

 . شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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 : قال املصنف 

يف النار ل ُُيلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن َل    ملسو هيلع هللا ىلصوأهل الكبائر من أمة حممد  

يكونوا تائبي بعد أن لقوا اَّلل عارفي مؤمني وهم يف مشيئته وحكمه، إن شاء غفر  

  {ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء }وعفا عنهم بفضله كام ذكر عز وجل يف كتابه:    هلم 

وإن شاء عذهبم يف النار بعدله، ثم ُُيرجهم منها بفضله وشفاعة الشافعي من أهل  

يف   َيعلهم  وَل  معرفته  أهل  توىل  تعاىل  اَّلل  بأن  وذلك  جنته  إىل  يبعثهم  ثم  طاعته، 

الذين خابوا من   النكرة  يا وِل  الدارين كأهل  اللهم  ينالوا من وليته،  هدايته، وَل 

 . اإلسالم وأهله ثبتنا عىل اإلسالم حتى نلقاك به

 الرشح:

كالم الطحاوي املتقدم يف بيان أن أهل الكبائر ال خُيلدون يف النار، وهذا رٌد عىل  

اخلوارج واملعتزلة وقد تقدم الكالم عىل ذلك وذكر األدلة عليه، ومما تقدم أن كل 

الشفاعة يف  الشفاعة: أي أحاديث  بأحاديث  الشفاعة رٌد عليهم، واملراد  أحاديث 

أن النبي     يف الصحيحني من حديث أنس  إخراج أهل الكبائر من النار، كام

، ثم  « رج من النار من كان يف قلبه وزن شعية من خيإن اَّلل عز وجل ُُي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

، فإخراج هؤالء يدل عىل أن  « ذرة من خي  وزن »، ثم قال:  «من خي  برة  وزن »قال:  

اخلوارج  عىل  رد  فيه  وهذا  فيها،  خملدين  وليسوا  النار  من  خيرجون  الكبائر   أهل 

 واملعتزلة. 
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 فإن قيل: مل ال يكون رًدا عىل املرجئة؟ 

 فيقال: املرجئة ال ُينازعون يف أحكام اآلخرة كام تقدم. 

ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( أن أحاديث إخراج  فائدة: 

 أهل الكبائر من النار أحاديث متواترة وأن فيها رًدا عىل اخلوارج واملعتزلة. 
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 : قال املصنف 

القبلة، وعىل من مات منهم، ول   بر وفاجر من أهل  الصالة خلف كل  ونرى 

ننزل أحدا منهم جنة ول نارا ول نشهد عليهم بكفر ول برشك ول بنفاق ما َل يظهر 

منهم يشء من ذلك ونذر سائرهم إىل اَّلل تعاىل، ول نرى السيف عىل أحد من أمة 

ل من وجب عليه السيف، ول نرى اخلروج عىل أئمتنا وولة أمورنا وإن إ   ملسو هيلع هللا ىلصحممد  

جاروا، ول ندعوا عليهم ول ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة اَّلل عز 

 وجل فريضة ما َل يأمروا بمعصية وندعو هلم بالصالح واملعافاة.

والفرقة الشذوذ واخلالف  ونجتنب  السنة واجلامعة  أونتبع  العدل  ، ونحب  هل 

 ، ونقول اَّلل أعلم فيام اشتبه علينا علمه. واألمانة ونبغض أهل اجلور واخليانة

 الرشح:

  (ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعىل من مات منهم )قوله: 

أما قوله بالصالة خلف كل بر وفاجر، فقد ثبت يف البخاري من حديث أيب هريرة 

،  «وعليهم   لكمم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فيصلون لك»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  

له الناس: أنت  الفتنة فقال  ج البخاري عن عثامن بن عفان ملا أحاط به أهل  وخرَّ

ة؟ فقال: إن خري أعاملكم الصالة إمام عدل، فكيف يصل بنا هؤالء أصحاب الفتن

 . وأهنا ُتصىل خلف كل من صىل. أو كام قال 



396 

فدل هذا عىل أن الصالة ُتصىل خلف أهل البدع وأهل الضاللة وأهل الفسق  

 وغري ذلك، وأن الصالة تصح خلفهم، وهذه املسألة هلا أحوال: 

باإلمجاع، حكاه ابن  أن يكون اإلمام كافًرا فال تصح الصالة خلفه احلال األوىل: 

 قدامة. 

أن يكون اإلمام مستوًرا وال ُيعرف حاله، فمثل هذا تصح الصالة  احلال الثانية: 

كام يف )جمموع الفتاوى(، ويف هذا رٌد عىل    خلفه باإلمجاع، حكاه ابن تيمية  

خلف رجٍل ال نعرف حاله    والتبنيُّ الذين يقولون ال نصل  الغالة من مجاعة الوقف 

 وعقيدته. 

أن يكون الرجل مبتدًعا سواء كان داعية أو غري داعية، ومن كان  احلال الثالثة:  

م العلامء حاله إىل قسمني:   كذلك فقسَّ

القسم األول: أال يوجد إمام راتب للفروض إال هو، فاتفقت املذاهب األربعة  

أنه ُيصىل خلفه، بل بعض أهل السنة ذهب إىل أن من مل ُيصل خلف املبتدع يف مثل 

رواية  هذ له  كانت  وإن  أمحد  اإلمام  عن  رواية  وهذه  مبتدًعا،  يكون  فإنه  احلال  ه 

 أخرى. 

القسم الثاين: أن يوجد غريه، فإذا ُوجد غريه فقد تنازع علامء املذاهب األربعة 

الصالة  ُتعاد  وال  خلفه  ُيصىل  أنه  القولني  والشافعية  وأصح  احلنفية  قول  كام هو   ،

ة قوٌل ثان وهو أنه يصىل خلفه لكن ُتعاد الصالة كام  وقول عند احلنابلة، ويف املسأل
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إذن املذاهب األربعة عىل الصالة خلفه ولكن    هو قول املالكية وقول عند احلنابلة، 

اختلفوا يف اإلعادة والصواب أن الصالة ال ُتعاد خلفه فمتى ما صىل فإنه صالته  

األدلة:   تقدم من  ملا  وإن»صحيحة  فلكم  أصابوا  فإن  لكم  ف  يصلون    لكمأخطأوا 

 . «وعليهم

أن يكون اإلمام فاسًقا، وتنازع العلامء يف الصالة خلفه، وأصح  احلال الرابعة:  

قويل أهل العلم أن الصالة خلف الفاسق تصح لكنها خالف األفضل، فاألفضل 

م الفاسق فإن الصالة تصح.  م فاسق لكن إذا تقدَّ  أال ُيقدَّ

فيها كُثر  بلد  يف  عاش  من  أن  ُيعلم  هؤالء   فبهذا  خلف  ُيصىل  فإنه  البدع  أهل 

املبتدعة صالة اجلمعة وصالة الفروض إذا مل يوجد غريهم، وإذا ُوجد غريهم فإن  

الصالة خلف غريهم من أهل السنة أفضل، ثم قد يكون املبتدع متلبًسا بكفر لكنه 

 مل يكفر عينًا، فال ُيعامل معاملة الكافرين وإنام ُيعامل معاملة املبتدعني. 

 ( إل من وجب عليه السيف   ملسو هيلع هللا ىلص ول نرى السيف عىل أحد من أمة حممد  )قال:  

 ا َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمن  ﴿أي أن دم املسلم حرام وال جيوز أن ُيعتدى عىل دمه، قال تعاىل:  

د   َخالِد    اُمَتَعمِّ َجَهنَُّم  َلُه    اَفَجَزاُؤُه  َوَأَعدَّ  َوَلَعنَُه  َعَلْيِه  اَّللَُّ  َوَغِضَب   ﴾ َعظِيام    اَعَذاب  فِيَها 

وهذا    [92]النساء:    ﴾ً اإِلَّ َخطَ   ا َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمن  ﴿وقال تعاىل:  [  93]النساء:  

 خرب بمعنى الطلب. 
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  لن يزال املؤمن يف فسحة»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوروى البخاري عن عبد اهلل بن عمر أن النبي  

ا ا حرام  ، وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي  «من دينه ما َل ُيصب دم 

ا رسول اَّلل إل  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلص ل َيل دم امرٍئ مسلم يشهد أن ل إله إل اَّلل وأن حممد 

 . «بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والثيب الزاين، والتارك لدينه املفارق للجامعة

ه إذا ُوجد ما  فاحلديث األخري بنيَّ أن األصل يف دم املسلم احلرمة لكن جيوز قتل

النبي   ز ذلك، وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب بكرة أن  إن »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص جُيوِّ

 . «دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام

فإذن دم املسلم حرام وال جيوز أن ُيعتدى عىل مسلم إال بحقه، والذي ذكره علامء  

نائبه، أما من عداه فال  املذاهب األربعة أنه ال أحد ُيقيم احلد عىل أحد إال السلطان و

الدماء من   أمر  إقامة حد، وهذا كله رٌد عىل من تساهل يف  ُيقدم عىل  له أن  يصح 

 اخلوارج واملعتزلة ال سيام اخلوارج فقد تساهلوا كثرًيا يف أمر الدماء. 

ا وإن جاروا، ول ندعوا عليهم  ول نرى اخلروج عىل أئمتنا وولة أمورن)قوله:  

ا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة اَّلل عز وجل فريضة ما َل يأمروا  ول ننزع يد 

يف هذا الكالم تقرير أصل مهم من أصول   (بمعصية، وندعوا هلم بالصالح واملعافاة

أو   املسلم وإن كان ظاملًا وفاسًقا  احلاكم  السنة وهو عدم جواز اخلروج عىل  أهل 

 إىل غري ذلك بام أنه مسلم.   ... دًعامبت 



399 

وهذه املسألة كُثر اخلالف فيها بل إن أول خالف يف األمة كان يف هذه املسألة،  

وهو أن اخلوارج خرجوا عىل حكام املسلمني، فلذا ينبغي أن ُيعتنى هبذه املسألة فإنه 

إىل وقتنا هذا، وكثري من اجلامعات واألحزاب فيها  قائاًم  يزال اخلالف  البدعية    ال 

ر  خالفت أهل السنة يف هذا الباب، ومن أشهرهم مجاعة اإلخوان املسلمني ومن تأثَّ

واجلهادية كالرسورية  عنهم  انبثق  أو  يضبط ...  هبم  أن  ينبغي  فلذا  ذلك،  غري  إىل 

السني السلفي هذه املسائل وأن يعرفها بدليلها وأن يعرف الشبهات املُثارة حوهلا  

هؤال عىل  الطريق  يقطع  احتى  وإذا  املفسدين،  ذلك ء  غري  أو  مناظرة  يف  هبم  بُتل 

 لُيظهر احلق بفضل اهلل وقوته.  جلمهم

 ويتعلق هبذا مسائل: 

بوا  املسألة األوىل:   أن تنصيب اإلمام واحلاكم واجب، فيجب عىل األمة أن ُينصِّ

 إماًما وحاكاًم، ويدل عىل هذا دليالن: 

الواجب إال به فهو واجب. فإذا مل يوجد حاكم  الدليل األول: قاعدة: ما ال يتم  

دمائهم   وحقن  الناس  ضبط  من  به  الواجب  يتم  فام ال  الناس فوىض،  أمر  أصبح 

 وإصالح أمور دينهم ودنياهم إال به فهو واجب. 

ب إمام، وقد حكى   الدليل الثاين: اإلمجاع، فقد أمجع العلامء عىل أنه جيب أن ُينصَّ

 اإلمجاع املاوردي وابن حزم.
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الثانية:   اإلمامة والوالية رُشعت يف الرشيعة لغريها ال لذاهتا، فهي من  املسألة 

باب الوسائل ال من باب الغايات؛ وذلك أن وجود اإلمام فيه نفع للمسلمني وبه 

حُتقن الدماء ويعم األمن وغري ذلك من املصالح، وقد نصَّ عىل هذا مجاعة من أهل 

الطيب  هذا  ذكر  فقد  كالطيبي،  القيم  العلم  وابن  تيمية  وابن  الرب  عبد  وابن  ي 

 واملاوردي، وغريهم من أهل العلم. 

الثالثة:   وال  املسألة  حاكاًم  الكافر  ب  ُينصَّ أن  جيوز  فال  الكافر،  والية  تصح  ال 

 سلطاًنا، ويدل عىل هذا دليالن: 

]النساء:   ﴾نَِي َسبِيال  َوَلْن ََيَْعَل اَّللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل املُْْؤمِ ﴿الدليل األول قوله تعاىل: 

 وهذا خرب بمعنى األمر والطلب.  [141

الدليل الثاين: اإلمجاع، فقد أمجع العلامء عىل أنه ال جيوز أن يكون احلاكم كافًرا،  

حكاه ابن املنذر فيام نقله ابن القيم يف كتابه )أحكام أهل الذمة(، وحكاه القايض  

 عياض. 

ضاوي وغريه ملا قدموا مصلحة الدنيا  وهبذا ُيدرك خطأ بعض احلركيني كالقر

عىل مصلحة الدين، فقالوا: املهم أن يوجد من يعدل بني الناس وأن يعم الرخاء 

واألمن بينهم، سواء كان مسلاًم أو كافًرا، ومل يلتفتوا إىل اجلهة الرشعية وهو أنه ال  

 جيوز أن يكون للكافر والية عىل املسلمني. 
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إذا كان احلاكم كافًرا فإنه جيب عىل املسلمني أن ُيزيلوا هذا احلاكم الكافر  تنبيه:  

تقدم:   ما  عليه  ويدل  حجر،  ابن  حكاه  َعىَل ﴿ باإلمجاع،  لِْلَكافِِريَن  اَّللَُّ  ََيَْعَل  َوَلْن 

لكن إذا كان املسلمون يف حال ضعف وليس عندهم  [  141]النساء:    ﴾املُْْؤِمنَِي َسبِيال  

الواجب يسقط لعدم القدرة، فإن األحكام الرشعية ُمناطة بالقدرة    قدرة فإن هذا

تعاىل: ﴿ قال  َنْفس  واالستطاعة كام  اَّللَُّ  ُيَكلُِّف  ُوْسَعَها  ال  وقال:    [286]البقرة:    ﴾إِلَّ 

 .[16]التغابن:   ﴾َفاتَُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿

إذا أمرتكم بأمر فأتوا »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصوروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة أن النبي  

، فإذا كانت الصالة وهي الصالة والقيام فيها ركن ومن مل يقم يف «منه ما استطعتم

صالته مل تصح صالته ُعلق باالستطاعة والقدرة فغريها من باب أوىل، كام روى 

النبي   أن  عن عمران  َل صل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص البخاري  فإن  ا،  فقاعد  تستطع  َل  فإن  قائام  

 .«تستطع فعىل جنب

فإذا مل توجد القدرة مل جيز اخلروج ألنه يرض أكثر مما ينفع، فإذا ترتب عىل اخلروج 

سفك الدماء وإرضار املسلمني مل جيز مثل هذا، وقد نصَّ عىل هذا مجٌع من علامئنا  

باز   حممد بن صالح العثيمني  والعالمة    املعارصين كالعالمة عبد العزيز بن 

 . 

الرابعة:   عىل  املسألة  ُيوىل  أن  جيوز  فال  فاسق،  رجٌل  باحلكم  ُيبايع  أن  جيوز  ال 

 املسلمني رجٌل فاسق، فإن تولية الفاسق حمرم رشًعا ألمرين: 
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﴿ وجل:  عز  اهلل  قال  األول:  الظَّاملِِيَ األمر  َعْهِدي  َينَاُل  قال   [124]البقرة:    ﴾ل 

 أن يكون الظامل حاكاًم. جماهد: أي ال يصح 

األمر الثاين: اإلمجاع، فقد حكى اإلمجاع عىل ذلك القرطبي يف تفسريه، فيجب  

 أن يكون احلاكم عداًل ال أن يكون فاسًقا. 

من استقرَّ له احلكم سواء كان ابتداًء فاسًقا أو عرض له الفسق بعد ذلك  تنبيه:  

يكو  وأن  االبتداء  بني  وفرق  عليه،  اخلروج  وأن  فال جيوز  املسلمني  يد  األمر يف  ن 

كام  -يثبت له احلكم، فمن ثبت له احلكم وعرض له الفسق أو أخذ احلكم بالغلبة  

فإنه جيب السمع والطاعة له وال جيوز اخلروج عليه إمجاًعا، حكاه النووي   -سيأيت

 .يف رشحه عىل مسلم 

أو مبتدًعا، وقد  ُيرم اخلروج عىل احلاكم املسلم ولو كان فاسًقا  املسألة اخلامسة:  

الكتاب فقال تعاىل: ﴿ الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل، أما  ا  دل عىل ذلك  َ َأُّيُّ َيا 

ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر ِمنُْكمْ  يُعوا الرَّ
فهذه اآلية    [59]النساء:    ﴾الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِ

نكرة مضافة فتفيد العموم، فإذن جيب أن ُيطاع احلاكم    ﴾ َوُأْوِِل األَْمرِ ﴿لفظها عام  

 . ﴾َوُأْوِِل األَْمِر ِمنُْكمْ ﴿بام أنه مسلم بداللة العموم يف قوله: 

أما السنة فاألحاديث يف ذلك متواترة ومتكاثرة يف السمع والطاعة للحاكم وإن  

ك ما روى كان فاسًقا وإن كان ظاملًا، وأمرتنا الرشيعة بالصرب عىل جوره، ومن ذل 
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أل من وَِل عليه واٍل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي  

ا من طاعة  . «فرآه يأيت شيئ ا من معصية اَّلل فليكره ما يأيت من معصية اَّلل ول ينزعنَّ يد 

إنكم ستلقون بعدي  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي  

تنكروهنا ا  أي أ  «أثرة وأمور  تنكروهنا:  وأموًرا  الدنيا،  يأخذون من  ثرة: أي حكام 

تؤدون احلق  »حكام عندهم فسق وذنوب، قالوا: فامذا تأمرنا يا رسول اهلل؟ قال:  

 فلم يأمرهم باخلروج وال بغري ذلك.  «الذي عليكم وتسألون اَّلل الذي لكم

من رأى من أميه  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي  

. تأمل قوله:  «شيئ ا يكرهه فليصرب فإن من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة  جاهلية

 فأمر بالصرب ومل يأمر بغري ذلك.  «من رأى من أميه شيئ ا يكرهه فليصرب»

النبي   أن  عمر  ابن  عن  البخاري  السمع  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوروى  املسلم  املرء  عىل 

فإن ُأمر بمعصية اَّلل فال سمع ول   والطاعة فيام أحب وكره إل أن ُيؤمر بمعصية اَّلل

 ، إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية. «طاعة

 . -إن شاء اهلل تعاىل-ومن األحاديث حديث حذيفة وسأذكره يف آخر البحث 

أما اإلمجاع فقد توارد أهل السنة عىل حكاية اإلمجاع عىل ذلك، وقرروا أن من  

يف )أصول السنة(، وكعل بن املديني  خالف يف ذلك فإنه مبتدع ضال، كاإلمام أمحد  

يف عقيدته، وكالرازيني يف عقيدهتام، وكأيب عثامن الصابوين، واملزين، ومجع كبري من  

االعتقاد،   كتب  يف  ذلك  وقرروا  املسألة  هذه  يف  اإلمجاع  عىل  نصوا  السنة،  أئمة 
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دة وذكروا أن من خالف فإنه مبتدع ضال كام نصَّ عىل هذا اإلمام أمحد وذكره عقي 

 ألهل السنة، وقد ذكر مثله عل بن املديني وغريهم من أئمة السنة. 

أما العقل: فإن الرشيعة نصبت احلاكم للمصالح، ومن خرج عىل احلاكم أفسد 

الناس بدون حاكم بل يصبح   ينفع وال يصلح  أكثر مما  أكثر مما أصلح، فهو يرض 

 ل:  أمرهم فوىض، وقد أدرك ذلك الشاعر اجلاهل األودي ملا قا

 ال يصلح الناس فوىض ال رسات هلم *** وال رسات هلم إذا جهاهلم سادوا 

فلذلك بقاء الناس دون حاكم فيه من املفاسد الدينية والدنيوية ما اهلل به عليم،  

ومن يف قلبه مسكة شٍك فلينظر إىل ما حولنا من الدول التي حصل فيها انقالبات  

نكرونه باألمس ويتظاهرون ألجل ومظاهرات، كم ترضر الناس؟ وما كانوا يست 

إزالته صاروا اليوم يتمنونه، فاألمر عظيم وليس سهاًل وينبغي أن يعتني بذلك أهل 

 السنة وأن يكونوا أهل معرفة ودراية. 

 تنبيهات:

مل خيرج أحٌد من الصحابة عىل حاكم، وأشهر ما ُيذكر يف الباب  التنبيه األول:  

 قصتان: 

 مع يزيد بن معاوية.  عل  القصة األوىل: فعل احلسني بن

 القصة الثانية: فعل عبد اهلل بن الزبري مع عبد امللك بن مروان. 
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فإنه مل خيرج، فهو مل ُيبايع ابتداًء وكان متأواًل يف عدم البيعة،    أما احلسني  

هم بني  ل ثم ثانًيا احلسني ملا ذهب   يزيد وحصل القتال بينه وبني أصحاب يزيد خريَّ

لُيبايع يزيد، أو يذهب لقتال الكفار عىل الثغور، أو أن  ثالث: أن يرتكوه   ليذهب 

يرجع إىل املدينة، فأبى هؤالء وقتلوه، لذا قال ابن تيمية: وقد مات احلسني بن عل  

   )شهيًدا ألنه مات مظلوًما، وقد ذكر هذا الذهبي يف كتابه )تاريخ اإلسالم

 وذكره شيخ اإلسالم يف كتابه )منهاج السنة(. 

در جداًل أن احلسني خرج فإنه قد تاب، والعربة بآخر حال الرجل، كيف  فلو قُ 

لته يف   وهو مل خيرج   ألنه مل ُيبايع يف األصل، والكالم عىل هذا يطول وقد فصَّ

 رشح )الواسطية(. 

فإنه مل خيرج عىل عبد امللك بن مروان، بل كان األمر    أما عبد اهلل بن الزبري  

وتويف توىل احلكم بعده    ، فإنه ملا توىل احلكم معاوية  يف أوله لعبد اهلل بن الزبري

مات يزيد توىل بعده معاوية بن يزيد وجلس أياًما وقيل جلس أربعني    ابنه يزيد، فلام

فلام تويف انتهى حكم بني أمية فنادى باحلكم عبد اهلل بن الزبري    يوًما ثم تويف  

ري ذلك، ومل يبق إال األردن  .إىل غ ..  فبايعه الناس من أهل العراق ومرص والشام

وهي جزء من الشام، وكان مروان بن احلكم عازًما عىل أن يتجه إىل عبد اهلل بن  

ب   تبايعه واحلكم فيكم؟ رجع مروان وحزَّ الزبري وُيبايعه، فلام قيل ملروان: كيف 

الناس حوله من بني أمية وغريهم، فتكاثروا ثم مات مروان فأتم املسرية ابنه عبد  

 إىل أن حارص عبد اهلل بن الزبري يف مكة.  امللك،
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باب   من  دولتني  هناك  أن  األمر  حقيقة  بل  الزبري  بن  اهلل  عبد  خيرج  مل  فإذن 

التقريب، وتقاتال فال ُيقال إن عبد اهلل بن الزبري خرج وال ُيقال إن مروان عبد امللك 

 بن مروان أيًضا خرج، بل هي دولتان وتقاتال. 

لت هذا يف رشح )   الواسطية( ملن أراد املزيد. وقد فصَّ

إذا ُعلم ما تقدم فقد كان الصحابة جممعني عىل عدم جواز اخلروج، التنبيه الثاين:  

لكنه حصل بعد ذلك خالف يف عهد التابعني، حتى وقعت فتنة ابن األشعث ثم  

استقرَّ قول أهل السنة وأمجعوا عىل عدم جواز اخلروج عىل السلطان، وقد حكى  

من   مجاعة  كتابه هذا  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  عياض،  كالقايض  العلم  أهل 

 )منهاج السنة(، وابن حجر يف كتابه )هتذيب التهذيب( يف ترمجة احلسن بن صالح.

فإذن الصحابة جممعون عىل عدم جواز اخلروج ثم وقع خالف بعد ذلك بني  

أهل السنة عىل    التابعني ثم استقر اإلمجاع وانعقد عىل عدم جواز اخلروج، فلذا أمجع

 أن من خرج فإنه مبتدع ضال كام تقدم بيان هذا. 

تسمع وتطيع  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصروى اإلمام مسلم عن حذيفة أن النبي  التنبيه الثالث:  

، وهذا احلديث تنازع احلفاظ  «رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعلألمي وإن 

يف صحته، فقد ذهب الدارقطني إىل ضعفه، أما اإلمام مسلم فقد ذهب إىل صحته،  

فاحلفاظ متنازعون يف صحة هذا احلديث، فلو أن رجاًل ضعَّف هذا احلديث بالنظر 

ُيضعفه  أن  لكن  الدارقطني،  اإلمام  وهو  له سلًفا  فإن  سهاًل،  األمر  لكان  للرواية 
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ذلك يريد أن يصل إىل أنه ال ُيصرب عىل جور احلاكم الظامل فإن هذا قوٌل  رجٌل وبعد  

ليس موجوًدا، فإن األدلة متكاثرة كام    بدعي، فلنفرض أن حديث حذيفة  

 تقدم يف عدم اخلروج عىل احلاكم ووجوب الصرب عىل جوره وظلمه. 

ُيقرر هذا االعتقاد السلفي وُيضعف حديث حذيفة،   ففرق بني رجلني: رجل 

االعتقاد،  هذا  يف  السنة  أهل  ملخالفة  سلاًم  وجيعله  ُيضعف حديث حذيفة  ورجل 

 فالثاين مبتدع ضال بخالف األول. 

 ال جيوز أن ُيعزل احلاكم لفسقه، وقد دل عىل هذا ثالثة أدلة: املسألة السادسة: 

 الدليل األول: ما تقدم من ذكر األدلة الكثرية يف الصرب عىل جور احلاكم. 

ين: كالم أهل السنة األوائل عىل عدم اخلروج عىل احلاكم ومل ُيفرقوا  الدليل الثا

ق بينهام من تأخر، مثل ابن خويزمنداد وأيب يعىل احلنبل   بني العزل واخلروج وإنام فرَّ

 وأمثاهلم، أما األوائل فكالمهم مطرد عىل عدم جواز اخلروج وشددوا يف هذا. 

ب أبو بكر  ن جماهد، والنووي يف رشح مسلم،  الدليل الثالث: اإلمجاع، وحكاه 

جماهد   بن  بكر  أيب  من  فهذا  بفسقه،  احلاكم  عزل  جواز  عدم  عىل  اإلمجاع  فحكوا 

والنووي دليل عىل أن من خالف فإنام هم أناس خالفوا بعد اإلمجاع فهم حمجوجون  

الفقهاء   بعض  فإن  احلاكم  عزل  بجواز  القول  يصح  ال  لذا  السابق،  باإلمجاع 

التفريق بني العزل واخلروج فيقول: إذا قام عليه أهل احلل والعقد  املتأخرين ُياول  

 وأرادوا عزله فإنه ُيعزل بخالف اخلروج. والرد عىل هذا ما تقدم. 
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 طريقة تويل احلكم عند أهل السنة. املسألة السابعة: 

 احلكم ُيتوىل عند أهل السنة بأحد طريقني: 

 األوىل: االختيار.  قة الطري

 لغلبة. الطريقة الثانية: ا

 واالختيار يكون بأحد أمرين: 

 األول: أن ُيبايعه أهل احلل والعقد ال عامة الناس. 

الثاين: أن يعهد إليه احلاكم الذي قبله. روى البخاري عن ابن عمر أن عمر قال:  

وإن تركت  -يعني أبا بكر الصديق-إن استخلفت فقد استخلف من هو خري مني 

 قال ابن عمر: فعلمت أنه سيرتك.  ملسو هيلع هللا ىلصي  يعني النب -فقد ترك من هو خري مني  

 ى ذلك فإذن االختيار يكون هبذين الطريقني، وقد أمجع العلامء عىل ذلك، حك

أبو العباس القرطبي يف رشحه عىل مسلم، والنووي يف رشحه عىل مسلم، والعراقي  

 يف كتابه )طرح التثريب(. 

إىل أهل احللتنبيه:   الناس وإنام  إىل عامة  يرجع  قال    االختيار ال  والعقد، وقد 

علامء املذاهب األربعة: وأهل احلل والعقد هم أهل الوجوه من األمراء ومن هلم  

قوة وشوكة، إىل غري ذلك من املعاين، وذكر نحًوا من ذلك ابن تيمية يف كتابه )منهاج 

 السنة(. 
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أما الطريقة الثانية: الغلبة، أي بغلبة السيف أو غري ذلك، فإن من أخذ احلكم  

بالغلبة فطريقة أخذه للحكم حمرمة لكن إذا استقر احلكم له وجب السمع والطاعة  

 له يف غري معصية اهلل، وجيب أن ُيعتقد يف األعناق البيعة له، وقد دل عىل هذا ما يل:

بني   ُتفرق  مل  فاألدلة  للحاكم،  والطاعة  السمع  يف  األدلة  األول: عموم  الدليل 

 طريق وطريق يف تويل احلكم. 

بنيه  الد  أنه مجع  البخاري  ابن عمر يف  الثاين: فعل الصحابة، فقد ثبت عن  ليل 

وبايع عبد امللك بن مروان مع أنه أخذ احلكم بالغلبة، وثبت عند ابن سعد أن ابن  

 عمر كان يؤدي زكاته ملن تغلَّب.

فإنه   بالغلبة  احلكم  أخذ  أن من  العلامء عىل  أمجع  فقد  اإلمجاع،  الثالث:  الدليل 

كى اإلمجاع اإلمام أمحد يف )أصول السنة( وعل بن املديني يف عقيدته، بل كغريه، ح 

وخرج عليه فإنه مبتدع ضال، وقرر اإلمجاع    عنقه بيعةقال أمحد: ومن مل يعتقد يف 

ابن بطال يف رشحه عىل البخاري ونقله ابن حجر وأقره، واملزين يف عقيدته، وكثري  

وة فإنه ُيسمع وُيطاع له وإن كان طريق من أهل السنة، فلذلك من أخذ احلكم بالق 

أخذه له حمرًما لكن ملا استقر احلكم له وجب السمع والطاعة له ووجبت بيعته وال  

 ُينازع يف األمر. 

وهذا إذا تأمل فيه املتأمل وجده حلكمة عظيمة وهي حقن الدماء، فإن هذا من  

 ليلها. أمثلة أن الدين جاء بجلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتق
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يدخل يف الغلبة تويل احلكم بكثرة األصوات كام يف الدول الديمقراطية،  تنبيه:  

أو بغري ذلك فليس خاًصا بالسيف، فكل ما مل يكن اختياًرا وفيه أخذ احلكم بالقوة 

 بأي دافع كان فإنه ُيعد غلبة. 

ذلك،   إذا وقع احلاكم يف معصية هلا حد كالرسقة أو الزنا أو غرياملسألة الثامنة:  

فإن العلامء ال يذكرون أن الشعب ُيقيمون عليه احلد، بل نصَّ بعض علامء احلنفية  

وغريهم أنه ال ُيقام عليه احلد فكيف ُيقام عليه احلد وإقامة احلدود ُمناطة به؟ فلذا  

ال ينبغي أن نشتغل بإقامة احلد عليه كام يفعل أذناب اخلوارج من الرسورية وغريهم  

مثل ذكر  عليه احلد، وهذا ال يصح وهو    وُيكررون  ُيقام  أن  وأنه جيب  األمر  هذا 

خالف فهم أهل العلم، وقد جاءت األدلة بالصرب عىل جوره ال بإقامة احلد عليه،  

 وفرق بني األمرين. 

لذا إذا زنا احلاكم فنحن مأمورون بالصرب وأال نخرج عليه كام أمرتنا الرشيعة  

لكن لو أراد احلاكم أن ُيقيم احلد عىل نفسه فإن    ومل تأمرنا الرشيعة بإقامة احلد عليه،

له ذلك وهو واجب عليه رشًعا، وهذا يشء وأن ُيقيم الشعب أو أناس من الشعب  

 احلد عليه يشٌء آخر، فإن الناس مأمورون بالسمع والطاعة له وبالصرب عىل جوره.

التاسعة:   وأت املسألة  فللخوارج  اإلمامة،  مسألة  عىل  ُتثار  شبهات  باعهم  هناك 

 شبهات ُيثريوهنا وهي ُتتلف قوًة وضعًفا، وأقترص عىل ذكر شبهتني: 
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األوىل: كان    الشبهة  فإذا  قوالن،  فيه  اخلالف  بعد  اإلمجاع  إن  بعضهم:  يقول 

كذلك فإذن عىل التسليم بأن اإلمجاع انعقد فإنه إمجاع بعد خالف، فينجر اخلالف 

 يف تأصيل املسألة عىل فرع هذه املسألة. 

 عىل هذا من وجهني:   واجلواب

الوجه األول: أنه لو ُقدر أن اإلمجاع بعد خالف يف حجيته خالف فإنه ال يصح  

أن يكون يف هذه املسألة؛ ألن هذه املسألة بعينها قد أمجع أهل السنة عىل عدم جواز  

 اخلروج وأن من خالف فإنه مبتدع ضال. 

حاول أبو يعىل أن جيعل القول  الوجه الثاين: ال ُيسّلم بأن يف املسألة خالًفا، وقد 

بأن اإلمجاع بعد اخلالف ليس حجة وينسب ذلك لإلمام أمحد يف رواية، لكن خالفه  

السنة   أهل  بل  خالًفا  املسألة  يف  بأن  ُيسلم  ال  لذا  الكلوذاين،  اخلطاب  أبو  تلميذه 

جممعون عىل أنه إذا انعقد اإلمجاع بعد اخلالف فإن اإلمجاع حجة السيام وقد جاءت  

، فمتى  بعده خالف   إمجاع  ق بني إمجاع بعد خالف أودلة بحجية اإلمجاع ومل ُتفراأل

 ما ُوجد اإلمجاع فإنه حجة. 

األصل يف حكام املسلمني أن يكون للمسلمني حاكم واحد، أما    الشبهة الثانية:

تقسيم املسلمني هبذه الصورة حتى أصبحوا دويالت وكل دولة هلا حاكمها، هذا  

الرشيعة، فإذن ال سمع وال طاعة إال للحاكم األعظم وأن مثل خالف ما جاءت به  

 هؤالء ليسوا من جنس احلاكم األعظم. 
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 واجلواب عىل هذا من جهات: 

اجلهة األوىل: أن هناك فرًقا بني حال االضطرار وحال االختيار، فإن االختيار  

وجد  أن جيتمع املسلمني كلهم حتت حاكم واحد وهو اإلمام األعظم، لكن إذا مل ي

 هذا فننتقل إىل حال االضطرار. 

األوىل   الدولة  دولتان،  للمسلمني  الصحابة  يف عهد  ُوجد  قد  أنه  الثانية:  اجلهة 

لعل ومن حتته، والثانية ملعاوية ومن حتته، وكٌل منهم سمع وأطاع حلاكمه ومل يقل 

 أحدهم لآلخر: إنه ليس هلذا احلاكم سمع وال طاعة ألنه ليس إماًما أعظم. 

الثالثة: أن األدلة جاءت بالسمع والطاعة للحاكم ومل تفرق بني األعظم    اجلهة

 وغريه، فمتى ما ثبت أنه حاكم فإنه ُيسمع وُيطاع له. 

اجلهة الرابعة: أن السلف أدركوا هذا، فإن املسلمني استمروا قروًنا عىل وجود  

وغريهم    أكثر من حاكم يف دول املسلمني، وقد أدرك هذا أئمة السنة كاإلمام أمحد

من أئمة السنة ومع ذلك قالوا: إن من خرج عىل احلاكم فإنه مبتدع ضال، وحكوا  

 اإلمجاع عىل ذلك. 

لت اجلواب عىل كثري من الشبهات يف كتاب )اإلمامة العظمى عند أهل   وقد فصَّ

 السنة السلفيني( فمن أراد املزيد فلريجع إىل هذا الكتاب. 
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هذا من أيب جعفر    (ة، ونتبع السنة واجلامعةوندعوا هلم بالصالح واملعافا)قوله:  

الطحاوي تقرير ملا أمجع عليه أهل السنة من الدعاء للحاكم والسلطان، وقد ذكر 

هذا يف كتب االعتقاد مجع من أئمة السنة، كاإلمام الربهباري يف رشح )السنة( قال:  

أنه صاحب سنة إن شاء اهلل، وإذا   للسلطان فاعلم  الرجل يدعو  رأيت إذا رأيت 

 الرجل يدعو عىل السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. 

وذكر ما روى أبو نعيم بإسناد صحيح عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت  

يل دعوة مستجابة جلعلتها يف السلطان. وقد نقل هذه املقالة اإلمام ابن تيمية عن  

أمحد   ألرى    اإلمام  إين  قال:  أمحد  اإلمام  أن  للخالل  )السنة(  الدعاء بل يف 

 . للسلطان واجًبا عّل يف كل صباح ومساء. يعني أنه كان يدعو هلم 

عثامن   وأبو  واملزين،  الربهباري،  تقدم  كام  االعتقاد  كتب  يف  هذا  قرر  وقد 

من   وطريق  السنة  أهل  سنن  من  سنة  هلم  الدعاء  فلذلك  والطحاوي،  الصابوين، 

 هلم له حاالن: طرقهم، ومن خالف ذلك فإنه مبتدع ضال، ومن ال يدعو 

 احلال األوىل: أن يتعمد عدم الدعاء هلم وأن يعتقد ذلك، فهذا مبتدع. 

 احلال الثانية: أال يدعو هلم كساًل، فهذا مفرط. 

خي أئمتكم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصروى مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي  تنبيه:  

وهنم  الذين َتبوهنم وَيبونكم وتدعون هلم ويدعون لكم، ورش أئمتكم الذين تبغض
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. ذهب بعض خوارج العرص إىل أن يف هذا  «ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم

 احلديث دلياًل عىل جواز الدعاء عىل احلاكم وهذا خطأ كبري، ملا يل: 

 األمر األول: خمالف إلمجاع أهل السنة الذي تقدم ذكره.

من كان    األمر الثاين: أن هذا من باب اإلخبار ال من باب اإلقرار، فهو خُيرب أن

حاله كذلك فهو خري األئمة ومن كان حاله كذلك فهو رش األئمة وليس من باب  

 إقرار فعل الناس. 

واملراد بالسنة واجلامعة هنا هم الطائفة املنصورة    (ونتبع السنة واجلامعة)قوله:  

أما بعد الواسطية:  العقيدة  تيمية فيهم يف  ابن  الذين قال  فهذا    ...  أهل احلق، هم 

ال ذكر اعتقاد  ثم  واجلامعة.  السنة  أهل  الساعة  قيام  إىل  املنصورة  الناجية  فرقة 

 . اعتقادهم  

 وَتت هذا مسائل: 

األوىل:  النبي    املسألة  عليه  كان  ما  عىل  وهم  واحدة،  فرقة  احلق    ملسو هيلع هللا ىلص أهل 

ومعاوية بن    وأصحابه، روى البخاري ومسلم من حديث املغرية بن شعبة  

أيب سفيان، وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل وجابر بن سمرة، وثوبان،  

ل تزال طائفة من أمتي »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    وسعد بن أيب وقاص، وغريهم  

عىل احلق ظاهرين ل يرضهم من خذهلم ول من خالفهم حتى يأيت أمر اَّلل وهم عىل 

 . فهم فرقة واحدة. «ذلك
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النبي    أبو داود من حديث معاوية بن أيب سفيان  وروى أمحد و    ملسو هيلع هللا ىلص أن 

أل إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل ثنتي وسبعي ملة، وإن هذه »قال:  

امللة ستفرتق عىل ثالث وسبعي: ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة، وهي 

قة واحدة، لذا قال . هؤالء هم أهل السنة واجلامعة وهم أهل احلق، فهم فر«اجلامعة

ُمْسَتِقيام  ﴿تعاىل:   اطِي  َهَذا رِصَ ُبَل   َوَأنَّ  السُّ َتتَّبُِعوا  بُِعوُه َول  فأهل   [153]األنعام:    ﴾َفاتَّ

 احلق فرقة واحدة وما عدا ذلك فهم فرق وضالل. 

وا بام يتاميزون به عن أهل الباطل وعن أهل البدع،    املسألة الثانية: أهل احلق تسمَّ

بأهل  احلديث، خالًفا ألهل   تسموا  وبأهل  األثر،  بأهل  وتسموا  واجلامعة،  السنة 

إىل غري  ...  الرأي، وتسموا بالسلفيني، لذا جتد يف كالم العلامء يقولون: فالن سلفي 

 ذلك من العبارات، وقد قال الذهبي: وكان الدارقطني سلفًيا. 

فإذن تسّموا بالسلفيني مقابل اخللفيني من املتكلمني، فأهل السنة تسموا بأسامء  

لَِيِميَز ﴿مُتايزهم عن أهل الباطل حتى ُيعرفوا، فمن أرادهم عرفهم كام قال تعاىل:  

بِيَث ِمْن الطَّيِِّب  فالبد من التاميز باالسم حتى ُيعرف أهل احلق،    [37]األنفال:    ﴾اَّللَُّ اخْلَ

 هم استطاع أن يصل إليهم. ومن أراد

تقدم أن أهل احلق فرقة واحدة وأن املخالفني فَِرق وطوائف، يف    املسألة الثالثة:

حديث معاوية جعلهم ثنتني وسبعني فرقًة، وقد ذكر أهل العلم ضابًطا به ُيضبط 

السنة إىل عموم الفرق الضالة، فيخرج الرجل من    خروج الفرقة والفرد من أهل
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كونه سنًيا إىل كونه بدعًيا، وُترج الفرقة من كوهنا من أهل السنة إىل أهل البدع، 

وقد تكلم عىل هذا الشاطبي يف كتابه )االعتصام( وشيخ اإلسالم كام يف مواضع  

 من )جمموع الفتاوى( وملخص ذلك أمران: 

ل السنة يف أمر كلٍّ فإنه يكون مبتدًعا، فلذا اجلهمية  أن من خالف أه  األمر األول:

مبتدعة بل ذهب السلف إىل كفرهم، واملعتزلة مبتدعة وإن كان يوجد من كفرهم  

لكن املشهور عند أهل السنة أهنم مبتدعة ألهنم خالفوا أهل السنة يف كليات منها  

االعتقاد وغري ذلك، واألش  النبوي يف  الصفات ورد احلديث  مبتدعة  تأويل  اعرة 

املعروف والشائع واملطرد  القول  السنة كفرهم لكن  وإن كان يوجد قلة من أهل 

عند أهل السنة أهنم مبتدعة ألهنم خالفوا أهل السنة يف كليات، يف رد خرب اآلحاد 

يف االعتقاد ويف تقديم العقل عىل النقل وغري ذلك من الكليات الكثرية التي خالفوا  

 فيها أهل السنة. 

املسلمني ويف   كاإلخوان  مبتدعة  وهي  دعوية  أحزاب  خرجت  املعارص  وقتنا 

 مثاًل، ألهنم خالفوا أهل السنة يف كليات، ومن الكليات ما يل: 

 أهنم ال يعتنون بدعوة التوحيد وال يوالون ويعادون عليها. 

 أهنم ُيوالون وُيعادون عىل احلزب.

 الثورات وغري ذلك. أهنم دعاة خروج عىل احلكام، لذلك هم دعاة 
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وغري ذلك مما عندهم من الكليات التي كانت سبًبا لتبديعهم وتضليلهم، ومن  

األحزاب مجاعة التبليغ ويسمون باألحباب ومجاعة الدعوة، فهؤالء مبتدعة ألهنم 

 خالفوا أهل السنة يف كليات منها: 

 عدم اهتاممهم بالتوحيد. 

 ُينفر املدعوين.  عدم إنكارهم للمنكر، ويرون أن إنكار املنكر

 حماربتهم للعلم وأهله، وكالمهم كثري يف ذلك. 

 وغري ذلك مما عندهم من خمالفات. 

 فينبغي أن ُتعرف هذه الضوابط حتى ُيتعامل مع الفرق واجلامعات. 

من خالف أهل السنة يف جزئيٍّ اشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة  األمر الثاين:  

ل صفة العجب وأهل البدعة، فليس كل جزئي ُيبدع   به الرجل، فالقايض رشيح أوَّ

وقال ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(:    [12]الصافات:    ﴾ُت بْ جِ عَ   ْل بَ وأنكر قراءة: ﴿

وهو إمام من األئمة باالتفاق. فهو خالف أهل السنة يف أمر جزئي ومل ُيبدع ألنه 

من   ُيقال:  أن  الضابط  وإنام  ُيبدع،  جزئي  أمر  يف  السنة  أهل  خالف  من  كل  ليس 

إنه خالف أهل السنة يف أمر جزئي اشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة ف 

 ُيبدع، أما ما عدا ذلك فإنه ال ُيبدع من اجلزئيات. 
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ومن أمثلة ذلك: من سب صحابًيا واحًدا فقد خالف أهل السنة يف أمر جزئي،  

من قال: أخرج عىل هذا احلاكم فإنه ُيبدع كام بدع أئمة السنة وضللوا احلسن بن  و

غري ذلك مما  صالح كام فعل هذا الثوري واإلمام أمحد وغريهم من أئمة السنة، و 

سبق بسطه كثرًيا لكن املقصود أنه البد أن ُتضبط هذه املسائل وأن ُيعرف متى ُترج 

 الفرقة والفرد من أهل السنة إىل عموم أهل البدعة. 

أي فيام ُيقابل أهل السنة، فنجتنب    (ونجتنب الشذوذ واخلالف والفرقة)قوله:  

هل البدعة هم أهل شذوذ أن نخالف أهل السنة وأن نكون من أهل البدعة، فإن أ

 وفرقة واختالف. 

الفقهاء واألصوليني وهو: كل قوٍل خُمالف لإلمجاع  فائدة:   للشذوذ معنًى عند 

فإنه شاذ، ذكر هذا ابن قدامة يف كتابه )روضة الناظر(، ويدل عليه صنيع ابن عبد  

 . الرب  

واخليانة) قوله:   اجلور  أهل  وُنبغض  واألمانة  العدل  أهل  اهلل  و-كأنه    (ونحب 

ذكر هذا بعد أن ذكر السمع والطاعة للحاكم املسلم وعدم جواز اخلروج   -أعلم

عليه، فكأنه يقول: إنه ال يلزم من عدم جواز اخلروج عليهم حمبته، فإن حمبته يشء 

وعدم اخلروج عليه يشٌء آخر، قد يكون احلاكم فاسًقا ظاملًا مبتدًعا فنُبغضه لكن ال  

أن نصرب عىل جوره، وقد يكون احلاكم صاحلًا وداعية  جيوز أن نخرج عليه، بل جيب  
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توحيد وسنة ومّكن ألهل التوحيد فنحبه، فال تالزم بني السمع والطاعة للحاكم  

 يف غري معصية اهلل وبني حمبته. 

حمبة أهل العدل وبغض أهل الظلم، أي حمبة أهل الطاعة وبغض    فذكر  

]التوبة:   ﴾  َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعضٍ َواملُْْؤِمنُونَ ﴿أهل املعصية، كام قال تعاىل:  

الَة  ﴿وكام قال تعاىل:    [71 ُيِقيُموَن الصَّ الَِّذيَن  آَمنُوا  َوالَِّذيَن  َوَرُسوُلُه  يُُّكْم اَّللَُّ 
َولِ اَم  إِنَّ

َراكُِعونَ  َوُهْم  َكاَة  الزَّ ذلك    [55]املائدة:    ﴾َوُيْؤُتوَن  ومقابل  الطاعة  أهل  نحب  فإنام 

 ُنبغض أهل املعصية. 

ول تؤمنوا حتى َتابوا،  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوروى مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي  

بينكم السالم  إذا فعلتموه َتاببتم؟ أفشوا  أدلكم عىل يشء  . وغري ذلك من  «أول 

 األدلة. 

فام اشتبه علمه ال ُيتكلم فيه باجلهل    (ونقول اَّلل أعلم فيام اشتبه علينا علمه)قوله:  

 وإنام ُيقال: اهلل أعلم. ويف هذا مسائل: 

األوىل:   العامل  املسألة  عىل  يشتبه  ال  ما  العامل  هذا  عىل  يشتبه  قد  نسبي،  التشابه 

اآلخر، كام روى البخاري ومسلم من حديث أيب عبد اهلل النعامن بن بشري أن النبي  

من    لاحلال »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص كثٌي  يعلمهنَّ  ل  مشتبهات  أموٌر  وبينهام  بيِّ  واحلرام  بيِّ 

 ثري من املسائل نسبي. ، فإذن يوجد من يعلمها فاالشتباه يف ك«الناس
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أسامء اهلل وصفاته من املحكامت ال من املتشاهبات، فليست داخلة املسألة الثانية:  

آل عمران:   آية  اْلِفْتنَِة ﴿يف  اْبتَِغاَء  ِمنُْه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَّبُِعوَن  َزْيٌغ  ُقُلوهِبِْم  يِف  الَِّذيَن  ا  َفَأمَّ

َيْعَلمُ  َوَما  َتْأِويلِِه  اَّللَُّ  َواْبتَِغاَء  إِلَّ  بإمجاع   [ 7]آل عمران:    ﴾َتْأِويَلُه  وإنام هي من املحكم 

السلف، حكى اإلمجاع ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف )الصواعق 

من   جيعلوها  أن  يريدون  الذين  ضة  املُفوِّ عىل  الرد  تيرّس  هذا  ُضبط  وإذا  املرسلة(، 

 املتشابه. 

القول عىل اهلل بغري علم بل هو كبرية من كبائر الذنوب،  ال جيوز  املسألة الثالثة:  

وذكر ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( أنه أشد إثاًم من الرشك؛ ألنه ملا ذكر الرشك  

واهلل يقول:   [33]األعراف:   ﴾َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اَّللَِّ َما ل َتْعَلُمونَ ﴿ذكر بعد ذلك قوله:  

َلْيَس ﴿ َما  َتْقُف  َعنُْه   َول  َكاَن  ُأْوَلئَِك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبرَصَ  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِِه  َلَك 

فال جيوز ألحد أن يتكلم يف دين اهلل إال بعلم فال يتكلم بوهم    [36]اإلرساء:    ﴾َمْسُئول  

 وال بظن وال بشك وال بجهل، أسأل اهلل أن يعافيني وإياكم يا رب العاملني. 

من مل يعلم شيًئا من دين اهلل فله أن يقول اهلل أعلم، وله أن يقول  املسألة الرابعة:  

فقد رأيت بعض املعارصين قال:    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ورسوله أعلم حتى بعد وفاة رسول اهلل  

 من البدع.  ملسو هيلع هللا ىلصيف األمور الدينية بعد وفاة رسول اهلل  " اَّلل ورسوله أعلم  "إن قول 

هذا، فقد روى الرتمذي عن عطاء أنه قال: اهلل  وهذا خطأ، فإن العلامء ذكروا  

ورسوله أعلم. واإلسناد وإن كان ضعيًفا لكن لو كان بدعة لعقب عليه الرتمذي 
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وبنيَّ أنه بدعة، ثم ذكر هذا الذهبي يف كتابه )العلو(، وذكره ابن القيم يف )النونية(،  

بحجة أنه بدعة،    ونص عىل هذا مجع من الشافعية ومل أر أحًدا من العلامء منع هذا 

 . -واهلل أعلم-وإنام ذكره بعض املعارصين 
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 : قال املصنف 

األثر يف  جاء  كام  واحلرض  السفر  يف  اخلفي  عىل  املسح  واجلهاد  ونرى  واحلج   ،

ماضيان مع أوِل األمر من املسلمي برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة ل يبطلهام يشء 

 ول ينقضهام.

 الرشح:

هذه املسألة    (املسح عىل اخلفي يف السفر واحلرض كام جاء يف األثرونرى  )قوله:  

كتابه  يف  الطحاوي  جعفر  أبو  أوردها  ذلك  ومع  فقهية  مسألة  واحلرض  السفر  يف 

يف كتابه )منهاج السنة( أن بعض أهل السنة ُيورد   العقدي، وقد أفاد ابن تيمية  

ف فيها بعض أهل البدع، فُيورده املسائل الفقهية يف كتب االعتقاد ألنه اشتهر باخلال

 رًدا عليهم، ومنها هذه املسألة. 

واحلج واجلهاد ماضيان مع أوِل األمر من املسلمي برهم وفاجرهم إىل )قوله:  

الساعة الر  (قيام  األوىل  الطائفة  طائفتني:  عىل  رٌد  الثانية  هذا  والطائفة  افضة، 

اخلوارج، الرافضة يرون أن اجلهاد ال يكون إال مع اإلمام املعصوم، واخلوارج ال  

يرون اجلهاد إال مع الصاحلني وال يرون اجلهاد مع الفجار والفساق، فهي رٌد عىل  

هاتني الطائفتني، وقد ذكر ابن أيب العز احلنفي يف رشحه عىل الطحاوية أن كالم أيب 

 الطحاوي رٌد عىل الرافضة، وُيضاف إىل ذلك اخلوارج. جعفر 



423 

وأهل السنة ُيقررون أن احلج والعمرة ماضيان مع أئمة اجلور وأن هذا ال ينقص  

 أجرها وال ينقضها بل يبقى األجر تاًما، وحتت هذا ما يل: 

أنه جرت السنة يف أن احلج يكون حتت والة األمر، لذا ملا حجَّ ابن  األمر األول: 

عمر   عمر   ابن  كان  يوسف  بن  احلجاج  احلج  أمري  وكان  البخاري  يف  كام 

يقتدي به، وذكر أن هذا من السنة، وقد ُأمر احلجاج بن يوسف أال خيرج عن رأي 

ع ذلك هذا موقف  ابن عمر لكنه كان أمري احلج مع كونه بلغ من الفجور ما بلغ وم

 يصل خلفه.  ابن عمر معه، بل كان ابن عمر 

قال:   ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري ومسلم من حديث أيب هريرة أن النبي   يف  أما اجلهاد فقد ثبت

، هذا خرب بمعنى الطلب واألمر، فلذلك ال  «اإلمام ُجنة ُيقاتل من ورائه وُيتقى به»

واإلمام أمحد بل ذكر مالك واإلمام جهاد إال مع ويل األمر، وقد نص عىل هذا مالك  

 أمحد أنه جيب إذن ويل األمر حتى يف جهاد الدفع، متى ما أمكن أن ُيؤخذ إذنه. 

وقول الطحاوي أن احلج واجلهاد ماضيان مع هؤالء األئمة، وليس املراد من  

ُيبنيِّ أنه لو   أنه جيب أال ُُيج إال معهم وجيب أال جُياهد إال معهم، وإنام  بيان  هذا 

جاهدوا وحجوا فإنه ُُيج معهم، وفرق بني أن ُيقال: ال حج وال جهاد إال معهم،  

فإن هذا الكالم ال يدل عليه، وبني أن ُيقال إذا حجوا وجاهدوا فإنه ُُيج وجُياهد  

معهم وال ُيمتنع عن اجلهاد معهم، ومن امتنع عن اجلهاد ألجل أن اإلمام فاسق أو 

سق فهو مبتدع وقد خالف اعتقاد أهل السنة،  امتنع من احلج ألجل أن اإلمام فا 
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وبني أن ُيقال إن للحج أمرًيا وإن اجلهاد ال يكون عىل الصحيح إال بإذن ويل األمر  

فهذه مسألة أخرى، وينبغي أن ُيفقه الفرق بني هاتني املسألتني حتى ال ُيصل خلط 

 فيها. 

دلَّ عىل أن اجلهاد مستمر قال إن اجلهاد قائم إىل قيام الساعة، وقد  املسألة الثانية:  

ل تزال عصابة » :  ملسو هيلع هللا ىلصإىل قيام الساعة ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر قال  

حتى  خالفهم،  من  يرضهم  ل  لعدوهم،  قاهرين  اَّلل،  أمر  عىل  يقاتلون  أمتي  من 

، وثبت يف الصحيحني من حديث عروة البارقي أن  «تأتيهم الساعة وهم عىل ذلك

م»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   الساعةاخليل  قيام  إىل  اخلي  نواصيها  يف  اجلهاد   «عقود  يف  أي: 

والقتال عليها، فاجلهاد قائم إىل قيام الساعة وليس معنى هذا أنه مستمر لياًل وهناًرا  

وصباًحا ومساًء إىل قيام الساعة، وإنام أنه مرشوع ومتى احتاج إليه املسلمون فإهنم 

 يقومون به. 
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 : قال املصنف 

الكاتبي، فإن اَّلل قد جعلهم علينا حافظي، ونؤمن بملك املوت  ونؤمن بالكرام  

 املوكل بقبض أرواح العاملي.

 الرشح:

قال تعاىل:    (ونؤمن بالكرام الكاتبي، فإن اَّلل قد جعلهم علينا حافظي)قوله:  

﴿( افِظَِي  حَلَ َعَلْيُكْم  َرام  10َوإِنَّ 
كِ عنهم:    [11-10]االنفطار:    ﴾َكاتِبِيَ   ا(  تعاىل  وقال 

َعتِيٌد ﴿ َرقِيٌب  َلَدْيِه  إِلَّ  َقْوٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  بأن علينا مالئكة كراًما    [18]ق:    ﴾َما  فنؤمن 

 . كاتبني يكتبون ما نتلفظ به وهم كرام عند اهلل  

 ويف هذا ما يل: 

األول:   قوله:  األمر  افِظِيَ ﴿معنى  فإهنم    ﴾حَلَ منا،  يرد  ما  كل  ُيفظون  أي: 

 ُيقيدونه ويكتبونه. 

اختلف العلامء فيام يكتبه املالئكة، هل يكتبون كل يشء؟ أو يكتبون  األمر الثاين:  

 ما يرتتب عليه الثواب والعقاب؟ وحترير حمل النزاع فيام يل: 

أواًل: أن لكل إنسان مالئكة عن يمينه وعن شامله، وأن من عىل الشامل يكتبون  

الرش ومن عىل اليمني يكتبون اخلري، وقد أمجع العلامء عىل ذلك حكاه ابن رجب يف 

 كتابه )جامع العلوم واحلكم(. 
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ال   أنه  ال:  أم  يشء  كل  يكتبون  املالئكة  بأن  القائلون  سواء  العلامء  أمجع  ثانًيا: 

 الثواب والعقاب إال عىل عمل فيه ثواب وعقاب فيام تكتبه املالئكة.  يرتتب

بعد هذا، تنازع العلامء: هل تكتب املالئكة كل يشء؟ أم تكتب ما يرتتب عليه  

 الثواب والعقاب؟ 

أن املالئكة تكتب كل يشء، كام ُروي عن ابن    -واهلل أعلم-عىل أصح القولني  

  هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  عباس وهو قول جماهد، وأيب اجلوزاء، و

ويف املسألة قول [  18]ق:    ﴾َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إِلَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد ﴿لعموم قوله تعاىل:  

ثان وهو أن املالئكة ال تكتب إال ما يرتتب عليه ثواب وعقاب، وقد ذهب إىل هذا  

 عكرمة لكن الصواب القول األول. 

يعتقد أهل السنة أن    (املوت املُوكل بقبض أرواح العاملي  ونؤمن بملك )قوله:  

بقبض األرواح، وحتت هذا   املوكل  املوت وهو  املالئكة هو ملك  ملًكا من  هناك 

 مسائل: 

مل يصح حديث يف اسم ملك املوت كام ذكره ابن كثري يف )البداية  املسألة األوىل:  

العلامء عىل أن اسمه والنهاية(، والعالمة األلباين يف )أحكام اجلنائز(،   لكن أمجع 

عزرائيل، حكى اإلمجاع القايض عياض يف كتابه )الشفا(، فالعمدة عىل أن اسمه 

 عزرائيل هو اإلمجاع. 



427 

ومن املعلوم أصولًيا أن العلامء إذا أمجعوا عىل أمر فهو حجة وأنه ما من إمجاع إال  

 عرف هذا النص. وهو مستند عىل نص، لكن ال ُيشرتط يف االحتجاج باإلمجاع أن يُ 

الثانية:   الذي املسألة  بأن  وآيات  اهلل،  هو  الناس  يتوىف  الذي  بأن  آيات  جاءت 

اَّللَُّ يتوفاهم ملك املوت، وآيات بأن الذي يتوىف الناس مالئكة، كام قال تعاىل: ﴿

ا  َمْوُِتَ ِحَي  األَْنُفَس  قوله:    [42]الزمر:    ﴾َيَتَوَّفَّ  ا﴿فتأمل  َمْوُِتَ أن    ﴾ِحَي  عىل  فيدل 

اُكْم َمَلُك املَْْوِت ﴿املُتويفِّ هو اهلل، وقال تعاىل:   هذا يدل عىل    [11]السجدة:    ﴾ُقْل َيَتَوفَّ

فيأيت »أن املُتويفِّ هو ملك املوت، ويف حديث الرباء الطويل الذي رواه أمحد وغريه:  

لرسل، قال  ، ويف األدلة األخرى جاء أن املتويفِّ هم ا«...  ملك املوت فيقبض روحه

ْتُه ُرُسُلنَا﴿اهلل عز وجل:   .[61]األنعام:  ﴾َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُكْم املَْْوُت َتَوفَّ

واجلمع بني هذه األدلة أن الذي ُيبارش قبض الروح هو ملك املوت، فالنسبة إليه  

ذا  ألنه ُيبارشه، وُنسب إىل اهلل ألن اهلل قد أمره، وُنسب إىل غريه من املالئكة ألنه إ

قبضه ملك املوت أعطاهم الروح، كام ذكر هذا اجلمع ابن أيب العز احلنفي يف رشحه  

 عىل )الطحاوية(. 

الثالثة: أفرده     املسألة  وقد  به،  ُيعتنى  وأن  ُيفقه  أن  وينبغي  عظيم  الروح  أمر 

يف كتابه )الروح( وهو كتاب عظيم مل ُيؤلف مثله،    بالتأليف اإلمام ابن القيم  

وقد عجبت لبعض أهل السنة ملا انتقد هذا الكتاب وذكر أن ابن القيم ألفه قبل أن  
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الكتاب عن شيخ اإلسالم   يلتقي شيخ اإلسالم، وهذا فيه نظر كبري فقد نقل يف هذا

 . يف مواضع

 وأهل السنة يعتقدون يف الروح أشياء، منها: 

أواًل: أن الروح قائمة بنفسها، فهي التي ُتقيم البدن، وقد أمجع عىل ذلك أهل  

السنة حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف كتابه 

 كتابه )الصارم املنكي(. )الروح(، وابن عبد اهلادي يف 

 إلخ. ... ثانًيا: أن الروح تتحرك حركة رسيعة، فتصعد وتنزل وبرسعة

ملا ُقبص أبو سلمة    ثالًثا: يمكن أن ُترى الروح، ففي حديث أم سلمة  

، فيمكن أن ُترى الروح ألن الروح جسم  «إن الروح إذا قبض تبعه البرص»:  ملسو هيلع هللا ىلص قال  

 لكنه جسم ال ُيرى لكل أحد. 

الروح تفنى، وفناؤها هو انفصاهلا عن البدن، ذكر هذا اإلمام ابن القيم  رابًعا:  

    أما القول بأن الروح تفنى بمعنى أهنا تبيد وتنتهي فأهل السنة جممعون عىل

 خالف ذلك، ومن نازع يف هذا فهو من أهل البدع. 

القيم  الفرق بني الروح والنفس، وقد بسط الكالم عىل هذا ابن  املسألة الرابعة:  

يف كتابه )الروح( وخلص كثرًيا منه ابن أيب العز احلنفي يف رشحه عىل )الطحاوية(،  

قال ابن القيم: قد ُتطلق الروح والنفس بمعنى واحد، فإذا كانت الروح يف البدن  
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ففي   البدن  الروح من  إذا خرجت  أما  الغالب،  نفس يف  هلا  وُيقال  هلا روح  فيقال 

 قال هلا نفس. الغالب ُيقال هلا روح وال يُ 

َأْنُفِسُكمْ ﴿وقد ُيطلق عىل البدن نفس، قال تعاىل:   ِعنِْد  ]آل عمران:   ﴾ُقْل ُهَو ِمْن 

وال ُيطلق عليها روح، إىل غري ذلك من املعاين التي ذكرها اإلمام ابن القيم    [165

  .)يف كتابه )الروح 
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 : قال املصنف 

يف قربه عن ربه ودينه ونبيه   وبعذاب القرب ملن كان له أهال وسؤال منكر ونكي

اَّلل   األخبار عن رسول  به  ما جاءت  عليهم،   ملسو هيلع هللا ىلصعىل  اَّلل  الصحابة رضوان  وعن 

 والقرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النيان.

 الرشح:

عذاب القرب رًدا عىل املعتزلة،    ذكر   (وبعذاب القرب ملن كان له أهال  )قوله:  

فهم ال يؤمنون بعذاب القرب، وقد سبقت مسائل تتعلق بالغيبيات وستأيت مسائل،  

 وأذكر بعض القواعد املتعلقة بالغيبيات: 

ل  القاعدة األوىل:   أن العقل ال يدخل يف األمور الغيبية؛ ألنه ال ُيدركها، وقد أصَّ

ل والنقل( وغريه، وكذلك ابن القيم،  يف كتابه )درء تعارض العق  ابن تيمية  

العقول، واألمور   بام حتيله  العقول ال  فيه  بام حتار  الرشيعة جاءت  أن  قاعدًة وهي 

إال   الغيبية  األمور  جتاه  اإلسالم  ألهل  ليس  لذلك  العقل  ُيدركها  ال  مما  الغيبية 

مُ ﴿التسليم، كام قال تعاىل:   وَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ل  َفال َوَربَِّك ل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَكِّ

يام    اََيُِدوا يِف َأنُفِسِهْم َحَرج  
َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِ وذكر اهلل أول صفة    [65]النساء:    ﴾مِم

لِْلُمتَِّقَي    *اَل  ﴿للمتقني يف سورة البقرة فقال:   ى    *َذلَِك اْلكَِتاُب ل َرْيَب فِيِه ُهد 

فبدأ باإليامن بالغيب قبل الصالة والزكاة وغري    [3-1]البقرة:    ﴾نُوَن بِاْلَغْيِب الَِّذيَن ُيْؤمِ 

 ذلك، فدل عىل أمهية اإليامن بالغيب. 



431 

األمور الغيبية ال يدخلها املجاز؛ وذلك أن املجاز كام تقدم مبني القاعدة الثانية: 

العالقة، والقرينة ال  عىل أركان أربعة: الوضع األول ثم الوضع الثاين ثم القرينة ثم  

كنهها   نعرف  كنا ال  فإذا  نعرفه،  كنهها وال  نفقه  الغيبية ألننا ال  األمور  ُتتصور يف 

عىل   ُُيمل  أن  والبد  األول  الوضع  عىل  ُُيمل  أن  يمكن  ال  هذا  إن  نقول  فكيف 

 الوضع الثاين؟ فإذن عىل القول بوجود املجاز فإن املجاز ال يدخل يف األمور الغيبية.

أن ما جاء من األمور الغيبية جمماًل آمنا به جمماًل، وما جاء مفصاًل  الثالثة:    القاعدة

ل هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية   كام يف )جمموع   آمنا به مفصاًل، وقد أصَّ

الكتب  عن  تكلم  ملا  الصالة(  قدر  )تعظيم  كتابه  يف  املروزي  وذكرها  الفتاوى( 

 آمنا به مفصاًل وما جاء منها جمماًل آمنا به جمماًل.  املنزلة، ذكر أن ما جاء منها مفصاًل 

 وبعد هذا، يتعلق بعذاب القرب مسائل: 

 املسألة األوىل: أدلة عذاب القرب.

قد تكاثرت األدلة السيام يف السنة يف ذكر عذاب القرب، ودل القرآن عىل ذلك،  

الداللة عىل عذاب القرب ق  ُيْعرَ ﴿وله تعاىل:  وأرصح آية يف  ُغُدو  النَّاُر  َعَلْيَها   ا ُضوَن 

اْلَعَذاِب   اَوَعِشي   َأَشدَّ  فِْرَعْوَن  آَل  َأْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  النار    [46]غافر:    ﴾َوَيْوَم  إذن 

يف كتابه )أهوال القبور( أكثر   األوىل هي نار عذاب القرب، وقد ذكر ابن رجب  

 من آية، وذكر تفسري السلف هلذه اآليات بعذاب القرب. 
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مرَّ   ملسو هيلع هللا ىلصا السنة النبوية فقد ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس أن النبي أم

،  «بىل» ويف رواية يف البخاري قال:    «إهنام لُيعذبان وما ُيعذبان يف كبي » بقربين وقال:  

 احلديث. «... أما أحدُها فكان يمَش بالنميمة»

وثبت يف الصحيحني وجاء يف صحيح مسلم من قوله ويف البخاري من فعله من  

د أحدكم ف»حديث أيب هريرة قال:   يستعذ باَّلل من أربع، يقول: اللهم إين لإذا تشه 

. فدل هذا عىل أن عذاب القرب ثابت،  «أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب 

القرب، بل ذكر مجٌع من أهل العلم  وقد تكاثرت األدلة يف السنة النبوية عىل عذاب  

أن األدلة من السنة النبوية عىل عذاب القرب متواترة، وممن ذكر ذلك شيخ اإلسالم 

ابن تيمية، وابن أيب العز احلنفي يف رشح )الطحاوية(، وابن رجب يف كتابه )أهوال 

يف كتابه )مفتاح دار السعادة(: إن أحاديث عذاب    القبور(، وقال ابن القيم  

 لقرب تكاد أن تكون متواترة.ا

أما اإلمجاع فقد ذكره غري واحد ممن كتب يف االعتقاد، وقد تقدم كثرًيا أن األصل  

فيام ُيكتب يف االعتقاد أنه جممع عليه، وممن ذكر ذلك اإلمام أمحد يف )أصول السنة(،  

 والرازيان، وعل بن املديني، يف عقيدهتم. 

 رب. املسألة الثانية: املراد بعذاب الق

املراد بعذاب القرب: أي الربزخ، وليس املراد أنه البد أن ُيدفن حتى ُيعذب وحتى  

ُيسأل، وإنام املراد بالربزخ أي احلياة التي بعد احلياة الدنيا وقبل حياة اآلخرة، ذكر 
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عذاب  "يف كتابه )الروح(، وذكر األدلة وكالم أهل العلم بلفظ    هذا ابن القيم  

لب، وإال لو مات رجٌل فُصلب فإنه ُيسأل، أو ُرمي يف البحر خرج خمرج الغا  "القرب

فإنه ُيسأل، وكله داخل فيام جاءت األدلة فيه بعذاب القرب وإنام ُذكر عذاب القرب  

 من باب الغالب. 

 املسألة الثالثة: عذاب القرب نوعان.

األول: عذاب دائم، والثاين: عذاب منقطع، فالعذاب الدائم للكفار وقد يكون  

ينقطع لبع  ذنبه ثم  ُيعذب عىل قدر  أن  املنقطع  ض فساق أهل اإلسالم، والعذاب 

 يف كتابه )الروح(.  تعذيبه، ذكره ابن القيم  

هذا الذي يسمى بفتنة    (وسؤال منكر ونكي يف قربه عن ربه ودينه ونبيه)قوله:  

القرب، فهناك عذاب يف القرب وهناك فتنة يف القرب، وفتنة القرب هي سؤال امللكني منكر 

ونكري، وقد دل عىل فتنة القرب األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع، قال اهلل تعاىل:  

َياِة  ﴿ ْنَيا َويِف اآلِخَرةِ ُيَثبُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلَ فرّسه   [27]إبراهيم:    ﴾الدُّ

 يف حديث الرباء بأنه السؤال يف القرب. 

أما السنة بالنبوية فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أسامء أنه ُيسأل يف قربه،  

وثبت عند أمحد وغريه من أصحاب السنن عن الرباء بن عازب يف احلديث الطويل 

ْنَيا َويِف يُ ﴿يف سؤال القرب وفيه تفسري:   َياِة الدُّ َثبُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلَ

 .﴾اآلِخَرةِ 
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أما اإلمجاع فقد حكاه كثريون كاإلمام أمحد يف )أصول السنة(، وعل بن املديني،  

 . والرازيني، وغريهم من أئمة السنة

رتمذي من حديث أيب هريرة  وهذان امللكان يسميان منكر ونكري، كام ثبت عند ال

    :ونكي»قال منكٌر  أزرقان  ملكان  اسم  «فيأتيه  أن  عىل  العلامء  أمجع  وقد   ،

امللكني منكر ونكري، لذا ذكروه يف كتب االعتقاد كاإلمام أمحد يف )أصول السنة(،  

اسم   يكون  أن  إنكار  املعارصين  بعض  فمحاولة  املديني،  بن  وعل  وكالرازيني 

رًيا خطأ وخمالف إلمجاع أهل السنة، ولو ُقدر أن احلديث ال يصح  امللكني منكًرا ونك

 فإن العمدة عىل إمجاع أهل السنة. 

وعن الصحابة رضوان اَّلل   ملسو هيلع هللا ىلصعىل ما جاءت به األخبار عن رسول اَّلل  )قوله:  

فُيسأل يف قربه أسئلة ثالثة عىل املشهور كام ثبت يف حديث الرباء الطويل   (عليهم

العلم،   أهل  من  مجع  صححه  وقد  صحيح  واحلديث  وغريه،  أمحد  رواه  الذي 

صححه أبو نعيم، وابن منده، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، بل قال ابن  

الرباء الطويل. وفيه ذكر القيم: ال ُيعرف أن أحًدا من أهل احلديث طعن يف حديث  

 األسئلة الثالثة. 

عىل األسئلة الثالث،    -وإن كان حديث الرباء أرصح-فدل حديث الرباء وغريه  

رسالته:   الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  غرارها  عىل  ألف  األسئلة  وهذه 

 )األصول الثالثة( وُيقال: )ثالثة األصول(، وهي أسئلة القرب. 



435 

 مســــــائل:

 لة األوىل: ُيسأل الناس يف القرب. املسأ

ثنائية ما بني مؤمن وكافر، كام يف حديث أسامء يف   القسمة  وظاهر احلديث أن 

فإنه يقول: هاه هاه ال أدري.  الفاجر واملرتاب،  املؤمن ثم ذكر  الصحيحني، ذكر 

وكذلك يف حديث الرباء جعل القسمة ثنائية، فدل هذا عىل أن فساق أهل السنة  

القرب ألهنم ليسوا كفاًرا، وقد نص عىل هذا القرطبي يف كتابه )التذكرة(،    جُييبون يف

 . وابن حجر اهليتمي، والعالمة عبد الرمحن بن حسن  

فال ُيقال إن الفساق ال جُييبون يف القرب ألجل فسقهم أو غري ذلك بل القسمة  

ر هلذا السيوطي  ثنائية، وإنام قد يتفاضلون يف نوع اإلجابة ويف طريقة اإلجابة كام أشا

 . 

 املسألة الثانية: ذكر بعض املعارصين أن مسائل التوحيد ل يصح فيها التقليد.

ومن أدلته أسئلة القرب، فإنه يقول: هاه هاه ال أدري. فمعنى كالمه أن من مل يتعلم  

أدري. وهذا خطأ كبري وخمالف   يقول: هاه هاه ال  أن  فإن حاله  بالدليل  التوحيد 

ة، فقد ذهب أهل السنة إىل أنه يصح التقليد يف االعتقاد كام يصح  ملعتقد أهل السن

الشافعية   من  واحد  غري  اإلمجاع  حكى  وقد  التقليد،  له  جاز  ملن  الفقه  يف  التقليد 

 واحلنابلة، وإنام خالف املعتزلة وبعض األشاعرة. 
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ثم مقتىض هذا الدليل أن ُيقال: إن العامي الذي ال يعرف التوحيد بدليله يكون  

فًرا؛ ألنه جعل القسمة ثنائية ما بني مسلم وكافر، فإذا جعل من قال: هاه هاه ال  كا

 أدري. مقلًدا، فيلزم عىل هذا أن يكون كافًرا، وهذا خطأ خمالف العتقاد أهل السنة. 

ويدل عىل هذا    (والقرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النيان) قوله:  

الناس قسامن، وهم ما بني روضة من رياض حديث الرباء الطويل، فإنه ذكر أن  

اجلنة أو حفرة من حفر النريان، أسأل اهلل أن جيعل قبورنا روضة من رياض اجلنة  

 وهو أرحم الرامحني. 

ثم األدلة قد جاءت متواترة يف أن القرب ما بني روضة من رياض اجلنة أو حفرة  

 ه عىل )الطحاوية(. من حفر النريان، كام ذكر هذا ابن أيب العز احلنفي يف رشح
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 : قال املصنف 

ونؤمن بالبعث وجزاء األعامل يوم القيامة والعرض واحلساب وقراءة الكتاب  

واجلنة والنار خملوقتان ل تفنيان أبدا ول تبيدان والثواب والعقاب والرصاط وامليزان  

منهم إىل اجلنة وأن اَّلل تعاىل خلق اجلنة والنار قبل اخللق وخلق هلام أهال فمن شاء  

النار عدل منه وكل يعمل ملا قد فرغ وصائر إىل ما   فضال منه ومن شاء منهم إىل 

 خلق له.

نحو   من  الفعل  هبا  َيب  التي  والستطاعة  العباد  عىل  مقدران  والرش  واخلي 

التوفيق الذي ل َيوز أن يوصف املخلوق به فهي مع الفعل وأما الستطاعة من  

تمكن وسالمة اآللت فهي قبل الفعل وهبا يتعلق اخلطاب  جهة الصحة والوسع وال

 [. 286وهو كام قال تعاىل ل يكلف اَّلل نفسا إل وسعها( ]البقرة: 

 الرشح:

اإليامن بالبعث رًدا عىل طوائف ممن   ذكر املصنف  (ونؤمن بالبعث)قوله: 

 م: ضل يف هذا الباب ومنه 

 فإهنم ال يؤمنون بالبعث وهم كفار. الطائفة األوىل: الفالسفة الدهريون، 

كابن سينا والفارايب وأمثاهلم، فإن هؤالء الطائفة الثانية: الفالسفة اإلسالميون،  

عىل أقوال ومنهم من يؤمن ببعث الروح دون البدن، ومنهم من ال يؤمن بالبعث،  
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سينا، حتى قال ابن القيم يف كتابه )شفاء العليل(:  لذا كفر ابن تيمية وابن القيم ابن  

 أو كالًما نحو هذا.   ... هو إمام املالحدة

اجلهمية،   الثالثة:  دون  الطائفة  لألبدان  بالبعث  آمنوا  واملعتزلة  اجلهمية  فإن 

 األرواح وضلوا يف هذا الباب. 

َعَم  زَ ﴿وقد دل عىل البعث الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقال تعاىل:  

َلُتنَبَُّؤنَّ باَِم َعِمْلُتْم َوَذلَِك َعىَل  َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ  ُيْبَعُثوا ُقْل َبىَل َوَريبِّ  َأْن َلْن   اَّللَِّ الَِّذيَن َكَفُروا 

﴿   [7]التغابن:    ﴾َيِسيٌ  تعاىل:  َوْعد  وقال  ُنِعيُدُه  َخْلٍق  َل  َأوَّ َبَدْأَنا  ُكنَّا   اَكاَم  ا  إِنَّ َعَلْينَا 

أما السنة فاألدلة كثرية منها ما روى الشيخان من حديث أيب   [104]األنبياء:    ﴾َفاِعلِيَ 

فدل هذا عىل البعث،    «فأكون أول من يفيق»ذكر الصعقة فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصهريرة أن النبي  

العز  أيب  أما اإلمجاع فقد توارد عىل حكايته كثريون كالقرطبي، وابن حزم، وابن 

 احلنفي، وغريهم من أهل العلم. 

أي أن يوم القيامة يوم اجلزاء كام قال تعاىل:    (وجزاء األعامل يوم القيامة):  قوله 

ينِ ﴿ الدِّ َيْوِم  ِوَفاق  وقال: ﴿  [3]الفاحتة:    ﴾َمالِِك  باَِم وقال: ﴿  [26]النبأ:    ﴾ا َجَزاء   َجَزاء  

 .[17]السجدة:  ﴾َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

قوله:  تنبيه:   باَِم  ﴿الباء يف  َيْعَمُلونَ َجَزاء   تفسريها    [17]السجدة:    ﴾َكاُنوا  اختلف 

وبيان معناه باختالف مذاهب كل قوم، فقد ذهبت اجلربية ومنهم األشاعرة أن الباء  

ليست سببية، لذا ينكرون األسباب ألهنم جربية، ويف املقابل القدرية ومنهم املعتزلة  
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علون الباء باًء سببية، كام بنيَّ  جيعلون الباء باء املعاوضة واملقابلة، أما أهل السنة فيج

يف كتابه )حادي األرواح( ويف غريه، وذكر ذلك ابن تيمية كام    هذا ابن القيم  

 يف )جمموع الفتاوى(. 

أشار يف هذا إىل أن حساب الناس يوم القيامة عىل    (والعرض واحلساب )قوله:  

 قسمني، وقد نص عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 األول: املحاسبة، أي املوازنة.

 الثاين: العرض، فتعرض عليه أعامله فإذا ُقرر هبا عفا اهلل عنه. 

تعاىل:   فقال  الكتاب  أما  واإلمجاع،  والسنة  الكتاب  احلساب  عىل  دل  وقد 

إىل غري ذلك من اآليات، أما السنة  [  8نشقاق:  ]اال  ﴾اَيِسي    ا َُيَاَسُب ِحَساب  َفَسْوَف ﴿

من ُنوقش احلساب  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصفقد ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة أن النبي  

ب  ا َفَسْوَف َُيَاَسُب ِحَساب  ﴿قالت عائشة: كيف ذلك يا رسول اهلل واهلل يقول:    « ُعذِّ

قال:  [8نشقاق:  ]اال  ﴾اَيِسي   ُنوقش  »؟  من  أما  احلساب،  وليس  العرض  هو  هذا 

. وقد أمجع العلامء عىل ذلك وذكروه يف كتب االعتقاد وممن  «احلساب فإنه ُيعذب

ذكره املزين وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )الواسطية( وذكره غريهم من أهل 

 العلم. 

دل عىل هذا  أي نرش الصحف وتطايرها وأخذها، وقد    (وقراءة الكتاب)قوله:  

﴿ تعاىل:  قال  واإلمجاع،  والسنة  بَِيِمينِهِ الكتاب  كَِتاَبُه  ُأويِتَ  َمْن  ا  [ 19]احلاقة:    ﴾َفَأمَّ
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ما من عبد إل وُيلو اَّلل »والسنة حديث عبد اهلل بن عمر يف الصحيحني فإنه قال:  

فاريني  ، أما اإلمجاع فقد ذكره الس«فيعطيه كتابه بيمينه»إىل أن قال:    «...  به فُيدنيه

يف )لوامع األنوار( وقرر هذا ابن تيمية يف )العقيدة الواسطية( واألصل أن ما ُيكيه  

 يف العقيدة الواسطية أنه جممع عليه. 

يثيب الطائع باحلسنات ويعاقب العايص بالسيئات،    (والثواب والعقاب)قوله: 

َك بِِه َوَيْغِفُر َما  إال أن السيئات حتت املشيئة، كام قال تعاىل: ﴿  إِنَّ اَّللََّ ل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

 .[48]النساء:  ﴾ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ 

قال اهلل  دل عىل الرصاط الكتاب والسنة واإلمجاع،    (والرصاط وامليزان)قوله:  

﴿ وجل:  َيْعُبُدوَن  عز  َكاُنوا  َوَما  َوَأْزَواَجُهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  وا  اَّللَِّ *  اْحرُشُ ُدوِن  ِمْن 

ِحيمِ  اجْلَ اِط  رِصَ إىَِل  املراد   [23-22]الصافات:    ﴾َفاْهُدوُهْم  باإلمجاع  الزبيدي:  قال 

 بالرصاط أي الرصاط الذي ُينصب بني اجلنة والنار. 

ف السنة  هريرة  أما  وأيب  سعيد  أيب  حديث  من  الصحيحني  يف  ثبت   قد 

فذكر يف احلديث تفصيل وضع الرصاط ومرور الناس عليه عىل قدر أعامهلم، أما  

اإلمجاع فقد حكاه الرازيان ألهنم ذكروا هذا يف كتاب االعتقاد، وذكره أبو عثامن  

يف   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وذكره  )االعتقاد(،  كتابه  يف  )العقيدة  الصابوين 

 الواسطية(. 
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تعاىل:    (وامليزان)قوله:   فقوله  الكتاب  أما  واإلمجاع،  والسنة  الكتاب  عليه  دل 

ا َمْن َثُقَلْت َمَواِزينُُه )﴿ أما السنة فقد ثبت   [7-6]القارعة:    ﴾( َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيةٍ 6َفَأمَّ

كلمتان خفيفتان »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  

، أما اإلمجاع فقد حكاه اإلمام أمحد  «عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرْحن 

 يف )أصول السنة(، وحكاه ابن بطة يف )اإلبانة الكربى(.

تنازع العلامء نزاًعا كبرًيا يف ترتيب األعامل التي يضعها اهلل عز وجل يوم  مسألة:  

أن أول عمل هو احلساب، ثم أخذ الصحف    - أعلمواهلل-القيامة، وأصح األقوال  

 أي نرش الصحف، ثم امليزان، ثم احلوض، ثم الرصاط. 

فيسرته   بعبده  أنه خيلو  املتقدم  عمر  ابن  عليه حديث  فيدل  احلساب  تقديم  أما 

نرش  ثم  أواًل  احلساب  أن  عىل  فدلَّ  باليمني،  صحيفته  يعطيه  ثم  يسأله،  ثم  بكنفه 

املي  ثم بعد ذلك  أفعال  الصحف  بيان تقدير  السفاريني وغريه: احلساب  زان، قال 

 العبد ما له وما عليه، وامليزان إظهار ذلك، فناسب أن يكون امليزان بعد احلساب. 

من   وغريه  مسعود  ابن  حديث  عليه  فيدل  الرصاط  عىل  احلوض  تقديم  أما 

للنبي   الناس  يأيت  ملا  الكثرية  إىل   ملسو هيلع هللا ىلص األحاديث  فُيسحبون  حوضه  عن  فيذودهم 

األقوال   قبل الرصاط، وهذا هو أصح  أعلم-النار، فدل عىل أن احلوض   - واهلل 

 وهو أن ترتيب األعامل عىل هذا الرتتيب. 
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ا ول تبيدان)قوله:   أما اجلنة فقد دلت أدلة    (واجلنة والنار خملوقتان ل تفنيان أبد 

َهاُأُكُلَها َدائِمٌ كثرية عىل أهنا خملوقة وأهنا دائمة، قال اهلل تعاىل: ﴿   [35]الرعد:    ﴾ َوظِلُّ

 فدل عىل دوامها.  [9]التغابن:  ﴾اَخالِِديَن فِيَها َأَبد  فدل عىل دوامها، وقال تعاىل: ﴿

أما الدليل عىل أهنا خملوقة فحديث الكسوف الذي رواه البخاري ومسلم، رأى  

فقوله   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   خملوقتان  أهنا  أما  موجودتان،  أهنام  عىل  فدل  والنار،  اجلنة  أمامه 

ءٍ تعاىل: ﴿ َخالُِق ُكلِّ يَشْ النار موجودة فيدل عليه حديث   [62]الزمر:    ﴾اَّللَُّ  أن  أما 

ت قوله  خلقها  ودليل  ءٍ ﴿عاىل:  الكسوف،  يَشْ ُكلِّ  َخالُِق  وقوله:  [  62]الزمر:    ﴾اَّللَُّ 

َرُه َتْقِدير  ﴿ ٍء َفَقدَّ أما الدليل عىل أن النار تبقى وال تفنى    [2]الفرقان:    ﴾اَوَخَلَق ُكلَّ يَشْ

فدل عىل أهنم خالدون فيها، أما    [36]فاطر:    ﴾ل ُيْقىَض َعَلْيِهْم َفَيُموُتوافقوله تعاىل: ﴿

فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سعيد أنه ُيؤتى باملوت يف صورة  داللة السنة  

كبش بني اجلنة والنار فُيذبح، فدل عىل أنه ال أحد يموت فيبقى أهل اجلنة يف اجلنة  

 وأهل النار يف النار، وبقاؤهم يدل عىل بقاء النار وبقاء اجلنة. 

اإلمام    ه، فقد ذكرأما اإلمجاع فقد ذكر هذا كثري ممن كتب يف االعتقاد وغريهم 

 وممن ذكر اإلمجاع ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم.  يف )أصول السنة(  أمحد  

اشُتهر نسبة القول البن تيمية وابن القيم أهنام يقوالن بأن النار تفنى، وقد  مسألة:  

رأيت بعضهم أخطأ من جهتني: منهم من قال إن ابن تيمية وابن القيم ال يقوالن  
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ألهنام ذكرا يف مواضع كثرية أن اجلنة والنار ال تفنيان رًدا عىل اجلهمية، ومنهم  ذلك 

 من قال إن قوهلم قول اجلهمية، فقد أخطأت الطائفتان. 

ينبغي أن ُيعلم أنه عند بحث هذه املسألة أن هناك فرًقا بني القول بأن اجلنة والنار  

كام يف )خمترص    هذا ابن القيم    تفنيان وبني القول بأن النار تفنى وحدها، كام بنيَّ 

النار   بحث  أما  اجلهمية،  هم  تفنيان  والنار  اجلنة  بأن  يقولون  والذين  الصواعق( 

وحدها فهذا هو حمل البحث، لذلك ألف بعضهم رسالة وقال: نسبة القول البن  

تيمية بأنه يقول بأن النار تفنى ال تصح، ثم نقل نقوالت كثرية يف أن ابن تيمية يقول  

وهذا خارج مورد النزاع، وإنام البحث مع ابن تيمية    ...  اجلنة والنار ال تفنيانبأن  

 وابن القيم يف النار وحدها.

أن ابن تيمية يميل إىل هذا القول وال جيزم    -واهلل أعلم-وأصح ما ُيقال يف هذا  

بفناء اجلنة والنار( ذكر أن يف القائلني   به، ألنه ذكر يف رسالة له ُطبعت )الرد عىل 

تفنى،   النار  أن  الصحابة  عليه  الذي  القول  وأن  التابعني،  عند  قولني  املسألة  هذه 

 ونقل طرًفا من الرسالة ابن القيم يف كتابه )حادي األرواح(.

فقوٌل يعتقد ابن تيمية أن عليه الصحابة البد أنه خيتاره، لكنه مل جيزم به جزًما،  

 - واهلل أعلم -يل إىل القول. فهذه أدق لذا عبارة الصنعاين وتبعه األلباين ملا قال: يم 

أنه ظن صحة اآلثار عن عمر بن اخلطاب    ثم سبب خطأ ابن تيمية يف هذا  

وغريه، واآلثار املروية يف هذا الباب من حيث اجلملة عىل قسمني: قسم ال يصح  
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وقسم صحيح إسناده لكنه حممول عىل    إسناده ألنه منقطع بني احلسن وعمر  

ا وال أحد  هبا تفنى لذلك جاء يف أثر أيب هريرة وغريه قال: ُتفتح أبوانار العصاة، فإهن

فيها. فهذا دليل أهنا مل تفن لكن ال يوجد أحد فيها، إما ُعذبوا وخرجوا أو خرجوا  

 بالشفاعة. 

من جهة أنه ظن صحة اآلثار عن الصحابة،    فاملقصود أن ابن تيمية ُأيت  

 فة أو أهنا يف نار الُعصاة. واآلثار من حيث اجلملة ما بني أهنا ضعي

أما ابن القيم فليس له كالم رصيح يف تبني هذه املسألة، يف أكثر من كتاب ُيطيل  

و)حادي  العليل(  )شفاء  يف  أطال  وأيًضا  الصواعق(  )خمترص  يف  كام  البحث 

األرواح( ويف )الوابل الصيب( ويف بعض املواضع يطيل ويف بعضها خيترص، ثم  

 -واهلل أعلم -فلذلك نسبة هذا القول البن القيم فيه نظر  يتوقف يف آخر البحث،  

وإنام ُيقال يميل إىل هذا ابن تيمية وال جُيزم بأنه قوله ملا تقدم ذكره، وقطًعا قوله خطأ  

ألنه خمالف إلمجاع أهل السنة، فإهنم جممعون أن اجلنة والنار ال تفنيان ويدخل يف 

 ذلك النار وحدها. 

، فمن شاء  وإن اَّلل  )قوله:   أهال  قبل اخللق، وخلق هلام  تعاىل خلق اجلنة والنار 

منهم إىل اجلنة فضال  منه ومن شاء منهم إىل النار عدل  منه، وكٌل يعمل ملا قد ُفرض 

تقدم بحثه يف مسائل تتعلق  (له وصائر ملا ُخلق له، واخلي والرش ُمقدران عىل العباد

 ملسائل. بالقدر، وتقدم أن الطحاوي ُيكرر ذكر ا
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أن  ) قوله:   َيوز  ل  الذي  التوفيق  نحو  من  الفعل  هبا  َيب  التي  والستطاعة 

والُوسع  الصحة  جهة  من  الستطاعة  وأما  الفعل،  مع  فهي  به  املخلوق  ُيوصف 

كام قال تعاىل: والتمكن وسالمة اآللت فهي قبل الفعل وهبا يتعلق اخلطاب وهو  

ا إل وسعها﴾  . (﴿ل يكلف اَّلل نفس 

ل الطحاوي يف االستطاعة عىل ما يفصله أهل السنة وجعلها   يف هذا املوضع فصَّ

الفعل،   ُيثبتون استطاعة قبل  الفعل لكن ال  ُيثبتون استطاعة مع  قسمني، فاجلربية 

عل كام تقدم والقدرية يثبتون استطاعة قبل الفعل لكن ال يثبتون استطاعة مع الف 

ما   يسري عىل  يراه  كلها  العقيدة  يف  تأمل كالمه  ومن  ل  فصَّ هنا  والطحاوي  بحثه، 

يتوافق مع مذهب اجلربية إال هذا املوضع، لذلك مل يذكر إال اإلرادة الكونية كام 

تقدم، بل سيذكر كالًما يدل عىل أنه عىل عقيدة اجلرب بأن اهلل ال ُيكلف إال بام ُيطيقون  

 إال ما كلفهم، وهذا فيه تأثر باجلرب.  وال ُيطيقون 

- لذا هذا املوضع هو املُشكل من جهة أنه خالف طريقة الطحاوي، فقد ُيقال  

إنه اضطرب يف هذا وليس غريًبا فقد ذكر ابن تيمية يف أكثر من موضع    - واهلل أعلم

من )جمموع الفتاوى( ويف رشح حديث النزول أن بعض أهل العلم ُيصل عنده 

باب االعتقاد السيام من كان أثرًيا وصاحب دليل، يتعارض عنده ما  اضطراب يف  

 تعلمه من الدليل مع أصوله التي تربى عليها فيحصل عنده نوع اضطراب. 
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 : قال املصنف 

وأفعال العباد خلق اَّلل وكسب من العباد وَل يكلفهم اَّلل تعاىل إل ما يطيقون ول  

نقول ل حيلة ألحد   "ول ول قوة إل باَّلل  ل ح  "يطيقون إل ما كلفهم وهو تفسي:  

إل بمعونة اَّلل ول قوة ألحد عىل ول حركة ألحد ول َتول ألحد عن معصية اَّلل  

 إقامة طاعة اَّلل والثبات عليها إل بتوفيق اَّلل. 

وكل يشء َيري بمشيئة اَّلل تعاىل وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئة املشيئات  

لها يفعل ما يشاء وهو غي ظاَل أبدا ]تقدس عن كل  كلها وغلب قضاؤه احليل ك

سوء وحي وتنزه عن كل عيب وشي[ )ل يسأل عام يفعل وهم يسألون( ]األنبياء: 

23 .] 

الدعوات   يستجيب  تعاىل  واَّلل  لألموات،  منفعة  األحياء وصدقاُتم  دعاء  ويف 

تعاىل طرفة عي   ويقيض احلاجات ويملك كل يشء ول يملكه يشء ول غنى عن اَّلل

، واَّلل يغضب ويرىض  ومن استغنى عن اَّلل طرفة عي فقد كفر وصار من أهل احلي

 ل كأحد من الورى.

 الرشح:

األوىل أال ُيعرب بالكسب ألن    (وأفعال العباد خلق اَّلل وكسب من العباد)قوله:  

التعبري   يصح  كان  وإن  الباب،  هذا  يف  جربية  وهم  األشاعرة  هم  بذلك  يعرب  من 

مع  يتوافق  كالمه  وكان  كذلك  يكن  مل  من  لكن  سلفًيا  تأصيله  كان  ملن  بالكسب 
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اجلربية فتعبريه بالكسب ُيورث شًكا أنه عىل اعتقاد األشاعرة الذين هم جربية يف 

 هذا الباب. 

دل عىل أن    ( وَل ُيكلف اَّلل تعاىل إل ما ُيطيقون ول ُيطيقون إل ما كلفهم) قوله:  

َنْفس  اهلل ال ُيكلف إال ما يطيقون قوله تعاىل: ﴿ اَّللَُّ  ُيَكلُِّف  ُوْسَعَها  ال  ]البقرة:   ﴾إِلَّ 

مما    [286 أكثر  يطيقون  العباد  فإن  نظر؛  فيه  كلفهم  ما  إال  يطيقون  ال  كوهنم  لكن 

كلفهم، فلو كلف اهلل العباد بست صلوات يف اليوم والليلة الستطاعوا، ولو كلفهم  

بأكثر من قيمة الزكاة الستطاعوا، إىل غري ذلك من األحكام الرشعية لكن رمحة منه  

 ﴾ ُيِريُد اَّللَُّ بُِكْم اْلُيْْسَ َول ُيِريُد بُِكْم اْلُعْْسَ ﴿  سبحانه خفف عىل عباده كام قال تعاىل:

ألن اجلربية ال ُيثبتون القدرة قبل الفعل   -واهلل أعلم-وهذا منزع جربي    [185]البقرة:  

ما   إال  ُيطيقون  ال  فلذلك  إرادة،  للعبد  ليس  الفعل  ومع  الفعل،  مع  ُيثبتوهنا  وإنام 

 لريش يف مهب الريح. كلفهم فإنه ال إرادة هلم، فهم كا 

وليس    -واهلل أعلم-وهذا يؤكد أن قوله يف االستطاعة فيام تقدم هو حمل إشكال  

تأصياًل علمًيا فهو عىل تأصيل سلفي يف االستطاعة لكن اإلشكال أنه ال يتوافق مع 

 طريقته يف الكتاب. 

حد  وهو تفسي ل حول ول قوة إل باَّلل، نقول ل حيلة ألحد ول حركة أل)قوله:  

إقامة طاعة اَّلل  ول َتول ألحد عن معصية اَّلل إل بمعونة اَّلل ول قوة ألحد عىل 

تعاىل وعلمه وقضائه  اَّلل  بمشيئة  اَّلل، وكل يشء َيري  بتوفيق  والثبات عليها إل 
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وقدره، غلبت مشيئته املشيئات كلها وغلب قضاؤه احليل كلها، يفعل ما يشاء وهو 

ا تقدس عن كل س  وء وحي وتنزه عن كل عيب وشي، ل ُيسأل عام غي ظاَل أبد 

ُيسألون يتعلق   ( وحي)قوله:    (يفعل وهم  تقدم  ما  احلاء: أي اهلالك، وكل  بفتح 

بمبحث القدر وقد سبق بحثه، وسبق بحث أنه ال ُيسأل عام يفعل وهم ُيسألون وأن  

 اجلربية بالغوا يف هذه اآلية ونفوا العلل واحلكم عن أفعال اهلل تعاىل. 

لألموات)قوله:   منفعة  وصدقاُتم  األحياء  دعاء  الدعاء    (ويف  مسألة  ذكر 

لألموات والصدقة هلم وأهنم ينتفعون بذلك، رًدا عىل املعتزلة، فإهنم ال يرون أن  

األموات ينتفعون بيشء من أفعال األحياء، وهذه املسألة من حيث التأصيل العام  

أعاماًل   هناك  أن  جممعون  السنة  أهل  األموات،  كالتايل:  هبا  فينتفع  األحياء  يفعلها 

كالدعاء والصدقة والعتق وغري ذلك، وتنازعوا فيام عدا هذا، واملسألة مسألٌة فقهية  

 مسألة جممع عليها خالًفا للمعتزلة.  لكن أصل انتفاع األموات بفعل األحياء 

وقد بنيَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف مواضع من )جمموع الفتاوى( أن قوله  

َلْيَس لإِِلنَساِن إِلَّ َما َسَعىعاىل: ﴿ت   تال يتناىف مع انتفاع األموا   [39]النجم:    ﴾ َوَأْن 

بعمل األحياء؛ وذلك أن معنى اآلية أن الذي يستحقه العبد هو سعيه وهذا ال يتناىف 

 عىل أنه قد يأتيه زيادة عىل ذلك بفعل العباد من الدعاء والصدقة وغري ذلك. 
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هذا  ( يستجيب الدعوات ويقيض احلاجات، ويملك كل يشءواَّلل تعاىل)قوله:  

رٌد عىل الفالسفة وغالة الصوفية الذين يقولون ال فائدة من الدعاء،    -واهلل أعلم-

 ...  فإن األمور قد ُقدرت ولسنا يف حاجة إىل الدعاء

الدعاء سبٌب من األسباب بل هو من أفضل وأعظم   أن  ُيقررون  السنة  وأهل 

حلصول   سبب  فالدعاء  للولد  سبب  لزوجه  الرجل  نكاح  أن  فكام  األسباب، 

املطلوب، والدعاء من باب األسباب بل هو من أعظم األسباب ولن يكن أحد شيًئا  

 . يف التقوى واإليامن وقد كان مالزًما للدعاء ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول اهلل 

 فلو قال قائل: قد قدرت األمور وما الفائدة من الدعاء؟ 

فيقال: كذلك قد قدرت األمور فام الفائدة من الزواج؟ إن كان قدر اهلل سأتزوج  

وُيصل يل ولد، يقال: لكنك مأمور بفعل السبب ومثل هذا ُيقال يف الدعاء فأنت 

 مأمور بفعل السبب وهو الدعاء. 

ه يشء ول غنى عن اَّلل تعاىل طرفة عي، ومن ويملك كل يشء ول يملك)قوله:  

استغنى عن اَّلل طرفة عي فقد كفر وصار من أهل احليل، واَّلل يغضب ويرىض ل  

قوله بأن اهلل يغضب ويرىض ال ُيستفاد منه إثبات الصفة الفعلية   ( كأحد من الورى

التفويض،    عىل طريقة أهل السنة، فإن للامتريدية واألشاعرة طريقني، إما التأويل أو

فال ُيغرت بمجرد إثباهتم للفظ كام ورد يف القرآن والسنة، فقد يريدون به التفويض  

 .  ما مل يذكروه بتأصيل واضح بنيِّ
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لة لبسط الكالم يف   ويف ظني لو أن أبا جعفر الطحاوي ُمثبت عىل خالف املُؤوِّ

لة فقد ذكر املخالفني يف الدعاء ويف غري ذلك و هي دون مرتبة  عقيدته لكثرة املُؤوِّ

الصفات   يثبت  ثم  عليهم  والرد  سيذكرهم  فكان  الصفات،  تأويل  يف  املخالفني 

 الفعلية بوضوح. 
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 : قال املصنف 

ول نفرط يف حب أحد منهم ول نتربأ من أحد   ملسو هيلع هللا ىلصونحب أصحاب رسول اَّلل  

منهم ونبغض من ُيبغضهم وبغي اخلي يذكرهم، ول نذكرهم إل بخي وحبهم دين  

 .وإيامن وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

اَّلل   رسول  بعد  اخلالفة  الصديق    ملسو هيلع هللا ىلصونثبت  بكر  أليب  له   أول  تفضيال 

ثم لعيل بن أيب   ثم لعثامن    وتقديام عىل مجيع األمة ثم لعمر بن اخلطاب  

وهم اخللفاء الراشدون واألئمة املهديون وأن العرشة الذين سامهم    طالب  

وقوله   ملسو هيلع هللا ىلصوبرشهم باجلنة نشهد هلم باجلنة عىل ما شهد هلم رسول اَّلل    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اَّلل  

وسعد وسعيد وعبد الرْحن   وطلحة والزبي  احلق وهم أبو بكر وعمر وعثامن عيل  

 بن عوف وأبو عبيدة اجلراح وهو أمي هذه األمة رِض اَّلل عنهم أمجعي.

وأزواجه الطاهرات من كل دنس    ملسو هيلع هللا ىلصومن أحسن القول يف أصحاب رسول اَّلل  

ي من كل رجس فقد برئ من النفاق، وعلامء السلف من السابقي وذرياته املقدس 

إل   يذكرون  ل  والنظر  الفقه  وأهل  واألثر  اخلي  أهل  التابعي  من  بعدهم  ومن 

باجلميل ومن ذكرهم بسوء فهو عىل غي السبيل، ول نفضل أحدا من األولياء عىل 

يع األولياء ونؤمن  أحد من األنبياء عليهم السالم ونقول: نبي واحد أفضل من مج

 بام جاء من كراماُتم وصح عن الثقات من رواياُتم.

 الرشح:
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رًدا عىل الرافضة ورًدا عىل اخلوارج الذين    ذكر هذا أبو جعفر الطحاوي  

اخلوارج  وهم  وعلًيا  عثامن  يكفرون  من  اخلوارج  من  فإن  وعلًيا،  عثامن  يكفرون 

 . عل  الذين خرجوا عىل  

ومبحث الصحايب مهم وينبغي أن يفقهه أهل السنة وأن ُيدققوا دراسته للحاجة  

املاسة إىل ذلك، فإن فيه إشكاالت وشبهات فينبغي أن ُتضبط وأن ُتعرف وأن يعتني  

 أهل السنة بذلك، ويتعلق بمبحث الصحايب مسائل: 

 املسألة األوىل: إطالقات الصحبة.

 ثالثة:إن للصحبة إطالقات 

 األول: الرشعي.  •

 الثاين: اللغوي.  •

 الثالث: العريف.  •

مؤمنًا به ومات عىل ذلك، واألدلة    ملسو هيلع هللا ىلصاإلطالق الرشعي: هو كل من لقي النبي  ف

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    عىل هذا كثرية منها ما روى مسلم من حديث أيب هريرة  

إخواننا» رأينا  قد  أنا  رسول    «وددت  يا  إخوانك  أولسنا  قاقالوا:  أنتم  »ل:  اهلل؟ 

يأتوا بعد الذين َل  ، ففرق بني أصحابه وإخوانه يف أن هؤالء  « أصحايب، وإخواننا 

النبي   لقي  يلقوه، وكل من  مل  صحايب،   ملسو هيلع هللا ىلصلقوه وهؤالء  فإنه  قلياًل  ولو  به  مؤمنًا 
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لداللة هذا احلديث وغريه ولإلمجاع الذي حكاه اإلمام أمحد يف أصول السنة قال:  

 ولو ساعة. 

 لصحابة كطارق بن شهاب وأمثاله؟ فإن قيل: صغار ا

  يفيقال: هم صحابة لكنهم يف باب الرواية ال ُتقبل مراسيلهم، وهذا بحث حديث 

حجر   ابن  هذا  ذكر  كام  استطراًدا  ذكرته  ويف   وإنام  )النكت(  كتابه  يف 

)اإلصابة(، فال ُتقبل مراسيلهم ألنه ثبت أهنم يرسلون عن التابعني، فقول العلامء:  

 بة مقبولة. ال يدخل فيها صغار الصحابة. مراسيل الصحا

أما اإلطالق اللغوي للصحايب: فهو مطلق املصحابة سواء آمن به أو مل يؤمن به،  

 .[ 22]التكوير:  ﴾َوَما َصاِحُبُكْم بَِمْجنُونٍ قال سبحانه: ﴿

وأبا  صحايب  بكر  أبا  فإن  املصاحبة،  كثرة  فهو  للصحايب:  العريف  اإلطالق  أما 

هريرة ليس صحابًيا بالنسبة أليب بكر، فإن صحبة أيب هريرة قليلة بالنسبة أليب بكر، 

ينفعنا يف فهم نصوص  أكثر من أيب هريرة، وهذا  فُتثبت الصحبة أليب بكر عرفًيا 

فكيف    ملسو هيلع هللا ىلصبعضهم: فلعلهم الذين صحبوا النبي  كثرية منها قصة السبعني ألًفا، قال  

النبي   صحبوا  الذين  فلعلهم  الصحابة:  هنا  ملسو هيلع هللا ىلص يقول  الصحبة  أطلقوا  فيقال:  ؟ 

 . طالق العريف أي من أكثروا الصحبةباإل

وقد متسك هبذا بعض املسترشقني والشيعة والرافضة، وقالوا: أنتم تقولون كل  

الصحابة يقولون: لعلهم الذين  مؤمنًا به فهو صحايب، وها هم    ملسو هيلع هللا ىلصمن لقي النبي  
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النبي   ؟ فيقال: هذا باالستعامل العريف، فإذن ضبط هذا التقسيم مهم  ملسو هيلع هللا ىلصصحبوا 

للغاية وقد ذكره ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( و)منهاج السنة(، والعالئي يف 

 كتابه )منيف الرتبة(. 

 املسألة الثانية: عدد الصحابة. 

زاًعا كبرًيا، قال الشافعي: هم ستون ألًفا، ثالثون  تنازع العلامء يف عدد الصحابة ن

وقد روى اخلطيب عن أيب زرعة أنه جعل عدد الصحابة   يف مكة وثالثون يف املدينة.

أربعة عرش ألًفا بعد املائة، ومُحل قوله عىل الصحابة الذين هلم رواية، وذهب الثوري 

أن عددهم مل    -أعلم  واهلل-إىل أن عدد الصحابة اثنا عرش ألف صحايب، واألظهر  

ُيضبط وقد ذكر هذا أبو موسى املديني فيام نقله عنه السخاوي يف )فتح املغيث(،  

 لذلك ليس عندنا دليل صحيح يف عدد الصحابة والعلامء متنازعون يف ذلك. 

ا بإمجاع السلف. ا وجنس   املسألة الثالثة: الصحابة أفضل هذه األمة فرد 

لسلف األولني جممعون عىل أن الصحابة  وإن كان حصل خالف بعد ذلك لكن ا

تيمية، ومن األدلة   ابن  فرًدا وجنًسا، ذكر هذا شيخ اإلسالم  ما  أفضل هذه األمة 

أنه قال: إن اهلل اطلع عىل قلوب    عن ابن مسعود    روى اإلمام أمحد يف مسنده

فاصطفاه لرسالته، ثم اطلع عىل قلوب العباد    ملسو هيلع هللا ىلصالعباد فرأى خريها قلب حممد  

. فهذا يدل ملسو هيلع هللا ىلصفاصطفاهم لصحبة حممد    ملسو هيلع هللا ىلصريها قلوب أصحاب حممد  فرأى خ

عىل أن الصحابة أفضل هذه األمة فرًدا وجنًسا، ومن خالف بعد ذلك من بعض  
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أهل السنة فإهنم خمطئون خمالفون للنصوص الرشعية من جهة ولإلمجاع من جهة،  

 فإن النصوص متكاثرة يف بيان فضل الصحابة فرًدا وجنًسا. 

وهذا    «خي أمتي قرين»ي ومسلم من حديث عمران وابن مسعود:  روى البخار

عىل ظاهره يشمل الفرد واجلنس، وروى البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد أن  

ل تسبوا أصحايب، فوالذي نفيس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد  » قال:   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

نصيفه ول  أحدهم  مد  بلغ  ما  فرًدا   «ذهب ا  األمة  هذه  أفضل  أهنم  عىل  يدل  وهذا 

أفضل من   قد يكون  الصحابة  بعد  من  إن  قال  ملا  الرب  ابن عبد  لذا أخطأ  وجنًسا، 

بدر واحلديبية، وقد أخطأ يف هذا وخالف اإلمجاع والنصوص  الصحابة إال أهل 

أفضل من    ملسو هيلع هللا ىلصالرشعية، وكذلك أخطأ ملا قال: الصحايب الذي مات يف عهد النبي  

أفضل الصحايب بكر  أبا  فإن  لإلمجاع  خمالف  خطأ  وهذا  عهده،  بعد  مات  الذي   

 . ملسو هيلع هللا ىلصوهم قد ماتوا بعد النبي  الصحابة باإلمجاع ويليه عمر 

 املسألة الرابعة: عدالة الصحابة.

عز    الصحابة   اهلل  فقال  الكتاب  أما  واإلمجاع،  والسنة  بالكتاب  عدول 

َوالَِّذيَن  وجل: ﴿ ٌد َرُسوُل اَّللَِّ  ع  حُمَمَّ َتَراُهْم ُركَّ َبْينَُهْم  اُء  اِر ُرَْحَ اُء َعىَل اْلُكفَّ  اَمَعُه َأِشدَّ

د   َلَقْد َرِِضَ اَّللَُّ َعْن  وقال: ﴿  [29]الفتح:    اآلية   ﴾اِمْن اَّللَِّ َوِرْضَوان    َيْبَتُغوَن َفْضال    ا ُسجَّ

َجَرةِ  َت الشَّ ا من اآليات، أما السنة فقد  وغريه[  18]الفتح:    ﴾املُْْؤِمنَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك ََتْ

النجوم أمنة للسامء فإذا  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف مسلم عن أيب موسى األشعري أن النبي 
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ذهبت النجوم أتى السامء ما توعد، وأنا أمنة ألصحايب فإذا ذهبت أتى أصحايب ما  

 . «يوعدون، وأصحايب أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي ما يوعدون

الصحابة عدول؛ لذلك ُُيتدى هبم وهم كالنجوم التي ُترمى  فهذا واضح يف أن 

هبا عىل الشياطني كام بنّي هذا ابن القيم يف )أعالم املوقعني(، أما اإلمجاع فقد توارد 

عىل ذكره كثريون، كاخلطيب البغدادي وابن عبد الرب، والنووي وابن الصالح وابن  

 . حجر وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم من أهل العلم

لكن ينبغي أن ُيعلم أن العدالة عند الصحابة ُتتلف عن العدالة عند غريهم كام  

أن مرتبة الصحابة ُتتلف عن غريهم وأن الصدقة من أحدهم ُتتلف عن غريهم،  

يف  ُيبحث  أال  الصحابة  عند  العدالة  فمعنى  غريهم،  عن  ُتتلف  العدالة  فكذلك 

 . حاهلم كام ذكر هذا املرداوي يف )التحبري(

الصحايب يف    فقد يقع   ، الصغريةيقع  قد  تيمية    يف  بل  ابن  هلذا  أشار  الكبرية كام 

    من تقدم  فيام  الصحيحني  يف  ثبت  ما  لذلك  ويدل  الواسطية،  العقيدة  يف 

، ويف رواية  «وما يعذبان يف كبي»حديث ابن عباس أنه مر بقربين ُيعذبان، وقال:  

قال:   بالنم» ،  « بىل»البخاري  يمَش  فكان  أحدُها  كبائر   «يمةأما  من  والنميمة 

الذنوب، فإذن ليس معنى العدالة عند الصحابة العصمة من الكبائر وال الصغائر  

من باب أوىل، وإنام معنى العدالة أال ُيسأل وال ُيبحث عن حاهلم وُيقبل ما رووه 

 . 
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ومن مل يفهم هذا وظن أن العدالة عند الصحابة كالعدالة عند غريهم فسيعرتض  

الشيعة واملسترشقون وأذناهبم يف أشياء كثرية، فالبد أن ُيضبط هذا الباب حتى  عليه  

 ال يدخل عليه مفسد يريد اإلفساد عند أهل السنة. 

ا من الصحابة.  املسألة اخلامسة: من انتقص أحد 

من انتقص ولو صحابًيا واحًدا فإنه مبتدع ضال، ولو كان قواًما بالليل صواًما  

ا واحًدا فهو مبتدع ضال بإمجاع أهل السنة، حكاه كثريون  بالنهار وانتقص صحابيً 

منهم اإلمام أمحد يف )أصول السنة(، وهذه من األمثلة عىل أن من خالف يف أمر 

السنة وأهل  أهل  بني  فيه  اشتهر اخلالف  أن يكون جزئًيا  ُيبدع برشط  فإنه  جزئي 

 البدعة. 

خبار، وهذا مبحث دقيق  لكن ينبغي أن ُيعلم أن هناك فرًقا بني االنتقاص واإل 

ُُيتاج إليه كثرًيا، فقد تكلم اإلمام الشافعي يف كتاب )األم( عن البغاة وقال: قد بغى  

عل  عىل  حكم  ...  معاوية  الستنباط  اإلخبار  باب  من  الشافعي  هذا  فذكر  إلخ، 

رشعي ال ألجل االنتقاص من معاوية، فذكر أمر عند الصحايب الستنباط حكم  

ف  لالنتقاص  حتى  رشعي ال  فقهية  حلاجة  قائل  قال  فلو  سًبا،  وال  انتقاًصا  ُيعد  ال 

بأخذ    ملسو هيلع هللا ىلصيستنبط منها أحكاًما: إن أبا سفيان كان رجاًل شحيًحا لذلك أمر النبي  

ماله، فمن كان شحيًحا فيأخذ أبناؤه وزوجه ماله. فال يصح ألحد أن يقول إنه قد  
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 غري وجه االنتقاص سب أبا سفيان، فهذا من باب اإلخبار وفرق بني اإلخبار عىل

 وبني أن ُيذكر األمر عىل وجه االنتقاص. 

واإلخبار   للصحايب  االنتقاض  بني  وفرق  املسائل  هذه  ألمثال  ُينتبه  أن  فالبد 

 املجرد.

 املسألة السادسة: ثالث حالت ُيكفر هبا من سب أو انتقص الصحابة.

فمن فعل    : إذا صحب ذلك اعتقاد كفري كاعتقاد إهلية عل  احلال األوىل

 ذلك فإنه كافر. 

ر أكثرهم فهو كافر، قال ابن تيمية: ومن مل يكفره أو  احلال الثانية  ق أو كفَّ : إذا فسَّ

 شك يف كفره فهو كافر مثله. 

: أن يلعنهم أو نحو ذلك من األلفاظ لدافع عقدي، فمن فعل ذلك  احلال الثالثة 

 فإنه ُيكفر. 

يع، أما التبديع فهو بمجرد انتقاص  وأؤكد أن هذا البحث يف التكفري ال يف التبد

يف  تيمية  ابن  ذكره  ما  ملخص  وهو  التكفري،  يف  الكالم  هذا  وإنام  واحد  صحايب 

 )الصارم املسلول(. 

تفضيال     أول  أليب بكر الصديق    ملسو هيلع هللا ىلصونثبت اخلالفة بعد رسول اَّلل )قوله:  

ثم لعيل    ثم لعثامن    له وتقديام  عىل مجيع األمة ثم لعمر بن اخلطاب  
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  املهتدون واألئمة  الراشدون  اخللفاء  عىل    ( وهم  الراشدين  اخللفاء  ترتيب 

اخلالفة جممع عليه عند أهل السنة وال جيوز ألحد أن خُيالف يف ذلك، أما التفضيل  

التفضيل بني عل    فإن أبا بكر ثم عمر أفضل األمة باإلمجاع، وإنام حصل اخلالف يف 

عل   من  أفضل  عثامن  أن  واشتهر  السنة  أهل  عليه  استقر  الذي  والقول  وعثامن، 

   كام أفتى هبذا الصحابة كابن مسعود وعائشة، وكام قال أبو أيوب السختياين

باملهاجرين   أزرى  فقد  عثامن  عىل  علًيا  قدم  من  أمحد:  واإلمام  والدارقطني 

 واألنصار. 

وبرشهم باجلنة نشهد هلم باجلنة  ملسو هيلع هللا ىلصين سامهم رسول اَّلل وأن العرشة الذ)قوله: 

وطلحة   وقوله احلق وهم أبو بكر وعمر وعثامن وعيل    ملسو هيلع هللا ىلصعىل ما شهد هلم رسول اَّلل  

والزبي وسعد وسعيد وعبد الرْحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح وهو أمي هذه 

 . (أمجعي  رِض اَّلل عنهم األمة

 هاهنا مسألتان: 

أن هؤالء اشتهروا بالعرشة املبرشين باجلنة ألهنم مُجعوا يف حديث  وىل:  املسألة األ

بن زيد، وصحح   بن عوف وسعيد  الرمحن  الرتمذي من حديث عبد  واحد رواه 

 احلديث مجاعة كالنووي يف رشح مسلم والعالمة األلباين.

  ملسو هيلع هللا ىلصاملبرشون باجلنة من الصحابة أكثر من عرشة، كام برشَّ النبي  املسألة الثانية:  

، وكام دلت األدلة أن  «أنت يف اجلنة»ثابت بن قيس بن شامس كام يف البخاري، قال:  
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فاختارت    عائشة   واجلنة  الدنيا  بني  ها  ملا خريَّ الصحيحني  يف  كام  اجلنة  يف 

فضل عائشة عىل »اآلخرة، وكام ثبت يف الصحيحني من حديث أيب موسى أنه قال:  

ومن ذلك خدجية كام ثبت يف الصحيحني  ،  «النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام

، فدل  «خي نسائها مريم بنت عمران، وخي نسائها خدَية بنت خويلد»عن عل:  

عىل أهنا يف اجلنة، فإذن املبرشون باجلنة أكثر من عرشة لكن ُذكر العرشة من باب  

 أهنم مُجعوا يف حديث واحد. 

الطاهرات من    وأزواجه  ملسو هيلع هللا ىلص ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اَّلل  )قوله:  

ذكر الشارح ابن أيب   (كل دنس وذريته املقدسي من كل رجس فقد برئ من النفاق

العز احلنفي أنه ذكر الرباءة من النفاق بعدما ذكر ترك الكالم يف الصحابة ألن أول 

من أتى بالرفض رجٌل منافق وهو عبد اهلل بن سبأ اليهودي، والرافضة معروفون  

كر ابن أيب العز احلنفي، وقيل إنه ُذكر النفاق يف مثل هذا  بانتقاص الصحابة، هكذا ذ 

اهنا،  ملسو هيلع هللا ىلصبالزنا، فذكر أزواج النبي  ألن املنافقني هم الذين رموا عائشة    فأيًّ

 كان فذكر النفاق بعد هذا مناسب. 

 تنازع العلامء أُيام أفضل عائشة أم خدجية؟ مسألة: 

يف )حادي األرواح( أقوااًل ثالثة يف هذه املسألة، بعد أن    ذكر ابن القيم  

أنه قال: خدجية أفضل من وجه وعائشة أفضل من وجه، فال   تيمية  ذكر عن ابن 
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  ملسو هيلع هللا ىلصُتفضل إحدامها عىل األخرى من كل وجه، فخدجية أفضل من جهة نرصة النبي  

 إلسالم. يف آخر ا  ملسو هيلع هللا ىلصيف أول اإلسالم وعائشة أفضل يف نرش العلم ومؤازرة النبي 

أفضل،   أن خدجية  والثاين  أفضل،  أن عائشة  األول  أقوال ثالثة،  فيها  واملسألة 

واألظهر   التوقف،  أعلم-والثالث  عائشة    -واهلل  أن  هو  األقوال  هذه  أصح  أن 

أفضل من خدجية وال ُيقال ما ذكره ابن تيمية وال التوقف وال أن خدجية أفضل،  

كُمل من الرجال كثي، وَل يكمل  » ل:  ويدل لذلك ما تقدم من حديث أيب موسى قا

النساء  عىل  عائشة  وفضل  فرعون  امرأة  وآسيا  عمران  بنت  مريم  إل  النساء  من 

. رواه البخاري ومسلم. فهذا رصيح يف أن عائشة  «كفضل الثريد عىل سائر الطعام

 . أفضل النساء 

ر مريم  ملا ذك  أنه  فإن قيل: ماذا ُيقال فيام روى البخاري ومسلم من حديث علّ 

 بنت عمران قال خري نسائها، وملا ذكر خدجية قال خري نسائها؟ 

 فيقال: خري نسائها يف زمنها ووقتها ال اخلريية املطلقة. 

وعلامء السلف من السابقي ومن بعدهم من التابعي أهل اخلي واألثر  )قوله:  

  ( السبيلوأهل الفقه واألثر ل ُيذكرون إل باجلميل، ومن ذكرهم بسوء فهو عىل غي

وهذا وإن كان أولوًيا للصحابة والتابعني من علامء السلف لكنه ممتد إىل زمننا هذا،  

فإن علامء السنة ال ُيذكرون إال باجلميل وليس من رشط أهل السنة أن يكون العامل 

وأعالم  الدجى  مصابيح  هم  العلامء  أن  شك  ال  لكن  عنده،  خطأ  ال  أو  معصوًما 
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صلحون، وفضل العلامء عىل األمة عظيم فهم املبلغون  اهلدى وهم املجددون وامل

 لدين اهلل وهم الطائفة املنصورة والفرقة الناجية، لذلك البد أن ُيعرف هلم فضلهم.

ا من األولياء عىل أحد من األنبياء عليهم السالم )قوله:   ذكر   (ول ُنفضل أحد 

من األولياء باإلمجاع،  شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )الفرقان( أن األنبياء أفضل

عن   فضاًل  األولياء  من  أفضل  الصحابة  أن  )الفصل(  كتابه  يف  حزم  ابن  قال  بل 

 األنبياء، قال: ومن فضل ولًيا عىل نبي فقد كفر.  

ونقول نبٌي واحد أفضل من مجيع األولياء، ونؤمن بام جاء من كراماُتم  )قوله:  

رواياُتموصح عن   األولياء   ( الثقات من  كرامات  وبحث  األولياء،  كرامات  أي 

بحث نفيس رشيف، يقول ابن تيمية يف )الفرقان بني عبادة أهل اإلسالم وعبادة 

أهل األوثان(: والبحث يف الكرامات بحث رشيف. فينبغي أن ُيعتنى به السيام وقد  

عىل  الكرامات  يف  أشياء  فأدخلوا  املتكلمون  إفساده  أهل حاول  عليه  ما  خالف   

 هذا رًدا عىل املعتزلة الذين ُينكرون الكرامات.  السنة، وذكر 

وقد حصل يف باب الكرامات لبس، فأما املعتزلة فقد أنكروا كرامات األولياء  

حتى ال ُتتلط بآيات األنبياء، ولذا قالوا: إن السحر ُتيل ال حقيقي حتى ال خيتلط 

فقد أثبتوه لكن ضلوا ضالاًل مبينًا يف هذا الباب من  بآيات األنبياء، أما األشاعرة  

 جهات: 
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األوىل:   باملعجزات-اآليات  اجلهة  يسموهنا  وجه    -التي  عىل  إال  تكون  ال 

التحدي، وقد أنكر هذا ابن تيمية وقال: وأكثر ما جرى عىل يد األنبياء ليس عىل  

إال القرآن،    ليس عىل وجه التحدي  ملسو هيلع هللا ىلص وجه التحدي، بل ما جرى عىل يد نبينا حممد  

أما انشقاق القمر، وتكلم احلىص يف يده، واإلرساء واملعراج، فكله ليس عىل وجه 

 التحدي. 

وقد رأيت هذا عند بعض املعارصين فيقول: املعجزات أمر خارق للعادة جُيرُيا  

 اهلل عىل يد النبي عىل وجه التحدي. وهذا خطأ وأصله مأخوذ من األشاعرة. 

أهنم جعلوا كل ما جيري عىل يد النبي جيري عىل يد الويل إال نزول  اجلهة الثانية: 

 القرآن. 

أو الكرامات فإنه يمكن    -أي املعجزات -كل ما مل يكن من اآليات    اجلهة الثالثة:

 أن ُيبطل. وهذا غري صحيح فقد ال ُيبطل وقد جيري عىل يد السحرة يشء ال ُيبطل.

أن ُتثبت النبوة لنبي إال عن طريق ما يسمونه باملعجزات.  ال يمكن    اجلهة الرابعة:

وهذا خطأ فإن جمرد صدق النبي وصحة دعوته دليل عىل صدقه، وإنام هذه اآليات  

 التي جرت عىل يديه ويسموهنا باملعجزات تأكيد هلذا. 

إىل غري ذلك مما ضلوا فيه يف هذا الباب، لذلك ألف ابن تيمية كتابه )النبوات(  

كالم عن الكرامات واآليات وعىل خوارق العادات، وتكلم عىل هذا يف وأطال ال 
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كتابه )اجلواب الصحيح(، ويف كتابه )الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان(،  

 فينبغي أن ُيضبط هذا املبحث.

اشتهر عند النظار واملتكلمني أهنم يسمون ما جيري عىل يد النبي باملعجزة،  تنبيه:  

الس أهل  النبوة( أما  )دالئل  البيهقي  ألف  لذلك  والدالئل،  باآليات  فيسموهنا  نة 

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر )وغري ذلك من املعاين، قال سبحانه: ﴿ َبْت السَّ ( َوإِْن َيَرْوا 1اْقرَتَ

ومسلم  فسامها آية، ويف البخاري  [  2-1]القمر:    ﴾آَية  ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ 

ما من األنبياء نبي إل أعطي من  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    من حديث أيب هريرة  

 فسامها آيات فهي ال تسمى معجزات.  «اآليات ما مثله أومن، أو آمن، عليه البرش

فإن اضطر السني السلفي فيسميها معجزة لكن مع التنبيه، ألن هذا االصطالح  

 انترش وشاع. 

 هذا أذكر مسائل تتعلق باآليات والكرامات:  وبعد

األوىل للمعتزلة  :  املسألة  خالًفا  كرامات  لألولياء  أن  عىل  جممعون  السنة  أهل 

 الذين أنكروا كرامات األولياء، وسبب إنكارهم ما تقدم ذكره.

خوارق العادات قسامن: األول يف الكشف والعلوم، والثاين: يف  :  املسألة الثانية

والتأث و)العقيدة القوة  و)الفرقان(  )النبوات(  كتابه  يف  تيمية  ابن  هذا  ذكر  ري، 

. صححه  "يا سارية اجلبل"الواسطية(، أما الكشف والعلوم فمن ذلك قول عمر:  

ابن حجر وابن كثري وضعفه العقيل، ومن أمثلته ما ثبت عند مالك يف املوطأ أن أبا 
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وأخوُيا، قالت: أما    ملا حرضته الوفاة أوىص عائشة بأختيها  بكر الصديق  

اي فقد عرفتهام فمن أختاي؟ قال: إين ألظنه ما يف بطن أسامء. هذا وإن كان  وَ أَخ 

 فراسة دينية لكن الفراسة الدينية ترجع إىل الكرامة، وهذا يف الكشف والعلوم. 

عندها   يأيت  كان  بحيث  مريم  وكقصة  الكهف،  فكأصحاب  والتأثري  القوة  أما 

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها العكس، ﴿فاكهة الصيف يف الشتاء و اَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ ُكلَّ

بَِغْيِ    اِرْزق   َيَشاُء  َمْن  َيْرُزُق  اَّللََّ  إِنَّ  اَّللَِّ  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  َقاَلْت  َهَذا  َلِك  َأنَّى  َمْرَيُم  َيا  َقاَل 

 .[37]آل عمران:  ﴾ِحَساٍب 

الدينية من الكرامات، وينبغي أن ُيعلم أن الفراسة أقسام  الفراسة  :  املسألة الثالثة 

ثالثة، وقد ذكرها ابن القيم يف كتابه )مدارج السالكني(، وتكلم عىل هذا يف كتابه  

وأن   الطحاوية،  احلنفي يف رشحه عىل  العز  أيب  ابن  السعادة(، وذكره  دار  )مفتاح 

 الفراسة أقسام ثالثة: 

ستدل عىل بعض الصفات يف اخللق عىل يشء،  فراسة َخلقية، أي يُ القسم األول:  

فقالوا: إذا كان بعيد ما بني املنكبني فيدل عىل احللم، وهذا يف الغالب، وإذا كان كبري  

 إلخ. وهذا القسم يستوي فيه املسلم والكافر. ...  الرأس فيدل عىل الذكاء

كلام    فراسة رياضية، وهي التي ُتؤخذ بالرياضة والتدرب، قالوا:القسم الثاين:  

 جاع احتد ذكاؤه، وهذا يستوي فيها املسلم والكافر. 
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الثالث:   دينية  القسم  البحث-فراسة  له يشء كام حصل    -وهي حمل  فُيكشف 

عثامن   عن  جاء  ومما  تقدم،  فيام  الصديق  بكر  صحايب   أليب  عليه  دخل  أنه 

أة ألن هذا الصحايب قد رأى امر-فقال: يدخل علَّ أحدكم وعيناه متلطخة بالزنا؟  

  ...  ؟ قال: ال، وإنام الفراسةملسو هيلع هللا ىلصقالوا: أوحي بعد رسول اهلل    -قبل أن يدخل عليه

 أو كالًما نحو هذا، والفراسة الدينية هي نوع من أنواع الكرامات. 

كثرة الكرامات عىل يد الرجل ال تدل عىل أنه أفضل من غريه،  :  املسألة الرابعة

الكرامات عىل أيدي التابعني أكثر من  ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه )الفرقان( وقال: و

 الكرامات عىل أيدي الصحابة، بل قد جُيري اهلل كرامة عىل يد رجل تثبيًتا له. 

اخلامسة تعاىل:  :  املسألة  قال  كام  وصغرى،  كربى  إىل  العادات  خوارق  تنقسم 

اْلُكرْبَى﴿ ِه  َربِّ آَياِت  ِمْن  َرَأى  إنام تكون لألنبياء كمثل    [18]النجم:    ﴾َلَقْد  والكربى 

اإلرساء واملعراج وانشقاق القمر وإحياء املوتى، فمثل هذا ال يكون إال لألنبياء،  

وما جاء يف بعض اآلثار أن هناك من أحيى املوتى فإن صحت فمن نظر يف األثر 

اهيم  وجد أنه دعا اهلل فأحيا امليت، أما إحياء امليت فهو خاص باهلل لذا ملا ناظر إبر

    النمرود حاجه بأن اهلل ُييي املوتى، فدل عىل أن إحياء املوتى خاص باهلل

 إال من أذن اهلل له أو يدعوه أحد فيستجيب اهلل دعاءه فيحيي املوتى. 
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كل كرامة جتري عىل يد الويل هي دليل عىل صدق النبي ألهنا  :  املسألة السادسة

ا النبي فدلت عىل صدقه، ذكر ذلك شيخ اإلسالم ما جرت عىل يديه إال التباعه هلذ

 . ابن تيمية 

ُيبالغ الصوفية يف الكرامات حتى جعلوها عالمة الوالية، وهذا  :  املسألة السابعة

 خطأ فليس الزًما للويل أن يكون ذا كرامات، فقد يكون ولًيا وليست له كرامة. 

رامات وخوارق العادات  ال ُيغرت بالكرامات وإنام من ادعى الك :  املسألة الثامنة

وأعظم   تيمية:  ابن  قال  استقامته،  قدر  يف  وُينظر  الرشع  ميزان  ُيوزن عىل  أن  البد 

الكتاب   فيكون مستقياًم عىل  العبد  اهلل  ُيوفق  الكرامة أن  كرامة االستقامة. فأعظم 

 والسنة. 

التاسعة من  :  املسألة  يستفيد  أن  غريهم  أو  الصوفية  غالة  من  ألحد  يمكن  ال 

إلخ، فيقال:  ...   ت، فبعضهم يقول: إن فالًنا ذو كرامات وهو ويل صالحالكراما

سلمنا أنه ويل صالح ونسأل اهلل أن يتقبل منا ومنه، لكن ماذا نستفيد من كونه ولًيا  

فهو مرشك   فوافق عىل هذا  اهلل  ندعوه من دون  قلتم  إن  له كرامات؟  صاحلًا وأن 

م فهو ويل وهذا من األدلة التي ال ُترم وليس ولًيا صاحلًا، وإن مل يوافق وأنكر فعلك 

هلم البدع فإنه ال يكون ولًيا    لو قالوا: هذا ويل صالح، ثم رشع واليته، ومثل ذلك  

صاحلًا، أو قالوا: هذا ويل صالح ذو كرامات فيعلم الغيب، فهذا ال يمكن ألن علم 

 بل مرشك كافر.  ،ولًيا الغيب يف املستقبل خاص باهلل، فإن صدق نفسه فليس 
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أن   البدع  أنه ال يمكن ألهل  الكرامة وجد  السلفي يف مبحث  السني  فلو دقق 

 يتمسكوا بالكرامة يف مترير رشك أو بدعة أو معصية. 

التي تكون من  :  املسألة العارشة الكرامة بخوارق العادات  ال يمكن أن ُتتلط 

  ملسو هيلع هللا ىلصد السحرة والشياطني واملشعوذين بآيات األنبياء؛ ألن األنبياء قد ختموا بمحم

فمن ادعى النبوة فهو كافر، لكن يبقى اإلشكال يف أمرين: يف خوارق العادات التي  

جتري عىل يد السحرة، والكرامات التي جتري عىل يد األولياء، وسبيل التفريق يف  

هذا بأن ُينظر يف حال الرجل وما يدعو إليه، فإن دعا إىل رشك أو حمرم فليس ولًيا،  

ق الشياطني، وإن دعا إىل خري وحاله صاحلة فاألصل وما جيري عىل يديه من خوار

يفعل   الذي  وهو  املقتصد  األوىل  درجتني،  عىل  األولياء  أن  تقدم  وقد  ويل،  أنه 

 الواجبات ويرتك املحرمات، وأعىل منه الدرجة الثانية وهو السابق باخلريات. 

 ويف ظني من ضبط هذه املباحث فقد أغلق الباب عىل كل ُمفسد. 
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 : قال املصنف 

ونؤمن بأرشاط الساعة ن خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السالم  

، من السامء ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا وخروج دابة األرض من موضعها

، ول نصدق كاهنا ول عرافا ول من يدعي شيئا ُيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة 

 والفرقة زيغا وعذابا.( حقا وصوابا 2ونرى اجلامعة )

ودين اَّلل يف األرض والسامء واحد وهو دين اإلسالم قال اَّلل تعاىل: )إن الدين  

عمران:   ]آل  اإلسالم(  اَّلل  دينا(  19عند  اإلسالم  لكم  )ورضيت  تعاىل:  وقال   ]

[ وهو بي الغلو والتقصي وبي التشبيه والتعطيل وبي اجلرب والقدر وبي 3]املائدة:  

براء إىل اَّلل من كل من  األمن واإل ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن  ياس فهذا 

خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل اَّلل تعاىل أن يثبتنا عىل اإليامن وُيتم لنا به ويعصمنا 

من األهواء املختلفة واآلراء املتفرقة واملذاهب الردية مثل املشبهة واملعتزلة واجلهمية 

وغي  والقدرية  الضاللة واجلربية  وحالفوا  واجلامعة  السنة  خالفوا  الذين  من  هم 

 براء وهم عندنا ضالل وأردياء وباَّلل العصمة والتوفيق.  ونحن منهم

 الرشح:

الساعة)قوله:   بأرشاط  هلا    (ونؤمن  والساعة  عالمة،  أي  ط  رَشَ مجع  أرشاط 

يف )فتح الباري( وقال: خروج   أرشاط كربى وصغرى، وحقق هذا ابن حجر  

أن   إىل  الناس يف األرض  الكربى يف األرض وتغري أحوال  بدء األرشاط  الدجال 
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وخروج الشمس من مغرهبا إىل مرشقها هذا بدء تغري    يقتله عيسى بن مريم  

العامل العلوي، فهذه أرشاط الساعة الكربى، أما الصغرى فهي موجودة قبل   أحوال

عالمة من عالمات الساعة الصغرى، فهي    ملسو هيلع هللا ىلص ثم بعده، بل هو    ملسو هيلع هللا ىلص مبعث النبي  

قيام  من  قريبة  وتكون  بعًضا  بعضها  يتلو  الكربى  أما  متباعدة  فرتات  عىل  تأيت 

 الساعة. 

الدجال )قوله:   خروج  بن    (من  حذيفة  عن  مسلم  تقوم  روى  ال  قال:  أسيد 

الساعة حتى تكون عرش آيات، وعدَّ منها خروج املسيح الدجال، وجاءت أدلة يف 

من أرشاط   ذلك لكن حديث حذيفة بن أسيد شامٌل لكثري مما ذكره املصنف 

 الساعة. 

السالم-ونزول عيسى بن مريم  )قوله:   يف    ثبت نزول عيسى    ( -عليه 

ذي رواه مسلم، ونزول عيسى ثبت يف الكتاب والسنة،  حديث حذيفة بن أسيد ال 

َتاِب إِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن قال اهلل عز وجل: ﴿
َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلكِ

بنزول عيسى  فرسه  ثبت يف الصحيحني أن أبا هريرة    [159]النساء:    ﴾ اَعَلْيِهْم َشِهيد  

  .وتقدم حديث حذيفة بن أسيد 

يَك َوَرافُِعَك  قال اهلل عز وجل يف عيسى: ﴿فائدة:   َيا ِعيَسى إيِنِّ ُمَتَوفِّ إِْذ َقاَل اَّللَُّ 

مْ اهلل عز وجل: ﴿قال  و  [55]آل عمران:    ﴾ إَِِلَّ  هَلُ ُشبَِّه  َوَلكِْن  َوَما َصَلُبوُه  َقَتُلوُه   ﴾ َوَما 

 فكيف اجلمع بينهام؟ [158]النساء:  ﴾َبْل َرَفَعُه اَّللَُّ إَِلْيهِ وقال عز وجل: ﴿ [157]النساء: 



471 

ما ذكره ابن تيمية، فقوله:    -واهلل أعلم-قد مُجع بينهام بأكثر من مجع لكن أصحها  

إَِِلَّ ﴿ َوَرافُِعَك  يَك  ُمَتَوفِّ إيِنِّ  ِعيَسى  َيا  اَّللَُّ  َقاَل  عمران:    ﴾ إِْذ  مدة   [55]آل  ُمستويف  أي 

 . رض قبل أن ُترفع، وال ُيقال إنه مات  بقائك يف األ

أيًضا ثبت هذا من حديث حذيفة بن    (ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا)قوله:  

 . «ل تقوم الساعة حتى َّترج الشمس من مغرهبا» أسيد، ويف الصحيحني: 

موضعها)قوله:   من  األرض  دابة  ﴿  (وخروج  وجل:  عز  اهلل  ْم  َأْخَرْجنَا  قال  هَلُ

ة    ويف حديث حذيفة بن أسيد ذكر خروج الدابة.  [2]النمل:  ﴾َدابَّ

ا)قوله:   عراف  ول  كاهن ا  نصدق  هنا    ( ول  والعراف  الكاهن  ذكر  واهلل  -لعله 

قد    -أعلم العادات  الكرامات؛ ألن ما جيري عىل يدُيم من خوارق  أن ذكر  بعد 

الرشيعة   جاءت  وقد  هذا،  عىل  الكالم  تقدم  وقد  ويف تشتبه،  تصديقهم  بعدم 

فُيصدق بتلك الكلمة التي أخذها من  »قال:    البخاري من حديث أيب هريرة  

كذبة مائة  معها  فيكذب  النبي  «السامء  هنى  كثرية  أحاديث  ويف  تصديق   ملسو هيلع هللا ىلص،  عن 

قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    ملسو هيلع هللا ىلص الكهنة والعرافني، منها ما روى مسلم عن بعض أزواج النبي  

ا فصدقه ب» ا من أتى كاهن ا أو عراف  ، وأيًضا عن  «ام يقول َل ُتقبل له صالة أربعي يوم 

ا فصدقه بام يقول فقد  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    أيب هريرة   من أتى كاهن ا أو عراف 

 إىل غري ذلك من األحاديث. «ملسو هيلع هللا ىلص كفر بام أنزل عىل حممد  
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ا ول من يدعي شيئ ا ُيالف الكتاب والسنة  )قوله:   ول نصدق كاهن ا ول عراف 

ُيستدل هبا،    (األمةوإمجاع   واإلمجاع أصول  والسنة  الكتاب  أن  إىل  إشارة  فيه  هذا 

ُيرد هبذا   الرشع، ومل  ُيصدق ألنه خالف   -واهلل أعلم-فكل من خالف ذلك فال 

وألن   غريها  من  أهم  ألهنا  ذكرها  وإنام  الثالث،  هذه  يف  واألصول  األدلة  حرص 

اب والسنة فواضح فهام أصالن  غريها حمتاج إليها وأقل يف الداللة منها، أما الكت 

وغريمها اسُتفيد منهام، أما اإلمجاع فهو يتميز عىل مجيع األدلة بأنه قطعي يف داللته،  

ذكر هذا القرايف وابن تيمية والغزايل وابن قدامة وغريهم، أما يف ثبوته فهو ما بني  

 قطعي وظني لكن يف داللته هو قطعي. 

وا)قوله:   ا  ا وصواب  اجلامعة حق  األرض  ونرى  اَّلل يف  ودين  ا وعذاب ا،  زيغ  لفرقة 

والساموات واحد وهو دين اإلسالم، قال اَّلل تعاىل: ﴿إن الدين عند اَّلل اإلسالم﴾ 

أشار إىل معنيي اإلسالم، فإن لإلسالم   (وقال تعاىل: ﴿ورضيت لكم اإلسالم دين ا﴾

تيمية   ابن  هذا  ذكر  )جمموع   إطالقني،  يف  وكام  الصحيح(  )اجلواب  يف 

 فتاوى(: ال

اإلطالق األول: اإلسالم العام وهو مطلق االستسالم العام، وكل األديان قبل  

َفَلْن ُيْقَبَل   اَوَمْن َيْبَتِغ َغْيَ اإِلْسالِم ِدين  حتريفها ونسخها تسمى إسالًما، قال تعاىل: ﴿

ينَ  اِسِ  . [85]آل عمران:  ﴾ِمنُْه َوُهَو يِف اآلِخَرِة ِمْن اخْلَ
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اْلَيْوَم  ومنه قوله تعاىل: ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم اخلاص وهو دين حممد    اإلطالق الثاين:

 [3]املائدة:    ﴾اَأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْسالَم ِدين  

والذي نفس حممد بيده، »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص وما روى مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي  

أحد   يسمع يب  بالذي ل  يؤمن  وَل  يموت  ثم  األمة ُّيودي، ول نرصاين،  من هذه 

  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    عن أيب هريرة   ، وثبت يف مسلم«أرسلت به، إل كان من أصحاب النار

 . «يدخل اجلنة إل نفس مسلمة أنه ل» قال: 

وهو بي الغلو والتقصي وبي التشبيه والتعطيل وبي اجلرب والقدر وبي  )قوله:  

فأهل السنة وسط يف الباب، ومعنى الوسط أي األكمل واألعدل،    (األمن واإلياس

َوَسط  ﴿ ة   ُأمَّ َجَعْلنَاُكْم  َك 
األكمل   [143]البقرة:    ﴾اَوَكَذلِ السنة هم  أهل  أن  وباعتبار 

 واألعدل فمن زاد عنهم غاٍل ومن قرّص عنهم مفرط. 

ُينسب كيف  يقول:  أن  فلقائل  اجلربية،  عىل  الطحاوي  رد  الكالم  هذا    ويف 

 للجربية وهو يرد عليهم؟ 

تقدم أن املرجئة يردون عىل املرجئة لكن يريدون باملرجئة غري ما يريد أهل السنة،  

وكذلك هم يريدون باجلربية غري ما يريد أهل السنة، فقد يريدون باجلربية اجلهمية،  

 فإهنم غالة يف باب اجلرب. 

ا وباطن ا، ونحن برا)قوله:   ء من اَّلل من كل من خالف  فهذا ديننا واعتقادانا ظاهر 

الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل اَّلل تعاىل أن ُيثبتنا عىل اإليامن وُيتم لنا به ويعصمنا من  
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ئة مثل املشبهة واملعتزلة واجلهمية ياألهواء املختلفة واآلراء املتفرقة واملذاهب الرد

و واجلامعة  السنة  خالفوا  الذين  من  وغيهم  والقدرية  الضاللة خواجلربية  الفوا 

العجيب أنه   .(ونحن منهم براء وهم عندنا ضالل وأردياء وباَّلل العصمة والتوفيق

 . ما قال: واملرجئة، مع أنه هو يرد عىل املرجئة كام سبق 

وعلامءنا   وإياه  وإياكم  جيمعنا  وأن  الطحاوي  جعفر  أليب  يغفر  أن  اهلل  أسأل 

 بالفردوس األعىل إنه أرحم الرامحني. 

وأذكر بام ذكرته يف أول الرشح وهو أن يف هذه العقيدة مآخذ وأن مؤلفها من  

املاتريدية   مذهب  إىل  وأنه  قوله،  برصيح  تبنيَّ  كام  الفقهاء  يكن  -مرجئة  مل  إن 

 هذا،  أقرب، وقد تقدم تأكيد ذلك يف أكثر من موضع وبيان ما يدل عىل  -ماتريدًيا

إال أن أهل السنة يف هذا العرص اعتنوا هبذا الكتاب ألن الرجل حنفيٌّ حتى ال يظن  

الظان أن أهل السنة هم احلنابلة فقهًيا بل أهل السنة ال ينتسبون ملذهب معني، قد  

يكون السني حنبلًيا أو شافعًيا أو مالكًيا أو حنفًيا، فال ترابط بينها، بخالف ما يظن  

خرين: بام أنه حنفي فالبد أن يكون ماتريدًيا، وكذلك بام أنه شافعي أو  كثري من املتأ 

 مالكي فالبد أن يكون أشعرًيا، وبام أنه حنبل فالبد أن يكون سلفًيا. 

فيقال: كال، قد يكون الرجل حنفًيا أو مالكًيا أو شافعًيا أو حنبلًيا وهو سلفي؛  

اإلمام مالك والشافعي وأمحد  ألن أئمتهم مل يوافقوهم عىل ضالهلم يف العقائد، ف

 بل أئمة سنة، وقد سبق بيان هذا يف درس )نقض أصول األشاعرة(.  سلفيونكلهم  
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املتأخرين حتى ال   الكتاب السيام من  اعتنوا بدراسة هذا  السنة  فاملهم أن أهل 

  ي ه ، فمن مل يكن يف هذا املذهب الفقُيظن أن العقيدة السلفية حمصورة يف مذهب

سلفًيا، هم درسوها واعتنوا هبا مع بيان األخطاء املوجودة فيها،    فال يصح أن يكون

وأؤكد بام تقدم أن أكثر رشاحها من املاتريدية ومن األشاعرة، وأن الرشح السلفي  

األول وهو املتميز ومل يأت مثله بعُد هو رشح ابن أيب العز احلنفي، ومزية رشحه أنه 

تاب فيام يتعلق باالعتقاد، لكنه مل يعُز خلّص علم ابن تيمية وابن القيم يف هذا الك

البن تيمية يف أي موضع للفتنة الشديدة القائمة عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومل 

 يعز البن القيم إال يف ثالثة مواضع فيام أظن. 

أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وأن جيعل هذا الرشح حجة  

 . لنا، وجزاكم اهلل خرًيا


